MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG
AFRICAN–HUNGARIAN UNION

AHU MAGYAR AFRIKA–TUDÁS TÁR
AHU HUNGARIAN AFRICA–KNOWLEDGE DATABASE
------------------------------------------------------------------------------------Szerkesztői Csoport / Editorial Group
Tropical. Travel & Lifestyle
Eredeti közlés /Original publication
Budapest, 2014, Afrika különszám, 168 old.
Elektronikus újraközlés/Electronic republication:
AHU MAGYAR AFRIKA–TUDÁS TÁR – 000.003.625
Dátum/Date: 2019. május / May
filename: Tropical_2018_EzerszinuAfr
Ezt az információt közlésre előkészítette
/This information prepared for publication by:
B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
Hivatkozás erre a dokumentumra/Cite this document:
Szerkesztői Csoport / Editorial Group:Tropical. Travel & Lifestyle, 2019,
pp. 1-170. old., No. 000.003.625, http://afrikatudastar.hu
Eredeti forrás megtalálható/The original source is available:
Közkönyvtárakban / In public libraries
Kulcsszavak/Key words
magyar Afrika-kutatás, a Tropical Magazin 2018 / Ezerszínű Afrika száma,
lásd a tartalomjegyzéket
African studies in Hungary, 2018 / Thousand Color Africa number of
Tropical Magazine, see the table of contents
---------------------------------------------------------------------------AZ ELSŐ MAGYAR, SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ, ELEKTRONIKUS,
ÁGAZATI SZAKMAI KÖNYV-, TANULMÁNY-, CIKKDOKUMENTUM- és ADAT-TÁR/THE FIRST HUNGARIAN FREE

ELECTRONIC SECTORAL PROFESSIONAL DATABASE FOR BOOKS,
STUDIES, COMMUNICATIONS, DOCUMENTS AND INFORMATIONS
* magyar és idegen – angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz és szükség
szerint más – nyelveken készült publikációk elektronikus könyvtára/
writings in Hungarian and foreign – English, French, German, Russian,
Spanish, Italian and other – languages
* az adattárban elhelyezett tartalmak szabad megközelítésűek, de olvasásuk
vagy letöltésük regisztrációhoz kötött/the materials in the database are free
but access or downloading are subject to registration
* Az Afrikai Magyar Egyesület non-profit civil szervezet, amely az oktatók,
kutatók, diákok és érdeklődők számára hozta létre ezt az elektronikus
adattári szolgáltatását, amelynek célja kettős, mindenekelőtt sokoldalú és
gazdag anyagú ismeretekkel elősegíteni a magyar afrikanisztikai kutatásokat,
illetve ismeret-igényt, másrészt feltárni az afrikai témájú hazai publikációs
tevékenységet teljes dimenziójában a kezdetektől máig./The AfricanHungarian Union is a non-profit organisation that has created this electronic
database for lecturers, researchers, students and for those interested. The
purpose of this database is twofold; on the one hand, we want to enrich the
research of Hungarian Africa studies with versatile and plentiful
information, on the other hand, we are planning to discover Hungarian
publications with African themes in its entirety from the beginning until the
present day.

Exkluzív különszám Afrika országairól

ISSN 2064-6534

€11
3490 HUF
$12

Az ezerszínű Afrika

Látogassa meg

Gyergyót!

Gyergyó kapcsán a legtöbb embernek a Gyilkos-tó jut az eszébe, pedig a környéken számos
más izgalmas lehetőség is vár az aktív kikapcsolódásra vágyó turistákra.
Túl azon, hogy a kicsiny Gyergyói-medence a legtöbb jellegzetes székelyföldi látnivalóval
rendelkezik – hegyvidéki hangulat, medveles, itt van Borszék, a borvizek városa, valamint a híres
Lázár-kastély –, az egyedi természeti környezet, az országos szinten is kiemelkedő természeti
látványosságok ideális outdoor központtá teszik a térség tágabb környezetét.
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Az
I^IVW^ɳR˩
Afrika
Afrika a világ harmadik legnagyobb
földrésze (Ázsia és Amerika után),
az összes szárazföld egyötödét teszi
MK0ȕRGKXCNȞU\șPʏNGIVȡDDMȥNȡPHȕNG
(800-1000-féle) nyelvet beszélnek, mint
bármely más kontinens lakói.
Ezt a földrészt hagyományos értelemben
nem fedezték fel, ugyanis ez az emberiség
DȡNEUɯLGKVVVȡTVȕPVȕXOKNNKȞMMCNG\GNɯVVC\GODGTTȕXȍNȍU
HQN[COCVCȕUKPPGPU\ȕNGFVGMU\ȕVC\ɯUGODGTGMWVȞFCKDGPȕRGUșVXGC\
egész Földet.
#\șTQVVWVC\ȍUQMCVMȡTȥNDGNȥNPȕI[G\GTȕXXGNG\GNɯVVTGVGJGVLȥMGMMQTOȍT
fáraók uralkodtak Egyiptomban.
Afrika az európai kalandvágyók és utazók kedvenc színtere lett, egy ideig
csak természettudósok és kutatók merészkedtek egyre beljebb a földrész
belsejébe.
Magyar vonatkozásai is vannak a felfedezéseknek: Teleki Sámuel, Magyar
László és Almásy László munkássága megbecsülést hozott Magyarország
számára.
A kontinensen megtalálható minden, amit az ember kívánhat egy vakáció
CNMCNOȍXCNMGNNGOGUKFɯLȍTȍUNGP[ʏIȡ\ɯVȍLCMPCI[U\GTʏUVTCPFQM
modern szállások és persze a szuper konyha. A természet kivételesen
gazdag ásványkincskészlettel, arannyal, gyémánttal, egyedülálló állat- és
növényvilággal ajándékozta meg.
Emellett rengeteg olyan kalandot is kínál, melyek életre szóló emlékként
maradnak meg majd az idelátogatókban, legyen az egy izgalmas szafari
vagy egy búvárkaland a fehér cápák közelségében.
Afrika fejlett kultúrával rendelkezik, ahol a természetet érintetlen
formájában csodálhatjuk meg, és mindenki számára tartogat élményeket, új
KUOGTGVGMGVC\ɯUKȕUȣLXKNȍITȞN
#HTKMCI[CTOCVQUșVȍUCPCI[QPMȕUɯPMG\FɯFȡVVGIȕU\GPCU\ȍ\CF
XȕIȕKIEUCMMKUVGPIGTRCTVKGTɯFȡMXGVVȕMMȡTDG#HTKMCRCTVLCKV#MȕUɯK
gyarmatosítás alól az egyetlen kivétel Dél-Afrika volt. Fokföldön az európaiak
C\QPPCNQVVJQPȕTG\VȕMOCIWMCV#UQMXKTȍICNCPMȍUU\ɯNɯVVGTOɯ
FQODQNFCNCMCFȣUNGIGNɯMCOGN[GMGVOKPVJCCU\CTXCUOCTJȍMPCMVGTGOVGVV
volna az Isten, mind marasztalták a telepeseket. És ez nem változott
napjainkig sem... Persze ma már távolabb is ellátogatunk – ki a sivatagokba
ȕUC\ɯUGTFɯMDGMKCXȕIVGNGPU\CXCPPȍMTCȕUCJQOQMQUVGPIGTRCTVQMTC
utazik –, de ez az otthonos érzés az idegen környezet ellenére is megmaradt.
'\VCMȥNȡPȡUOȕIKUUQMU\QTPCI[QPKUOGTɯUXKNȍIQVJQ\VWMGNOQUV
ȆPȡMPGMGZMNW\șXMȥNȡPU\ȍOWPMDCP

Kellemes olvasást kívánok!
5<#$ȃ4QNCPFHɯU\GTMGU\Vɯ
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AZ IDO

MINKET IGAZOL

Balogh Sándor a Magyar Afrika Társaság elnöke,
ȥ\NGVGODGTXȍNNCNMQ\ȞURQTVU\GTXG\ɯ
A napja mintha huszonhat-huszonnyolc
órából állna, és a hete legalább kilenc napból
– annyira szerteágazó a tevékenysége. Több
mint tíz éve alapította meg Közép-Európa immár
legtekintélyesebb Afrikával foglalkozó civil
szervezetét, a Magyar Afrika Társaságot.
'PPGMGTGFOȕP[GKTɯNMȕTFG\VȥMOQUV
5\GT\ɯ5<ʎ%56COȍU
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ũ2ɯK]ɯZZIPI^IPˉXXNIPIRXQIK
IPˉW^ɻVE^%JVMOEOɿPɻRW^ɧQE^ɸXE
REK]SXZɧPXS^SXXEZMPɧK%JVMOEũ
QSRHNYOɳK]ũGɳQPETVEOIVɿPX
RIQGWEOMXXQɧWYXXMWɯWɧPXEPɧFER
RIQTS^MXɳZIPˉNIPPIP,SK]ERɯPXɯO
QIKI^XɻRɻOE1EK]EV%JVMOE
8ɧVWEWɧKFER#
Ţ'I[TȕU\TɯNOKPVOKPFGPMKV
Magyarországon aggodalommal töltött
el az, ami az elmúlt években történt,
és még mindig történik a világban. A
migrációs válság sokak életét borította
fel, sokakban keltett, kelt félelmet.
/ȍUTȕU\TɯNXKU\QPVC\COKC\GNOȣNV
években történt, minket igazolt. Mi
már megalakulásunkkor, több mint
Vș\ȕXXGNG\GNɯVVƒI[GNOG\VGVVȥPM
arra, hogy a politikai, gazdasági vagy
akár klimatikus változások Afrikában
akármikor felboríthatják a kényes
egyensúlyt, és milliós tömegeket
indíthatnak meg. És az igazsághoz
hozzátartozik, hogy Európában,
különösen annak a keleti felén
évekig az volt az uralkodó vélemény,
hogy ez minket nem érinthet, hogy
Afrika messze van, és az ottani
problémák megoldásához nekünk
sem eszközeink, sem érdekeink nem

Hʏ\ɯFPGM'\P[CTȍPGI[KMPCRTȞN
a másikra változott meg – mondhatjuk,
hogy Közép-Európa ajtaján bekopogott
a valóság –, és az átlagos középGWTȞRCKVȕXȕPȕ\ɯKUOGINȍVJCVVC
JQI[C\JCVɯNȥPMȡVG\GTMKNQOȕVGTTG
kimarad egy aratás, bizony akár a mi
életünkre is hatással lehet.
ũ.IPIRXMII^E^XMWLSK]E^ɸXE
XɻFFIROIVIWMOɠRɻOIXXɻFFIR
W^ɧQɳXEREOE^ɠRɻOXERɧGWEMVE#
– Mindenképpen. Mára már szinte
Mȡ\JGN[U\GTʏNGVVC\COKVOKOKPFKI
is mondtunk, hogy a segítséget kell
oda vinnünk, ahol gond van még
C\GNɯVVJQI[CIQPFLȡPPGJQ\\ȍPM
De ezt sokkal könnyebb elmondani,
mint komolyan megtenni. Afrika nem
QN[CPGI[U\GTʏVGTGRȕUCJJQ\JQI[
tudjuk, hogy hova mit kell vinni, hogy
az valóban segítség legyen, és ne csak
a jótékonyság látszatát teremtse meg,
QN[CPU\CMȕTVɯMMGNNGPGMCMKMȕXGMGV
töltöttek el terepen, akik ismerik a helyi
viszonyokat, akiknek akár személyes
kapcsolataik is vannak. Ez az, amiben
mi tudunk segíteni, és amiben ki is
kérik a tanácsunkat.

ũ7SOERYK]EREOOSVOVMXM^ɧPNɧO
E2]YKEXLS^^ɧɧPPɧWɧXLSK]
LYQERMXɧVMYWWIKɳXWɯKKIPTVɸFɧPNE
QIKSPHERM%JVMOETVSFPɯQɧMXLSK]
EWENɧXPIPOMMWQIVIXJYVHEPɧWɧXE
K]EVQEXSWɳXɧWQMEXXGWɻOOIRXWI
ɯWɧXVIRHI^ˉHɯWXWɿVKIXRIOQɧW
TVSKVEQSOJIPɯɠRɻORɯPZSPXI
LERKWɽP]ZɧPXɧW#
– Folyamatosan változunk, reagálunk
CMȥNUɯMȡTP[G\GVXȍNVQ\ȍUȍTCȕU
RGTU\GVCPWNWPMKU#MȥNUɯMȡTP[G\GV
pedig gyorsan változik. Vannak olyan
országok Afrikában, amelyek maguk is
megmondták, nem kérnek abból, hogy
segélyeket adjunk, vigyünk oda üzletet,
RCTVPGTUȕIGVCOKDɯNQVVOWPMCJGN[GM
VGTGOVɯFPGM(QPVQUȕU\TGXGPPKJQI[
Afrika megtartó ereje nem attól lesz
nagyobb, ha ételt osztunk. Nem azok
az emberek kelnek ugyanis útra Európa
felé, akiknek semmijük nincs, és akik
ȕJG\PGMɮMCMQPVKPGPUGPDGNȥNK
migrációs helyzetet rontják. Annyiban
LGNGPVGPGMGNUɯUQTDCP'WTȞRȍTCKU
veszélyt, hogy destabilizálhatnak
teljes régiókat. Európa felé azok
indulnak, akik már rendelkeznek egy
kevés pénzzel és némi információval
ŢPKPEUXKU\QPVOGIHGNGNɯOWPMȍLWM

TROPICAL 11

hosszú távú kilátásuk a hazájukban.
Ezen munkahelyteremtéssel, az üzleti
élet élénkítésével és képzéssel lehet
javítani. És pontosan ezek azok a
területek, amelyek – a hagyományos,
GNUɯUQTDCPQTXQUKJWOCPKVȍTKWUOWPMC
OGNNGVVŢPȡXGMXɯU\GTGRGVMCRPCMC
munkánkban.
ũ1IP]IOE^SOEVɯKMɸOELSPE^IPQɽPX
RɯK]ɯZFIRIPˉVIPɯTɯWXɯVXIOIP#
Ţ'NUɯMȕPVOKPFGPMȕRRGP7ICPFȍV
említeném. Ott már pontosan ilyen
MQORNGZMșUȕTNGVKRTQLGMVLGKPMHWVPCM
Egy-egy közösségben egyszerre

vagyunk jelen humanitárius segítséggel – építünk kórházat, fúrunk
kutat, viszünk adományokat az
ȍTXȍMPCMŢȕUOWPMCJGN[VGTGOVɯ
HGLNGU\VɯVGXȕMGP[UȕIIGN#OKPVCHCT
munk nemcsak munkát ad jó néhány
helyi családnak, de segít olyan
OQFGTPGDDOG\ɯIC\FCUȍIKVGEJPKMȍM
elsajátításában is, amelyek azután,
ha elterjednek, a közösség élelmiszerbiztonságának megteremtésével a
régió megtartó erejét növelhetik. És itt
akár egészen apró dolgokra is érdemes
QFCƒI[GNPKRȕNFȍWNJQI[CPXGVKMC
kukoricát. Minimális változtatással

sokkal jobb termésátlagokat érnek el
azok, akik kijárták a mi képzésünket,
így többet tudnak termelni, és
biztosabban tudják leadni az árujukat.
A Magyar Kereskedelmi és Kulturális
-ȡ\RQPVCHTKMCKJȍNȞ\CVȍPCMLGNGPVɯU
kiterjesztésével az ilyen programok
GI[TGVȡDDQTU\ȍIDCPGNȕTJGVɯGM
Uganda, Marokkó és Malawi mellett
már olyan, a magyarok által kevéssé
ismert helyeken is dolgozunk, mint
Botswana vagy éppen Gabon. A mi
terjeszkedésünk pedig igen szerencsés
módon egybeesik a déli nyitás
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RQNKVKMȍLȍPCMGTɯUȡFȕUȕXGNșI[GI[TG
VȡDDJGN[GPVWFWPMGI[ȥVVOʏMȡFPKC\
újonnan megnyitott magyar
nagykövetségekkel.
ũ%^XMWPɧXNYOYK]EREOOSVLSK]ɠR
E^YXɸFFMɯZIOFIRJSRXSWTS^ɳGMɸXXɻPX
FIEQEK]EVWTSVXɯPIXW^IVZI^ɯWɯFIR
,SK]ERPILIXI^XɻWW^IIK]I^XIXRME^
%JVMOEMVɧRXɯV^IXXIPOɻXIPI^IXXWɯKKIP#
– Nem látok ellentmondást.
A sportsikerek és a sikeres
sportrendezvények, amelyek közül
egyre több kerül hazánkba, komolyan

PȡXGNKMJC\ȍPMKUOGTVUȕIȕVPȕRU\GTʏ
ségét a világban függetlenül attól,
melyik kontinensen járunk. A politika,
de akár a gazdaság is tud megoszló
lenni – ami az egyiknek nyereség, az
a másiknak lehet veszteség –, a sport,
az emberi teljesítmény legtisztább,
legszebb manifesztálódása soha.
Ezért fontos a sport Afrikának is.
'\C\COKXGNCNGIGI[U\GTʏDD
legszegényebb, legmostohább
MȡTȥNOȕP[GMMȡ\ȡVVȕNɯCHTKMCK
ƒCVCNQMKUJCGNȕIVGJGVUȕIGUGMȕU
elég kitartóak, a világ élvonalába

www.tropicalmagazin.hu

kerülhetnek. Megmutathatják, hogy
pontosan olyan sikeresek tudnak
lenni, mint azok, akik sikeresebb
országokban születtek, hogy az
egyéni teljesítmény igenis ér valamit.
De ehhez kell tudás, felkészülés, és
ebben mi, magyarok is tudjuk segíteni
Afrikát. Egy-egy sportiskola – amelyek
megteremtése már elindult – azt
jelentheti, hogy az afrikai tehetségek
tucatjai tudnak majd bekapcsolódni
CPGO\GVMȡ\KURQTVȕNGVDGFKEUɯUȕIGV
szerezve saját hazájuknak, így persze
közvetve nekünk is.
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Magyar
Afrika Társaság
%JVMGERũ,YRKEVMER9RMSR %,9
A Magyar Afrika Társaság egy nemzetközi fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozó
RSRTVSƤX2+3EQIP]IXFEREPETɳXSXXEOE^%JVMOɧɯVXXIRRMEOEVɸQEK]EVSO
ɯWE1EK]EVSVW^ɧKSRɯPˉEJVMOEMEOIK]OMWGWSTSVXNE%W^IVZI^IXOɿPHIXɯWI
LSK]E^ɧPXEPEIPɯVXEJVMOEMSVW^ɧKSOFEREJINPIW^XɯWXLSWW^ɽXɧZSRJIRRXEVXLEXɸ
QɸHSRE^ɯVMRXIXXSVW^ɧKSOEOXɳZVɯW^ZɯXIPɯZIPWENɧXIVˉJSVVɧWEMOFIZSRɧWɧZEPɯW
EOXMZM^ɧPɧWɧZEPZEPɸWɳXWEQIK0IKEPɧFFMP]IRJSRXSWGɯPE^MWLSK]1EK]EVSVW^ɧKSR
E^%JVMOɧVɸPɯWE^EJVMOEMIQFIVIOVˉPɯPˉRIKEXɳZW^XIVISXɳTMɧOEXPIFSRXWEɯWE
OɿPɻRFɻ^ˉOYPXɽVɧOEXɻZI^ˉIPPIRɯV^ɯWIOIXɯWJɯPIPQIOIXIPSW^PEWWE
%^%,91EK]EVSVW^ɧKSRMWXIZɯOIR]IRVɯW^XZɧPPEPXɧVWEHEPQMTVSKVEQSOFER
ɯWWSOEXXIW^E^ɯVXLSK]Oɻ^ZIXPIRɿPIPNYWWSREPIKLɧXVɧR]SWEFFGWSTSVXSOLS^
/MIQIPXGɯPNEE^MWLSK]W^IQPɯPIXJSVQɧPɧWWEPOɻ^IPIFFLS^^EEW^IVIRGWɯWIFFIOIX
E^IPIWIXXIOLI^QMRHIROSVSW^XɧP]FER8IZɯOIR]WɯKIMOW^ɯPIWWOɧPɧRQS^SKREO
E^IK]W^IV˩EHSQɧR]S^ɧWXɸPE^MWQIVIXXIVNIW^XˉIPˉEHɧWSOSRɯWSOXEXɧWSRɧX
E^IKɯW^WɯKɿK]MQMWW^MɸOMKW^ɧQSWXIVɿPIXIRJYXREOTVSKVEQNEMO
5\GT\ɯ-+55-COKNNC
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3VZSWMQMWW^MɸO
A szervezet talán legismertebb, a médiumokban
NGIKPMȍDDMȡXGVJGVɯRTQITCOLCKC\GIȕU\UȕIȥI[K
missziók. 2009 és 2018 között 19 misszióban
több mint 40 orvos és egészségügyi szakember
vett részt, több mint 50 000 betegen segítve. Az
orvosok teljesen önkéntes alapon, tiszteletdíj
nélkül, szabadságuk terhére vállalják a munkát, a
költségeket pedig az AHU adományokból, az orvosok
által beérkezett felajánlásokból és a szponzorok
támogatásából fedezi. Jelenleg kétféle orvosi
misszió, egy általános egészségügyi és egy speciális
sebészeti misszió segít az afrikai betegeknek. EgyGI[ȍNVCNȍPQUQTXQUKOKUU\KȞJȕVKIVCTVȕUHɯNGI
olyan, a külvilágtól elzárt területekre koncentrál,
ahol az alapfokú általános egészségügyi ellátás
UGOOGIQNFQVV'PPGMOGIHGNGNɯGPNGIKPMȍDD
Jȍ\KQTXQUKLGNNGIʏGNNȍVȍUVP[ȣLVCTGPFGNȕUVDȍTMK
HGNMGTGUJGVK#MȥNȡPDȡ\ɯVGTȥNGVGMTɯNȕTMG\ɯ
U\CMQTXQUQMȍRQNȞMOGPVɯVKU\VGMCMȡTȥNOȕP[GM
mellett azzal a kihívással is szembesülnek, hogy
minimális diagnosztikai eszközökkel és szinte
csak a saját gyógyszerkészletükkel felszerelve
sokszor improvizálniuk kell. A missziók során olyan
afrikai országokban is segítettünk, mint a Kongói
Demokratikus Köztársaság, Mali, Madagaszkár és
Guinea, az utóbbi években pedig Ugandában és
Malawiban vagyunk aktívak.
2018-ig speciális sebészeti misszió öt alkalommal
indult Malawiba, eddig fül-orr-gége szakorvosok
és idegsebészek utaztak ki. Az egyenként kéthetes
OKUU\KȞMUQTȍPŢOʏVȕVGVXȕIG\VGMGNG\\GN

nagyon sokaknak megadva a teljes gyógyulást és
C\CFFKIKPȍNOGUU\GLQDDȕNGVOKPɯUȕIGV'I[KM
legfontosabb alapelvünk, hogy csak olyan helyekre
KPFWNWPMGNCJQNCHQICFȞHȕNTȕU\ȕTɯNKUȕTG\\ȥM

C\KIȕP[VȕUCVȡTGMXȕUVC\GI[ȥVVOʏMȡFȕUTG'I[
UGDȕU\GVKOKUU\KȞPȍNGPPGMMKGOGNVGPLGNGPVɯUȕIG
XCPJKU\GPC\QTXQUCKPMOȍTȡUU\GI[ʏLVȡVV
GUGVGMJG\GNɯMȕU\șVGVVDGVGIGMJG\ȕTMG\PGMOGI
gyógyításukhoz elengedhetetlen a kinti kollégáikkal
való jó kommunikáció és kooperáció. Ezek a kiváló
orvosok és emberek nemcsak egy életre szóló
tapasztalatot szereznek az afrikai kontinensen
végzett gyógyítás alatt, de az ott megszerzett
speciális tudásukat fel tudják használni az európai
munkájuk során is.

www.tropicalmagazin.hu
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Az AHU a gyermekekért

A

Magyar Afrika
Társaság 2010 óta futó
gyermektámogatási
programjai olyan gyerekeket
segítenek, akik árvák,
HQI[CVȕMMCNȕNɯMXCI[PCI[QP
rossz szociális körülmények
között élnek. Adományozóink
ūPGXGNɯU\ȥNɯKŪVȍOQICVȍUȍTCG
programok keretein belül van
NGJGVɯUȕI#VȍOQICVȞMLGNMȕRGU
örökbefogadással segíthetik
az általuk kiválasztott gyermek
tanítását és étkeztetését egy
GNɯTGOGIJCVȍTQ\QVVJCXK
összeggel. A program jelenleg
/CNKDCP$COCMȞDCPOʏMȡFKM

/RS[PIHKIJSV
the Village
ũɽN%,9TVSNIOX
ERˉOɯVX

A

\ȣLRTQLGMVHȞMWU\ȍDCPC\CHTKMCKPɯM
oktatása áll. A saját környezetükben
helyi trénerekkel együtt dolgozva olyan
ismereteket és készségeket tervezünk tanítani
PGMKMCOGN[GMGI[TȕU\VUGIșVKMɯMGVCJȍ\MȡTȥNKȕU
CEUCNȍFFCNMCREUQNCVQUVGGPFɯKMGNXȕI\ȕUȕDGP
OȍUTȕU\VNGJGVɯUȕIGVVGTGOVGPGMU\ȍOWMTCC
pénzkeresésre. Hisszük – már tapasztaltuk is –,
hogy Afrikában egy-egy közösség helyzetének
JQUU\ȣVȍXȣLCXșVȍUȍJQ\CMWNEUCPɯMJGN[\GVȕPGM
ȕUNGJGVɯUȕIGKPGMLCXșVȍUC*KU\ȥPMCDDCP
is, hogy az az igazi segítség, amely nemcsak
egyszeri, hanem eredménye hosszú távra szól.
Az oktatással, képzéssel pedig pontosan ilyen
UGIșVUȕIGVVWFWPMP[ȣLVCPK#\GNUɯMȕR\ȕUGI[
pilotprojekt keretében valósul meg hamarosan
Uganda egyik kis falujában, Manafwában. Terveink
szerint a programot szeretnénk rendszeressé tenni,
és kiterjeszteni más országokra, mint Mali vagy
Malawi, ahol már megkezdtük a kapcsolatépítést
a helyi szervezetekkel, pl. egy családtervezési
központtal. Ezek elengedhetetlen lépések ahhoz,
hogy minden közösségben a valós problémákra
és igényekre tudjunk reagálni, és a helyiek
U\ȥMUȕINGVGKPGMOGIHGNGNɯUGIșVUȕIGVP[ȣLVCPK
VGTOȕU\GVGUGPC\ɯCMVșXDGXQPȍUWMMCN
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-WQIVIXXIVNIW^XɯW
W^IQPɯPIXJSVQɧPɧW

Ko nipa Afrika!
ũ8ERɳXW%JVMOɧVɸP

T

ȍTUCUȍIWPMCOʏMȡFȕUGUQTȍPU\QTQU
munkakapcsolatot alakított ki a magyar
afrikanisztika legjobbjaival. Célunknak
tekintjük és támogatjuk, hogy ez a tudás ne
maradjon az egyetemek
falain belül, hanem
OKPȕNVȡDDȕTFGMNɯFɯ
és laikus is hozzáférjen
ahhoz a tudáshoz, ami
Afrikáról felhalmozódott
hazánkban. Ennek a
HGNVȍTȞUGIșVɯOWPMȍPCM
mára számos gyümölcse
termett. Az egyik
legfontosabb a 2013-ban
indult Afrika Tudástár,
de szervezetünk segíti
az Afrikáról szóló
ismeretek terjesztését
is fotókiállításokkal,
ƒNOMNWDQMMCN
KUOGTGVVGTLGU\Vɯ
programokkal. 2017ben indítottuk útjára
az AHU Kaleidoszkóp
PGXʏUQTQ\CVQVCOGN[C
OGIJșXQVVGNɯCFȞMVȞNȕU
C\ȕTFGMNɯFȕUVɯNHȥIIɯGP
nagyon változatos
témákat fed le. Szó volt már protokollról,
vallásról, biztonságtudatosságról, trópusi
DGVGIUȕIGMTɯNOKUU\KȞUQTXQUNȍUTȞNȕUC
missziós tevékenység etikai szempontjairól.

A

\GNUɯUQTDCPI[GTGMGMMGNHQINCNMQ\ȞRTQLGMVEUQOCIPCMVȡDDGM
között fontos szerepe van a toleranciára való korai nevelésben,
valamint a kisebbségekkel szembeni érzékenység kialakításában.
Célja továbbá a tudományos gondolkodás kialakítása, és egy olyan
MWVCVȍUKVGTȥNGVTGXCNȞƒI[GNGOHGNMGNVȕUKUCOGN[COCI[CTQMVCVȍUK
rendszerben kevésbé érintett terület: az afrikai kontinens. Az egyre
inkább multietnikussá váló hazai környezetben megvalósuló hiánypótló
RTQLGMVȥPMGTTGCMKJșXȍUTCRTȞDȍNOQFGNNȕTVȕMʏOGIQNFȍUVCFPK#
program három korcsoportot céloz meg: óvodások, általános, valamint
középiskolások. A Ko nipa Afrika! program mellett az AHU rendszeresen
U\GTXG\GNɯCFȍUQMCVQMVCVȍUKKPVȕ\OȕP[GMDGPOGN[GMUQTȍPC\CFQVV
intézmény igényei szerinti témák közül válogatva ismerhetik meg
CFKȍMQMC\CHTKMCKȕNGVȕUU\CMVGTȥNGVUCLȍVQUUȍICKV'NɯCFȍUQMCV
foglalkozásokat tartunk óvodában, általános és középiskolában, valamint
HɯKUMQNȍMQPGI[GVGOGMGPKU
A Magyar Afrika Társaság számos fórumon képviselteti magát
ȕT\ȕMGP[șVɯRTQITCOQMHQTOȍLȍDCPKU#\CFQVVJGN[U\șPȕUMQTQU\VȍN[
KIȕP[GKU\GTKPVVCTVC\CHTKMCKMWNVȣTȍDCDGRKNNCPVȍUVP[ȣLVȞȕT\ȕMGP[șVɯ
GNɯCFȍUQMCVȡPMȕPVGUUȕITGOQVKXȍNȞDGOWVCVȞMCVMȕ\OʏXGU
HQINCNMQ\ȍUQMCVKNNGVXG/CI[CTQTU\ȍIQPȕNɯCHTKMCKVCILCKPMPCMȕU
DCTȍVCKPMPCMMȡU\ȡPJGVɯGPU\șPGUJCPIU\GTGUGNɯCFȍUQMCVȕU
táncbemutatókat.
www.tropicalmagazin.hu
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AHU

1IRXˉW^SPKɧPEX

$&DIÊPLQWDYÂURVHOVĎ
PLQLPDOLVWDEÂUMD
PÂMXVÂEDQQ\LWRWWDPHJNDSXLW
DEXGDSHVWL5Ô]VDGRPERQ
$IÛ]LÔVPHQÝQN×QV]HUHSOĎ
HJ\HGLDMÂQODWRNPLQGHQ
IÊOÊYEHQWHOMHVHQPHJÛMXOQDN
$KHWLPHQÝQNSHGLJEĎYÎWLH]W
DYÂODV]WÊNRWPHO\HWWRYÂEE
W×NÊOHWHVÎWÝQNHJ\HGLERURNNDOD
GLQDPLNXVERUYÂODV]WÊNXQNEÔO

Tel.: +36 1 325 6078
%XGDSHVW3XV]WDV]HULÛW
E-mail: cafe57@cafe57.hu
cafe57BP restaurant57

www.cafe57.hu
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2017-ben az AHU régi álma valósult
OGIGI[OGPVɯCWVȞOGIXȍUȍTNȍUȍXCN
ȕUC\#*7/GPVɯU\QNIȍNCV
NȕVTGJQ\ȍUȍXCN#RTQLGMVGNUɯFNGIGU
EȕNLCC\1TU\ȍIQU/GPVɯU\QNIȍNCV
munkájának segítése, illetve az
autó esetenként rendezvényeken is
megjelenik. Emellett országszerte
CNMCNOKU\ʏTȕUGMGVXȕIG\JȍVTȍP[QU
JGN[\GVʏVGTȥNGVGMGPURGEKȍNKU
ȕT\ȕMGP[șVɯRTQITCOQMMșUȕTGVȕDGP
#U\ʏTɯPCRQMTCC\CFQVVVGNGRȥNȕU
XG\GVɯKXGNGI[G\VGVXG RNRQNIȍTOGUVGT
CMKUGDDUȕIKȡPMQTOȍP[\CVXG\GVɯLG
EUCNȍFUGIșVɯ OKPFGPQN[CPȕTFGMNɯFɯV
XȍTWPMCMKC\GNɯVVDȍTOKN[GPQMDȞN
www.tropicalmagazin.hu

nem, vagy nagyon régen vett részt
U\ʏTɯXK\UIȍNCVQMQP%ȕNWPMJQI[
CPGJȕ\JGN[\GVDGPȕNɯMPCI[QDD
bizalommal forduljanak orvoshoz, és
MȕTLGPGMUGIșVUȕIGVLQDDCPƒI[GNLGPGM
COGIGNɯ\ȕUTGȕUC\ȕNGVXKVGNȥMTG
ŢG\\GNCLȡXɯDGPUCLȍVOCIWMPCM
spórolva orvosi és gyógyszerköltséget –, illetve egészségesen jobb
ȕNGVOKPɯUȕIGVȕULQDDGUȕN[GMGV
kapjanak az élet más területein is, és a
gyerekeik már ebben a mentalitásban
PɯLGPGMHGN#Mȡ\ȡUUȕIGVU\GOȕN[GUGP
OGIKUOGTXGCLȡXɯDGPEȕN\QVV
adományt is el tudunk helyezni.

CULTURE

Önkéntesség, összefogás
4VSKVEQNEMROWSVɧRPIKREK]SFFVɯW^X
E^ɻROɯRXIWIMROQYROɧNɧVE
PIPOIWIHɯWɯVIɯWXYHɧWɧVE
XɧQEW^OSHYRO7^IVIXRɯROLEE
W^EFEHMHˉLEW^RSWɯWPɯPIOIQIPˉ
IPXɻPXɯWIQIPPIXXE^XɯVI^RɯOI^IO
E^ɻROɯRXIWIOLSK]EXYHɧWYOOEP
ɯWMHINɿOOIPWSOEXXYHREOEHRMɯW
W^ɿOWɯKZERVɧNYO,EFɧVGɯPYRO
LSK]ɻROɯRXIWIMROOIPLSWW^ɽXɧZSR
IK]ɿXXHSPKS^LEWWYROɻVɿPɿROɯW
FɿW^OɯOZEK]YROEVVEMWLEZEPEOM
ũEOɧVSVZSWMEOɧVQɧWXIVɿPIXVˉP
ɯVOI^IXXũE^%,9TVSKVEQNEMWSVɧR
XEPɧPVɧEWENɧXɽXNɧVEɯWXˉPɿRO
IPMRHYPZELS^PɯXVIɯWZEPɸWɳXQIK
XSZɧFFMWIKɳXˉTVSNIOXIOIX

,SK]ERWIKɳXLIX#
Adományozás
Támogassa a Magyar Afrika Társaság
XIZɯOIR]WɯKIMXER]EKMJIPENɧRPɧWWEP
0IK]IRE^IK]K]IVQIONɻZˉNɯRIO
FM^XSWɳXɧWEIK]IKɯW^WɯKɿK]M
Oɻ^TSRXPɯXVILS^ɧWEZEK]EOɧVE^
%,91IHMGEP8IEQQYROɧNɧREO
WIKɳXɯWIEHSQɧR]EEVɧW^SVYPɸO
NEZɧVEZɧPMO
8SZɧFFMMRJSVQɧGMɸXE^
MRJS$ELYLYIQEMPGɳQIROETLEX
Magyar Afrika Társaság –
EHSQɧR]W^ɧQPEW^ɧQ'-&&ERO
10700378-44706104-52000001

ɠROɯRXIWWɯK
%QIRR]MFIRE1EK]EV%JVMOE
8ɧVWEWɧKGWETEXɧREOQYROɧNE
JIPOIPXIXXIɯVHIOPˉHɯWɯXɯWFˉZIFF
MRJSVQɧGMɸVEPIRRIW^ɿOWɯKIOɯVNɿO
ZIK]IJIPEOETGWSPEXSXɻROɯRXIW
QYROEXɧVWYROOEP3V^ɸM>WY^WɧZEP
E^EPɧFFMIPɯVLIXˉWɯKIOIR
)QEMPMRJS$ELYLY
8IP
;IF[[[ELYLY

)K]ɿXXXYHYROREK]SXXIRRM

www.tropicalmagazin.hu
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AFRIKA

A TUDÁSTÁR EXTRASZÉLES
ELEKTRONIKUS ORSZÁGÚTJÁN
5\GT\ɯ$+'40#%<-;5\KNȍTF

„Biernaczky Szilárd mint szervezetünk (a Magyar
Afrika Társaság) egyik tagja vetette fel néhány éve egy
hazai elektronikus könyvtár ötletét, amelybe a sokféle
tudományágat magában foglaló hazai afrikanisztika
teljes anyagát – természetesen fokról fokra – bele
NGJGVPG MGNNGPG HQINCNPKCU\ȍ\CFKMG\FGVGMVɯN
napjainkig.
A Magyar Afrika Társaság az elképzelést magáévá
tette, és vállalta, hogy költségtérítéssel, egy honlap
JVVRCHTKMCVWFCUVCTJWGI[U\GTʏDDGPYYYCHTKMC
JW HQN[COCVQUOʏMȡFVGVȕUȕXGNU\GTXGTJȍVVȕTTGN
segíti az AHU Magyar Afrika Tudástár (AHU MATT)
megteremtését. A konkrét munka végül 2011/2012-ben
MG\FɯFȡVVOGIɮU\TGMȕU\ȥNVGMGNC\GNUɯGNGMVTQPKMWU
rögzítések. A honlap 2013 elejére formálódott ki, ekkor
MGTȥNVGMHGNTȍC\GNUɯMȕPVGNMȕU\ȥNVFQMWOGPVȍEKȞM
A Tudástár hivatalos bemutatására a májusi AfrikaTGPFG\XȕP[GMUQTȍDCPC\#NGZCPFTC-ȡP[XGUJȍ\
.QV\6GTOȕDGPMGTȥNVUQTOȍLWUȕPŪŢșTLC
Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke a több
JGN[ȥVVKUOGILGNGPVEKMMȕDGPCOGN[GNUɯMȕPVC(QTTȍU
folyóiratban látott napvilágot 2014-ben.
#\ȞVCC6WFȍUVȍTȍNNQOȍP[CLGNGPVɯUGP
megszaporodott. Az idei (2018) év végével közel
OʏXGVHQINCNOCIȍDCPXCI[KUMDMȡP[XȕU
2300 tanulmány, cikk és dokumentum kapott helyet a
I[ʏLVGOȕP[DGP#NȍVQICVȞMU\ȍOCOȍTOGIJCNCFVCC\
5 milliót, és egyes tételeket több mint 2000-en töltöttek le.
#6WFȍUVȍTHɯHGNCFCVȍWNC\VVʏ\VGMKJQI[C
várható olvasói igényeket – tematikai szempontból
KUŢMKU\QNIȍNLC'PPGMLGNGPVɯUȕIȕV5\QODCVJ[
Zoltán kollégánk, az ELTE BTK Orientalisztikai Intézet
igazgatója, az arab és iszlám, valamint szuahéli nyelv
U\CMȕTVɯLGHQICNOC\VCOGI
„Minthogy a Tudástár általános körképet kíván
nyújtani – s egyre inkább nyújt is – az Afrikával
kapcsolatos magyarországi kutatásokról, az sem
VGMKPVJGVɯRTQDNȕOȍPCMJQI[PGOMK\ȍTȞNCICHTKMCPKUVC
szakemberek komoly tudományos munkáit, hanem
VWFQOȍP[PȕRU\GTʏUșVɯKUOGTGVVGTLGU\VɯLGNNGIʏ
OʏXGMGVKNNGVXGCNCRXGVɯGPPGO#HTKMȍXCNHQINCNMQ\Ȟ
U\GT\ɯMXCNCOKN[GPOȞFQPOȕIKUCVGTȥNGVJG\
kapcsolódó írásait is közli. Itt nem egy szigorúan
OGIU\ʏTVMK\ȍTȞNCICOCICUVWFQOȍP[MTKVȕTKWOCKPCM
OGIHGNGNɯșTȍUQMCVMȡ\NɯHȞTWOTȞNXCPU\ȞJCPGO
olyan adatbázisról, amely valóban teljes panorámát
kíván nyújtani az Afrikával kapcsolatos magyarországi
IQPFQNMQFȍUTȞNŰ#\CFCVDȍ\KUKN[GPOȞFQPCNCRXGVɯ
VȍLȕMQ\ȞFȍUKRQPVCVȕOȍDCPUHQN[COCVQUDɯXȥNȕUȕXGN
G\CU\GTGRP[KNXȍPEUCMGTɯUȡFPKHQICLȡXɯDGPŪ
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Magának a Tudástárnak a hitvallása az
KPFWNȍUCMQTCMȡXGVMG\ɯMDGPHQICNOC\ȞFQVVOGI
)PWˉQEK]EVW^EFEHJIPLEW^RɧPɧWɽIPIOXVSRMOYWɧKE^EXM
W^EOQEMOɻR]ZXERYPQɧR]GMOOHSOYQIRXYQɯWEHEXXɧV
Az adatbázis magyar és idegen – angol, francia, német,
orosz, spanyol, olasz és szükség szerint más – nyelveken
készült publikációk (hangzó és vizuális anyagok) elektronikus
könyvtára.
#\#HTKMCK/CI[CT'I[GUȥNGV #*7 PQPRTQƒVEKXKN
U\GTXG\GVCOGN[C\QMVCVȞMMWVCVȞMFKȍMQMȕUȕTFGMNɯFɯM
U\ȍOȍTCJQ\VCNȕVTGC\KVVGNȕTJGVɯGNGMVTQPKMWUCFCVVȍTK
U\QNIȍNVCVȍUV'PPGMEȕNLCMGVVɯUU\GTMGU\VɯKOKPFGPGMGNɯVV
sokoldalú és gazdag anyagú ismeretekkel kívánják
GNɯUGIșVGPKCOCI[CTCHTKMCPKU\VKMCKMWVCVȍUQMCVKNNGVXG
MKGNȕIșVGPKCOKPFPȡXGMXɯKUOGTGVKIȕP[VOȍUTȕU\V
arra törekszenek, hogy feltárják az afrikai témájú hazai
RWDNKMȍEKȞUVGXȕMGP[UȕIGVVGNLGUFKOGP\KȞLȍDCPCMG\FGVGMVɯN
máig.
Az adattárban elhelyezett tartalmak szabad megközelítéUʏGMFGQNXCUȍUWMXCI[NGVȡNVȕUȥMHGNVȕVGNGMJG\MȡVȡVV

6GI[ȥMGJJG\JQ\\ȍOCOȍTU\ȍOQUXKUU\CLGN\ȕUDɯN
tudjuk, hogy könyvtárunk anyaga számos szakterületen
hasznosítható: közgazdászok, orvosok, mérnökök,
CITȍTU\CMȕTVɯMDȕMGHGPPVCTVȞU\GTGRGVXȍNNCNȞMCVQPȍM
JWOCPKVȍTKWUHGNCFCVQMCVXȍNNCNȞƒCVCNQMCNGIMȥNȡPHȕNȕDD
humán és reál területen tanulmányokat folytató egyetemi
JCNNICVȞMMGTGUMGFɯMFKRNQOCVȍMKNNGVXGCEUCMGI[U\GTʏGP
ȕTFGMNɯFɯMXCNȞDCPC\#*7/#66DȡPIȕU\ȕUȕXGNMG\FKMC
VȍLȕMQ\ȞFȍUV#OKMQTGEKMMU\GT\ɯLGPGOTȕIKDGPGNɯCFȍUV
tartott a Lakitelek Alapítvány meghívására, akkor a hallgatók
sorából felállt egy doktorandusz, és elmondta, hogy a Corvinus
'I[GVGOGPJCXCNCMK#HTKMCKTȍPVȕTFGMNɯFKMCVCPȍTQMGNUɯ
javaslata az, hogy tekintse meg a Tudástár anyagát.
#OKCI[ʏLVGOȕP[NGIWVȞDDKȣLFQPUȍICKVKNNGVKOGIVCNȍNJCVȞ
OȍTCDGPPGCOCI[CTCHTKMCPKU\VKMCVCNȍPNGIMKGOGNMGFɯDD
alakjának, Torday Emilnek (1875–1931) a teljes munkássága
(a 8-ból 6 könyv, kb. 40 tanulmány, kb. 60 ismertetés). Ugyanígy
C\GNUɯPCI[LGNGPVɯUȕIʏCHTKMCKVGTGROWPMȍUWPMŢC\KFȕP
ünnepeljük születésének 200. évfordulóját –, Magyar László
Ţ VGNLGUȕNGVOʏXG MȡP[XOCI[CTWNȕUPȕOGVȥN
PCRNȞMKXQPCVNGXȕN KUHGNMGTȥNVOȍT5COKPFMGVVɯTG
XQPCVMQ\ȞMTKVKMCKU\CMKTQFCNQOLGNGPVɯUTȕU\GKU
Az AHU MATT megszületésének 5. évfordulójára ugyanakkor
egy kötet is megjelent (Biernaczky Szilárd és B. Wallner Erika
szerk.: Magyar Afrika Tudástár. Egy elektronikus könyvtár
születése, Érd, Mundus Novus Könyvek, 354 old.), amely többek
Mȡ\ȡVVC\GNUɯVȕVGNDKDNKQITȍƒȍLȍVHQINCNLCOCIȍDCP

AHU MATT

ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR?

Balogh Sándor elnök úr szavaival kezdtük az AHU MATT
DGOWVCVȍUȍVȕUC\ɯU\CXCKXCN\ȍTLWM
„Az Afrika Tudástár anyagának kiépülését magam is,
mint az AHU elnöke, folyamatosan nyomon kísérem. És
ȣI[XȕNGOC\OȍTKUVCNȍPCNGILGNGPVɯUGDDQN[CPJC\CK
Mȡ\XGVNGPȥNJQ\\ȍHȕTJGVɯMȡ\KUOGTGVKI[ʏLVGOȕP[COGN[PGM
segítségével az immár 54 országot, több ezer népet, nyelvet
ȕUMWNVȣTȍVOCIȍDCPHQINCNȞMQPVKPGPUCVWFȍUGZVTCU\ȕNGU
GNGMVTQPKMWUQTU\ȍIȣVLȍPOGIMȡ\GNșVJGVɯŪ

Afrikai Kutatási és Kiadási Program
African Research and Publication Program

BIERNACZKY JÁNOS

FROBENIUSKOMMENTÁROK

1
HAGYOMÁNYOS KULTURÁK A MODERN AFRIKÁBAN
TRADITIONAL CULTURES IN MODERN AFRICA

Ţ#OCI[CTOʏXGNɯFȕUVȡTVȕPGVGI[GFFKIȍTP[ȕMDC
JGN[GPMȕPVGI[GPGUGPKUOGTGVNGPUȕIDGXGU\ɯ
részterületének a feltérképezése, így akár hungarikának
OKPɯUșVJGVɯVGTGROWPMCKNNGVXGMWVCVȞKQTXQUKOȕTPȡMKUVD
teljesítmény fényre hozása.
– A hungarikák és más magyar afrikanisztikai eredmények
GUGVȕDGPCPPCMVWFCVQUșVȍUCJQI[OCI[CTVGNLGUșVOȕP[TɯN
van szó (még Basil Davidson, a nemrégiben majd százévesen
elhunyt brit tudós is, mellesleg a magyarok nagy barátja,
6QTFC['OKNJC\ȍPMƒȍVGNGKPVGDGNICMWVCVȞPCMXȕNVG 
– Hozzájárulás az országimázs emeléséhez itthon
(tekintettel arra, hogy az eddigieknél sokkal nyilvánvalóbbá
XȍNJCVCOCI[CTQM#HTKMCKTȍPVKȕTFGMNɯFȕUGPGOEUCMC
PCI[U\ȍOȣWVC\ȍUKMȡP[XOGILGNGPVGVȕUȕDɯNVGXɯFKMȡUU\G 
– Hozzájárulás az országimázs emeléséhez külföldön
VGMKPVGVVGNCTTCJQI[COCI[CTCHTKMCPKUVȍMKFGIGPP[GNXʏ
șTȍUOʏXGKKUHQMQ\CVQUCPDGMGTȥNPGMOCLFC6WFȍUVȍT
anyagába, így nyilvánvalóvá válik, hogy Magyar László vagy
Torday Emil után is születtek jeles magyar eredmények,
fontos publikációk ezen a területen).
– Hozzájárulás az országimázs emeléséhez Afrikában
(tudjuk, hogy Sík Endre monumentális, négykötetes Afrika
története mára elavult, azonban számos afrikai országban
OCKUPCI[CMGNGVLGșI[GOʏPGMCHGNJGN[G\ȕUGWI[CPEUCM
szimpátiát kelthet Magyarország iránt).
Ţ#\GNɯ\ɯU\GORQPVDȞNMȡXGVMG\KMC\CHTKMCKŢOCI[CT
MCREUQNCVQMGNɯUGIșVȕUG JKU\GPCMKU/CI[CTQTU\ȍIOKPFGP
#HTKMCKTȍPVOGIP[KNXȍPWNȞRWDNKMȍEKȞUVGVVGŢHɯNGIKFGIGP
nyelveken, de magyarul is azok számára, akik nálunk tanultak
ŢPGOCXQNVI[CTOCVQUșVȞJCPGOGI[NGGPFɯMGFXGU
partnerország gesztusának számít).
Ţ#\CHTKMCKŢOCI[CTMCREUQNCVQMCVKFɯXGNC\\CNKU
GNɯUGIșVJGVLȥMJCMȥNȡPTQXCVQVP[KVWPMC\GI[MQTPȍNWPM
tanuló afrikai kollégák számára (máris rendelkezünk a
PȍNWPMMCPFKFȍVWUKHQMQ\CVQVU\GT\ɯ2GVGT#FYQM0[CDC
&ȕN5\WFȍPHGNUɯQMVCVȍUKOKPKU\VGTGMGP[CKGOKITȍEKȞDCPșTV
CPIQNP[GNXʏMȡP[XȕXGN 
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Algéria
A

lgéria a közép-európai
ember számára
felfoghatatlanul hatalmas
ország, ahol egymás
mellett él a mediterráneum
európai hagyománya az arab és berber
MWNVȣTȍXCNC5\CJCTCɯUKMWNVȣTȍKXCN
Aki egyszer látta Algírt a Notre Dame
d’Afrique melletti kilátóról, az sosem
fogja feledni. Algír nemcsak Afrika,
FGCXKNȍIGI[KMNGIU\GDDHGMXȕUʏ
városa. A Földközi-tenger, a hegyek, a
\ȡNFGTFɯMȕUCHGJȕTJȍ\CMGI[ȥVVGUG
DȍTJQPPCPPȕ\XGGNDʏXȡNɯǺU
#NIȕTKȍPCMPGOCHɯXȍTQUC\GI[GVNGP
gyöngyszeme – az országban vannak
a Római Birodalom valaha volt és
máig álló legszebb városai. Timgadon,
Dzsemilán, Tipazán, mintha nem fogott
XQNPCTCLVWMC\KFɯ#TȞOCKCMXCNȞDCP
otthon érezték magukat Afrikának
ebben az északi, igazán mediterrán
hangulatú szegletében, és miután a
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béke hosszú századaiban épültek e
városok, helyük kiválasztásában nem
a védelem, hanem csak az esztétika
volt a mérvadó. Aztán a rómaiak
elmentek, a városok maradtak. És
ma úgy sétálhatunk végig az egykori
Cuicul utcáin, hogy szinte várjuk, hogy
valaki egy kapualjból majd latinul szól
hozzánk. Timgadban véste egykor
a forum kövébe valaki egy boldog
kor emlékeként, hogy az élet értelme
CPGXGVȕUCHȥTFɯ\ȕUC\ȡTȡOȕU
a vadászat. Akit pedig a középkor
titokzatos világa, a karavánok és a
misztikus szentek földje vonz, az
sem találhatna magának jobb helyet.
Ghardaia a titokzatos, fehér csadorba
burkolódzó asszonyaival, befelé
HQTFWNȞJȍ\CKXCNTGMMGPɯJɯUȕIȕXGN
és pálmaligeteivel maga a misztikum.
Onnan délre pedig a végtelen Szahara,
CU\șPGMUKXCVCICCJCVCNOCUFʏPȕMȕU
rejtett oázisok világa vár.
www.tropicalmagazin.hu
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ALGÉRIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW – %PKɯVMEJɻPHNIEPEXXXEPɧPLEXɸE
ZMPɧKXM^IHMOPIKREK]SFFJɻPHKɧ^OɯW^PIXIɯWE^SVW^ɧKE
ZMPɧKLEXSHMOPIKREK]SFFKɧ^I\TSVXˉVI,ɧPEELEXEPQEW
W^ɯRLMHVSKɯRZEK]SRREOE^SVW^ɧK%JVMOEIK]MOPIKWXEFMPEFFKE^HEWɧKE
ZEPYXEXEVXEPɯOEMIPɯVMOEQMPPMɧVHHSPPɧVXEOɿPJɻPHMEHɸWWɧKTIHMK
QMRHɻWW^IE+(4 ɧXXIW^MOM%^SVW^ɧKFERNIPIRXˉWMRJVEWXVYOXYVɧPMW
JINPIW^XɯWIOJSP]REOEQIP]FIRQIKLEXɧVS^ɸW^IVITIXNɧXW^MOE^ɧPPEQM
MVɧR]ɳXɧW%LIXZIRIWR]SPGZEREWɯZIOFIROMIQIPOIHˉIRNɸOETGWSPEXSOEX
ɧTSPXEO1EK]EVSVW^ɧKKEPɳK]EQEK]EVGɯKIOVIQSWXMWW^ɧQɳXEREO
IPWˉWSVFEREQI^ˉKE^HEWɧKFEREZɳ^KE^HɧPOSHɧWFERHIEREK]
Oɻ^PIOIHɯWMTVSNIOXIOFIRZEK]TɯPHɧYPEWXEHMSRɯTɳXɯWFIRMW%^IPQɽPX
ɯZIOFIREHɯPMR]MXɧWTSPMXMOɧNɧREOIK]MOWMOIVSVW^ɧKEPIXXEQEK]EVũ
EPKɯVMEMɧVYJSVKEPSQHMREQMOYWERRˉ

T
T

IVQɯW^IX – ɔKLENPEXEQɯVWɯOIPXXɯPIRLMHIKɯWGWETEHɯOSWEFF
R]ɧVSRQIPIKW^ɧVE^%^ɯW^EOMQIHMXIVVɧRXIVɿPIXIOIXE^%XPEW^
LIK]WɯKZɧPEW^XNEIPELEXEPQEWWMZEXEKMVɯW^XˉP

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO – %^IPQɽPXɯZXM^IHIOFIR
E^SVW^ɧKEPETZIXˉIREW^ɯLMHVSKɯROMRGWɯFˉPɯPXE
XYVM^QYWJINPIW^XɯWXWSOɧMKQɧWSHPEKSWREOɯVI^XɯO%^IPQɽPX
ɯZIOFIRE^SRFER%PKɯVMEOSQSP]IVˉJIW^ɳXɯWIOIXXIXXEXYVM^QYW
ɯPɯROɳXɯWɯVI%QMɸXETIHMK&YHETIWXVˉPE^%MV%PKIVMIOɻ^ZIXPIRNɧVEXɧZEP
MWIPPILIXNYXRM%PKɳVFEIK]VIXɻFFQEK]EVPɧXSKEXE^SVW^ɧKFE%PKɯVME
ZɧPXS^EXSWXɻVXɯRIPQMIQPɯOIMɯWEGWSHɧPEXSWXIVQɯW^IXMOɻVR]I^IX
WSOEOEXZSR^%^ɯW^EOMVɯW^IRW^ɧQSWNɸɧPPETSXFERQIKQEVEHXTYR
ɯWVɸQEMVSQZɧVSW 8MTE^E(^WIQMPE8MQKEHũQMRHZMPɧKɻVɻOWɯKM
W^ɳRLIP] ZEHVIKɯR]IWEVEFɸZɧVSW %PKɳV'SRWXERXMRI ZɧVNEE^
YXE^ɸOEX%7^ELEVEˉWMSɧ^MWEM 3YIH+LEVHEME QIPPIXXIPOɯTIW^Xˉ
XIVQɯW^IXMW^ɯTWɯKIOIXMWVINX%OMSHEEOEVYXE^RMERREOQMRHIROɯTTIR
W^ɿOWɯKIPIW^IK]LIP]MTEVXRIVVIEOMWIKɳXEZɳ^YQLS^W^ɿOWɯKIWMVEXSO
FIW^IV^ɯWɯFIR%Zɳ^YQSXE^SVW^ɧKFYHETIWXMREK]OɻZIXWɯKIEHNEOM
1MZIPER]ɧVE7^ELEVɧFERMKIRJSVVɸXɯPIRTIHMKɯNW^EOEREK]LMHIKIO
PILIXRIOPIKMROɧFFEXEZEW^MˉW^MMHˉW^EOSXNEZEWSPNɧOYXE^ɧWVE

www.tropicalmagazin.hu

%PKɯVMEM2ɯTM
(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Abd el-Azíz Buteflíka
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Ahmed Ujahja
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1962. július 5.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 2 381 740 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP
arab 85%, berber 10%,
fekete-afrikai 4%, francia 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab
egyéb beszélt nyelvek: berber
(tamazigt), francia
Vallás: szunnita muzulmán 99%,
katolikus és zsidó 1%
*ˉZɧVSW Algír
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 632,9 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: algériai dínár (DZD)
1 DZD = 2,8 HUF
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5\GT\ɯ
SZILASI Ildikó

I

Angola

dén 200 éve, hogy Magyar László megszületett
5\QODCVJGN[GPPQXGODGTȍP'NɯFȥPM
szépen gazdagította hazánk Afrika-kutatóinak sorát,
hiszen aktív életének nagy részét Angolában töltötte.
Ott alapított családot, a bihéi fejedelem leányát,
Ina-Kullu-Ozorót vette feleségül. Saját tanyát, ún. libátát
épített, és a helyiekkel együtt, a népszokásaikat ismerve
élt. Érdemei közé tartozik a transzatlanti rabszolgakereskedelem és az ovimbundu társadalom leírása, továbbá
U\ȍOQUVȕTMȕRȕUJKȍP[RȞVNȞGVPQITȍƒCKNGșTȍUMȕU\șVȕUG
2012 nyarán Lantai-Csont Gergely fotográfussal Magyar
László nyomába eredtünk, hogy két hónap alatt egykori
útvonalának egy részét bejárjuk Angolában és Kongóban.
,ȍTVWPMCVGTOȕU\GVVGNU\KODKȞ\KUDCPȕNɯMXCP[COCPȕRPȕN
a Kunene folyónál. Beszélgettünk szóbákkal, hagyományos
XG\GVɯMMGNC\GI[MQTKDKJȕKHGLGFGNGOUȕIVGTȥNGVȕP
Közben Magyar László homály fedte sírját kerestük több
VGOGVɯDGPUKMGTVGNGPȥN(GNMGTGUVȥMCHGUVɯKȡDNȡVC\#VNCPVK
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ȞEGȍPRCTVLȍP.WEKTȍVCJQNHGUVɯOQJCMGTGUMGFGNGOOGN
HQINCNMQ\QVV#\GZRGFșEKȞNGIPCI[QDDȕNOȕP[GOȕIKU
WVC\ȍUWPMNGIXȕIȕPȕTV'NɯFȥPMOȍLWUȕPC-QPIȞ
folyó torkolatvidékének felderítésére indult. Másfél hónappal
MȕUɯDDȕTVGGNC\GI[MQTK(ȍTQU\QPIȞKXș\GUȕUVCOKVOC
,GNNCNȍPCMJșXPCMOGN[TɯNG\VCHGNLGI[\ȕUVMȕU\șVGVVGO
2012. július 6-án: „A folyó a szikla közelebbi oldalán
EUGPFGUGPEUQTFQIȍN#U\KMNCOȍUKMQNFCNCOCICCVGTGOVɯ
GTɯDK\QP[șVȕMC&ȥDȡTȡIRȡTȡI\ȣIU\CMșVVQODQN1N[CP
GTɯXGNCOKN[GPPGNEUCMCVGTOȕU\GVVWF'\CJGN[ŢOKPVQN[
UQMOȍUKVV#HTKMȍDCPŢCVGTOȕU\GVOGIMȕTFɯLGNG\JGVGVNGP
HGNUɯDDTGPFʏUȕIȕVJKTFGVK*CC\GODGTMKȥNCU\KMNȍTCC
\ȣIȞMHGNȕJCLQNȕUȍVȕT\KC\VC\GTɯVȕUGPGTIKȍVCOGN[KVV
lecsapódik a köveken. Hát igen, Magyar Lászlónak kiváló
szimata volt ahhoz, hova kell jönni. Mintha radarja lett
volna arra, hogy a legvarázslatosabb helyeket pillantsa meg
MKVCRQUCVNCPȣVLCKXȕIȕPŪ

www.tropicalmagazin.hu

ANGOLA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ ,ɧPEEGEFMRHEMSPENZEK]SRREO
%RKSPELSWW^ɽɯZIOIRɧXEZMPɧKPIKK]SVWEFFERJINPˉHˉ
SVW^ɧKEMOɻ^ɻXXZSPX&ɧVERɻZIOIHɯWQEQɧVRIQ
OɯXW^ɧQNIK]˩EJINPˉHɯWQɯVXɯOIQɯKQEMWPIR]˩Kɻ^ˉ%
W^ɯRLMHVSKɯRW^IOXSVNIPIRPIKE^SVW^ɧK+(4NɯRIOQMRXIK] ɧX
XIVQIPMOM)RRIOETɯR^RIOEREK]VɯW^IEJˉZɧVSWFERGWETɸHMO
PIEQIP]ɳK]%JVMOEIK]MOPIKHMREQMOYWEFFYK]EREOOSVEZMPɧK
PIKHVɧKɧFFZɧVSWEMREOIK]MOIPIXX%^SVW^ɧKJINPIW^XɯWɯFIRE^
IPWˉW^ɧQɽTEVXRIVQɧVɯZIOɸXEE/ɳREM2ɯTOɻ^XɧVWEWɧKEQIP]
SPENW^ɿOWɯKPIXɯRIOIK]VIRɻZIOZˉVɯW^ɯXW^IV^MFI%RKSPɧFɸP
)QIPPIXXũELEK]SQɧR]SWNɸOETGWSPEXSOVEEPETS^ZEũEQEK]EV
GɯKIOIXMWZɧVNɧOE^IK]ɿXXQ˩OɻHɯWPIKJˉFFXIVɿPIXIME^SOXEXɧWE
Zɳ^KE^HɧPOSHɧWɯWEQI^ˉKE^HEWɧKPILIXRIO

T
T

IVQɯW^IX ũ%XM^IROɯXQEK]EVSVW^ɧKR]MSVW^ɧKFERE^EJVMOEM
TEVXZMHɯOQɯVWɯOIPXIFFEFIPWˉXɯVWɯKJSVVɸXVɸTYWM.

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %OMOSXXNɧVXEOE^XQSRHNɧO
%RKSPE%JVMOEPIKNSFFERˉV^ɻXXXMXOE7^ɧQSWRIQ^IXMTEVONE
ZERXIRKIVTEVXNEMK]ɻR]ɻV˩IOɯWE^IK]IRPɳXˉMH^WYRKIPXˉPE
W^EZERRɧRɧXIKɯW^IREWMZEXEKMKQMRHIRJɯPIɯPˉLIP]IXPɧXLEXYROE^
SVW^ɧKFER%LSWW^ɽTSPKɧVLɧFSVɽɯWEVSWW^MRJVEWXVYOXɽVEQMEXX
E^SRFEROIZIWIRNYXREOIPQɧMKMWSHE%TSVXYKɧPK]EVQEXMOSV
IQPɯOIM 7ES1MKYIPIVˉH'EVQSXIQTPSQ6IQɯHMSWOEXIHVɧPMW
2SWWE7IRLSVEHE2E^EVɯXIQTPSQ QIPPIXXEOɻ^ɯTOSVMOIVIW^XɯR]
/SRKɸM/MVɧP]WɧKJˉZɧVSWE 1FER^E'SRKS MWɯVHIOIWLIP]W^ɳR
%^SVW^ɧKZɳ^YQOɻXIPIWZɳ^YQSXEFYHETIWXMREK]OɻZIXWɯK
EHLEXOM0IKOɻRR]IFFIR0MWW^EFSRSROIVIW^XɿPɯVLIXˉIP%OMSHE
YXE^MOOɯW^ɿPNɻRJIPũEK]SVWJINPˉHɯWQIKPɧXW^MOE^ɧVEOFERũ
EXYVMWXɧOREOR]ɽNXSXXW^SPKɧPXEXɧWSOIYVɸTEMQɯVXɯOOIPRɯ^ZIMW
HVɧKɧO

Angolai
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
)QPECNXGU.QWTGPEQ VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1975. november 11.
(Portugáliától)
8IVɿPIX1 246 700 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP
ovimbundu 37%, kimbundu 25%,
bakongo 13%, félvérek 2%,
európai 1%, egyéb 22%
Nyelv:
hivatalos nyelv: portugál
egyéb beszélt nyelvek: számos
afrikai nyelv és nyelvjárás
Vallás: különféle törzsi vallások
hívei 47%, római katolikus 38%,
protestáns 15%
*ˉZɧVSW Luanda
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ(PPP):
összes: 190,3 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: angolai kwanza (AOA)
1 AOA = 2,7 HUF
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Benin
K

evés vallásnak van olyan
rossz sajtója, mint a
vudunak. Aki csak hallja
a szót, a fekete mágiára,
titkos szertartásokra,
átszúrt babákra gondol. Pedig aki
Beninbe megy, jobb, ha megbarátkozik
a vuduval, és azzal a gondolattal, hogy
a vudu nem valamiféle gonosz, titkos
varázslat, hanem egy olyan népi vallás,
ami nagyon is sokban emlékeztet a világ
OȍUKUOGTVUQMKUVGPJșXɯXCNNȍUCKTC
Vannak templomai, papjai, szent állatai
– bár kétségtelen, ezek a kígyókezek
a kígyók nem a legkellemesebb
asszociációkat keltik más népekben –,
szertartásai, van teremtéstörténete és
XCPPCMC\KUVGPGMTɯNU\ȞNȞNGIGPFȍK
Oudiahtól Niatingouig betérhetünk
falvakba, és beszélgethetünk a pappal,
aki – ha áldozunk az isteneinek –
még egy szertartást is bemutat a
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kedvünkért, elmehetünk végignézni egy
ȍNNCVȍNFQ\CVQVUɯVCMȍTMKUGDDPCI[QDD
falusi ünnepre is benézhetünk. Pár nap
után már hozzászokunk a gondolathoz,
hogy Legba nem valamiféle gonosz
démon, csak olyan, mint a mi
ókorunkban volt Jupiter, Zeusz vagy
éppen Thór – egy nép fontos, sajátos
istene. Megtanulunk máshogy nézni
CXWFWVȍPETCPGOXCNCOKɯTȥNVTșVWUV
látunk benne, hanem a falusi ünnep
egyik fontos velejáróját. Hiszen míg
az asszonyok révülnek, addig megy a
beszélgetés, barátkozás, lehet vidáman
iszogatni, zenélni, mint akármelyik más
vallás más ünnepén egy másik faluban,
onnan sok ezer kilométerre. És azt is
el tudjuk fogadni, hogy Beninben még
azok is hisznek kicsit a vudu erejében,
akik magukat kereszténynek vagy
muszlimnak vallják, mert a vudu ott van
CNGXGIɯDGP
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
5<ʎ%5 Tamás

Fernando
de Noronha

BENIN

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ&IRMR
EXɯVWɯKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKEM
Oɻ^ɯXEVXS^MO%TSPMXMOEM
WXEFMPMXɧWɯWEOSVQɧR]IPW^ɧRXWɧKE
E^SRFERE^YXɸFFMɯZIOFIRZSR^SXXE
EOɿPJɻPHMXˉOɯXɯWQIKMRHYPXE
JINPˉHɯWMW2EK]WɽP]XJIOXIXRIOE^
SOXEXɧWVEOɯT^ɯWVIɯWEREK]SR
VSWW^ɧPPETSXFERPIZˉMRJVEWXVYOXɽVE
JINPIW^XɯWɯVI

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPM
RIHZIWIFFXIVɿPIXIMMKIR
W˩V˩RPEOSXXEOɯW^EOJIPɯ
LEPEHZEELSK]GWɻOOIREGWETEHɯO
QIRR]MWɯKIGWɻOOIRERɯTW˩V˩WɯK
MW3XXXEPɧPLEXɸOE^SVW^ɧKRIQ^IXM
TEVONEM%^ɯKLENPEXXVɸTYWM
JSP]EQEXSWERJSVVɸE^IWˉWɯZW^EO
VɻZMH

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ
%^YXɸFFMɯZIOFIRHMRE
QMOYWERRˉEXYVMW^XMOEM
W^IOXSVWɽP]E&IRMRFIR%PIKJˉFF
ZSR^IVˉXE^SVW^ɧKWENɧXSWOYPXɽVɧNE
EHNE&IRMRPEOSWWɧKɧREONIPIRXˉW
VɯW^IQɧMKZYHYLɳZˉɯW&IRMRFIR
XEPɧPLEXɸEŲZYHYLɳZˉO1IOOɧNEű
3YMHELMW%NERYɧVMREK]ZYHYɿRRITVI
QɧVRIQGWEOELɳZˉOɯVOI^RIOE^
SVW^ɧKQMRHIRVɯW^ɯFˉPLERIQE
XYVMWXɧOMWEREK]ZMPɧKFɸP7SOEOEX
ZSR^E^EFSQI]MTEPSXEɯWQɧW
OYPXYVɧPMWRIZI^IXIWWɯKIOMW%^
SVW^ɧKFEROɯXũR]YKEXEJVMOEM
ZMW^SR]PEXFERũNɸRIQ^IXMTEVO
4IRHNEVM; XEPɧPLEXɸ%Zɳ^YQSX
EXYVMWXɧOREOE^SVW^ɧKFIVPMRM
OɻZIXWɯKIɧPPɳXNEOM9XE^ɧWVE
IPWˉWSVFEREW^ɧVE^ɯZW^EOENɧRPSXX

www.tropicalmagazin.hu

&IRMRM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
Patrice Talon (2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1960. augusztus 1.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX112 622 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP fon 49%,
bariba 16%, adzsa 11%, szomba 9%,
joruba 7%, fulbe 4%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: fon, joruba,
törzsi nyelvek
*ˉZɧVSW Porto Novo (gazdasági
központ: Cotonou)
Vallás: keresztény 42,8% (római
katolikus 27,1%, celeste 5%,
metodista 3,2%, egyéb protestáns
2,2%, egyéb 5,3%), muzulmán 24,4%,
vodoun 17,3%, egyéb 15,5%
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 25,33 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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5\GT\ɯ
GULYÁS
Gáspár

BISSAU-GUINEA

S

\GPGIȍNVȞNFȕNTGVCNȍNJCVȞCVȡDDU\ȍ\U\KIGVDɯNȍNNȞQTU\ȍICOKVCXKNȍI
NGIPCI[QDDMGUWFKȞGZRQTVȍNȞQTU\ȍIMȕPVVCTVCPCMU\ȍOQP#\QTU\ȍI
NGIPCI[QDDDGXȕVGNKHQTTȍUȍVDK\VQUșVȞMGUWGZRQTVHɯMȕPVC\KPFKCK
piacra kerül.
Bissau portugál gyarmat volt, így a portugál nyelv a hivatalos, ez
okoz némi problémát nemzetközi, illetve regionális területeken, különösen a
szomszédos Szenegállal való kapcsolattartás területén.
A több száz lakatlan sziget remek alapul szolgálhat a turizmus fejlesztéséhez.
#MQTOȍP[CFȞMGFXG\OȕP[GMMGNRTȞDȍNVCUGTMGPVGPKCDGHGMVGVɯMGVGPPGM
eredményeként teljesen megváltozott az ország arculata. A régi, lepusztult
I[CTOCVKKFɯMDɯNHGPPOCTCFVTCMVȍTȕRȥNGVGMOCGNGIȍPUȕVVGTOGMMȕPV
üzletekként üzemelnek, az ország remek úthálózattal bír, nemzetközi
szállodaláncok jelentek meg, és még sorolhatnám.
'I[DK\VQU$KUUCWDCȕTXGC\GODGTȕT\KCNȥMVGVȕUVȕT\KJQI[C\QTU\ȍIOʏMȡFKM
OKPFG\VCP[ȥ\UIɯRKCEQMȕUCJCVCNOCUHQTICNOKFWIȞMDK\QP[șVLȍM
#\QTU\ȍIPGO\GVMȡ\KOGIșVȕNȕUGPGOHGNJɯVNGPOKPVCHTKMCKMȍDșVȞU\GTGNQU\VȞ
Dȍ\KUVGONGIGVVȕMȕXGMGPMGTGU\VȥNCOKPGMŢXCNNLWMDGɯU\KPVȕPŢXQNVKUPȕOK
alapja.
De ez már a múlt, a transzparens gazdaság és a szabadpiac eredményeként
CIC\FCUȍIKHGNNGPFȥNȕUGNKPFWNVȕUWI[CPȣI[OKPVCVȡDDKCHTKMCKHGLNɯFɯ
QTU\ȍIDCP$KUUCW)WKPGȍDCPKUU\KPVGOKPFGPVGTȥNGVGPHGLNɯFȕUVCRCU\VCNJCVȞ

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ
&MWWEY+YMRIEEZMPɧK
PIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKEMOɻ^ɯ
XEVXS^MO+E^HEWɧKEW^MRXIOM^ɧVɸPEKE
JINPIXPIRMHˉNɧVɧWMZMW^SRXEKWɧKSOREO
OMXIXXQI^ˉKE^HEWɧKMɧKE^EXVE
JɻPHMQSK]SVɸXIVQIW^XɯW ELEPɧW^EXVE
ɯWEJEOMXIVQIPɯWVIɯTɿP%TSPKɧVLɧFSVɽ
WSVɧRPIVSQFSPXMRJVEWXVYOXɽVEQEMW
VSQSOFERLIZIVE^ɽNNɧɯTɳXɯWMKIR
PEWWERRILɯ^OIWIRLEPEH.IPIRZERREO
ZMW^SRXEPEXMREQIVMOEMHVSKOEVXIPPIOũE
OMWR]YKEXEJVMOEMSVW^ɧKOYPGWW^IVITIX
NɧXW^MOE^%QIVMOEɯW)YVɸTEOɻ^XM
HVSKGWIQTɯW^IXFIR,EOIPPˉ
QɯVXɯOFIRWXEFMPM^ɧPɸHMOEFIPTSPMXMOEM
LIP]^IXɯWWMOIVɿPZMWW^EW^SVɳXERME

OɧFɳXɸW^IVOIVIWOIHIPQIXE^SVW^ɧK
EOɧVEOMXIVQIPˉMTEVFEREOɧVE
XYVM^QYWFERNIPIRXˉWW^IVITIXNɧXW^LEX

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKNIPIRXˉW
VɯW^IQEMWPEOEXPERˉWIVHˉ
ɯKLENPEXEXVɸTYWMW^ɧVE^ɯW
JSVVɸNɽRMYWXɸPRSZIQFIVMKXEVXE
GWETEHɯOSWEFFMHˉW^EO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYW
XERɧGWSO ũ %FM^SR]XEPER
politikai helyzet és a magas
F˩Rɻ^ɯWMVɧXEQMEXX&MWWEYFEROɿPɻRɻW
IPˉZMK]ɧ^EXSWWɧKKEPOIPPIPNɧVRMɔW^EOM
XIVɿPIXIMVIRIQNEZEWSPNEE^YXE^ɧWX
E/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQ%JINPIXPIR
www.tropicalmagazin.hu

&MWWEYKYMRIEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ,QUȕ/CTKQ8C\ VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Aristides Gomes
(2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1973. szeptember 24.
(Portugáliától)
8IVɿPIX 36 125 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPbalanta 25%, fula
20%, mandingo 12%, manyako 10%,
egyéb (biaffada, bidjogo, pepel, 23%)
Nyelv:
hivatalos nyelv: portugál
egyéb beszélt nyelvek: volof, kreol,
törzsi nyelvek
Vallás: törzsi vallású 50%,
muzulmán 40%, keresztény 10%
*ˉZɧVSWBissau
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 3,137 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF

MRJVEWXVYOXɽVEEQɽK]WIQXIRRɯ
IK]W^IV˩ZɯTɯPHɧYPE^SP]ERɯVMRXIXPIR
XIVQɯW^IXMW^ɯTWɯKIOQIKPɧXSKEXɧWɧX
QMRXE&MNEKSWW^MKIXZMPɧK%
XɻQIKOɻ^PIOIHɯWMIW^Oɻ^ɻOVSWW^
ɧPPETSXFERZERREOYK]ERI^QSRHLEXɸ
IPEXɻFFMNɧVQ˩VˉPMWFɧVOɿPɻRFɻ^ˉ
EVɧR]FERɽNEYXɸOMWOɻ^PIOIHRIO
%KɯTOSGWMZI^IXˉOOɻVɿPXIOMRXɯW
RɯPOɿPZI^IXRIO%^YXEOOɿPɻRɻWIRE
REK]SFFZɧVSWSOSROɳZɿPMIOVSWW^EO
ɯNW^EOEEZɧVSWSOIPLEK]ɧWɧXRIQ
NEZEWSPNɧO%ZɯHˉSPXɧWSOJIPZɯXIPIMW
IPIRKIHLIXIXPIRI^IORɯPOɿPOSQSP]
JIVXˉ^ˉFIXIKWɯKIOIXPILIXIPOETRM
/MIQIPXIRQEPɧVMEJIVXˉ^ɻXXXIVɿPIX
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Botswana
B

otswanát sokan afrikai
sikertörténetnek
tekintik, hiszen az
országban érvényesülnek
a demokratikus
kormányzási gyakorlatok, a korrupció
OȕTVȕMGGNGP[ȕU\ɯCMQPVKPGPU
többi országához viszonyítva.
Függetlenségét 1966-ban nyerte el,
majd közvetlenül ezután hihetetlen
szerencse mosolygott az országra:
felfedezték a világ leggazdagabb
I[ȕOȍPVNGNɯJGN[ȕV)C\FCUȍIC
GTɯUGPMȡVɯFKM&ȕN#HTKMȍȕJQ\
C\QTU\ȍIKORQTVHȥIIɯC\QPDCP
COG\ɯIC\FCUȍIȍVXK\UIȍNXC
a szarvasmarha-tenyésztés
MKGOGNMGFɯC\KRCTȍDCPCDȍP[ȍU\CV
CNGILGNGPVɯUGDD#PGO\GVMȡ\KWVCM
CU\HCNVQ\QVVCMȍNNCRQVWMOGIHGNGNɯ
A turizmusban hatalmas potenciál van,
tavaly közel 2 millió turistát fogadtak.
#HɯU\G\QPOȍLWUVȞNU\GRVGODGTKI
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tart, ilyenkor a nappalok kellemesen
melegek, bár az éjszakák gyakran
JʏXȡUGM#\GWTȞRCKKIȕP[GMPGM
OGIHGNGNɯU\ȍNNȍUJGN[GMHɯNGIC
HɯXȍTQUDCP)CDQTQPȕDCPVCNȍNJCVȞM
valamint a szafariturizmus köré épült
táborokban, lodge-okban. Botswana
PGOEUWRȍPCU\CHCTKMGFXGNɯMJCPGO
az afrikai földrész iránt rajongók
paradicsoma is. Ennek oka, hogy
OKPFGPQN[CPVȕP[G\ɯȕTXȕP[GUȥNC\
országban, amit az utazó egy afrikai
úttól elvár. Beleértve az állatvilág igen
U\ȕNGUC\ȡUU\GU#HTKMȍTCLGNNGO\ɯ
nagyvadat felsorakoztató palettáját és
a meseszép természeti látnivalókat.
Az ország hatalmas – ám ritkán lakott
ŢVGTȥNGVȕPGONɯUJȥNNɯ
hal- és 550 madárfajt regisztráltak.
#\QTU\ȍIXG\GVȕUGMKGOGNVƒI[GNOGV
fordít ezen természet adta kincsek
megóvására és az ökológiai egyensúly
fenntartására.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
SZILÁGYI
Balázs

BOTSWANA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ &SXW[ERE%JVMOEIK]MOPIKNSFFER
XIPNIWɳXˉKE^HEWɧKE%WXEFMPOMW^ɧQɳXLEXɸTSPMXMOEMOɻVR]I^IXɯWE
NɸMRJVEWXVYOXɽVEZEPEQMRX(ɯP%JVMOEOɻ^IPWɯKIMWWSOEXXIXXE^ɯVX
LSK]QɧVEE^SVW^ɧKOMIQIPOIHIXXEW^IKɯR]WɯKFˉP%+(4JɯPɯZW^ɧ^EH
EPEXXEJɿKKIXPIRWɯKMHINɯRLEVQMRGW^SVSWɧVERˉXX%JINPˉHɯWPIKJˉFF
EPETNEEK]ɯQɧRXFɧR]ɧW^EXQɧMKI^XIVQIPMQIKE+(4IK]LEVQEHɧX
ɯWI^LS^^EE^I\TSVXFIZɯXIPIO ɧX%IWKE^HEWɧKMZɧPWɧK
MHINɯRRILɯ^LIP]^IXFIOIVɿPXE^SVW^ɧKQIVXIVˉWIRGWɻOOIRXE
PY\YWGMOOIOMVɧRXMOIVIWPIXQɧVEE^SRFERQɧVXɽPZERREOEZɧPWɧKSR

T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEXVɸTYWMIR]LIXIPIOɯWJSVVɸR]EVEO
NIPPIQ^MO%XɯPMRETTEPSOQIPIKIOE^ɯNW^EOɧOLMHIKIOE
WMZEXEKSWXIVɿPIXIOIRHɯVJEK]MWPILIX&SXW[EREXIVɿPIXɯRIO
QMRXIK] ɧXE/EPELɧVMWMZEXEKYVEPNE%^ŭIWˉŭNIPIRXɯW˩GZɧREW^ɸE
TYPEW^IVITIPE^SVW^ɧKGɳQIVɯFIRɯWI^ERIQ^IXMZEPYXEIPRIZI^ɯWI
MW1MZIPRɯTW˩V˩WɯKIMKIREPEGWSR]E^SVW^ɧKNIPIRXˉWVɯW^ɯRɯVMRXIXPIR
QɯKEXIVQɯW^IXɳK]NɸXIVITIXFM^XSWɳXE^ɧPPEXVI^IVZɧXYQSOɯWRIQ^IXM
TEVOSOPɯXIWɳXɯWɯVI%JVMOEMQɯVXɯOOIPMWQEKEWEZɯHIXXXIVɿPIXIOEVɧR]E

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %K]ɯQɧRXFɧR]ɧW^EXQIPPIXXE
XYVM^QYWEQɧWMOPIKJSRXSWEFFKE^HEWɧKMW^IOXSVE^SVW^ɧKFER
%PIKREK]SFFVɯW^XQEKɧROɯ^FIRPIZˉZEHEWTEVOSOOMZɧPɸ
W^IQɯP]VIW^EFSXXQMRHIRMKɯR]XOMIPɯKɳXˉW^SPKɧPXEXɧWXR]ɽNXEREO
3P]EROɻ^IPOIVɿPLIXFIRRɿOEPɧXSKEXɸE^EJVMOEMZEHZMPɧKLS^EQMP]IR
Oɻ^IPQɧWYXXRIQMWIRKIHMOQMRHI^XEPIKQEKEWEFFW^SPKɧPXEXɧWM
W^ɳRZSREPSROETNE0ɧXRMZEPɸTIHMKZERFˉZIR-XXXEPɧPLEXɸ%JVMOE
PIKOɿPɻRPIKIWIFFZM^IWɯPˉLIP]IE^3OE[ERKSHIPXɧNEHILEXEPQEW
ɯPQɯR]R]ɽNXE'LSFI2IQ^IXM4EVOMW%^SVW^ɧKFERETMKE
QEK]EVɧPPEQTSPKɧVSOZɳ^YQRɯPOɿPYXE^LEXREOFIEPIKOɻRR]IFFIR
.SLERRIWFYVKSROIVIW^XɿP%^SVW^ɧKOMIQIPOIHˉIRFM^XSRWɧKSWE^
MRJVEWXVYOXɽVEEOSRXMRIRWIREPIKNSFFEOOɻ^ɯXEVXS^MO)RRIOE^SRFER
ɧVEZEREW^SPKɧPXEXɧWSOOɿPɻRɻWIREQEKɧRZEHEWTEVOSOFERFM^SR]
RIQSPGWɸO

www.tropicalmagazin.hu

&SXW[EREM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
Mokgweetse Eric Masisi (2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1966. szeptember 30.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX600 370 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP tsvana 75,5%,
shona 12,4%, szan 3,4%, koi koi 2,5%,
ndebele 1,3%, egyéb 4,9%,
európai kb. 2%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol, setswana
Vallás: keresztény (többségében
protestáns) 71,6%, badimo 6%,
egyéb 1,4%, nem meghatározott
0,4%, ateista 20,6%
*ˉZɧVSW: Gaborone
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 38,86 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: botswanai pula (BWP)
1 BWP = 29,5 HUF

TROPICAL 31

Burkina
Faso
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S

zegény, egykori francia gyarmat
PGJG\GPOGILGI[G\JGVɯPGXʏ
HɯXȍTQUUCNŢIQPFQNLȍMCNGIVȡDDGP
a nyugat-afrikai Burkina Fasóról.
Pedig a „becsületes emberek
QTU\ȍICŪGPPȕNLȞXCNVȡDD#\DCPHGNVȍTV
régészeti leletek bizonyítják, hogy már a Kr.
e. 13. századtól éltek az ország északnyugati
TȕU\ȕPXCFȍU\ȞI[ʏLVȡIGVɯEUQRQTVQMȕUC\ȞVC
is folyamatosan lakja ember az igen száraz
vidéket. Ráadásul az állat- és növényvilág is
rendkívül változatos. Élnek itt többek között
nagymacskák, elefántok, vízilovak, majmok,
CPVKNQRQMGI\QVKMWUOCFCTCMɮMGVKNNGVXGC
NȕNGI\GVGNȍNNșVȞJQOQMFʏPȕMGVCJGI[XKFȕMK
területeket, a vízeséseket négy nemzeti parkban
is megcsodálhatja az utazó. Bár Afrika egyik
legbarátságosabb helyének tartják Burkina
(CUȞVCMG\FɯVWTKUVȍPCMOȕIUGOXCNȞ
Ennek leginkább a fejletlen infrastruktúra
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C\QMC$WTMKPC(CUQ#HTKMCGNUɯU\ȍOȣ
I[CRQVVGTOGU\VɯLGCOGN[GVCJGN[KGMHGJȕT
CTCP[PCMKUJșXPCM#PGOGUHȕODɯNKULGNGPVɯU
készlet áll rendelkezésre, ehhez kapcsolódik az
QTU\ȍIGNUɯ70'5%1XKNȍIȡTȡMUȕIKJGN[U\șPG
A délen található Loropéni romok legalább
G\GTȕXGUGMCJCVCNOCUMȡXGMDɯNȍNNȞGI[MQTK
GTɯFȡMȕUȕRȥNGVOCTCFXȍP[QMCVTCPU\U\CJCTCK
CTCP[MGTGUMGFGNGOLGNGPVɯUȕIȕTG
GONȕMG\VGVPGM#\QTU\ȍIDCPJCVXCPMȥNȡPDȡ\ɯ
PȕREUQRQTVȕNGPPGMMȡU\ȡPJGVɯGPTGPFMșXȥN
színes a kulturális élet. A két legnagyobb város,
Ouagadougou és Bobo-Dioulasso változatos
\GPGKȕUMȕ\OʏXGUJCI[QOȍP[QMCVȍRQN
5ɯVCHɯXȍTQUDCPTGPFG\KMOGIMȕVȕXGPVGC
MQPVKPGPUGNUɯƒNOHGU\VKXȍNLȍV (GURCEQ KU
Az ország 1984-ben felvett neve is az etnikai
UQMU\șPʏUȕIDɯNHCMCF$WTMKPCOQU\KP[GNXGP
DGEUȥNGVGUɯU\KPVGGODGTVCHCUQRGFKIFKQWNC
P[GNXGPU\ȥNɯHȡNFGVLGNGPV
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
BÁRDOSSY
Adrienn

BURKINA FASO

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ &YVOMRE*EWS
QɯKQMRHMKEZMPɧKPIKW^IKɯR]IFF
SVW^ɧKEMOɻ^ɯXEVXS^MOEPEOSWWɧK
 EɯPEQI^ˉKE^HEWɧKFɸPɯWRIOMOREK]
TVSFPɯQɧXNIPIRXIK]IK]W^ɧVE^EFFɯZ%^
SVW^ɧKOMZMXIPɯRIOPIKREK]SFFVɯW^ɯXE^EVER]
ɯWEK]ETSXXIW^MOM%^SVW^ɧKREK]SRWSO
XɯVIRW^SVYPJINPIW^XɯWVIEPIKJSRXSWEFFXEPɧR
EW^ɧVE^WɧKX˩VˉRɻZɯR]JENXɧOɯWEWTIGMɧPMW
QI^ˉKE^HEWɧKMXIGLRMOɧOQIKLSRSWɳXɧWE
PIRRI
IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEXVɸTYWM
QIPIKW^ɧVE^XIPIOJSVVɸZEPEQMZIP
GWETEHɯOSWEFFR]EVEONIPPIQ^MO2EK]
E^IPWMZEXEKSWSHɧWZIW^ɯP]IOɿPɻRɻWIRE^
ɯW^EOMXIVɿPIXIOIR

T
T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
%XYVM^QYWIK]IPˉVIRIQNɧXW^MO
NIPIRXˉWIFFW^IVITIX&YVOMRE
KE^HEWɧKɧFER)RRIOPIKJˉFFSOELSK]
HVɧKESHEIPNYXRMũOIZɯWPɯKMXɧVWEWɧKVITɿP
3YEKEHSYKSYFEũɯWE^SVW^ɧKSRFIPɿPMW
K]IRKIE^MRJVEWXVYOXɽVE4IHMKEOMIPNYXSHE
E^XVEFYPINXME^SVW^ɧKE&SFS(MSYPEWWSM
REK]QIGWIXEXɯVWɯKIK]MOPIKW^IFF
W^ɧLIPMWXɳPYWɽQIGWIXNI0SVSTɯRMVSQNEM
ZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳR TIHMKEK]EVQEXSWɳXɧW
IPˉXXMOSVW^EOJSRXSWXɻVXɯRIPQMIQPɯOIM
%^SVW^ɧKZɳ^YQOɻXIPIWHIEZɳ^YQE
FIPɯTɯWOSVJIPZILIXˉ%^IPQɽPXɯZIOFIRXɻFF
XIVVSVXɧQEHɧWMWXɻVXɯRXE^SVW^ɧKFEREQIP]IO
NIPIRXˉWIRRɻZIPXɯOEFM^XSRWɧKMOSGOɧ^EXSX

&YVOMRE*EWS
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉRoch Marc Christian
-CDQTG VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOPaul Kaba Thieba
(2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 5.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 274 200 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP mossi, bobo
(bwa), fulbe, gourmantché, mande,
senufo, gurunsi (kasem), lobi, bissa
és tuareg
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: szudáni
GTGFGVʏVȡT\UKP[GNXGM
Vallás: muzulmán 50%, különféle
törzsi vallások 40%, keresztény
HɯMȕPVTȞOCKMCVQNKMWU 
*ˉZɧVSW Ouagadougou
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 35,78 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Burundi

Burundi
Köztársaság

5\GT\ɯ
BALOGH
Sándor

A

frika egyik legapróbb, ám mégis
NGIUʏTʏDDGPNCMQVVI[ȡPI[U\GOG
a Kongói Köztársaságtól keletre
HGMXɯ$WTWPFK#\QTU\ȍIOKPFȡUU\G
28 000 négyzetkilométeren fekszik, ez
Magyarország területének kevesebb, mint egyharmada,
népessége azonban meghaladja a 10 milliót. A lakosUȍIJȍTQOVȡT\UNGU\ȍTOC\QVVCKDȞNVGXɯFKMȡUU\GC
JWVWMDȞNCVWVUKMDȞNȕUC\CNKIQVMȕRXKUGNɯVYC
népcsoportból. Ez a három csoport szerepel a nemzeti
zászlón is a három piros csillag formájában.
Visszamaradottsága ellenére Burundi kifejlett
ȣVJȍNȞ\CVVCNTGPFGNMG\KMOGN[NGJGVɯXȕVGU\KCVGNLGU
ország átutazását autóval.
(ɯXȍTQUC$WLWODWTCC6CPICP[KMCVȞRCTVLȍPHGMU\KM
a nyugati térségben. Ha nem tántorít el minket a
JɯUȕI WI[CPKUC\ȕXDȍTOGN[U\CMȍDCPWVC\WPM
PGOXCNȞU\șPʏJQI[HQMCNȍGUKMCJɯOȕTUȕMNGV 
EUQFȍUMKTȍPFWNȍUQMCVVGJGVȥPMCXȍTQUJQ\Mȡ\GNHGMXɯ
nemzeti parkokban, a Ruzizi folyónál és a Tanganyikató környékén.
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#6CPICP[KMCCOȍUQFKMNGITȕIGDDKȕFGUXK\ʏVȞC
világon, emellett pedig a második megmélyebb tó is a
maga 1470 méteres legmélyebb pontjával. 2017-ben a
Global Nature Fund (GNF) veszélyeztetett státuszúnak
VKVWNȍNVCCVCXCVOGN[VȡDDU\ȍ\ȕNɯNȕP[QVVJQPȍWN
U\QNIȍNWI[CPKUCRCTVLȍPNȕXɯXȍTQUQMU\GPP[XK\G
nagymértékben kerül a mederbe. Emellett a szárazság
elleni küzdelem is terheli a Tanganyika természetes
vízkészletét.
#MWNVȣTCMGFXGNɯK$WLWODWTCDGNXȍTQUȍDCP
Mȕ\OʏXGUXȍUȍTQMCVȕUCHTCPEKCI[CTOCVQUșVȍU
hatására megmaradt felejthetetlen francia éttermeket
találhatnak. A kialakult politikai helyzet miatt a város
közbiztonsága is megingott. Mindenesetre érdemes
elkerülni az éjszakai sétákat az ország, így Bujumbura
utcáin is.
Burundi bár nincs a legkedveltebb turistacélpontok
között, mégis különleges élményt nyújthat a vállalkozó
U\GNNGOʏGMPGMȕUCMQPVKPGPUU\GTGNOGUGKPGM

www.tropicalmagazin.hu

BURUNDI

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ%
2IQ^IXOɻ^M:EPYXEEPET
IWOMQYXEXɧWEW^IVMRXE*ɻPH
PIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKE&YVYRHMZSPX
QɧMKMWE+(4XɻFFQMRX EW^ɧVQE^MO
ERIQ^IXOɻ^MHSRSVSOWIKɯP]IMFˉP&ɧV
ETSPKɧVLɧFSVɽZɯKIɸXEEKE^HEWɧK
XɻVIXPIRɿPJINPˉHMOE^MRJVEWXVYOXɽVEK]IRKI
ɯWQMZIPE^SVW^ɧKREORMRGWIRIONIPIRXˉW
XIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWEMEOɿPJɻPHMXˉOIMW
OIZɯWFɯɯVHIOPˉHMO&YVYRHMMVɧRX0IKJˉFF
OMZMXIPMGMOOIEOɧZɯɯWEXIEɳK]E^SVW^ɧK
KE^HEWɧKEREK]SRɯV^ɯOIR]ERIQ^IXOɻ^M
TMEGMMRKEHS^ɧWSOVE%^IPQɽPXɯZIO
^EZEVKɧWEMXSZɧFFVSRXSXXEOEKE^HEWɧK
LIP]^IXɯR

T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEXIVɿPIXMPIK
ZɧPXS^ɯOSR]ELIK]ZMHɯOIOIR
MROɧFFQɯVWɯOIPXXɻFFGWETE
HɯOOEPQɧWLSPɧPXEPɧFERJSVVɸɯWW^ɧVE^
%REK]RɯTW˩V˩WɯKɯWELɧR]EXXEXSXX
XɻVXɯRIPIQQMEXXOIZɯWɯWW^IKɯR]IW
RIQ^IXMTEVONEZɯHIXXXIVɿPIXIZER

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
0IKJˉFFRIZI^IXIWWɯKILSK]
&YVYRHMFERZERE2ɳPYWPIKHɯPMFF
JSVVɧWE%XYVM^QYWIK]IPˉVIRIQ
NɧXW^MOW^IVITIXE^SVW^ɧKKE^HEWɧKɧFER
WˉXE^IPQɽPXɯZIO^EZEVKɧWEMQMEXX
K]EOSVPEXMPEKXIPNIWIRPIɧPPXE^SVW^ɧKFER
%Zɳ^YQELEXɧVSRJIPZILIXˉ

www.tropicalmagazin.hu

&YVYRHM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
2KGTTG0MWTWP\K\C VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1962. július 1.
(Belgium alatt álló ENSZigazgatástól)
8IVɿPIX27 830 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP hutu 85%, tuszi
(tva) 14%, pigmeus 1%, egyéb 4%
Nyelv:
hivatalos nyelvek: kirundi, francia
egyéb beszélt nyelv: szuahéli
Vallás: keresztény 67% (római
katolikus 62%, protestáns 5%), törzsi
vallások 23%, muzulmán 10%
*ˉZɧVSW Bujumbura
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 7,99 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: burundi frank (BIF)
1 BIF = 0,14 HUF
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MUST SEE

ComoreBurundiszigetek
Köztársaság

5\GT\ɯ
Dr. KISS
Róbert
Richárd

K

evés egzotikusabb hely
van a világon, mint a
Comore-szigetek. Mert
kevés hely van, ahová
oly kevés külföldi jut el,
és ahonnan oly ritkán érkeznek hírek,
mint onnan. Itthon sokunknak még
az is gondot okoz, hogyan is hívjuk
ezeket a szigeteket, hogyan ejtsük ki
a nevüket, mit is kezdjünk ezzel a kis
szigetcsoporttal. Nos akkor most
elmondjuk: az országnév nálunk
JCU\PȍNVCNCMLCHTCPEKCGTGFGVʏG\ȕTVC
MKGLVȕUGūMQOȞTU\KIGVGMŪ
Amúgy sok szempontból is különleges
hely a szigetcsoport: a világ legdélebbi
muszlim országaként jól mutatja,
meddig terjedt ki az egykor az arab
MGTGUMGFɯMȍNVCNDGLȍTVXKNȍIJKU\GP
ɯMJQ\VȍMGNKFG/QJCOGFXCNNȍUȍV
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Ugyanakkor, mint az iszlám világ
legszélén, itt tovább élnek azok a
hagyományok, amelyek talán furcsák
NGPPȕPGMOȍUJQNŢCPɯMPGOJQI[
elnyomottak, de sok helyen máig
PɯȍIQPȡTȡMNɯFKMCDKTVQMCOKCTȕIK
afrikai matriarchátus maradványa. A
PɯMCOȣI[KUU\CDCFCDDCMKVVOKPV
másutt az iszlám világban.
Egyébként is olyan érzése van az
embernek, mintha itt felejtették volna
CU\KIGVGMGVGI[OȍUKFɯUșMDȞNŢȕU
ez bizonyos fokig igaz is. Az európai
HGNHGFG\ȕUGMWVȍPC\CTCDMGTGUMGFɯM
világa, amely a szigeteknek formát
adott, elveszett, és a Szuezi-csatorna
OGIP[KVȍUCCOCTCFȕMMKULGNGPVɯUȕIȕV
is elvette a szigeteknek. Ami maradt, az
CMȞMWU\FKȞCHʏU\GTGMȕUPȕJȍP[FȕN
afrikai, aki ide jár nyaralni.
www.tropicalmagazin.hu

COMORE-SZIGETEK

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ%'SQSVIW^MKIXIO
EZMPɧKIK]MOPIKW^IKɯR]IFFɧPPEQE%
JɿKKIXPIRWɯKLSWW^EHEPQEWOMZɳZɧWEɸXE
TSPMXMOEMTYGGWSOWSVS^EXEXIXXIIK]VIMRWXEFMPEFFɧE^
SVW^ɧKSXQMRHKE^HEWɧKMQMRHXɧVWEHEPSQTSPMXMOEM
ɯVXIPIQFIR%JɻPHVEN^MEHSXXWɧKSOFɸPOɻZIXOI^ˉIR
ZEPEQIRR]MR]IVWER]EKɯWIRIVKMEJSVVɧWXIOMRXIXɯFIR
MQTSVXVEW^SVYPɸSVW^ɧKKE^HEWɧKMɯVXIPIQFIR
XIPNIWIRW^ɯXJSVKɧGWSPɸHSXXɧPPEQMW^MRXIRREK]SR
OIZɯWFIVYLɧ^ɧWNYXIPEQIKZEPɸWYPɧWMKEPEOSWWɧK
JˉOɯRXQI^ˉKE^HEWɧKMXIVQIPɯWFˉPMK]IOW^MO
JIRRXEVXERMQEKɧX

T
T

IVQɯW^IX ũɔKLENPEXEXVɸTYWMMKIR
GWETEHɯOSWEQEKEWRɯTW˩V˩WɯKQMEXXE
W^MKIXIOREK]VɯW^IFIɯTɿPX

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %XɻFFMMRHMEM
ɸGIɧRMW^MKIXSVW^ɧKKEPIPPIRXɯXFIREXYVM^QYWE
JINPIXPIR.IPIRXˉWIFFW^ɧQɽXYVMWXEIK]IHɿPE
VIPEXɳZIOɻ^IPM(ɯP%JVMOɧFɸPɯVOI^MO&ɧVTEVXNEMW^ɯTIO
E^MRJVEWXVYOXɽVERMRGWOMɯTɿPZIE^IPNYXɧWRILɯ^ɯWE
W^MKSVɽQYW^PMQLEK]SQɧR]SOQMEXXRIQEPEOYPLEXSXX
OMSP]ERTI^WKˉɯNW^EOEMɯPIXQMRXEXɻFFMW^MKIXIR
%JSP]EQEXSWTSPMXMOEMFM^SR]XEPERWɧKQMEXXRIQMW
XEVXNɧOXERɧGWSWREOEXYVMW^XMOEMGɯPɽYXE^ɧWSOEXFɧV
EWENɧXSWOYPXɽVEE^ɯVMRXIXPIRLEK]SQɧR]SWZɧVSWOɧO
ɯWEK]ɻR]ɻV˩TEVXSOOSQSP]ZSR^IVˉXNIPIRXIRɯRIO
%OMQɯKMWRIOMZɧKREE^JIPZILIXMEZɳ^YQSXE
VITɿPˉXɯVIR

www.tropicalmagazin.hu

'SQSVIW^MKIXIOM
9RMɸ
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Azali
Assoumani (2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1975. július 6.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 2 170 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP comorei 97%,
makua 2%, francia 1%
Nyelv:
hivatalos nyelvek: comorei, arab,
francia
Vallás: szunnita muzulmán 98%,
római katolikus 2%
*ˉZɧVSW Moroni
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 1,313 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: comorei frank (KMF)
1 KMF = 0,6 HUF
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Csád
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Burundi
Köztársaság

C

sád – vagy más néven
Afrika szíve – az ötödik
legnagyobb afrikai ország.
Az ország nemzeti
zászlója szinte teljesen
megegyezik a román zászlóval, azzal
a különbséggel, hogy a lobogóban
található kék egy árnyalattal sötétebb
európai társánál.
Az ország egyik leghíresebb tava a
nyugati részen található Csád-tó, mely
mai formájában mindössze 5%-a a
valaha volt legnagyobb területének.
Ez többnyire a térséget sújtó
szárazságnak a következménye, mely
ellen a tó vizével védekeznek évtizedek
óta.
Csád (jelentése tó) északon szinte
teljesen lakhatatlan a sivatagi
körülmények miatt. Gazdag állatés növényvilága is a déli térségre
LGNNGO\ɯ#PCI[XCFCMMȡ\ȥNDKXCN[QM
oroszlánok és elefántok is élnek itt,
utóbbiak azonban nagy veszélynek
vannak kitéve az illegális vadászat
miatt.
#VGTOȕU\GVMGFXGNɯKU\ȍOȍTCPGO\GVK
parkok és az északi régió szaharai
városai nyújtanak felejthetetlen
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ȕNOȕP[V#UKXCVCIKOKNKɯVKVVQVVVCXCM
szakítják meg, ezek vizet biztosítanak,
XCNCOKPVCDGPPȥMȕNɯJCNCMȕNGNGOOGN
NȍVLȍMGNCMȡTP[ȕMGPȕNɯMGV%UȍF
legmagasabb pontja az Emi Koussi,
amely egy nem aktív vulkán, és a maga
3445 méterével nemcsak az ország, de
a Szahara legmagasabb pontja is. Az
országban található két olyan helyszín
is, melyek felkerültek a világörökségi
listára. Ezek a Csád északkeleti részén
található Ounianga tavai, illetve az
QTU\ȍIȕU\CMMGNGVKTȕU\ȕPHGMXɯ
Ennedi kultúrtáj, melynek szépségét a
természet sziklákra gyakorolt hatása
adja.
Csád lakosságát mintegy kétszáz
MȥNȡPDȡ\ɯPȕREUQRQTVCNMQVLC
melynek következtében száz
MȥNȡPDȡ\ɯP[GNXLȍTȍUȕNCVGTȥNGVGP#
leginkább beszélt nyelvek a francia (a
gyarmatosítás hatásaként), az arab és
a szara.
#HɯXȍTQUC0Ŧ&LCOGPCOGN[GI[DGP
az ország legnagyobb városa és
MKMȡVɯLGC%JCTKHQN[ȞRCTVLȍP5CLȍVQU
JCPIWNCVȍVCRKCEQMMȕ\OʏXGUXȍUȍTQM
C\#HTKMȍTCLGNNGO\ɯMȣRJȍ\CMȕUC
modern épületek összessége adja.

5\GT\ɯ
BÁRDOSSY
Adrienn

CSÁD

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ &ɧVE^
IPQɽPXɯZXM^IHFIRJɻPHNɯFIRSPENEX
XEPɧPXEOɯWQIKMRHYPXE^I\TSVX
MWE^SVW^ɧKXSZɧFFVEMWREK]SRW^IKɯR]
ɯWEW^ɯRLMHVSKɯRIOɧVIWɯWIE^YXɸFFM
ɯZIOFIRVSRXSXXMWEOMPɧXɧWSOSR%HɯP
W^YHɧRMɯWOɻ^ɯTEJVMOEMFM^SR]XEPERWɧK
WIQXIXXNɸXE^SVW^ɧKKE^HEWɧKɧREO%
JINPIW^XɯWIPWˉWSVFEREOɳREMGɯKIOOI^ɯFIR
ɻWW^TSRXSWYP

T

IVQɯW^IX ũ %HɯPMXIVɿPIXXVɸTYWM
ɯW^EOSRVIRHOɳZɿPW^ɧVE^ɯWJSVVɸ
WMZEXEKSW0IKREK]SFFXIVQɯW^IXM
OMRGWIE'WɧHXɸPIRRIEQIP]VˉPE^SVW^ɧK
ERIZɯXMWOETXEHIE^IPWMZEXEKSWSHɧW
OɻZIXOI^XɯFIR%JVMOEIK]MOPIKREK]SFFXEZE
QɧVEW^MRXIXIPNIWIRIPX˩RXɯWI^WɽP]SWER
ZIW^ɯP]I^XIXME^SXXPIW^ɧPPɸZɧRHSVQEHEVEO
ɯPˉLIP]ɯXMW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
'WɧHFEIPNYXRMRILɯ^ɯWHVɧKE
PɧXRMZEPɸTIHMKRIQWSOEOEH%
/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQGWEOEW^ɿOWɯKIW
IWIXIOFIRXɻVXɯRˉFIYXE^ɧWXNEZEWSPNE
/MZɯXIPI^EPɸP2ŭ(NEQIREEJˉZɧVSWEQIP]
RIQIWMOYXE^ɧWMOSVPɧXS^ɧWEPɧ
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Csádi
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Idriss
&ȕD[ VɯN  DCPC\
új alkotmány megszüntette a
miniszterelnöki tisztséget.)
*ɿKKIXPIRWɯK1960. augusztus 11.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX1 284 000 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP sara 27,7%, arab
12,3%, mayo-kebbi 11,5%, kanembornou 9%, ouaddai 8,7%, hadjarai
VCPFLKNGIQTCPGƒVTK
batha 4,7%, egyéb 6,4%, ismeretlen
0,3%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia, arab
egyéb beszélt nyelvek: sangho és
további 120 törzsi nyelv
Vallás: muzulmán 53,1%, római
katolikus 20,1%, protestáns
14,2%, animista 7,3%, egyéb 0,5%,
ismeretlen 1,7%, ateista 3,1%
*ˉZɧVSW N’Djamena
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 :
összes: 28,56 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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INTERESTING
LIFESTYLE

Dél-afrikai
Köztársaság
5\GT\ɯ
SZILÁGYI
Balázs
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DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Dél-afrikai
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: szövetségi köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
Cyrill Ramaphosa (2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1910. (az Egyesült
Királyságtól); Dél-Afrika 1961 óta
köztársaság.
8IVɿPIX1 219 912 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP afrikai/fekete
79%, fehér 9,6%, egyéb 8,9%,
indiai/ázsiai 2,5%
Nyelv:
hivatalos nyelvek: angol, afrikaans
DȣT \WNWRGFKVUQPICZJQU\C
swati, ndebele, sotho tswana, venda
Vallás: cion keresztény 11,1%,
karizmatikus 8,2%, római katolikus
7,1%, metodista 6,8%, református
6,7%, anglikán 3,8%, egyéb
keresztény 36%, muzulmán 1,5%,
egyéb 2,3%, nem vallásos 16,5%
*ˉZɧVSWEM
Pretoria (közigazgatási)
Fokváros (törvényhozási)
Bloemfontein (bírói)
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 765,6 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: dél-afrikai rand (ZAR)
1 ZAR = 21,4 HUF

D

él-Afrika az afrikai kontinens legfejlettebb
országa gazdasági szempontból, tagja a G20
szervezetnek. Az ország a Föld leggazdagabb
ȍUXȍP[MKPEUNGNɯJGN[GRȕNFȍWNCXKNȍI
aranykitermelésének 45%-át az ország adja.
#\KPHTCUVTWMVȣTCMKXȍNȞLȞNMKȕRșVGVVȣVJȍNȞ\CVCLGNNGO\ɯ
a városokban a tömegközlekedés szervezett módon
ȥ\GOGN#HɯU\G\QPU\GRVGODGTȕUOȍLWUMȡ\ȡVVXCP
habár lényegében mindig kellemes a klíma az utazáshoz.
5\șPXQPCNCUU\ȍNNȍUJGN[GMGVŢC\ȡVEUKNNCIQUNWZWUJQVGNVɯNC
szalmafedeles kunyhókig – országszerte találni. Bármerre
KULȍTC\WVC\ȞU\GODGVʏPɯC\ɯUKȕUOQFGTPMWNVȣTȍM
ötvözése. A csodálatos tájak, a nemzeti parkok hihetetlenül
IC\FCIȍNNCVXKNȍICCMȥNȡPNGIGUXGIGVȍEKȞC\ɯUNCMQUUȍI
GI\QVKMWUMWNVȣTȍLCCVȡTVȕPGNOKGONȕMGMDɯUȕIGȕUC

I[ȡP[ȡTʏXȍTQUQMU\GDDPȕNU\GDDȕRȥNGVGKLGNGPVKMCHɯ
XQP\GTɯV&ȕN#HTKMCRCTVXQPCNCȡUU\GUGPMKNQOȕVGT
JQUU\ȣ#HQMXȍTQUK6CDNG/QWPVCKP #U\VCNJGI[ XȕNJGVɯGP
a világ egyik legrégebbi hegye. Az Asztal-hegy növényvilága
GNMȕRGU\VɯGPIC\FCIMȡTȥNDGNȥNPȡXȕP[HCLVCNȍNJCVȞ
QVV#PGO\GVKRCTMQMVGTȥNGVGKPIC\FCIȍNNCVXKNȍINGNJGVɯ
HGNC\#HTKMȍDCPɯUJQPQUPCI[XCFCM\ȡOGXCNCOKPVC
JKFGIFȕNKUCTMXKFȕMKȍTCONCVQMPCMMȡU\ȡPJGVɯGPC\
ország nyugati partszakaszán pingvinek élnek, egyedülálló
látványosságot jelentve az afrikai kontinensen. Az ország
közbiztonsági helyzetével kapcsolatban azonban vannak
aggályok, rengeteg rablást jelentenek országszerte, ezért
HQPVQUC\GNɯXKI[ȍ\CVQUUȍIVQXȍDDȍC\WVC\ȍUGNɯVVK
OGIHGNGNɯVȍLȕMQ\ȞFȍU
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %(ɯP
EJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧKEOSRXMRIRW
IK]MOZI^IXˉKE^HEWɧKMTSPMXMOEM
LEXEPQEEZMPɧKJIPXɻVIOZˉLEXEPQEMX
XɻQɻVɳXˉ&6-'7GWSTSVXXEKNE*INPIXX
W^EFEHTMEGKE^HEWɧK+E^HEK
R]IVWER]EKɯWɧWZɧR]OMRGWXEVXEPɯOEM
REK]W^ɧ^EPɯOFERQEKEWEROZEPMƤOɧPX
LYQɧRFɧ^MWEOMX˩RˉOIVIWOIHIPQM
EHSXXWɧKEMZEPEQMRXZMW^SR]PEKSW
WXEFMPMXɧWEZSR^ɸZɧXIW^MEOɿPJɻPHM
FIVYLɧ^ɸOW^ɧQɧVE7^ɧQSW
ɧWZɧR]OMRGWOMXIVQIPɯWɯFIRɯW
JIPHSPKS^ɧWɧFERZMPɧKZI^IXˉRIO
XIOMRXLIXˉE^SVW^ɧKMQTSVXVE
W^MRXIOM^ɧVɸPEKEQSHIVRXIGLRMOEM
FIVIRHI^ɯWIOXIVɯRW^SVYP%QEK]EV
GɯKIOZɧPPEPOS^ɧWSOW^ɧQɧVEMHIɧPMW
YKVɸHIW^OɧXNIPIRXLIXEXɯVWɯKFIR
LMW^IREOETGWSPEXSOEXWIKɳXME(ɯP
%JVMOɧFERɯPˉNIPIRXˉWW^ɧQɽQEK]EV
Oɻ^ɻWWɯKMW+E^HEWɧKMIK]ɿXXQ˩OɻHɯW
E^MTEVOɿPɻRɻWIREJIPHSPKS^ɸMTEVɯW
EQI^ˉKE^HEWɧKW^ɧQSWXIVɿPIXɯR
OɯT^IPLIXˉIP
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T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPM
XIVɿPIXɯX *SOJɻPH OIPPIQIW
QIHMXIVVɧROPɳQɧNEXIXXIZSR^ɸZɧ
E^IYVɸTEMFIXIPITɿPˉOW^ɧQɧVE%
ZMPɧKPIKW^IFFZMVɧKQI^ˉMRIOXEVXNɧO
*SOJɻPHXɧNEMXHIOMZɧPɸEREPOEPQEW
EXIVɿPIXTɯPHɧYPFSVXIVQIPɯWVIMW
-XXXEPɧPLEXɸO%JVMOEPIKMWQIVXIFF
MQQɧVZMPɧKW^ɳRZSREPɽTMRGɯW^IXIM
%^ɯW^EOEFFMQIPIKIFFW^ɧVE^EFF
XIVɿPIXIOZMW^SRXE^ɯVMRXIXPIREJVMOEM
ɧPPEXZMPɧKQIRIHɯOIM%^SVW^ɧKFER
W^ɧQSWOMZɧPɸRIQ^IXMTEVO /VYKIV
4MPERIWFIVK(VEOIRWFIVK7EMRX0YGME
6MGLXIVWZIPH XEPɧPLEXɸ.

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ % (ɯPEJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧK
EOSRXMRIRWIK]MOXYVMW^XMOEM
REK]LEXEPQE/ɿPɻRFɻ^ˉVɯKMɸMQɧW
QɧWXYVMW^XMOEMZSR^IVˉXNIPIRXIRIO
*SOJɻPHPIKMROɧFFEOYPXYVɧPMWɯW
KEW^XVSRɸQMEMYXEOOIHZIPˉMRIO
R]ɽNXWSOEX%^SVW^ɧKPIKJINPIXXIFF
VɯKMɸNɧFERZER*SOZɧVSWEQIP]
W^ɧQSWPɧXRMZEPɸXMWOɳRɧPE8ɧFPE
LIK]XˉPE6SFFIRW^MKIXMKELSP2IPWSR
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1ERHIPEVEFSWOSHSXX-RRIRMRHYP
OMEPIKW^IFFZMVɧKSOEXQIKQYXEXɸ
+EVHIR6SYXIɯWEHɯPEJVMOEMFSVSO
ɽXNEMW.SLERRIWFYVKE^ŲEVER]
ZɧVSWEűPɧXZɧR]SWFɧR]ɧW^EXXɻVXɯRIXM
TEVONEMZEPZSR^^EEXYVMWXɧOEX%PIKNSFF
RIQ^IXMTEVOSO/[E^YPY2EXEPɧFER
ɯW1TQEPYRKɧFERXEPɧPLEXɸO7YR
'MX]OEW^MRɸZɧVSWETIHMK%JVMOEMKE^M
ɻXGWMPPEKSW0EW:IKEWE&YHETIWXVˉP
ũɧXW^ɧPPɧWWEPũXɻFFɽXZSREPSRMW
IPɯVLIXˉE(ɯPEJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧK
*SOZɧVSWɯW.SLERRIWFYVKQIPPIXX
(YVFERMWNIPIRXˉWRIQ^IXOɻ^M
VITɿPˉXɯVVIPVIRHIPOI^MO%^YXEWSOREO
RIQW^ɿOWɯKIWZɳ^YQEFIYXE^ɧWLS^
1ɳKEREK]ZɧVSWSOFEREOɻ^FM^XSRWɧK
K]EOVERIPɯKVSWW^ZMHɯOIREOɧVE
FSVVɯKMɸOFEREOɧVERIQ^IXMTEVOSO
OɻVR]ɯOɯROMZɧPɸMRJVEWXVYOXɽVɧVEɯW
FM^XSRWɧKSWFEVɧXWɧKSWOɻVR]I^IXVI
W^ɧQɳXLEXYRO,EZEPEOMKɯTOSGWMX
OɳZɧRFɯVIPRMIPˉVIJSKPEPNEE^XPI
QIVXEVIRHIPOI^ɯWVIɧPPɸNɧVQ˩TEVO
OSVPɧXS^SXX(ɯP%JVMOɧFERFEPSPHEPM
Oɻ^PIOIHɯWZEREQIP]ɻRQEKɧFERMW
ZIW^ɯP]IOIXVINXQEKɧFER

.QWKU(TCPȓQKUCHTCPEKCQTU\ȍIK4GKOUDɯN6ȡTNG[
,Ȟ\UGHRG\UIɯI[ȍTQUȍNVCN/CI[CTQTU\ȍITCEUȍDșVQVV
RG\UIɯOGUVGTPȕI[ȕXKI[ȥOȡNEUȡ\ɯGI[ȥVVOʏMȡFȕUWVȍP
DCPȡPȍNNȞUșVQVVCOCIȍVȕUC\KFɯMȡ\DGPU\KPVȕP
Budafokra települt öccsével, Césarral megalapította saját
RG\UIɯI[ȍTȍV.QWKU(TCPȓQKUGV%Q$WFCHQMPȕXGP/ȕI
CDDCPC\ȕXDGPRCNCEMRG\UIɯVVȡNVȡVVGMNG'\\GN
GNMG\FɯFȡVV2JKNKRG(TCPȓQKUCEJCORCIPGK/QPVKIP[
RG\UIɯI[ȍTRG\UIɯOGUVGTȕPGM/CI[CTQTU\ȍITC
U\ȍTOC\QVVƒCKȍNVCNNȕVTGJQ\QVVȥ\GONȍVXȍP[QU
HGLNɯFȕUGOGN[PCI[OȕTVȕMDGPJQ\\ȍLȍTWNVCDWFCHQMK
RG\UIɯI[ȍTVȍUHGLNɯFȕUȕJG\ȕUGNKUOGTVGVȕUȕJG\
Louis François birtokában volt a már analitikai
CNCRQMQPP[WIXȞEJCORCIPGKRG\UIɯI[ȍTVȍU
ismereteinek, és magával hozta a családi tradícióból
GTGFɯVWFȍUVKUOGN[GVEUCMVȍTUȍXCNC\ȡEEUȕXGN
Césarral osztott meg, akivel egymást kiegészítve,
teljes egyetértésben dolgoztak. A gyár éves forgalma
1914-ben már 800.000 palack volt. Az I. világháború
kitörésekor óriási készletek voltak, de a forgalom
LGNGPVɯUGPXKUU\CGUGVV0GOXQNVGZRQTVCDGNHȡNFK
HQTICNQOEUȡMMGPVCMȕU\NGVGMPɯVVGMXKU\QPVC
ȕXGURG\UIɯMOKPɯUȕIGMKXȍNȞXQNV#IC\FCUȍIKXȍNUȍI
további terheket jelentett az üzemnek, 1928-ig csak évi
30-40 ezer palackot töltöttek. Louis 1921-ben meghalt, ezt
MȡXGVɯGP%ȕUCTXG\GVVGCEȕIGVVȞNȣLCDDHGNNGPFȥNȕU
következett, a 40-es évek elején az éves forgalom 200.000
palack volt. 1944 augusztusában hat bombatalálat érte az
ȥ\GOGVOKPFGPTQODCFɯNVCMȕU\NGVGMOGIUGOOKUȥNVGM
A családnak nem sikerült talpra állítani a céget, végül 1949ben a Pénzintézeti Központ felszámolta, az ingatlanokat az
állam tulajdonába vette.
A François és Törley közös története 1982-ben folyVCVȞFKMCOKMQTKUC6ȡTNG[2G\UIɯI[ȍTȕXGULWDKNGWOȍP
megvásárolta a családtól a névhasználatot, és felújította
C\GTGFGVKRKPEȕMGV#OKPɯUȕITGOKPFKIMȕP[GUGPȥI[GNɯ
(TCPȓQKU2G\UIɯI[ȍTDCPC\ȞVCKUMK\ȍTȞNCIC\'V[GMŢ
$WFCKDQTXKFȕMGPVCNȍNJCVȞUCLȍVȥNVGVXȕP[TɯNU\ȍTOC\Ȟ
EJCTFQPPC[ȕURKPQVPQKTHCLVȍLȣU\ɯNɯDɯNMȕU\ȥNPGMC
MKXȍNȞDDPȍNMKXȍNȞDDRG\UIɯM#OȍTMCCHGLNGU\VȕUȕU
I[ȍTVȍUUQTȍPKUMȥNȡPȡUƒI[GNOGVU\GPVGNCTTCJQI[QN[CP

RG\UIɯMGVMșPȍNLQPCOGN[GMVȡMȕNGVGUGPKNNGU\MGFPGMC
hazai ízlésvilághoz.
A François név egyet jelent a hagyománnyal és
COKPɯUȕIIGN#RKPEȕMDGPOCKUCVTCFșEKȞMPCM
OGIHGNGNɯGPCJCI[QOȍP[QUEJCORCIPGKGNLȍTȍUUCN
/ȕVJQFG6TCFKVKQPPGNNG MȕU\ȥNCRG\UIɯ
#VȡDDOKPVȕXGUOȣNVTCXKUU\CVGMKPVɯ(TCPȓQKU
RG\UIɯMOKPFGPMQTV[COCKUC\VCMȥNȡPNGIGUȕNOȕP[V
nyújtja, amelyet mindig újra és újra szívesen átélünk.
#(TCPȓQKURG\UIɯMMȕU\șVȕUGPCI[MKJșXȍUC
U\ȍOWPMTC#TTCVȡTGMU\ȥPMJQI[CNGJGVɯNGI
GNGIȍPUCDDȕUNGIMQORNGZGDDRG\UIɯVVWFLWM
a palackba varázsolni. Olyat, amelybe nem
elég egyszer beleszagolni, nem elég egyszer
belekóstolni, hanem minden illat és korty valami
újat nyújt a fogyasztójának. Mindezt úgy, hogy a
JQUU\CDDȕTNGNȕUPGOVGU\KPGJȕ\MGUUȕCRG\UIɯV
JCPGOȕRRGPƒPQOOȍNȕIKGUUȕXȍNKMȕUC\CRTȞ
DWDQTȕMQMūJCNMCPŪQNXCFPCMU\ȕVCU\ȍPMDCP1VVC
helye minden jeles eseményen.
A tradíciók tisztelete és megtartása mellett egy
MQTU\GTʏP[KVQVVȕUUQMQNFCNȣOȍTMCMȕPVFGƒPKȍNLWM
OCIWPMCV*CI[QOȍP[QUGNLȍTȍUUCNMȕU\ȥNɯOȕIKU
OQFGTPRG\UIɯVMșPȍNWPMC\șP[GPERG\UIɯTCLQPIȞMPCM
amit olyanok fogyasztanak, akik tudják, mit akarnak, és
azt is tudják, ezt hogy érjék el. Akik komolyan veszik az
ȕNGVGVPGOEUCMGI[U\GTʏMCNCPFQMCVMGTGUPGMJCPGO
ragaszkodnak a különlegességek adta élményekhez.
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5\GT\ɯ
BALOGH
Szonja

Dél-Szudán
T

ȡDDVș\ȕXP[KRQNIȍTJȍDQTȣVMȡXGVɯGPCOGN[GV
DGNUɯRQNKVKMCKȕTFGMGNNGPVȕVGMTQDDCPVQVVCM
ki, 2011-ben végre Dél-Szudán hivatalosan is
levált a vele északról szomszédos Szudáni
Köztársaságtól, és önálló állammá avanzsált
GI[MCNOGIP[GTVTGHGTGPFWOQVMȡXGVɯGP
'MMQTKDCPOȕIȣI[VʏPVJQI[CMȍTCNGIOGTȕU\GDD
elképzeléseiket is sikerül az újszülött állam lakosainak
megvalósítaniuk: sokan hittek egy tartós béke eljövetelében
a kínkeservvel kiharcolt országukban. Sajnálatos módon
C\GUGOȕP[GMMGFXG\ɯVNGPȥNCNCMWNVCMU\ȍOWMTC#NKIMȕV
évvel az új állam megszületése után, 2013-ban egy újabb
MQPHNKMVWUTQDDCPVMK&\UȣDȍDCPC\QTU\ȍIHɯXȍTQUȍDCP
COKTȡIXGUVPGO\GVKU\KPVʏGVPKMCKȕURQNKVKMCKMTș\KUDG
VQTMQNNQVV'PPGMMȡXGVMG\VȕDGPOKPFGPHȡNFOʏXGNȕUK
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tevékenység megnehezült (s ez különösen fontos,
OGTVCRQRWNȍEKȞPCI[TȕU\GGDDɯNVCTVLCGNOCIȍV C
RKCEOʏMȡFȕUG\CXCTVNGVVUCNCMQUUȍIOGIȕNJGVȕUK
színvonala mélyzuhanásba kezdett.
Az ország jelenleg közel 12 millió lakossal büszkélkedhet
egy körülbelül franciaországnyi (644 329 km²) területen.
A hivatalos nyelv az angol, de a beszélt nyelvek között
megtalálható az arab, a nuer, a shilouk vagy a bari is,
amelyek helyi nyelveknek számítanak. A hivatalos pénznem
a dél-szudáni líra, melynek megalapítása óta folyamatosan
EUȡMMGPC\ȕTVȕMGULGNGPNGIMDGWTȞXCNGI[GPNɯ
Ha ellátogatunk az amúgy túlnyomórészt keresztény országba, érdemes megnéznünk többek között a Boma Nemzeti
2CTMQVCIȡTȡIOȣNVVCNKUTGPFGNMG\ɯHɯXȍTQUVȕUC$QTPGXʏ
kísértetvárost.
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INTERESTING
DÉL-SZUDÁN

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ(ɯP
7^YHɧRKE^HEWɧKEELSWW^ɽ
TSPKɧVLɧFSVɽYXɧRK]EOSVPEXMPEK
VSQSOFERZER%^IPQɽPXɯZIOFIR
E^EQɽK]MWVSWW^ɧPPETSXFERPIZˉ
KE^HEWɧKXSZɧFFMWɽP]SWVIGIWW^MɸFE
WɿPP]IHX%^IPIQMMRJVEWXVYOXɽVEMW
LMɧR]^MO%^SVW^ɧKIK]IXPIRNIPIRXˉWIFF
FIZɯXIPMJSVVɧWEE^SPENOMXIVQIPɯW
PILIXRIEQIP]IXOɳREMWIKɳXWɯKKIP
Q˩OɻHXIXXIOE^ɯW^EOM7^YHɧRREP
LEXɧVSWXIVɿPIXIOIR%TSPKɧVLɧFSVɽ
R]EVɧRũIPZFIRũPI^ɧVYPXɯW
I^PILIXˉWɯKIXEHLEXEJINPIW^XɯW
ɽNVEMRHɳXɧWɧVE

T

IVQɯW^IX ũ %^ɯW^EOMW^ɧVE^EFF
XIVɿPIXIOXˉPHɯPVIE*ILɯV
2ɳPYWQSGWEVEMXIVɿPRIOIP
%LSWW^ɽɯZXM^IHIOVIZMWW^EXIOMRXˉ
TSPKɧVLɧFSVɽQMEXXMKE^ɧRJIPWIQ
QɯVXɯOQɯKTSRXSWERE^SVW^ɧK
XIVQɯW^IXMɯVXɯOIMX7SOERɧPPɳXNɧOLSK]
EW^MRXIɯVMRXIXPIRTYW^XɧOSREOSHSO
ZSRYPɧWEIK]IHW^ɧQFERɯWPɧXZɧR]FER
MWZIXIOW^MOELɳVIWXER^ɧRMEMREK]
ZSRYPɧWWEP

T

YVM^QYWũTVEOXMOYW
XERɧGWSO ũ%^SVW^ɧKFER
R]EVɧRɯVXGWEO
ZɯKIXETSPKɧVLɧFSVɽɯWE
LIP]^IXE^ɸXEMWJSP]EQE
XSWERFM^SR]XEPER
gyakoriak a törzsi
ɻWW^IGWETɧWSO
%XYVMW^XMOEM

(ɯPW^YHɧRM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
5CNXC-KKT/C[CTFKV VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK2011. január 1.
(Szudántól)
8IVɿPIX619 745 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP dinka, nuer és
silluk
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: dinka, nuer,
bari
Vallás: keresztény60%, afrikai törzsi
vallások 32%, iszlám 6%
*ˉZɧVSW Dzsúba
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 18,74 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: dél-szudáni font (SSG)
1 SSG = 39 HUF
GɯPɽYXE^ɧWXRIQNEZEWSPNEE
/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQ8YVMW^XMOEMũZEK]
IK]ɯFũMRJVEWXVYOXɽVEE^SVW^ɧKFER
K]EOSVPEXMPEKRMRGW
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Dzsibuti
DZSIBUTI

KÖZTÁRSASÁG

D

él-Afrika az afrikai kontinens legfejlettebb
országa gazdasági szempontból, tagja a G20
szervezetnek. Az ország a Föld leggazdagabb
ásványkin

5\GT\ɯ
SZABÓ
Roland

D

zsibutiban sok a külföldi,
ezt a városban – ami
tulajdonképpen maga
az ország – azonnal
láthatjuk. Ahogy
egy, a nagy kereskedelmi utak keTGU\VG\ɯFȕUȕDGPGNJGN[G\MGFɯMGTGU
MGFɯXȍTQUJQ\KNNKMOKPFGPHGNɯNȕTMG\PGM
ide emberek: láthatunk európaiakat,
arabokat, ázsiaiakat és természetesen
sok-sok afrikait. De a legtöbben nem
turistaként érkeznek. Hiszen Dzsibuti
nem egy igazán turistás hely. A kis
ország nagy része kopár, kellemetlen
sivatag, bár van pár kis kiszáradófélben
NGXɯUȞUVȞȕUVGPIGTRCTVK\ȡNFGDD
vidék is. Dzsibuti városa pedig zsúfolt,
P[ȥ\UIɯȕUIC\FCIŢCMGNGVCHTKMCK
XKU\QP[QMJQ\MȕRGUVŢFGCRTȞU\ʏM
belvárosa nem túl sok érdekességet
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kínál az utazónak. Akkor mégis miért
jönnek ide olyan sokan? Dzsibuti,
az egykor francia gyarmat igen
sikeresen pozicionálta magát az elmúlt
évtizedekben. Ebben persze sokat
segített a fekvése – a Vörös-tengert
C\+PFKCKȞEGȍPPCNȡUU\GMȡVɯU\QTQU
stratégiai elhelyezkedése is –, hiszen
az Európa és Ázsia közti áruforgalom
LGNGPVɯUTȕU\GJCNCFKVVMGTGU\VȥNPQ
OGIC\JQI[CMȕVMKMȡVɯCOGN[GM
még a térségben lennének – Masszava
Eritreában és Berbera Szomáliában –,
sokáig partvonalra kerültek. Így a
VȕTUȕIGI[GVNGPDK\VQPUȍIQULȞMKMȡVɯLG
ahonnan árukat lehet szállítani a
szárazföld belsejébe, és ahol a szorost
GNNGPɯT\ɯCJCLȞ\ȍUDK\VQPUȍIȍVUGIșVɯ
haditengerészeti bázist fenn lehet
tartani, itt maradt Dzsibutiban.
www.tropicalmagazin.hu

INTERESTING
DZSIBUTI

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %OIVIW
OIHIPQMW^IQTSRXFɸPOIHZI^ˉ
JɻPHVEN^MEHSXXWɧKSO EXɧKEFF
XɯVWɯKIK]IXPIRQɯP]Zɳ^MOMOɻXˉNI 
OɻZIXOI^QɯR]IOɯRX(^WMFYXMKE^HEWɧKE
W^MRXI MKEW^SPKɧPXEXɧWMW^JɯVɧVE
ZIRHɯKPɧXɸMTEVOMOɻXˉMFɯVPIXIOVEOXɧVS^ɧW
WXF ɯTɿP7XVEXɯKMEMLIP]^IXIQMEXXXɻFF
REK]LEXEPSQMWQ˩OɻHXIXMXXOEXSREMFɧ^MWX
EQMNIPIRXˉWOIVIWPIXIXKIRIVɧPMPPIXZI
(^WMFYXMOMOɻXˉNɯROIVIW^XɿPJSP]MOEXɯVWɯK
OɿPOIVIWOIHIPQɯRIONIPIRXˉWVɯW^I7IQ
EQI^ˉKE^HEWɧKWIQE^MTEVW^ɧQɧVE
RMRGWIRIOXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOE^SVW^ɧK
QENHQMRHIRFˉPMQTSVXVEW^SVYP%QEKEW
QYROERɯPOɿPMWɯKMVɧXEOɻZIXOI^XɯFIRE
W^ɿOWɯKW^IV˩RIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IOHɻRXˉ
LɧR]EHEW^SGMɧPMWOMEHɧWSOVEJSVHɳXɸHMOE
FIVYLɧ^ɧWSOW^ɧQEQɯVWɯOIPX

T
T

IVQɯW^IX ũ 7^ɧVE^OMIXPIRWMZEXEK
PIKNIPPIQ^ˉFFTSRXNEE^%FFɯXɸ
ɽK]RIZI^IXXŲKˉ^OɯQɯR]Iű

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ % ^SVW^ɧKREOXYVMW^XMOEMNIPIR
XˉWɯKIRMRGWE^MHIɯVOI^ˉOɿPJɻPHMIO
ɧPXEPɧFERɿ^PIXMɿK]FIROIVIWOIHˉOɯRXZEK]
ɧXYXE^ɸFERNɧVREO(^WMFYXMFER%/ɿPɿK]
QMRMW^XɯVMYQGWEOEW^IVZI^IXXJSVQɧFER
XɻVXɯRˉFIYXE^ɧWXNEZEWSPNE

www.tropicalmagazin.hu

(^WMFYXM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉIsmail Omar Guelleh
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOAbdoulkader Kamil
Mohamed (2013-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1977. június 27.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX23 000 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPszomáli 60%,
afar 35%, egyéb 5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab, francia
egyéb beszélt nyelvek: szomáli,
afar
Vallás: muzulmán 94%,
keresztény 6%
*ˉZɧVSWDzsibuti
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 3,632 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: dzsibuti frank (DJF)
1 DJF = 1,2 HUF
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Egyenlítői-Guinea
52 TROPICAL

5\GT\ɯ
BÁRDOSSY
Adrienn

www.tropicalmagazin.hu

EGYENLÍTŐI-GUINEA

E

I[GPNșVɯK)WKPGCPGXȕDɯN
is kiderül a földrajzi
helyzete, mely pár fokkal
C\'I[GPNșVɯHȡNȕVGJGVɯ
Különlegességét többek
között az is adja, hogy az egyetlen
olyan afrikai ország, ahol a hivatalos
nyelv a spanyol, bár a szomszédainak
MȡU\ȡPJGVɯGPKVVKUGTɯUCHTCPEKC
hatás. Területe egy apró, Afrikához
tartozó szárazföldi területet (Rió Muni),
amely szigeteket (Bioko és Annobón)
KUOCIȍDCHQINCN'I[GPNșVɯK)WKPGC
HɯXȍTQUCLGNGPNGIC$KQMQU\KIGVȕP
található Malabo, de 2020-ra egy új,
OQFGTPGDDHɯXȍTQUVȕRșVGPGMŢ%KWFCF
de la Paz, vagyis „a béke városa“ néven
– az ország szárazföldi területén.
#\ȕIJCLNCVȍTCKUHWTEUCMGVVɯUUȕI
LGNNGO\ɯWI[CPKUPGOWI[CPC\V
C\KFɯLȍTȍUVHQILWMVCRCU\VCNPKGI[
adott perióduson belül a Rió Munin,
mint Biokón vagy Annobónon. Míg a
U\ȍTC\HȡNFKTȕU\VOQPU\WPLGNNGIʏGUɯM
áztatják, addig Bioko szigetén kellemes
U\ȍTC\KFɯVȕNXG\JGVȥPM
A napsütés szerelmeseinek nem
ajánljuk Annobón szigetét, ugyanis az

elmúlt években alig akadt olyan nap,
amikor ne burkolózott volna vastag
HGNJɯVCMCTȞDC
#\QTU\ȍICVGTȥNGVTGPCI[QPLGNNGO\ɯ
trópusi növények és állatok otthona,
így több majomfaj és zsiráfok is élnek
a sík területeken.
A vidéket három vulkán is tarkítja,
melyek közül egy, a Pico Basilé
aktívnak mondható a legutóbb 1923ban történt kitörésével.
ȞVC'I[GPNșVɯK)WKPGC
olajkitermeléssel is foglalkozik,
ám mivel a készlet 10 éven belül
kifogyni látszik, rengeteg intézkedés
VȡTVȕPKMCMQTOȍP[\CVTȕU\ȕTɯNCLȡXɯ
biztosítására.
#\QNCLGZRQTVOGNNGVVC\QTU\ȍIPCM
HGLNGVVCOʏXȕU\GVGNGIHɯMȕRR
szobrászatáról híres. A gasztronómia
szerelmesei könnyen felfedezhetik
a spanyol hatásokat az ország
konyhájában, és mennyei afrikai
paellát fogyaszthatnak látogatásuk
CNMCNOȍXCN#\QTU\ȍIVGJȍVOCZKOȍNKU
HGLNɯFȕUDGPXCPșI[MȡPP[GPNGJGV
JQI[JCOCTQUCPPȕRU\GTʏVWTKU\VKMCK
célponttá is válik.

www.tropicalmagazin.hu

)K]IRPɳXˉMKYMRIEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉTeodoro Obiang Nguema
/DCUQIQ VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Francisco Pascual
Eyegue Obama Asue (2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1968. október 12.
(Spanyolországtól)
8IVɿPIX28 051 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP fang 85,7%, bubi
6,5%, mdowe 3,6%, annobon 1,6%,
bujeba 1,1%, egyéb 1,4%
Nyelv:
hivatalos nyelv: spanyol, francia,
portugál
egyéb beszélt nyelvek: kreol, fang,
bubu, ibo
Vallás: római katolikus
*ˉZɧVSW Malabo
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ (PPP):
összes: 30,35 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF

TROPICAL 53

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW
ũ%^SVW^ɧKQɯVIXɯLI^
OɯTIWXLEXEPQEWOˉSPEN
ɯWJɻPHKɧ^PIPˉLIP]IOJIPJIHI^ɯWI
YXɧR)K]IRPɳXˉM+YMRIEKE^HEWɧKE
ZMVɧK^ɧWREOMRHYPX%^EHHMK
QIKLEXɧVS^ɸQI^ˉKE^HEWɧKYK]ER
RɯQMPIKLɧXXɯVFIW^SVYPXHIEPEOSWWɧK
HɻRXˉXɻFFWɯKIQEMWLEPɧW^EXFɸP
JEOMXIVQIPɯWFˉPɯWOɸOYW^XIVQIW^XɯWFˉP
ɯP%:MPɧKFEROXɸPɯWE^-1*XˉP
ɯVOI^ˉRIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IO
FERZɯKPIKIPETEHXEOIPWˉWSVFERE^
SVW^ɧKFERXETEW^XEPLEXɸOSVVYTGMɸ
OɻZIXOI^XɯFIR%^SVW^ɧKIK]JˉVI
IWˉ+(4NIZMPɧKW^MRXIRMWOMIQIPOIHˉ
EZEPɸWXɧVWEHEPQMLIP]^IXE^SRFER
EPIKOIZɯWFɯWIQXɿOVɻ^MQMRHI^X
%REK]MRJVEWXVYOXYVɧPMWTVSNIOXIO
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LMɧR]S^REOE^SPENNɻZIHIPIQIO
REK]SROIZɯWIQFIVXXIW^RIOREK]SR
KE^HEKKɧ%^IPQɽPXɯZIOFIRũQMZIPE
KE^HEWɧKHMZIV^MƤOɧGMɸNEIPQEVEHXE^
EPEGWSR]EFFSPENɧVEOQMEXXũNIPIRXˉW
ZMWW^EIWɯWZSPXXETEW^XEPLEXɸ%OMW
Oɻ^ɯTEJVMOEMSVW^ɧKE^)K]IWɿPX
ɌPPEQSOPIKJSRXSWEFFKE^HEWɧKM
TEVXRIVIEXɯVWɯKFIR

T

IVQɯW^IX – ɔKLENPEXEXVɸTYWM
JSVVɸɯWW^ɧVE^IKɯW^ɯZFIR%
W^MKIXIOVIIWˉVɯW^IOMKIRW˩V˩R
PEOSXXEOQɳKE^EJVMOEMW^ɧVE^JɻPHVI
IWˉVɯW^IE^SVW^ɧKREOW^MRXIPEOEXPER
ˉWIVHˉ

www.tropicalmagazin.hu

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
%^SVW^ɧKREK]OɻZIXWɯKIM
NIPIRPIKRIQZEK]GWEOMKIR
MRHSOSPXIWIXFIREHREOOMXYVMW^XMOEM
Zɳ^YQSOEX(ILEQIKMWOETNYOE^
SVW^ɧKIK]IWVɯW^IMVIGWEOOɿPɻR
IRKIHɯPP]IPPILIXIPNYXRM%LIP]M
PɯKMXɧVWEWɧKSOKɯTIMFM^XSRWɧKM
SOSOQMEXXRIQVITɿPLIXRIOE^)9
PɯKXIVɯFIR.ɧVEXEMOVEE^MRXIVRIXIR
RIQPILIXNIK]IXZɧWɧVSPRMGWEOɯW
OM^ɧVɸPEKEPɯKMXɧVWEWɧKMVSHɧNɧFER
ELSPOɯW^TɯR^^IPPILIXƤ^IXRM%^ɧVEO
E^SVW^ɧKXIVɿPIXɯRQEKEWEOɘK]EW^M
KIXIOũEQɽK]RIQXɽPREK]W^ɧQɽ ũ
RIZI^IXIWWɯKIVINXZIQEVEH4IHMK
ũIPQɯPIXFIRũɯVHIOIWPILIXRITɯPHɧYP
EQEPEFɸM7ERXE-WEFIPOEXIHVɧPMWZEK]
&MSOSEŲQENSQW^MKIXű

ÚJ HONDA CR-V:

AZ AUTÓZÁS ÉLMÉNYE
#\DGPDGOWVCVQVV*QPFC%48GNMȕRGU\VɯMCTTKGTVHWVQVVDGC\GNOȣNVȕXGMDGPQN[CPP[KTCJQI[CXKNȍINGIPCI[QDD
RȕNFȍP[U\ȍODCP ȕTVȕMGUșVGVV U\CDCFKFɯCWVȞLȍV VKU\VGNJGVLȥM DGPPG .GIȣLCDD IGPGTȍEKȞLȍPCM VGTXG\ȕUGMQT C\V VCTVQVVȍM
U\GOGNɯVVJQI[CXȍUȍTNȞMOKPFGPGNXȍTȍUȍPCMOGIHGNGNLGPGI[ȣVVCNOGIɯTK\\GGI[GFKMCTCMVGTȕVȕUGNɯMGNɯRKCEKRQ\șEKȞLȍV
A vadonatúj CR-V méretesebb, mint a korábbi generáció, és a hosszabb tengelytávból, illetve a szélesebb kialakításból fakadóan
PCI[QDD JGN[MșPȍNCVVCN  TGPFGNMG\KM # MKGOGNMGFɯ JGN[MKJCU\PȍNȍU JQ\CFȕMCMȕPV OKPFGP WVCU MȕP[GNOGUGDDGP WVC\JCV
ȕU C U\ȕNGUGDD OȕN[GDD EUQOCIVCTVȞDC KU VȡDD RQII[ȍU\ HȕT DG ȈL MȕV JGN[\GVDGP TȡI\șVJGVɯ UșM EUQOCIVȕTRCFNȞLȍPCM
MȡU\ȡPJGVɯGPG\GPVȣNOȕIPCI[QDDVȍTI[CMU\ȍNNșVJCVȞMC%48DGPȕUC\ȡVȡFKMCLVȞP[KVȍUȍXCN\ȍTȍUȍXCNUGOMGNNDșDGNɯFPKG
CVWNCLFQPQUPCMJKU\GPCMȍTMȕ\PȕNMȥNKUOʏMȡFVGVJGVɯ
0GO OGJGVȥPM GN U\Ȟ PȕNMȥN C\ Ţ WNVTCOQFGTP CMVșX OGPGVDK\VQPUȍIK ȕU XG\GVȕUV UGIșVɯ GU\Mȡ\ȡMGV OCIȍDCP HQINCNȞ
– Honda SENSING csomag mellett sem, különösképpen, hogy minden modellváltozathoz alapáron jár. Ezt a rendszert
C MCVGIȞTKC NGILQDDLCK Mȡ\ȡVV VCTVLȍM U\ȍOQP JKU\GP ȍVHQIȞ XȕFGNOGV P[ȣLV C\ CWVȞ WVCUCKPCM # OʏMȡFȕUȕJG\ U\ȥMUȕIGU
CFCVQMCVMȥNȡPNGIGUMCOGTȍMTCFCTQMȕUWNVTCOQFGTPU\GP\QTQMU\QNIȍNVCVLȍMUGIșVUȕIȥMMGNCXG\GVɯOȕIKFɯDGPȕU\TGXGJGVK
és elkerülheti a balesetveszélyes helyzeteket.
Az új CR-V 1,5 literes, benzines VTEC TURBO modellváltozata már kipróbálható a hazai Honda márkakereskedésekben.
'\VCOQVQTVGNUɯMȕPVC%KXKENGIȣLCDDPGO\GFȕMȕPȕNXGVGVVGDGCI[ȍTVȞȍOMKHGLG\GVVGPC%48JG\JCPIQNVȍMCMȍTEUCMC
VWTDȞHGNVȡNVɯV-KOCICUNȞHGLNGVVUȕIȕTɯNVCPȣUMQFKMJQI[VGNLGUșVOȕP[ȕUȥ\GOCP[CIJCVȕMQP[UȍIVGTȕPKUMCVGIȞTKȍLCGI[KM
legjobbja, a kezelését megannyi különleges technikai megoldás teszi könnyebbé.
A Honda CR-V vadonatúj, hibrid hajtáslánccal szerelt modellváltozatára sem kell már sokat várni, 2019 elején érkezik
Magyarországra.
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Egyiptom
E

gyiptomra igazán nincs
felkészülve az ember. Mert
az, amit az iskolában tanul
Egyiptomról, az igazán
MȡU\ȡPɯXKU\QP[DCP
sincs azzal, amivel a valós modern
Egyiptomban találkozik. Az iskolában
Egyiptom története valamikor az
ɯUMQTDCPMG\FɯFKMȕUXȕIGVKUȕT
azzal, hogy Augustus a birodalomhoz
csatolja császári magánbirtokként
az országot. Közte meg van piramis,
múmia és fáraó – a Nemzeti
Alaptanterv szerint ennyit kell tudni
az országról. A modern Egyiptomban
persze ezeket is láthatjuk, hiszen, aki
Kairóban jár, az bizonnyal kimegy a
piramisokhoz, és lát a múzeumokban
számos múmiát is. De senki sem
készít fel az iszonyatos tömegre, a
folyamatos zsúfoltság érzésére, amit
egy jó húszmilliós metropolisz jelent. A
VȕTMȕRTɯNNȍVJCVLWMJQI[C\QTU\ȍICNKI
néhány százaléka lakható. De egészen
más ezt megtapasztalni, látni a Nílus
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mentén a hihetetlen dús növényzetet,
az apró parcellákat, a csatornákat,
amelyek már négyezer éve viszik a
HQN[ȞȕNVGVɯXK\ȕVMKCHȡNFGMTGOCLF
mintha elvágták volna, a pálmafák
mögött a sárga, szürke élettelen
sivatagot, ahogy mindent beborít a
homokjával, a parasztokat, akiknek
talán évezredek óta alig változott
C\ȕNGVGCMKMGNMȕRGU\VɯMKVCTVȍUUCN
küzdelmekkel védik meg kevéske
földjüket a pusztító sivatagtól.
Megismerhetjük itthon az ókor életét,
de semmi sem készít fel arra, hogy
hogyan élnek tovább az évezredes
szokások, hogyan határozza meg
a földrajz, a hagyomány azt, ahogy
GI[VKU\VXKUGNɯXKUGNMGFKMCJQI[
egy család szervezi az életét, vagy
ahogy egy országot irányítanak. Mert
Egyiptom ma is hatalmas, de ma is
CVVȞNHȕNCOKVɯNȕXG\TGFGMȞVCOKPFKI
CFG\KPVGITȍNȞFȍUVȞNC\ʏT\CXCTVȞNC
UKXCVCIDȞNȕTMG\ɯVȍOCFȍUQMVȞN
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5\GT\ɯ
SZABÓ-KÓRÉ
Anita

EGYIPTOM

)K]MTXSQM
%VEF/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Abdel-Fattáh esz-Szíszi
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Musztafa Madbúli
(2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1922. (az Egyesült
Királyságtól)
8IVɿPIX1 001 449 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP arab 99%, görög,
núbiai, örmény, olasz, francia 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab
Vallás: muzulmán (leginkább
szunnita) 90%, kopt 9%, egyéb
keresztény 1%
*ˉZɧVSWKairó
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 1201 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: egyiptomi font (EGP)
1 EGP = 31 HUF
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^IK]MTXSQMKE^HEWɧKSX
ELEXEPQEWIPPIRXɯXIONIPPIQ^MO)K]VɯW^VˉPE^
IKɯW^SVW^ɧKREOɸVMɧWMKSRHSXNIPIRXELEXEPQEW
QYROERɯPOɿPMWɯKɯWE^LSK]E^SVW^ɧKKE^HEWɧKM
RɻZIOIHɯWIRIQOɯTIWPɯTɯWXXEVXERMEPEOSWWɧKW^ɧQɧREO
RɻZIOIHɯWɯZIP%JSVVEHEPSQYXɧREXYVMW^XMOEMFIZɯXIPIO
GWɻOOIRɯWIMPPIXZIERIQ^IXOɻ^MTɯR^ɿK]MW^IVZI^IXIOOIPZEPɸ
OETGWSPEXMRKEHS^ɧWEQMEXX)K]MTXSQXɻFFW^ɻVE^EVEFZMPɧK
WIKɳXWɯKɯVIW^SVYPX1ɧWVɯW^VˉPZMW^SRX)K]MTXSQ%JVMOEIK]MO
PIKJINPIXXIFFKE^HEWɧKE*INPIXXJIPHSPKS^ɸMTEVELEHMMTEVEZER
ɯWNIPIRXˉWLE^EMXˉOIɧPPQɻKɻXXI%QEK]EVGɯKIOW^ɧQɧVE
ZSR^ɸXIVɿPIXPILIXLMW^IRXɻFFɯZXM^IHIWNɸOETGWSPEXSOVE
XIOMRXLIXZMWW^EEOɯXSVW^ɧKW^ɧQSWQEK]EVZɧPPEPEXɯVX
IPWMOIVIOIXE^IK]MTXSQMTMEGSRũQɧMKIQPIKIXMOE+ER^
QSXSVZSREXSOEX%QI^ˉKE^HEWɧKMIK]ɿXXQ˩OɻHɯWQIPPIXXE^
IK]MTXSQMEOɯVHIOIPXIOEXIGLRSPɸKMEMXVERW^JIVFIRɽNK]ɧVXɧWM
JSP]EQEXSOQIKLSRSWɳXɧWɧFERɯWTɯPHɧYPIKɯW^WɯKXYVMW^XMOEM
JINPIW^XɯWIOFIRMW

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKXIVɿPIXɯRIOEPMK EPEOLEXɸ
%2ɳPYWZɻPK]IɳK]EZMPɧKIK]MOPIKW˩V˩FFIRPEOSXX
ZMHɯOIMXXOSRGIRXVɧPɸHMOE^SVW^ɧKPEOSWWɧKɧREO
 E2EK]SFFQI^ˉKE^HEWɧKMQ˩ZIPɯWVIEPOEPQEWXIVɿPIXIO
EJSP]ɸTɧVOMPSQɯXIVIWGWEXSVRɧOOEPW^EFHEPXWɧZNɧROɳZɿP
IK]IHɿPEHIPXEZMHɯOɯRZERREO%WMZEXEKFEREREK]SFF
Sɧ^MWSOũ*ENNɽQ7^MZEũXIVɿPIXɯRZERXIPITɿPɯW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %OɿPJɻPHɻRHSPKS^ɸ
IK]MTXSQMEOLE^EYXEPɧWEMɯWE7^YI^MGWEXSVRE
FIZɯXIPIMQIPPIXX)K]MTXSQPIKJSRXSWEFFFIZɯXIPM
JSVVɧWEEXYVM^QYW%PIKWMOIVIWIFFRIOW^ɧQɳXɸIWɯZFIR
 QMPPMɸXYVMWXEPɧXSKEXXEQIKEJɧVEɸOJɻPHNɯX%JSVVEHEPSQ
YXɧRMTSPMXMOEMFM^SR]XEPERWɧKQMEXXI^EW^ɧQNIPIRXˉWIRIWIXX
%LIP]^IXIX)K]MTXSQW^ɧQɧVEXSZɧFFVSRXSXXEE^SVSW^KɯT
JIPVSFFERXɧWEE7ɳREMJɯPW^MKIXJIPIXXYK]ERMWEOɯXPIKREK]SFF
XYVMW^XMOEMTEVXRIV2EK]&VMXERRMEɯW3VSW^SVW^ɧKMWPIɧPPɳXSXXE
EOɻ^ZIXPIRNɧVEXSOEX)K]MTXSQFE2ɯQMɯPɯROɿPɯWXEOɳREM
XYVMWXɧOW^ɧQɧREORɻZIOIHɯWILS^SXXHIQɯKɳK]MWREK]SR
WSOEOMLEW^RɧPEXPERJɯVˉLIP]ɯWXɻFFSP]ERVɯKMɸZERELSP
K]EOSVPEXMPEKTERKEXYVM^QYW%7ɳREMJɯPW^MKIXIRREK]SR
RILI^IRW^SVɳXNEGWEOZMWW^EE^IK]MTXSQMLEHWIVIKE^-W^PɧQ
ɌPPEQJIK]ZIVIWIMXɳK]XSZɧFFVEMWJIRRɧPPEXIVVSVZIW^ɯP]
%OSVQɧR]^EXYK]EREOOSVOSQSP]JINPIW^XɯWIOOIPũOɿPɻRɻWIR
/EMVɸFERɯWE2ɳPYWZɻPK]ɯFIRũE^ɸOSVM)K]MTXSQIQPɯOIMRIO
JIPXɧVɧWɧZEPɯWRɯTW^IV˩WɳXɯWɯZIPMK]IOW^MOZMWW^EZSR^ERME
XYVMWXɧOEX
%PIKJˉFFXYVMW^XMOEMVɯKMɸO
ũ%:ɻVɻWXIRKIVZMHɯOI 7EVQIW7INO(ELEF,SYVKEHE
)P+YREũR]EVEPɸɯWFɽZɧVXYVM^QYW 
ũ%2ɳPYWZɻPK]IɯW/EMVɸZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳRIM/EMVɸ
ɸZɧVSWEETMVEQMWSO8LɯFEɯWELS^^ɧXEVXS^ɸRIOVSTSPMW^
/MVɧP]SOZɻPK]I 2ɽFMEɸOSVMIQPɯOIM %WW^YɧR%FY7^MQFIP 
MPPIXZIQɧWɸOSVMIQPɯOIO)HJY/SQ3QFSXIQTPSQEMũ
OYPXYVɧPMWXYVM^QYWRɳPYWMLENɸYXEO
ũ%R]YKEXMWMZEXEK 7^MZESɧ^MW ũOEPERHɯW
IKɯW^WɯKXYVM^QYWQɧWSHMOZMPɧKLɧFSVɽWIQPɯOIO
)P%PEQIMR 
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Elefántcsontpart

5\GT\ɯ
SZERBIN
Judit

B

ȍTCPGXGVCNȍPKUOGTɯUGP
cseng, mégis kevesen
ismerik igazán az
'NGHȍPVEUQPVRCTVPGXʏ
afrikai országot. A
bemutatást kezdjük például azzal,
JQI[MȕVHɯXȍTQUUCNTGPFGNMG\KM
Yamoussoukrou az ország negyedik
legnagyobb városa s egyben a politikai
HɯXȍTQUCKUOșI#DKF\UȍPRȕP\ȥI[K
központként üzemel.
Az ország több járvány által is sújtott,
ezért mindenképp ajánlott utánanézni
a szükséges oltásoknak a kiutazás
GNɯVV/KXGNȍNVCNȍDCPUQMQNVȍUTȞNXCP
U\ȞJCPGOMG\FLȥMGNKFɯDGP CMȍT
JȞPCRQMMCNMKWVC\ȍUGNɯVV DGCFCVPK
ɯMGVNGJGVJQI[PGOUKMGTȥNKFɯTG
Az ország közbiztonsága kriminális.
Terrorveszéllyel és fegyveres
rablásokkal egyaránt kell számolnia
az odautazónak, tekintve, hogy a
fegyverkereskedelem mindenféle
GNNGPɯT\ȕUPȕNMȥNOʏMȡFKM*C
OGIVȡTVȕPKMCDCLūGPIGFGNOGUŪ
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viselkedéssel tudja az áldozat elkerülni,
hogy a helyzet tovább romoljon.
Fizetési eszközük a Communauté
Financière Africaine, vagyis az „Afrikai
2ȕP\ȥI[K-ȡ\ȡUUȕIKHTCPMŪ4ȡXKFGP
csak CFA.
Ha Elefántcsontpartot választjuk
úti célul, akkor érdemes ellátogatni
a Banco Nemzeti Parkba, amely
Abidzsánban, a városközpontban
található meg, itt megismerkedhetünk
az elefántcsontparti gazdag növény- és
állatvilággal.
Yamassoukrouban a Miasszonyunk,
CDȕMGMKTȍN[PɯLGDC\KNKMCCVWTKUVȍM
által leginkább frekventált helyek közé
tartozik. Megdöntötte a „legnagyobb
MGTGU\VȕP[ȕRșVOȕP[Ū)WKPPGUU
rekordját. Az elnöki palota tavában
található krokodilok általában egy
tonnát nyomnak, és akár 6 méter
JQUU\ȣUȍIȣTCKUOGIPɯJGVPGM#
helyiek egyaránt szentként tisztelik a
JGN[GVȕUC\QVVȕNɯȍNNCVQMCV
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ELEFÁNTCSONTPART

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^IPIJɧRGWSRXTEVXMKE^HEWɧKSXWSOɧMKE
XɯVWɯKɯPPSZEWɧREOXEVXSXXɧO%FMH^WɧRQEMW2]YKEX%JVMOEIK]MO
ɿ^PIXMOɻ^TSRXNEETSPKɧVLɧFSVɽE^SRFERWSOFERZMWW^EZIXIXXIE^
SVW^ɧKJINPˉHɯWɯX%^SVW^ɧKIPWˉHPIKIWFIZɯXIPMJSVVɧWEE^I\TSVXSVMIRXɧPX
QI^ˉKE^HEWɧK)PIJɧRGWSRXTEVXEZMPɧKIK]MOPIKREK]SFFOEOEɸOɧZɯ
ɯWTɧPQESPENXIVQIPˉNI)PWˉWSVFEREOɻRR]˩MTEVXIVɿPIXɯR^ENPEREO
ũOɿPJɻPHMXˉOIFIZSRɧWWEPũOSQSP]ɧPPEQMFIVYLɧ^ɧWSOE^SRFERE
FɧR]ɧW^EXɯWE^ɯVGJIPHSPKS^ɧWMWIPˉXɯVFIOIVɿPXEXVEKMOYWTSPKɧVLɧFSVɽ
YXɧRMWXEFMPM^ɧPɸHɧWXOɻZIXˉIR%FIPWˉJIW^ɿPXWɯKIOOɻZIXOI^QɯR]IM
W^EOIQFIVIOOɿPJɻPHMZɧPPEPEXSOXɧZS^ɧWEGWIQTɯW^GWSTSVXSO
VEFPɸKE^HɧPOSHɧWE WɽP]SWERLɧXVɧPXEXXɧO)PIJɧRXGWSRXTEVXKE^HEWɧKM
JINPˉHɯWɯXE^IPQɽPXɯZXM^IHFIR%^SPENMTEVJINPIW^XɯWI)PIJɧRXGWSRXTEVXSR
MWJˉOɯRXEOɳREMXˉOɯRIOOɻW^ɻRLIXˉE^ɯZXM^IHZɯKɯMKERETMXIVQIPɯWX
 OEPOɳZɧRNɧOIQIPRM1MZIPE^SRFERE^SVW^ɧKIK]IPˉVIXSZɧFFVE
MWIVˉWIROMXIXXEQI^ˉKE^HEWɧKMXIVQɯOIOɧVMRKEHS^ɧWɧREOEOEOEɸ
ɧVɧREOGWɻOOIRɯWIXɻFFW^ɻVWɽP]SWZɧPWɧKFEWSHSVXEE^ɧPPEQOEWW^ɧX

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPMRIHZIWIFFXIVɿPIXIMMKIRW˩V˩R
PEOSXXEOɯW^EOVEELSK]GWɻOOIREGWETEHɯOQIRR]MWɯKI
GWɻOOIRERɯTW˩V˩WɯKMW3XXXEPɧPLEXɸOE^SVW^ɧKRIQ^IXMTEVONEM
MW 'SQSɯ2MQFE %^ɯKLENPEXXVɸTYWMJSP]EQEXSWERJSVVɸE^IWˉW
ɯZW^EOVɻZMH

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ /SVɧFFER%FMH^WɧRNɸ
ɯXXIVQIOOIPW^ɧPPSHɧOOEPɯWTI^WKˉɯNW^EOEMɯPIXXIPLɳZSKEXXE
EXYVMWXɧOEX1EPEWWERɯPIHI^MOEXYVM^QYWEQIP]RIOJˉFF
GɯPTSRXNEMERIQ^IXMTEVOSOMPPIXZIEK]EVQEXMQɽPXEXMHɯ^ˉ MQQɧV
ZMPɧKɻVɻOWɯKMGɳQQIPVIRHIPOI^ˉ +VERH&EWWEQɯW=EQSYWWSYOVSY
ELSPE1MEWW^SR]YROEFɯOIOMVɧP]RˉNIFE^MPMOEXEPɧPLEXɸ%^SVW^ɧK
Zɳ^YQOɻXIPIWHIEZɳ^YQSXELIP]MOɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQSRPMRIJIPɿPIXɯR
OIVIW^XɿPMWQIKPILIXW^IVI^RM/SVɧFFEROMZɧPɸWENɧXPɯKMXɧVWEWɧKYOZSPX
ɯWɳK]%FMH^WɧRFEOɻRR]IRIPPILIXIXXNYXRMQEOIZɯWIYVɸTEMPɯKMXɧVWEWɧK
VITɿPIK]IPˉVI)PIJɧRXGWSRXTEVXVE
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)PIJɧRXGWSRXTEVXM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Alassane Dramane
1WCVVCTC VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Am adou Gon
%QWNKDCN[ VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 7.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX322 460 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP baule 23%, bete
15%, senufo 15%, agni-asanti 14%,
malinke 11%, kru 10%,
déli mande 8%, egyéb 4%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: dioula,
további mintegy 90 nyelv és
nyelvjárás
Vallás: muzulmán 38,6%, törzsi
vallású 11,9%, keresztény 32,8%,
egyéb és nem vallásos 16,7%
*ˉZɧVSW Yamoussoukrou
(gazdasági központ: Abidzsán)
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 40,36 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Eritrea

E

ritrea földrajzilag
Afrikában fekszik, de
mintha egy egészen
külön kontinenst kellene
alkotni neki, annyira
különbözik minden mástól, amit a
Földön láthat az ember. Ennek oka a
vidék egészen sajátos történetében
MGTGUGPFɯŢC\ɯUKEKXKNK\ȍEKȞMWVȍP
az etióp birodalmak, az oszmánok,
majd az olaszok birtokolták e földet.
ɮMCFVȍMCPGXȕVC\QTU\ȍIPCMȕUOȕI
sokkal többet is. Itálián kívül sehol
máshol nincs annyira olasz város,
mint Aszmara, amit egykor egy végül
UQJCHGNPGOȕRȥNɯJCVCNOCUCHTKMCK
gyarmatbirodalom központjának
U\ȍPVCM'DDɯNCHWTEUCȍNQODȞN
sokkal több maradt, mint a puszta
falak, a világ talán legkülönösebb
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benzinkútja és leggrandiózusabb
mozijai. Megmaradt a konyha és a
kávé (amit persze itt sokkal régebben
ittak már, mint Itáliában), megmaradt a
bátor mérnökök által tervezett csodás
VȍLCMQPXȕIKIXG\GVɯXCUȣVȕUCDȍTQM
CHɯWVECOGPVȕPǺUC\JQI[XCNCJQI[
Aszmarában nem érzi Afrikában
OCIȍVC\GODGTPKPEUJɯUȕIȕUPKPEU
forgalmi dugó, nincs dudálás, és nincs
rendetlenség. Egy új, kevesebb mint
három évtizede született országot
látunk, ahol talán éppen amiatt, hogy
frissen kellett mindent felépíteni, még
mindenki közvetlen. A miniszterek
gyalog járnak haza a munkából, vagy
éppen maguk vezetik a kocsijukat, a
Mȡ\ȕNGVOGIJCVȍTQ\ȞU\GTGRNɯKEUCM
úgy beülnek kávézni a bárokba, és ha
arra jársz, meghívnak egy narancslére.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
André
VAN ZYL

ERITREA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ &ɧV)VMXVIEE^SPEW^
K]EVQEXFMVSHEPSQɯOIWWɯKIZSPXQɧVEEZMPɧKIK]MO
PIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKE%JɿKKIXPIRWɯKOMZɳZɧWEɸXE
)VMXVIEWɽP]SWKE^HEWɧKMTVSFPɯQɧOOEPOɿW^OɻHMOEPEOSWWɧK
HɻRXˉLɧR]EHEɯPEPɯXQMRMQYQEPEXX%^)XMɸTMɧZEPZEPɸ
LɧFSVɽWOSHɧWNIPIRXˉWQɯVXɯOFIRVSQFSPXEPIE^SVW^ɧK
MRJVEWXVYOXɽVɧNɧXEPEOSWWɧKJˉFIZɯXIPMJSVVɧWɧREOQMRˉWɿPˉ
QI^ˉKE^HEWɧKMWWɽP]SWOɧVSOEXW^IRZIHIXX%JINPˉHɯWE
PIKYXɸFFMɯZIOFIRMRHYPXQIKVɯW^MRXOɳREMWIKɳXWɯKKIPNIPIRXˉW
MRJVEWXVYOXYVɧPMWTVSNIOXIOOI^HˉHXIO%QI^ˉKE^HEWɧK
E^SPENMTEVEOIVIWOIHIPIQEW^ɧPPɳXɧWJINPIW^XɯWɯFIRREK]
PILIXˉWɯKIOZERREO%^)XMɸTMɧZEPOɻXɻXXFɯOIW^IV^ˉHɯW
QMRHIRFM^SRR]EPɽNEFFMQTYP^YWXJSKEHRMEKE^HEWɧKREO.

T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEETEVXZMHɯOIRJSVVɸɯW
W^ɧVE^IKɯW^ɯZFIREFIPWˉXIVɿPIXIOIRZEPEQMZIP
GWETEHɯOSWEFF%LIK]WɯKFIRJIOZˉ%W^QEVEũE
QEKEWWɧKREOOɻW^ɻRLIXˉIRũOIPPIQIWL˩ZɻWɯKLENPEXXEP
VIRHIPOI^MO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ /IZɯWPɯKMXɧVWEWɧK
VITɿP%W^QEVɧFEũE^SVW^ɧKE^SRFERQSWXQɧVE^
)XMɸTMɧZEPOɻXɻXXFɯOIW^IV^ˉHɯWɯPIXFIPɯTɯWIɸXE
W^ɧVE^JɻPHɻRMWQIKOɻ^IPɳXLIXˉ%FIPɯTɯWZɳ^YQOɻXIPIWE
FIPɯTɯWMIRKIHɯP]X)VMXVIEFIVPMRMREK]OɻZIXWɯKɯRW^IVI^LIXMO
FIEQEK]EVɧPPEQTSPKɧVSO%^SVW^ɧKXYVM^QYWEIK]IPˉVI
NIPIRXɯOXIPIRTIHMKEJˉZɧVSW%W^QEVEũE^SPEW^QSHIVRMWXE
K]EVQEXMɯTɳXɯW^IXIQPɯOIMZIPũIKɯW^IROɿPɻRPIKIWɯPQɯR]X
EH%OME^SRFER%W^QEVɧRXɽPMWW^IVIXRIZEPEQMXPɧXRME^
SVW^ɧKFɸPERREOLIP]FIRIRKIHɯP]XOIPPOɯVRMI)^E^SRFER
RIQNIPIRXME^XLSK]VSWW^PIRRIEOɻ^FM^XSRWɧK)VMXVIE
Oɻ^FM^XSRWɧKMLIP]^IXIũEQMRHIRɿXXɯVZɯR]IWɿPˉIVˉW
ɧPPEQMIPPIRˉV^ɯWRIOOɻW^ɻRLIXˉIRũIYVɸTEMZMW^SR]PEXFER
MWOMIQIPOIHˉ%JVMOɧFERTIHMKZEPɸW^ɳR˩PIKIK]IHɿPɧPPɸ%^
SVW^ɧKFERRMRGWIRIOXɻV^WMZEK]ZEPPɧWMZMPPSRKɧWSO
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)VMXVIE
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Iszaiasz
#HGXGTMK VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1993. május 24.
(Etiópiától)
8IVɿPIX 121 320 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPtigrinya 50%,
tigre 30%, afar (danakil) 8%, szaho
3%, bedzsa 3%, kunama 2%, egyéb
(bilen, hadereb, nara, rashaida) 4%
Nyelv:
hivatalos nyelv: tigrinya, arab,
angol
egyéb beszélt nyelvek: amhara,
afar, kunama
Vallás: muzulmán többségében, de
vannak koptok, római katolikusok és
protestánsok is
*ˉZɧVSWAszmara
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ
összes: 9,382 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: eritreai nakfa (ERN)
1 ERN = 21,2 HUF
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CULTURE

Etiópia
5\GT\ɯ
BALOGH
Sándor

K

evesen tudják róla, de
a világ egyik legrégebbi
keresztény országa.
Ezana császár még
a Krisztus utáni
ötödik században tért meg, és a
kereszténység azóta meghatározó
eleme az etióp életnek. De ez a
kereszténység egészen más, mint
az, amit itthon tapasztalunk, sokkal
ɯUKDDUQMMCNȕTKPVGVNGPGDDǺUPGOKU
kell vallástörténésznek, teológusnak
lenni, hogy ezt átlássuk – elég egy
vasárnap reggel elmenni egy etióp
városba. Emberek veszik körbe a
templomokat, a templomkertben
is tömegek állnak, ott áldoznak. A
OKUGJCPILCKC\ȕXG\TGFGMOȕN[ȕTɯN
szólnak, olyan hangszereket hallunk,
amilyeneket Európában utoljára
talán a Római Birodalom idejében
használtak, és olyan dallamokat,
amilyeneket még a gregorián
GNɯVVȕPGMGNJGVVGMCMGTGU\VȕP[
templomokban. És mindenki tiszta
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fehérben megy templomba, ahogy az
ókori Egyiptomban volt szokás. A fehér
ruháknak csak a szegélyein vannak
színes, arany, kék, zöld, lila díszek.
Odabent a festményeken sajátos,
furcsa etióp szentek képei, akik
közül sokakat nem is ismer a nyugati
egyház.
'DDɯNC\VJKJGVPȕPMJQI[C\QTU\ȍI
beleragadt az ókorba – pedig ez
legkevésbé sem igaz. Etiópiában
járva nap mint nap láthatjuk az
GNOȣNVȕXGMTQJCOQUHGLNɯFȕUȕPGM
jeleit, a vadonatúj addisz-abebai
XCUȣVȍNNQOȍUVȞNCHɯXȍTQUOQFGTP
villamoshálózatán át a gomba
módra szaporodó gyárakig. Etiópia
az elmúlt évtizedben az egész világ
GI[KMNGIFKPCOKMWUCDDCPPȡXGMXɯ
gazdasága lett. Most pedig igyekeznek
sok más szempontból is utat mutatni
ŢPGOEUCM#HTKMȍDCPGNɯTGOWVCVȞ
JQI[C\QTU\ȍIGNUɯPɯKȍNNCOHɯLȕV
választották meg, és a kormányban is
GNȕTKCPɯMCTȍP[CC\ȡVXGPU\ȍ\CNȕMQV
www.tropicalmagazin.hu

ETIÓPIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ Az
YXɸFFMɯZIOFIR)XMɸTMEIK]MOI
EZMPɧKPIKK]SVWEFFERJINPˉHˉ
SVW^ɧKEMREO%K]SVWK]EOVEROɯX
W^ɧQNIK]˩+(4RɻZIOIHɯWEPETNE
EOɿPJɻPHMFIJIOXIXɯWIOIREPETYPɸ
JIPHSPKS^ɸMTEV)XMɸTMEIK]VIREK]SFF
QɯVXɯOFIRNIPIRMOQIKEXI\XMPMTEVFER
ɯWIK]ɯFQYROEMKɯR]IWMTEVɧKEOFER
7^MRXɯRK]SVWERJINPˉHMOE^I\TSVXVE
XIVQIPˉQI^ˉKE^HEWɧKEOSVɧFFER
W^MRXIOM^ɧVɸPEKEOɧZɯVEɯTɿPˉOMZM
XIPFIRQɧVNIPIRXˉWW^IVITIZERTɯPHɧYP
EZMVɧKI\TSVXREO%^MRJVEWXVYOXɽVE
JINPˉHɯWɯFIRMWREK]EW^IVITIE
OɿPJɻPHMũIPWˉWSVFEROɳREMũXˉOɯRIO
1MRHIRRIOIPPIRɯVI)XMɸTMEE^IK]JˉVI
IWˉ+(4XIOMRXIXɯFIREZMPɧKIK]MO
PIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKEQEVEHXɯWE
PEOSWWɧKNIPIRXˉWVɯW^ɯXXSZɧFFVEMWE^
ɻRIPPɧXɸQI^ˉKE^HEWɧKJSKPEPOS^XEXNE
MKE^E^ɯLI^ɯWXNIPIRXˉWIRZMWW^E
XYHXɧOW^SVɳXERM%^ɽNOSVQɧR]Jˉ
NIPIRXˉWVIJSVQSOEXɯWɿ^PIXFEVɧX
TSPMXMOɧXɳKɯVX

T

IVQɯW^IXũ %^IXMɸTQEKEWJɻPH
ɯKLENPEXEOIPPIQIWGWETEHɯOSW
L˩ZɻWSXXXIVQIPMOQIKE^
SVW^ɧKɯPIPQMW^IVW^ɿOWɯKPIXɯRIO
REK]VɯW^ɯX-RRIRIVIHE/ɯO2ɳPYW
MW9K]EREOOSV)XMɸTMɧFERZEREZMPɧK
PIKQIPIKIFFTSRXNEɯWXIVɿPIXɯRIO
NIPIRXˉWVɯW^IW^ɧVE^JSVVɸWMZEXEKSW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ )XMɸTMEXɻFFɯZI^VIHIW
XɻVXɯRIPQIˉWMOIVIW^XɯR]
OYPXɽVɧNEOɿPɻRPIKIWKEW^XVSRɸQMɧNEɯW
ZEHVIKɯR]IWXIVQɯW^IXMRIZI^IXIWWɯKIM
ɯZVˉPɯZVIIK]VIXɻFFXYVMWXɧXZSR^EREO
1ɧVEEOYPXYVɧPMWɯWOEPERHXYVM^QYW
E^SVW^ɧKIK]MOQIKLEXɧVS^ɸMTEV
ɧKɧZɧRˉXXIOMQEKɧX%PIKJˉFF
RIZI^IXIWWɯKIO
ũ%^ŲɯW^EOMɽXZSREPű%\YQE^ɸOSVM
IXMɸTOMVɧP]WɧKJˉZɧVSWE+SRHEV
)XMɸTMEɽNOSVMFMVSHEPQMOɻ^TSRXNEE
W^ɧ^EHMGWɧW^ɧVMTEPSXEVSQNEMZEPE
7MQMIR2IQ^IXM4EVO0EPMFIPEW^MOPɧFE
ZɧNXXIQTPSQEE8EREXɸOɻVɿPɯTɿPX
OSPSWXSVSOɯWE/ɯO2ɳPYWZɳ^IWɯW
ũ%ŲOIPIXMɽXZSREPű(MVI(E[EŲE
WMZEXEKOMVɧP]RˉNIű,EVEVɯTIRQEVEHX
Oɻ^ɯTOSVMZɧVSWEE^)VXE%PIZYPOɧRE
ZMPɧKPIKQIPIKIFFTSRXNE
ũ%ŲHɯPMɽXZSREPű/SRW^SɯWE^3QS
ZɻPK]ɯRIOPɧXZɧR]SWFIRRW^ɿPɻXXEJVMOEM
OYPXɽVɧNEIK^SXMOYWXɻV^WIO
1EK]EVɧPPEQTSPKɧVSOGWEOZɳ^YQQEP
PɯTLIXRIOFI)XMɸTMɧFEEZɳ^YQSXE^
SVW^ɧKFIVPMRMREK]OɻZIXWɯKIɧPPɳXNEOM
%^)XLMSTMER%MVPMRIW%JVMOEIK]MOPIKNSFF
PɯKMXɧVWEWɧKEɯWQMZIPE^YXEOZEWYXEO
ɧPPETSXERIQXɽPNɸEOMYXE^RMEOEVREK]
ZEPɸW^ɳR˩WɯKKIPMKɯR]FIMWJSKNEZIRRM
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)XMɸT7^ɻZIXWɯKM
(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: szövetségi köztársaság
ǲNNCOHɯ/WNCVW6GUQOG8KTVW
(2013-tól)
1MRMW^XIVIPRɻO
Abij Ahmed (2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK Afrika legrégebbi
független állama, 1935–45 között
állt olasz megszállás alatt.
8IVɿPIX 1 127 127 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPoromo 34,5%,
amhara 26,9%, szomáli 6,2%, tigray
6,1%, szidamo 4,0%, guragide 2,5%,
welaita 2,3%, hadiya 1,7%, afar 1,7%,
gamo 1,5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: amhara
egyéb beszélt nyelvek: angol,
tigrinya, oromija, szomáli, arab
Vallás:MGTGU\VȕP[ QTVQFQZ
50,6%, protestáns 10,2%), muzulmán
32,8%, törzsi 4,6%, egyéb 1,8%
*ˉZɧVSW Addisz-Abeba
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 200,2 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: etióp birr (ETB)
1 ETB = 11,4 HUF
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G

Gabon

abon a közép-afrikai régióban egy kicsi, ritkán
lakott ország, amely 1960-ban vált függetlenné
a francia gyarmati uralom alól. Mérete
ellenére aránylag gazdag országnak számít a
VȕTUȕIDGP#\GI[HɯTGGUɯ)02VȡDDU\ȡTȡUGC
legtöbb szubszaharai országénak, ugyanakkor a jövedelem
aránytalanul van elosztva, éppen ezért rengeteg ember
él Gabonban a szegénységi küszöb alatt. Ezt tetézi, hogy
C\ȍTU\șPXQPCNCHTKMCKXKU\QP[NCVDCPOCICU#\QTU\ȍIHɯ
DGXȕVGNKHQTTȍUCCMɯQNCLDȞNC\GI[ȕDDȍP[CMKPEUGMDɯN
VQXȍDDȍCHCMKVGTOGNȕUȕDɯNU\ȍTOC\KM,GNNGO\ɯC\
KORQTVHȥIIɯUȕII[CMQTNCVKNCIC\CNCRXGVɯȕNGNOKU\GTGMGP
MșXȥNOKPFGPVGTOȕMMȥNHȡNFTɯNȕTMG\KM#Mȡ\ȣVJȍNȞ\CV
fejletlen, gyakran találkozik az utazó földutakkal még akkor
KUJCCHɯWVCMQPMȡ\NGMGFKM)CDQPMGFXGNVȣVKEȕNUQMCP
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5\GT\ɯ
SZILÁGYI
Balázs

keresik fel nyaralás, kirándulás és üzleti utazás céljából
KU#\QTU\ȍIȍVɯUGTFɯDQTșVLCG\ȕTVCHɯXQP\GTɯVC\
ȕTKPVGVNGPVGTOȕU\GVKNȍVPKXCNȞMCVȣTȍ\ȍUKNGJGVɯUȕIGM
LGNGPVKM/KPFC\QPȍNVCNCPCI[QDDXȍTQUQMDCPRG\UIɯȕNGV
HȕP[GMMCU\KPȞMXȍUȍTNȍUKNGJGVɯUȕIGMVȡOMGNGIGXȍTLCC\
WVC\ȞMCV#NGICNMCNOCUCDDKFɯRQPVGI[ICDQPKNȍVQICVȍUTC
a száraz évszak idején van, ami májustól szeptemberig tart.
#\ȕXVȡDDKTȕU\ȕDGPHȥNNGFVRGT\UGNɯPCRQMXȍNVLȍMGI[OȍUV
TGPIGVGIGUɯXGNGIȕU\GPTGIIGNVɯNGUVKI#\ȕIJCLNCV
LGNNGO\ɯKPGMȕUCTKVMCȡMQU\KU\VȕOȍPCMMȡU\ȡPJGVɯGP
a világ gorillaállományának 80%-a Gabonban él, továbbá
OȍUTKVMCHCLQMKUHGNNGNJGVɯMOKPVRȕNFȍWNC\GTFGKGNGHȍPV
#VGTOȕU\GVKMKPEUGMOGIɯT\ȕUȕȕTVCMQTOȍP[PGOTȕIKDGP
szigorító intézkedéseket vezetett be, például az orvvadászat
visszaszorítása érdekében.

www.tropicalmagazin.hu

GABON

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW –
+EFSREW^YFW^ELEVEM%JVMOE
IK]MOPIKKE^HEKEFFSVW^ɧKE
E^IK]JˉVINYXɸ+(4EVɧR]ɧXXIOMRXZI
)RRIOIPPIRɯVIEPIKXɻFFEJVMOEM
SVW^ɧKLS^LEWSRPɸERVɧZERYXEPZEE
RIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IOVI%^SPENFIZɯXIPIO
ERIQ^IXMNɻZIHIPIQQENH ɧX
XIW^MOOMHINIPIRXˉWELS^^ɧNɧVYPɧWE
E^IK]ɯFFɧR]ɧW^EXMɧKEOREOɯWE
JEOMXIVQIPɯWRIOMW%FɧR]ɧW^EXFER
QEQɧVEOɳREMXˉOIEQIKLEXɧVS^ɸ
E^SVW^ɧKFER%ZSPXK]EVQEXSWɳXɸ

*VERGMESVW^ɧKW^MRXɯRNIPIRXˉW
WIKɯP]IOIXMRZIW^XɧPRIQOMQSRHSXXER
KE^HEWɧKMFIVYLɧ^ɧWSOFELERIQ
MROɧFFEXɧVWEHEPQMJIW^ɿPXWɯKIO
QɯVWɯOPɯWɯFI

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKXIVɿ
PIXɯRIOREK]VɯW^IQɧMKW˩V˩
ɧXLEXSPLEXEXPERXVɸTYWMIWˉIVHˉ
ERɯTW˩V˩WɯKMKIREPEGWSR])^IOFIR
E^IVHˉOFIRSP]ERZIW^ɯP]I^XIXIXXJENSO
ɯPRIOQMRXTɯPHɧYPEWɳOZMHɯOMKSVMPPE

+EFSRM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Ali Bongo Ondimba
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Emmanuel IssozeNgondet (2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 17.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX267 667 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP fang 36%,
mpongve 15%, mbete 14%,
punu 12%, egyéb bantu törzsek 23%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: fang,
myene, nzebi, egyéb törzsi nyelvek
Vallás: keresztény 55%-75%,
animista, muzulmán 1%
*ˉZɧVSWLibreville
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 36,73 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
%XYVM^QYWJINPIW^XɯWɯFIGWEOE^
ɯZI^VIHIPINɯRJSKSXXFIPI+EFSR
)PWˉWSVFERE^ɻOSɯWOEPERHXYVM^QYWX
LIP]I^MOIPˉXɯVFI7^ɧQSWRIQ^IXM
TEVOSXEPEOɳXSXXEOOME^ˉWIVHˉW
ZMHɯOIOIR%XYVM^QYWIRRIOIPPIRɯVIũ
ɯWERREOIPPIRɯVILSK]E^MKE^MɯVMRXIXPIR
IWˉIVHˉXOIZɯWQɧWLIP]IRPILIXSP]ER
NɸPPɧXRMQMRXMXXũRIQW^ɧQSXXIZˉ%^
IPIKɧRWR]ɿ^WKˉɯNW^EOEMɯPIXXIPɯWNɸ
W^ɧPPSHɧOOEPIPPɧXSXX0MFVIZMPPIIROɳZɿPE^
MRJVEWXVYOXɽVEXSZɧFFVEMWIPɯKJINPIXPIR
%XYVM^QYWXE^MWZMWW^EJSKNELSK]
+EFSRFEOIZɯWPɯKMXɧVWEWɧKNɧVɯWI^ɯVX
QIKPILIXˉWIRHVɧKɧOENIK]IO1EK]EV
ɧPPEQTSPKɧVSOW^ɧQɧVEEFIPɯTɯWLI^
OɻXIPI^ˉEZɳ^YQEQIP]IXE^SVW^ɧK
TɧVM^WMREK]OɻZIXWɯKɯRW^IVI^LIXRIO
FI%XVɸTYWMOPɳQEQMEXXEWɧVKEPɧ^IPPIRM
SPXɧWOɻXIPI^ˉ

www.tropicalmagazin.hu
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Gambia
E

gy kicsi, nem fontos
afrikai ország valahol
Nyugat-Afrikában fejletlen
KRCTTCNOG\ɯIC\FCUȍIICN
egyetlen bevételi forrással,
a turizmussal. Így jellemzik Gambiát
azok, akik nem ismerik a régiót, illetve
magát az országot.
Egy volt angol gyarmatról beszélünk,
ahonnan az amerikai kontinens fekete
DɯTʏNCMQUUȍICGTGF6JG4QQVUCTGKP
The Gambia – mondják az USA-ban.
Az 1965-ben függetlenné vált kicsiny
ország, amely a Gambia folyó két
oldalán helyezkedik el, két dologról
híres:
Remek földrajzi fekvés, az óceán és
a folyóvíz közelsége, kifogástalan
klíma, barátságos emberek. A régióban
ūOQUQN[IȞRCTVMȕPVŪGONGIGVKMC
turizmusáról méltán híres kicsiny
országot.
Egy másik kuriózum az országgal
kapcsolatosan, hogy vér nélküli
hatalomátvétel történt, immáron két
esetben. Ez Afrikában ritkaság, a mai
napig vannak olyan afrikai országok,
amelyek 5000 emberáldozat alatt
PGOKUCFPCMJșTVC\GUGOȕP[GMTɯN
Adama Barrow, a demokratikusan
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megválasztott elnök békés
hatalomátvétel után lett az ország
GNUɯGODGTGWI[CPȣI[OKPVGNɯFLG
Jammeh elnök, aki egyetlen lövés
PȕNMȥNȕU\ȕTXGMMGNI[ɯ\VGOGI,CYCTC
elnököt, hogy távozzon. A sors iróniája,
hogy a történelem megismételte
ȡPOCIȍVɮKUGNɯFLȕJG\JCUQPNȞCP
távozott. A demokratikus választások
meghozták a gazdasági fellendülést,
az EU, az AU és az UN több mint 1,5
milliárd eurót bocsájtott rendelkezésre
CHGPPVCTVJCVȞHGLNɯFȕUKNNGVXGC
gazdasági és belbiztonsági fejlesztés
biztosítására.
Gambia az ECOWAS, a Nyugat-afrikai
Gazdasági Közösség tagja, ami azt
jelenti, hogy egy 400 milliós piac áll
rendelkezésére annak, aki Gambiában
jelen van. Így lett egy kicsi országból
egy remek afrikai bázis.
#OG\ɯIC\FCUȍICMȡPP[ʏKRCT
illetve a turizmus a preferált területek,
COGN[GMGI[GNɯTGP[KVQVVCMCMȥNHȡNFK
VɯMȕTG/KȕTVGI[GNɯTG!
Gambia felkapott ország lett a
politikai stabilitás és a nemzetközi
támogatottság eredményeként, ezért
most érdemes megismerni ezt a
nyugat-afrikai gyöngyszemet.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
GULYÁS
Gáspár

GAMBIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ %^SVW^ɧKW^˩OɻWXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWEM
ɯWJɻPHVEN^MEHSXXWɧKEMQMEXXWIQEJIPHSPKS^ɸMTEVWIQE
QI^ˉKE^HEWɧKMW^IOXSVRIQXɧQEW^OSHLEXLE^EMEPETER]EKSOVE
%OMWZɧPPEPOS^ɸMOɯ^Q˩ZIWMTEVQIPPIXXELEPɧW^EXɯWEJɻPHMQSK]SVɸ
XIVQIW^XɯWW^ɧQɳXZI^IXˉɧKE^EXREOHIEXYVM^QYWJINPIW^XɯWɯVIW^ɧRX
ɻWW^IKIOMWPEWWERQIKLS^^ɧOEZɧVXIVIHQɯR]X%IWOSVQɧR]ZɧPXɧW
YXɧREKE^HEWɧKJINPIW^XɯWIJIPK]SVWYPXE^ɽNOSVQɧR]KE^HEWɧKɯPɯROɳXˉ
TSPMXMOɧNEWMOIVIWRIOPɧXW^MO%QEK]EVGɯKIOIXFIJIOXIXˉOIXTEVXRIVIOIXMW
IPWˉWSVFEREQI^ˉKE^HEWɧKFERMPPIXZIEXYVMW^XMOEMJINPIW^XɯWIOFIRɯWE
XYVM^QYWLS^MWOETGWSPɸHɸ SOXEXɧWFEROɯT^ɯWFIRPɧXRɧOW^ɳZIWIR

T
T

IVQɯW^IX ũ %W˩V˩RPEOSXXOIPPIQIWɯKLENPEXɽXIRKIVTEVXMWɧZSR
XɽPE^SVW^ɧKW^ɧVE^JSVVɸXVɸTYWMFIPWˉZMHɯOIMQɧVNɸZEPVMXOɧFFER
PEOSXXEO

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ Ų%JVMOEQSWSP]KɸWTEVXNEűRɯZIR
ZɧPXMWQIVXXɯEKEQFMEMXIRKIVTEVX%^SVW^ɧK2]YKEX%JVMOEIK]MO
XYVMW^XMOEMOɻ^TSRXNEEOIZɯWLIP]IK]MOIEQIP]MOEXɯVWɯKFIR
NIPIRXˉWR]EVEPɸɿHɿPˉXYVMWXɧXJSKEH%TSPMXMOEMWXEFMPMXɧWQIPPIXXI^
PIKMROɧFFEOɿPɻRɻWIROIPPIQIWɯKLENPEXREO IKɯW^ɯZFIROIPPIQIWq'
OɻVɿPMLˉQɯVWɯOPIXOIZɯWIWˉ E^ERKSPR]IPZɧPXEPɧRSWMWQIVIXɯRIOɯWE
ZMW^SR]PEKSWERNɸMRJVEWXVYOXɽVɧREOOɻW^ɻRLIXˉ%XIRKIVTEVXMTMLIRɯWIR
XɽPEXYVMWXɧOɯPZI^LIXMOER]ɿ^WKˉɯNW^EOEMɯPIXIXIPPɧXSKEXLEXREO
XɻVXɯRIPQMIQPɯOIOLI^ /YRXE/MRXILW^MKIX ɯWEXIRKIVTEVXM
QERKVSZIQSGWEVEOFE %FYOS2IQ^IXM4EVO 2]YKEX)YVɸTɧFɸPW^ɧQSW
SPGWɸGLEVXIVNɧVEXVITɿP&ERNYPFEɯWE^YXE^ɧWLS^QɧVZɳ^YQVEWMRGW
W^ɿOWɯK
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+EQFMEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]ˉ Adama Barrow
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1965. február 18.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX 10 380 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP mandinka 39,5%,
fulbe 18,8%, wolof 14,6%, diola
10,6%, serahuli 8,9%, serer 2,8%, aku
1,8%, manjago 0,8%, bambara 0,7%,
egyéb 1,5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: mandinka,
volof, fula
Vallás: muzulmán 90%, keresztény
8%, különféle törzsi vallású 2%
*ˉZɧVSW Banjul
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 3,602 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: gambiai dalasi (GMD)
1 GMD = 5,6 HUF
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Ghána
E

I[MKUƒȣMȡVȡVVOCEKVVCTVCMG\ȕDGP#PCRRCN
szemben készített fotó még jót is tesz az
ȡUU\MȕRPGMCOCEKOʏXȕU\KGPGNJQOȍN[QUQFKM
és a kamera így Christopherre fókuszál, aki
CHɯXȍTQUVȞN#EETȍVȞNRȍTȞTȍTCNȕXɯMRCPFȞK
árvaház kis növendéke. Afrika nyugati partjára, Ghánába
WVC\QVVPȕJȍP[ȕXXGNG\GNɯVVCPɯXȕTGOQVVVCNȍNMQ\QVVC
EUKNNQIȞU\GOʏƒȣXCNCMKPGMVȡDDGNU\ȍPVVȍTUȍXCNGI[ȥVV
önkéntesként segített. Nagymamánk azóta is büszkén
Pȕ\GIGVKC\GNɯDDKMȕRGVJKU\GP/CI[CTQTU\ȍIVȞN)JȍPȍKI
nem kis utat tett meg a keze munkája, a kötött maci. Ebben
C\CHTKMCKQTU\ȍIDCPKUMKHGLG\GVVGPUQMCI[GTGMȕUCƒCVCNC
lakosság kb. 57%-a 25 év alatti.
#U\QPKPMGP[GNXGPJCTEQUMKTȍN[VLGNGPVɯQTU\ȍIGI[ȕDMȕPV
az egyik legstabilabb Nyugat-Afrikában. 1957-ben vált
HȥIIGVNGPPȕCDTKVGMVɯNG\\GNC\GNUɯU\WDU\CJCTCKQTU\ȍI
lett, amely kivívta függetlenségét gyarmattartójától. Ghána
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gazdasági felemelkedését az aranynak, a kakaónak és
újabban az olajnak köszönheti. Tipikus ghánai ételek a
DCPMWȕUCHWHW MCUU\CXȍDȞNKNNGVXGMWMQTKECNKU\VDɯNI[ȣTV
ȕUHɯ\ȡVVȕVGNCOKTȍPȕ\ȕUTGQN[CPOKPVJCP[GTUMGNVVȕU\VC
lenne). Ezt általában földimogyoró-levessel eszik.
5\ȥTTGȍNKUC\GWTȞRCKHGNHQIȍUVȞNVGNLGUGPMȥNȡPDȡ\ɯ
GUGOȕP[)JȍPȍDCPCūHWPGTCNYGGMGPFŪXCI[KUC\C
hétvége, amikor temetni lehet. Be kellett vezetni ugyanis,
JQI[OKPFGPJȞPCRGNUɯJȕVXȕIȕLȕPNGJGVEUCMVGOGVȕUGMGV
rendezni, mert akkora forgalmi bonyodalmakat okozott
CI[ȍU\QNȞȥPPGRNɯVȡOGIC\WVCMQPJQI[UQMU\QT
megbénította a forgalmat. Az ilyen hétvégéken az egész
város átváltozik egy zajos bulivá. Zenével, dobolással,
tánccal búcsúztatják a holtakat a helyiek. Náluk a temetés
C\ȕNGVȥPPGRNȕUȕTɯNU\ȞNȣI[GONȕMG\PGMJQI[Mȡ\DGP
ȡTȥNPGMCPPCMJQI[C\KNNGVɯXGNȥMNGJGVGVVȕUJQI[C\ȕNGV
azért folytatódik.
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GHÁNA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
%^SVW^ɧKFˉWɯKIWXIVQɯW^IXM
IVˉJSVVɧWEMVE EVER]K]ɯQɧRX
OˉSPEN ɯTɳXZI+LɧRE%JVMOEIK]MOZI^IXˉ
ɯWK]SVWERJINPˉHˉɧPPEQɧZɧZɧPX%+(4
Oɻ^IP ɧXMPPIXZIEJSKPEPOS^XEXSXXEO
QENHɧXEQI^ˉKE^HEWɧKEHNE
HIE^MTEVXɻFFXIVɿPIXɯRMWNIPIRXˉW
ɧPPEQMɯWOɿPJɻPHMFIVYLɧ^ɧWSO
^ENPEREO)K]VINIPIRXˉWIFFE^SVW^ɧK
OɻRR]˩MTEVEɯWLɧPEEXɯVWɯKRɯPNSFF
MRJVEWXVYOXɽVɧNɧREOOɻRR]IRZɧPLEX
2]YKEX%JVMOEW^SPKɧPXEXɸɯWTɯR^ɿK]M
Oɻ^TSRXNɧZɧ%^SVW^ɧKVENIPPIQ^ˉ
ZMW^SR]PEKSWWXEFMPMXɧWɯWɧXPɧXLEXɸWɧK
ZEPEQMRXEOMEORɧ^LEXɸJSVVɧWSO
ZSR^ɸZɧXIW^MOEOSVɧFFM%VER]TEVXSX
ERIQ^IXOɻ^MFIJIOXIXˉOW^ɧQɧVE
+LɧREEHɯPMR]MXɧWTSPMXMOɧNɧREOIK]MO
WMOIVSVW^ɧKEEOɯXSPHEPɽOIVIWOIHIPIQ
XɻFFW^ɻVɻWɯVIRˉXXEQMɸXE%GGVɧFER
ɽNVER]MXSXXɧOEQEK]EVREK]OɻZIXWɯKIX
ɯWNIPIRXˉWɯPɯROɿPɯWQYXEXOS^MOE
QEK]EVFIJIOXIXɯWIOXIVɯRMW8ɻFF
QEK]EVGɯKOI^HIXXEOXɳZQYROɧFEE^
SVW^ɧKFERɯWXɻFFLIP]IRɯTɿPQEK]EV
VɯW^ZɯXIPPIPXIVQIPˉɿ^IQ

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPM
RIHZIWIFFXIVɿPIXIMMKIRW˩V˩R
PEOSXXEOɯW^EOVEELSK]GWɻOOIR
EGWETEHɯOQIRR]MWɯKIGWɻOOIRE
RɯTW˩V˩WɯKMW3XXXEPɧPLEXɸOE^SVW^ɧK
RIQ^IXMTEVONEM%^ɯKLENPEXXVɸTYWM
JSP]EQEXSWERJSVVɸE^IWˉWɯZW^EO
VɻZMH

T

YVM^QYWũ TVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
+LɧREɻRQEKɧFERMWIK]VIXɻFF
ũIPWˉWSVFEROYPXYVɧPMWũXYVMWXɧX
ZSR^%GGVEOɻ^PIOIHɯWMOɻ^TSRXM
W^IVITIɯWNSFFMRJVEWXVYOXɽVɧNE
+LɧRɧXER]YKEXEJVMOEMOɻVYXEOMHIɧPMW
OMMRHYPɸTSRXNɧZɧMWXIW^M%PIKJˉFF
PɧXRMZEPɸO
ũ%GGVEɯWOɻVR]ɯOI/EOYQ2IQ^IXM
4EVO WɯXEE^ˉWIVHˉJIPIXX 'ETI'SEWX
ɯW)PQMREIVˉHNI2^YPI^YGɻPɻTɻOVI
ɯTɿPXJEPZE
ũ/YQEWMɯWOɻVR]ɯOIE^%WLERXM
/MVɧP]WɧKIQPɯOIMEOMVɧP]SOTEPSXɧNEɯW
W^IRXɯP]IM/YQEWMTMEGE
ũ%^SVW^ɧKOɻ^ɯTWˉɯWɯW^EOMVɯW^I
0EVEFERKEQMW^XMOYWQIGWIXNIE1SPI
2IQ^IXM4EVO2EZVSRKSOEXSPMOYW
OEXIHVɧPMWE
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+LɧREM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Nana Addo
&CPMYC#MWHQ#FFQ VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1957. március 6.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX238 540 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP akan 45,3%,
mole-dagbon 15,2%, ewe 11,7%,
ga-dangme 7,3%, guan 4%, gurma
3,6%, grusi 2,6%, mande-busanga 1%,
egyéb afrikai népcsoportok 1,4%,
egyéb 7,8%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: twi, moszidagomba, ewe, ga
Vallás: keresztény 68,8%, muzulmán
15,9%, törzsi vallású 8,5%, egyéb
0,7%, ateista 6,1%
*ˉZɧVSW Accra
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 133,7 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: ghánai cedi (GHS)
1 GHS = 77 HUF
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Guinea
A

Guineai Köztársaság igazi trópusi ország – a
volt francia gyarmat –, Nyugat-Afrika egyik
NGIPCI[QDDIC\FCUȍIKRQVGPEKȍNNCNTGPFGNMG\ɯ
országa. A világ harmadik legnagyobb
DCWZKVMKPEUGXCNCOKPVOȍIPGUXCUȕTE
gyémánt és arany található itt. Itt ered Afrika néhány nagy
folyója, többek között a Niger és a Szenegál. Méltán hívják
C\QTU\ȍIQVū%JCVGCWFŦGCWFŦ#HTKSWGŪPCMC\C\#HTKMC
víztornyának, miközben a klímaváltozás, a dzsungel irtása és
CHGNȕIGVȕUGUHȡNFOʏXGNȕUOKCVVU\GPXGFɯMȡTP[G\GVGI[TG
pusztul. Ugyanakkor a lakosság lélekszáma egyre növekszik,
és a vidéki élet nehézségei miatt túlnépesednek a városok.
ǾI[XCPG\%QPCMT[XCNCHɯXȍTQUUCNKUCOGN[GI[MQTC
francia gyarmatbirodalom ékköve volt, de mára túlzsúfolt és
ȍTCOJKȍPP[CNMȥU\MȡFɯOKNNKȞUOGVTQRQNKU
#\QTU\ȍIC5GMQW6QWTȕGNPȡMJCNȍNȍVMȡXGVɯHQN[COCVQU
katonai puccsokból és a 2012–14-es ebolajárvány okozta
gazdasági sokkból nem tud kikeveredni. Ipara romokban
hever, és – bár a két éve újraválasztott Alpha Condé
köztársasági elnök komoly nemzetközi presztízzsel bír az
#HTKMCK7PKȞDCPŢCDGNUɯRQNKVKMCKDK\QP[VCNCPUȍIOKCVVC
PGO\GVMȡ\KVɯMGMGTȥNK)WKPGȍV
Nekünk, magyaroknak pedig jó a renoménk az országban,
JKU\GPȕRRGPJCVȕXVK\GFGJQI[OCI[CTU\CMȕTVɯMPȕRGU
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EUQRQTVLCUGIșVGVVGC\GNUɯMMȡ\ȡVVHȥIIGVNGPPȕXȍNVCHTKMCK
országot a saját lábára állni. Magyar professzorok oktattak,
szerelték a telefonrendszert, és edzették a guineai nemzeti
XȍNQICVQVVCVCū5KN[ŪMGV'PPGMVWFJCVȞDGJQI[C\
QTU\ȍIDCPVȡDDJGN[GPOCKUȕTVȕMGUGDDCū<CMCTKCUŪXCI[C
ū$WFCKŪPȕXCMCREUQNCVȕRșVȕUDGPOKPVCJGN[KXCNWVC#.QQU
U\KIGVGMGPCDCWZKVDȍP[ȍU\CVDCPMKUMQNȞPKȍDCPFQNIQ\Ȟ
magyarok pedig komoly presztízst vívtak ki nemcsak a
DȍP[Cȥ\GOGNVGVȕUUGNFGCXKNȍINGIPCI[QDDDCWZKVDȍP[ȍLC
(Boké-Sangaredi) szakembereinek a kiképzésével is.
Turizmusban, kultúrában az ország fantasztikus kincsekkel
rendelkezik, azonban ezek hazai hasznosítása évtizedek
ȞVCMȕUKM$ȍTCHɯXȍTQUDȞNCNKIRGTEP[KJCLȞȣVVCN
KPMȍDDPGXG\\ȥMNȕNGMXGU\VɯPVGVVMKTȍPFWNȍUPCM 
elérhetjük a csodálatos, a dzsungel által a bányászattól
visszahódított Loos-szigetek strandjait, a kalózszigetet,
a Roumot, vagy megnézhetjük Nyugat-Afrika egyik nagy
rabszolgabörtönének romjait Tamara szigetén. Azonban
kevés a szálláshely, hogy ezeken a romantikus helyeken
OGIU\ȍNNLWPM#DGNUɯWVCMPGOCLȍPNQVVCMCOKPɯUȕIȥM
valamint a gyorsan változó közbiztonsági helyzet miatt.
)WKPGCCMKJșXȍUQMQTU\ȍICȕUC\GNMȡXGVMG\ɯJȣU\ȕXDGP
sok meglepetéssel szolgálhat, ha a külföldön végzett guineai
ƒCVCNQMJC\CXKU\KMCVWFȍUWMCV
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GUINEA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧK
LEXEPQEWXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOOEP
VIRHIPOI^MO*ɻPHNɯFIRVINXˉ^MOEZMPɧK
PIKREK]SFFFEY\MXOɯW^PIXI QMRXIK]QMPPMɧVH
XSRRE HINIPIRXˉWIOEOɯW^PIXIMEVER]FɸP
K]ɯQɧRXFɸPɯWZEWɯVGFˉPMW1MRHI^IOQIPPIXX
NIPIRXˉWQIRR]MWɯK˩Zɳ^MZEK]RETIRIVKMEMW
VIRHIPOI^ɯWVIɧPPRE&ɧVE^SVW^ɧKI\TSVXNɧREO
PIKNIPIRXˉWIFFVɯW^ɯXQEMWEFEY\MXXIW^MOM
ɯWEFɧR]ɧW^EXIK]VIXɻFFOɿPJɻPHMXˉOɯXZSR^
E^SVW^ɧKQIWW^IEPILIXˉWɯKIMEPEXXXIPNIWɳXE
PEOSWWɧKREK]VɯW^IMKIRW^IKɯR]

T

IVQɯW^IX ũɔKLENPEXEɧPXEPɧFERW^ɧVE^
ɯWJSVVɸNɽRMYWXɸPRSZIQFIVMKXEVXE
GWETEHɯOSWEFFMHˉW^EO%^SVW^ɧKFIPWˉ
XIVɿPIXIM2]YKEX%JVMOEXEPɧRPIKɯVMRXIXPIRIFF
IWˉIVHˉMXJSKPEPNɧOQEKYOFE%PIKW^IFFXɧNREO
EZɳ^IWɯWIOOIPXEVOɳXSXX*SYXE(NEPPSRJIRRWɳOSX
XEVXNɧO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ +YMRIE
ũFɧV'SREOV]ɯNW^EOEMɯPIXɯVˉPɯWE
*SYXE(NEPPSRJIRRWɳOW^ɯTWɯKɯVˉPWSOEX
QIWɯPRIOEOMOIPNYXSXXEOSHEũEPETZIXˉIR
RMRGWJIPOɯW^ɿPZIEXYVM^QYWVE%^MRJVEWXVYOXɽVE
EJˉZɧVSWSROɳZɿPVSWW^E^IPNYXɧWFɧVLSZEMW
FSV^EW^XɸWSOMHˉXɯWIRIVKMɧXZIW^MKɯR]FI%^
SVW^ɧKXYVMW^XMOEMQIKɳXɯPɯWɯRVSRXSXXE^IFSPE
QIKNIPIRɯWIMWFɧVENɧVZɧR]XWMOIVɿPXZMW^SR]PEK
K]SVWERPIK]ˉ^RM
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+YMRIEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ#NRJC%QPFȕ VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOMohamed Said
(QHCPC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1958. október 2.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX245 857 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPfulbe 40%,
malinka 30%, susu 20%, egyéb
(kpélé, kissi, toma, baga) 10%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: fula, arab
*ˉZɧVSWConakry
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 26,47 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Kamerun

A

23,5 milló lakosú
Kamerun Nyugatés Közép-Afrika
találkozásánál
helyezkedik el, a
köznyelvben az afrikai térség
ȡUU\GMȡVɯ\UCPȕTLCMȕPVPGXG\KM#\
ország nemzeti zászlójával kifejezi
mindazt, ami jellemzi ezt a csodás
VGTOȕU\GVKCFQVVUȍIQMMCNTGPFGNMG\ɯ
területet. A lobogóban található zöld az
GTFɯMȕUF\UWPIGNGMLGNMȕRGOGN[GM
a keleti sarokban találhatók, a sárga a
UKXCVCIQVLGN\KCOGN[ȕU\CMQPLGNNGO\ɯ
a piros azt az egységet szimbolizálja,
amit az ország 1960-ban kiharcolt
magának a hosszas német, francia
ȕUDTKVWTCNOCVMȡXGVɯGPCEUKNNCI
RGFKIC\GI[UȕIXȕFGNOG\ɯLȕPGMC
szimbóluma.
Kamerunt sokan Afrika lekicsinyített
másaként jellemzik, hiszen határain
belül minden klíma megtalálható: a
már említett sivatag és trópusi éghajlat
mellett találhatunk tengerpartot, illetve
hegyeket is. Ezeken kívül a mai napig
CMVșXXWNMȍPQMKUHGNNGNJGVɯMCVGTȥNGVGP
valamint egy olyan természeti jelenség,
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amely nemcsak félelmetes, de
páratlan is.
A vulkáni tevékenységeknek
következtében Kamerun tavai az
esetleges földrengések hatására
PCI[OGPP[KUȕIʏU\ȕPFKQZKFQV
termelnek, melyek halálos veszélyt
LGNGPVGPGMCMȡTP[G\GVȥMDGPNȕXɯ
ȕNɯNȕP[GMTGǾI[VȡTVȕPVJQI[
augusztusában a Nyos-tó nagyjából
MȕVU\ȍ\G\GTVQPPCU\ȕPFKQZKFQVVGTOGNV
egyszerre, melynek következtében a 23
kilométeres körzetben rengeteg állat és
több város lakói is életüket vesztették.
Kamerun azonban sokkal többet nyújt
annál, hogy emiatt ne látogassuk
OGICVȕTUȕIGV(ɯXȍTQUC;CQWPFȕ
ȍOCVGPIGTJG\Mȡ\GNGDDHGMXɯ
Douala nagyobb és fejlettebb.
2ȍTK\UDȞN$TȥUU\GNDɯNȕU+U\VCODWNDȞN
közvetlen járattal is eljuthatunk ebbe a
tengerparti városba.
A kulturális programokon kívül
Kamerun rengeteg élményt nyújt a
természet szerelmeseinek, és olyan
állat- és növényfajoknak ad otthont,
melyek a kihalás szélén állnak.
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧKNIPIRXˉW
XIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOOEPVIRHIPOI^MOXIRKIVTEVXM
VɯW^ɯRMPPIXZIELS^^ɧXEVXS^ɸXIRKIVJIRɯOEPEXX
SPENEXXEPɧPXEOEQIP]RIOOMXIVQIPɯWIJSP]EQEXFERZER%
WSOGWETEHɯOMHIɧPMWWɧXIW^MEQI^ˉKE^HEWɧKMXIVQIPɯWVI
%^SVW^ɧKXSZɧFFMIPˉR]IEFIJIOXIXˉOW^ɧQɧVEE
FIPTSPMXMOEMWXEFMPMXɧWEQMOMIQIPMEXɯVWɯKSVW^ɧKEMOɻ^ɿP
FɧVE^YXɸFFMMHˉFIRMWQɯXJIPIVˉWɻHXIOEJIW^ɿPXWɯKIO
E^SVW^ɧKJVEROSJɸRXɻFFWɯKIɯWERKPSJɸROMWIFFWɯKI
Oɻ^ɻXX%JINPIW^XɯWFIRIPWˉWSVFEREQI^ˉKE^HEWɧKFER
E^IVHˉKE^HɧPOSHɧWFEREZɧVSWMMRJVEWXVYOXɽVE
JINPIW^XɯWɯFIRW^ɧQɳXEREOEQEK]EVW^EOIQFIVIOGɯKIO
IK]ɿXXQ˩OɻHɯWɯVIMW

T
T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEMKIRZɧPXS^ɯOSR]E
XIRKIVTEVXSRQɯVWɯOIPXELIK]ZMHɯOIRE
OSRXMRIRWɧXPEKLS^OɯTIWXL˩ZɻWQɧWLSPJSVVɸ
W^ɧVE^XVɸTYWM8VɸTYWMIWˉIVHˉMFIRW^ɧQSWVMXOEJENɯP
YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %^SVW^ɧK
XIRKIVTEVXNEMKIRPɧXZɧR]SWHIEXYVMW^XMOEM
MRJVEWXVYOXɽVERIQɯTɿPXOM)K]IPˉVIɧPXEPɧFER
OIZɯWPɧXSKEXɸPɯT/EQIVYRFE%OMQɯKMWE^XIPWˉWSVFER
E/SRKɸZEPɯWE/ɻ^ɯTEJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧKKEPOɻ^ɻW
LEXɧVSRJIOZˉRIQ^IXMTEVOSOZSR^^ɧOELSPELEXEPQEW
ɯVMRXIXPIRH^WYRKIPIOFIRQɯKPɧXLEXREOJˉIQPˉWɻOIX
MPPIXZIQIKPɧXSKEXLEXNɧOE^SXXɯPˉTMKQIYWJEPZEOEX%^
SVW^ɧKZɳ^YQOɻXIPIWEQIP]IXEFɯGWMOSR^YPɧXYWSRPILIX
QIKW^IVI^RM(SYEPɧFEEKE^HEWɧKMɯW=ESYRHɯFIE
TSPMXMOEMOɻ^TSRXFEIK]EVɧRXXɻFFPɯKMXɧVWEWɧKVITɿP

www.tropicalmagazin.hu

/EQIVYRM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ2CWN$K[C VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Philemon Yang
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1960. január 1.
(a Franciaország vezette ENSZigazgatás alól)
8IVɿPIX 475 440 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP kameruni
OCICUHȡNFKGMGI[GPNșVɯK
bantu 19%, kirdi 11%, fulani 10%,
északnyugati bantu 8%, egyéb
afrikai 20%, Afrikán kívüliek 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia, angol
egyéb beszélt nyelvek: szángó,
további 24 törzsi nyelv
*ˉZɧVSWYaoundé (gazdasági
központ: Douala)
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 88,86 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Kenya
E

I[6JGTGUC/C[TɯN
készült táncos videó
járta be nemrég a
világhálót. Kenyából
jelentkezett ugyanis a brit
miniszterelnök, akinek sutára sikerült
tánclépésein az egész világ derült.
#TKVMCUȍIU\ȍODCOGPɯȍNNCOHɯK
MQTGQITȍƒCXKU\QPVTȍKTȍP[șVQVVCC
ƒI[GNOGVCI[ȡP[ȡTʏMGNGVCHTKMCK
QTU\ȍITCCOGN[TɯNXKU\QP[NCIMGXGUGV
hallunk. Ezt igyekszik a cikk röviden
pótolni.
Kenya – egész pontosan a TurkanaOGFGPEGŢC\GODGTKUȕIDȡNEUɯLG
Ezt állítja legalábbis a tudósok egy
része, akik az itt fellelt csontok alapján
jutottak arra a következtetésre, hogy a
OQFGTPGODGTGTTɯNCVGTȥNGVTɯNKPFWNV
ǾI[GNɯHQTFWNJCVJQI[JCOKOȕIPGO
KUFGHGNOGPɯKPMXCNȞU\șPʏNGIOȍT
jártak ezen a vidéken. A tudományos
viták továbbra is zajlanak, ezért
teljes bizonyossággal csak a kenyai
turisztikai honlapok állítják, hogy KeletAfrika, azon belül is Kenya az, ahonnan
származunk.
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Az ország hivatalos nyelvei az angol
és a szuahéli, viszont valójában jóval
színesebb a nyelvi repertoár, hiszen 40
GVPKMCKEUQRQTVMȥNȡPDȡ\ɯP[GNXGV
beszél. A híres kenyaiak közül két nevet
mindenképp érdemes megjegyeznünk.
#\GI[KMFT9CPICTK/CCVJCKC\GNUɯ
afrikai hölgy, aki Nobel-békedíjat nyert.
A társadalmi aktivista és elszánt kenyai
MȡTP[G\GVXȕFɯDGPXGJGVVGȍV
a rangos elismerést a fenntartható
HGLNɯFȕUCFGOQMTȍEKCȕUCDȕMG
érdekében tett munkásságáért. A
OȍUKMRGFKIKFɯUGDD$CTCEM1DCOC
MGP[CKMȡ\IC\FȍU\CMKPGMƒCC\GNUɯ
U\șPGUDɯTʏGNPȡMMȕPVMGTȥNVC\75#
élére.
#MGP[CKVȍTUCFCNQOTCLGNNGO\ɯJQI[
inkább csoportban gondolkodnak,
mint egyénekben. A gyerekeket is úgy
nevelik, hogy nemcsak a közvetlen
EUCNȍFVCIQMCNCMșVJCVLȍMɯMGVJCPGO
a szélesebb közösség is. Így alakult ki
az a szemlélet, hogy akár az idegennel
U\GODGPKUUGIșVɯMȕU\GMNGI[GPGM
JQI[KUOGTVUȕIVɯNHȥIIGVNGPȥN
VȡTɯFLGPGMCOȍUKMMCN
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
LUKÁCS
Balázs

KENYA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ /IR]E/IPIX%JVMOEPIKREK]SFFɯWIK]MO
PIKHMREQMOYWEFFKE^HEWɧKE8IVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWEMRJIPɿPEVɯKMɸ
ɧXPEKɧLS^OɯTIWXOɯT^IXXQYROEIVINIɯWVIPEXɳZINɸMRJVEWXVYOXɽVɧNE
MWLS^^ɧNɧVYPELLS^LSK]/IPIX%JVMOETɯR^ɿK]MW^SPKɧPXEXɧWMɯWMTEVM
Oɻ^TSRXNEPIK]IR%^YXɸFFMɯZIOFIREQFMGMɸ^YWMRJVEWXVYOXYVɧPMWTVSNIOXIO
MRHYPXEOQIKOɻ^XɿOEPEQYMOMOɻXˉJINPIW^XɯWIE(ɯP7^YHɧRREP)XMɸTMɧZEP
ɯW9KERHɧZEPQIKXIVIQXIRHˉW^ɧPPɳXɧWMɯWOɻ^PIOIHɯWMOSVVMHSVSOOMɯTɳXɯWI
)QIPPIXXXIVQɯW^IXIWIRXSZɧFFVEMWQIKLEXɧVS^ɸɧKE^EXEE^SVW^ɧK
KE^HEWɧKɧREOEXYVM^QYW

T

IVQɯW^IX ũ %2EK]LEWEHɯOZɻPK]XEZEMOɻVR]ɯOɯRɯWE^SVW^ɧK
QEKEWJɿZ˩W^EZERRɧMRLEXEPQEWGWSVHɧMQEVEHXEOQIKERREO
ENIPPIK^IXIWEJVMOEMɧPPEXZMPɧKREOEQIP]EW^EJEVMXYVMWXɧOOIHZIRG
GɯPTSRXNE%^SVW^ɧKXIRKIVTEVXMZMHɯOIMRIOOIPPIQIWIR]LIOPɳQɧNETIHMK
EXIRKIVTEVXMR]EVEPɸXYVM^QYWW^ɧQɧVEXIVIQXMHIɧPMWOɻVR]I^XIX%^
ɯW^EOMXIVɿPIXIOIRYK]EREOOSVNIPIRXˉWZIW^ɯP]XNIPIRXEW^ɧVE^WɧKE^
IPWMZEXEKSWSHɧW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %XYVM^QYW/IR]EPIKNIPIRXˉWIFF
FIZɯXIPMJSVVɧWEɯWXɻFFQMPPMɸIQFIVRIOEHQYROɧX%^
SVW^ɧKOɻVR]I^IXɯFIRRɻZIOZˉJIW^ɿPXWɯKIOMPPIXZIEW^SQɧPM
W^ɯPWˉWɯKIWIOFIW^MZɧVKɧWEZIW^ɯP]XNIPIRXIVVIE^MTEVɧKVE%OSVQɧR]^EX
ɯTTIRI^ɯVXTVɸFɧPQMRHIRXQIKXIRRMLSK]ZMWW^EW^SVɳXWE/IR]ɧFɸPE
W^ɯPWˉWɯKIWIOIX
%XYVM^QYWPIKJˉFFOɻ^TSRXNEME^SVW^ɧKFER
ũ%XIRKIVTEVX1SQFEWE1EPMRHM0EQYELSPE^ɿHɿPɯWQIPPIXXE
LEK]SQɧR]SWW^YELɯPMOYPXɽVEIQPɯOIMZIPMWQIVOIHLIXRIOQIK 0EQY
ɸZɧVSWE.ɯ^YWIVˉH1SQFEWɧFER+IHM 
ũ%HɯPMW^EZERRɧOEOPEWW^MOYWW^EJEVMOɻ^TSRXSO1EWWEM1EVE24
%QFSPWEM248WEZS24ELSPE^ɻXREK]ZEHEXPɧXLEXNɧO
ũ%2EK]LEWEHɯOZɻPK]E2EOYVY2EMZEWLEɯW8YVOEREXEZEOEƥEQMRKɸO
ɯWZɳ^MPSZEOSXXLSREM
1ɳK2EMVSFMEVSWW^Oɻ^FM^XSRWɧKɧVɸPLɳVIWEXIRKIVTEVXMɿHɿPˉɻZI^IXFIR
MPPIXZIERIQ^IXMTEVOSOFERɧPXEPɧFERNɸEOɻ^FM^XSRWɧK%Zɳ^YQSXE
VITɿPˉXɯVIRJIPZILIXNɿO%^SVW^ɧKFE&YHETIWXVˉPɧXW^ɧPPɧWWEPEPIKXɻFF
IYVɸTEMREK]ZɧVSWFɸPWˉXEOɧV&ɯGWFˉPOɻ^ZIXPIRNɧVEXXEPNYXLEXYROIP

www.tropicalmagazin.hu

Kenyai
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ
Uhuru Kenyatta (2013-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1963. december 12.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX 581 787 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP kikuju 22%,
luhja 14%, luo 13%, kalendzsin 12%,
kamba 11%, kiszí 6%, meru 6%,
egyéb afrikai népek 15%, nem afrikai
etnikum (ázsiai, európai, arab) 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: szuahéli, angol
egyéb beszélt nyelvek: kikuyu,
kamba, luhja, luo, kalendzsin,
turkana
Vallás: protestáns 45%, római
katolikus 33%, muzulmán 10%,
törzsi vallások 10%, egyéb 2%
*ˉZɧVSWNairobi
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 163,1 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: kenyai shilling (KES)
1 KES = 2,54 HUF
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Kongói
Köztársaság
N

agyon kicsi voltam, amikor
GNɯU\ȡT-QPIȞDCPLȍTVCO
5\ȍPFȕMQUCMȡNVɯKVȣN\ȍU
hisz egy 16 hónapos
gyermek viszonylag
ritkán ugrik ki Kongóba. Szüleimmel
GI[ȥVVVɯNKIȕNVȥPMC-QPIȞK
Köztársaságban, régi nevén Brazzaville
-QPIȞDCP#HɯXȍTQU1WGP\ȕU GLVUF
Uenzé) negyedében éltünk, ami akkor
még csak a piac mellett terült el,
mára ez már maga a piac, annyira
DGPɯVVGCMGTGUMGFɯMUʏTʏXKNȍICG\VC
negyedet. A házak fala szándékosan
magasra építve éktelenkedik, hatalmas
vaskapukkal a közepén. Az utcán
mindenhol por. Aki járt már Afrikában,
az egy dolgot megjegyzett örök életére.
A homok mindig mindenhova bejut,
ahova be lehet jutni. Ha az ember
C\GUɯUȕXU\CMQVHQILCMKCMMQT
bizony az izzadós. Nemcsak a napi
U\KPVʏȕIU\CMCFȍUQMVȞNȕUCOCICU
páratartalomtól, hanem a viszonylag
gyér áramellátás miatt is, hisz még
a 2008-as utazásom során is voltak
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sajnos gondok ezzel. No, de térjünk
vissza a piachoz egy kicsit, mert igazi
gourmandnak kell lennie annak, aki
például európaiként egy igazi kongói
piacon vásárolt alapanyagokból készít
XCEUQTȍV'NɯHQTFWNJCVJQI[GI[
ƒPQOMTQMQFKNTCIWXCNIC\FCIU\KM
vagy füstölt denevért is elfogyaszthat,
ha az kívánja meg hirtelenjében.
Grandiózus látvány a Kongó folyó,
ami gyakorlatilag ketté vágja a két
-QPIȞMȕVHɯXȍTQUȍV-KPUJCUȍV
és Brazzaville-t. Gyakran jártunk a
partjánál az unokatestvéreimmel.
Olyan helyen, amit csak a helyi
zsiványok ismernek. Innen mentünk
mindig vissza a belvárosba, ahol egy
kis Európába csöppentünk, leszámítva
azt, hogy sokkal több volt a sötétebb
DɯTVȞPWUȣGODGTOKPVC\GWTQRKF
Nagybátyám mindig úgy fogad, ha
eljutok Brazzaville-be: „É Sorelééééé
VWGUVNC!Ūū*ȍVKVVXCI[!Ū+IGPNGIDGNȥN
mindig ott vagyok, és esténként
OʏCP[CIU\ȕMGPȥNXGKUU\WMCJGN[K
sört az unokatestvéreimmel.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
KEMBE
Sorel-Arthur

KONGÓI KÖZTÁRSASÁG

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ A Kongói
/ɻ^XɧVWEWɧKKE^HEWɧKEIPWˉWSVFER
E^EKVɧVɯWOɯ^Q˩ZIWW^IOXSVVE
ɯTɿPE^MTEVSRFIPɿPGWEOE^SPENJIPHSPKS^ɧW
W^ɧQSXXIZˉEW^SPKɧPXEXɧWMLɧPɸ^EXOMɯTɿPIXPIR
E^ɧPPEQOɻPXWɯKZIXɯWMKSRHNEMOɻZIXOI^XɯFIR
IK]IXPIRɧKE^EXSXWIQXYHOIPPˉIRXɧQSKEXRM%
ŲJIPJIHI^IXXűSPENMTEVJˉOɯRXEOɳREMFIJIOXIXɯWIO
R]SQɧRZɧPXMRRSZEXɳZZɧQEE^SVW^ɧKXɯR]PIKIW
FIZɯXIPIMRIOHɻRXˉW^ɧ^EPɯOɧXOɯTI^M%W^ɻVR]˩
OɻZIXOI^QɯR]IOOIPNɧVɸTSPKɧVLɧFSVɽLEXɧWEMX
QɯKRIQWMOIVɿPXIPJIPIHXIXRMWIQKE^HEWɧKM
WIQXɧVWEHEPQMWIQTIHMKTSPMXMOEMW^IQTSRXFɸP
%OMEPEOYPɸFERPɯZˉOɿPOIVIWOIHIPIQNIPIRPIK
IK]MVɧR]ɽHɻRXˉIR/ɳRɧLS^OɻXLIXˉ

T
T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKNIPIRXˉWVɯW^I
W˩V˩XVɸTYWMIWˉIVHˉI^EHSXXLSRXE
ZMPɧKWɳOZMHɯOMKSVMPPEɯWZEHGWMQTɧR^
TSTYPɧGMɸNERɯK]ɻXɻHɯRIO

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
4SMRXI2SMVIIK]VIJIPOETSXXEFF
XIRKIVTEVXNE&VE^^EZMPPIɯNW^EOEMɯPIXI
QIPPIXXXIVQɯW^IXIWIREPIKREK]SFFZSR^IVˉX
E^SVW^ɧKˉWIVHˉMɯWEFIRRIQɧMKREK]
W^ɧQFERɯPˉJˉIQPˉWɻONIPIRXMOEXYVMWXɧOREO
&ɧVETSPKɧVLɧFSVɽIPQɽPXɧZEPELIP]^IXQɧV
RSVQEPM^ɧPɸHSXXE^YXE^ɧWPILIXWɯKIWɯW
FM^XSRWɧKSWMWE^MRJVEWXVYOXɽVEMKIRW^IKɯR]IW
I^ɯVXEXɧZSPEFFMLIP]IOQIKPɧXSKEXɧWEMKIRMHˉ
ɯWZEK]TɯR^MKɯR]IWPILIX

www.tropicalmagazin.hu

/SRKɸM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉDenis Sassou-Nguesso
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOClement Mouamba
(2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 15.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX342 000 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPkongo 52%, teke
17%, mbosi 12%, mbete 5%, punu
3%, szanga 3%, maka 2%, egyéb 6%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: kikongo,
lingala, más törzsi nyelvek
Vallás: keresztény 50%, animista
48%, muzulmán 2%
*ˉZɧVSW Brazzaville
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 28,88 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Kongói

Demokratikus Köztársaság

K

ongóra igencsak
fel kell készülnie az
utazónak. Az 1960-ban
Belgiumtól függetlenné
váló, közel 80
millió lakosú óriásország nem
mindennapi utazási kalandokat
ígér. Kinshasából, a folyamatosan
NȥMVGVɯHɯXȍTQUDȞN#NUȞ-QPIȞOGI[G
felé indulva, a Lola Ya Bonobo park
és a Zongo-vízesés érintésével a
Kongó torkolatvidékéhez juthatunk
el. Errefelé élnek a jombék, akiket
könnyen fel lehet ismerni sajátságos,
OCPKȞMȍMMCNXCI[Tɯ\UȕXGNOGIRCMQNV
hátikosarukról, melyet homlokukra
GTɯUșVXGU\ȍNNșVCPCM/GIVGMKPVJGVLȥM
CMɯTGȕRȥNV/CVCFKXȍTQUVȕU*GPT[
Morton Stanley baobabfáját a Kongó
HQN[ȞPȍNCVȡTVȕPGNOKMKMȡVɯXȍTQUDCP
mely a transzatlanti rabszolgakereskedelem emlékhelye is egyben.
Magyar László volt az egyik, aki
részletes beszámolót írt a Kongó
folyó mentén zajló „embertelen
GODGTXȕTMGTGUMGFGNGOTɯNŪC
század közepén. Kongó szíve felé

80 TROPICAL

indulva érdemes a Gungu Fesztiválra
KFɯ\șVGPKC\WVC\ȍUWPMCVCJQXȍ
az általam vezetett, kis létszámú
WVC\ȍUKEUQRQTVQMGNɯVVVKU\VGNGIXGC
magyar zászlót is fel szokták húzni
CU\GTXG\ɯMȕUCJQNRKTQURCRTKMȍU
fokhagymás gyorspácban magyar
módra sütik a kecskehúst. A
Bandundu megyében található
kisvárosba az 1900–1909 között
JȍTQOMQPIȞKMWVCVȞGZRGFșEKȞV
abszolváló Torday Emil nyomában
Kikwit érintésével juthatunk el. A
Gungu Fesztivál egy varázslatosan
látványos néptáncfesztivál és -verseny,
CJQXȍ-QPIȞOKPFGPU\GINGVȕDɯN
ȕTMG\PGMGNɯCFȞOʏXȕU\GMJQI[
maszkjaikban és öltözeteikben
izgalmas hangszereken mutassák
be népi kultúrájukat fesztiváli
köntösben. Aki erre indul, készüljön
HGNC\ȣVGZRGFșEKȞULGNNGIȕTGȕUC
mély homokos utakra, amelyeket csak
négykerék-meghajtású terepjárókkal
lehet leküzdeni, és azt is csak a három
hónapig tartó száraz évszakban, június
és augusztus között.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
SZILASI Ildikó

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
%/SRKɸM(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧKJˉOɯRXERREO
OIPIXMZMHɯOIM /EXERKEɯW/MZY 
FˉZIPOIHRIOXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOFER
I^LEXEPQEWKE^HEWɧKMFɧ^MWX
NIPIRXLIXRIE^SVW^ɧKJINPIW^XɯWɯLI^
'WEOJIPWSVSPɧWOɯRXOSFEPXVɯ^
RMSFMYQXERXɧPOˉSPENMTEVMK]ɯQɧRX
GSPXEREVER]I^ɿWXGMROQEKRɯ^MYQ
YVɧRW^ɯRFEY\MX)^IOOɻ^ɿPXɻFF
EGWɽGWXIGLRSPɸKMEMMTEVEPETZIXˉ
JSRXSWWɧKɽR]IVWER]EKE%^IPLɽ^ɸHɸ
LɧFSVɽWOSHɧWEFIPWˉOSRƥMOXYWSOɯW
EOSVVYTGMɸE^SRFEROSQSP]EOEHɧP]X
XIVIQXQMRHIRRIO%PEOSWWɧKHɻRXˉ
XɻFFWɯKIW^ɻVR]˩OɻVɿPQɯR]IO
Oɻ^ɻXXXIRKˉHMOQMRHE^EKVɧVQMRH
ERILɯ^MTEVMɧKE^EXFERVIRHOɳZɿP
EPEGWSR]EOEQYROEFɯVIO%OɿPɻRFɻ^ˉ
TSPMXMOEMɯWKE^HEWɧKMGWSTSVXSO
LEXEPQEWOSHɧWEOɻZIXOI^XɯFIR
QɯKQMRHMKW^EFɧP]S^EXPER
OMXIVQIPɯWJSP]MOEPIKNɻZIHIPQI^ˉFF
ɧKE^EXSOFER K]ɯQɧRXEVER]I^ɿWX
GSRXERFɧR]ɧW^EX %OɿPJɻPHMXˉOIGWEOE
Oɻ^ZIXPIROMXIVQIPɯWLI^OɻXLIXˉW^MRXIR
TVSHYOɧPJINPIW^XˉFIVYLɧ^ɧWSOEX

T

IVQɯW^IX ũ /ɻ^ɯT%JVMOE
LEXEPQEWˉWIVHˉMWSOLIP]IR
még ma is érintetlennek
PɧXW^EREO%RɻZIOZˉIQFIVMNIPIRPɯX

E^SRFERIK]VIREK]SFFTYW^XɳXɧWX
MWSOS^&ɧVE/SRKɸM(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧKREOW^ɧQSWXIVQɯW^IXM
ZMPɧKɻVɻOWɯKIZER +EVEQFE2IQ^IXM
4EVO/ELY^M&MɯKE2IQ^IXM4EVO3OETM
:EHVI^IVZɧXYQ7EPSRKE2IQ^IXM4EVO
:MVYRKE2IQ^IXM4EVO E^MPPIKɧPMW
ZEHɧW^EXQMEXXQMRHJIPOIVɿPXIOE
ZIW^ɯP]FIRPIZˉLIP]W^ɳRIOPMWXɧNɧVE

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO –
%^SVW^ɧKLEXEPQEWXIVɿPIXɯLI^
OEXEW^XVSJɧPMWɧPPETSXFERPIZˉ
MRJVEWXVYOXɽVEXɧVWYP%PIKXɻFFLIP]VI
GWEOLENɸZEPZEK]EK]EOVERFSV^EW^Xɸ
Q˩W^EOMɧPPETSXɽFS^ɸXVITɿPˉOOIPPILIX
IPNYXRM%^SVW^ɧKOIPIXMVɯW^ɯRXSZɧFFVE
MWJSP]EQEXSWEFM^SR]XEPERWɧK
9K]EREOOSVZERREOSP]ERVɯKMɸO
ũK]EOVERXɻFFI^IVOMPSQɯXIVVIE
ZIW^ɯP]IWɻZI^IXIOXˉPũELSZɧQɧV
QIKJIPIPˉIRJIPOɯW^ɿPXZI^IXˉZIP
IPˉVIW^IVZI^IXXɽXSRɯVHIQIWɯW
PILIXWɯKIWIPPɧXSKEXRM%FSRSFɸOũE
PIKSOSWEFFREOXEVXSXXIQFIVW^EFɧWɽEO
ũɯPIXI/MRWLEWEZMFVɧPɸOYPXɽVɧNE
ZEK]E/YFE/MVɧP]WɧKXVEHɳGMɸMIK]VI
XɻFFPɧXSKEXɸXZSR^EREO%^YXɸFFM
MHˉFIRVIRHW^IVIWIRNIPIRXIRIOOMWIFF
IFSPENɧVZɧR]SOEXE^SVW^ɧKFɸPYXE^ɧW
IPˉXXQMRHIROɯTTIRɯVHIQIWɯVHIOPˉHRM
ELIP]MOɻ^IKɯW^WɯKɿK]MLIP]^IXVˉP
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/SRKɸM
(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Joseph Kabila (2001VɯN OCPFȍVWOCDCPNGLȍTV
a választást azóta nem sikerült
megtartani.
1MRMW^XIVIPRɻO Bruno Tshibala
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1960. június 30.
(Belgiumtól)
8IVɿPIX2 345 410 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP bantu 80%,
szudáni 18%, nilóta 2%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: lingala,
kikongó, szuahéli, csiluba, szangó,
kingwana
Vallás: római katolikus 50%,
protestáns 20%, kimbanguista 10%,
muzulmán 10%, egyéb (számos
törzsi vallás) 10%
*ˉZɧVSW Kinshasa
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 68,45 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: kongói frank (CDF)
1 CDF = 0,24 HUF
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Közép-afrikai
Köztársaság

A

Fekete-Afrikához tartozó, vagyis a Szaharától
FȕNTGGUɯ-ȡ\ȕRCHTKMCK-ȡ\VȍTUCUȍI
napjainkban nem a legkedveltebb utazási
célpontok egyike, ám természeti adottságai
és csodálatos állat- és növényvilága páratlan
élményt nyújt azoknak, akik mégis e mellett a szokatlan úti
cél mellett döntenek. Az ország visszamaradottságának
ellenére a lakosai barátságosak és nyitottak, mindig
DK\CMQFȍUUCNVGMKPVGPGMCLȡXɯDG#-ȡ\ȕRCHTKMCK
Köztársaság szegénységének ellentmondóan gazdag
I[ȕOȍPVDCPCTCP[DCPȕUMɯQNCLDCPXCNCOKPVQVVJQPVCF
néhány kihalástól fenyegetett állat- és növényfajnak.
(ɯXȍTQUC$CPIWKCOGN[PGMȕRșVȕU\GVȕPGTɯUGPȕT\ɯFKMC
francia gyarmatosítás hatása, melynek 1960-ban vetettek
véget az országtól való függetlenedéssel.
#ȞVCVCTVȞRQNKVKMCKJȍVVGTʏHGNMGNȕUGMPGOCFPCM
UQMGUȕN[VCHGLNɯFȕUTGȍO$CPIWKXȍTQUȍDCPOȕIKU
OʏMȡFKMC\DGPȕRȥNVGI[GVGOCJQNVȡDDGMMȡ\ȡVV
gazdaságtudományi és jogi kar is található.
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%UWRȍPPȕJȍP[MKNQOȕVGTVMGNNOGIVGPPȥPMCHɯXȍTQUVȞN
JQI[GNLWUUWPMC\QTU\ȍIMȡXGVMG\ɯNȕNGI\GVGNȍNNșVȞ
pontjához. A Les Chutes de Boali (Boali-vízesés) 50 méter
magasról zuhan a mélybe, és szárazság idején a térséget
vízzel látja el.
A természetbúvárok másik ajánlott célpontja, a Dzanga
Sangha Nemzeti Park valóságos védett paradicsom
OKPFGPȕNɯNȕP[U\ȍOȍTC#RCTMDCPOCLOQMIQTKNNȍM
elefántok és olyan gyógynövények találhatók, melyek
páratlanok az országban. A turisták számára csoportos
szafariprogramokat is szerveznek, melyeken keresztül
betekintést nyerhetnek a dzsungel és a Szahara valóságos
világába.
#MWNVȣTCMGFXGNɯKU\ȍOȍTCCRCTMDCPVȍPEȕU
zenebemutatót is tartanak a baka népcsoport tagjai.
A Dzanga Sangha csak egyike a Közép-afrikai Köztársaság
EUQFȍUPGO\GVKRCTMLCKPCMG\ȕTVȕTFGOGUC\WVC\ȍUGNɯVV
útvonalat tervezni ezek meglátogatására.
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KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
&ɧVJSVQɧPMWERESW
IPRɻOZɧPEW^XɧWZɯKIXZIXIXXE
OIVIW^XɯR]ɯWQYW^PMQQMPɳGMɧOOɻ^XM
TSPKɧVLɧFSVɽWMHˉW^EOREOE^SVW^ɧK
NIPIRXˉWXIVɿPIXIMVIXSZɧFFVEWIQXIVNIH
OMEOɻ^TSRXMOSVQɧR]JIRRLEXɸWɧKE
ɳK]EKE^HEWɧKXSZɧFFVEMWWXEKRɧPE
JIPJIPPSFFERɸJIW^ɿPXWɯKIOQMEXX%^
SVW^ɧKEFɯOɯWMHˉW^EOFERMW%JVMOE
IK]MOPIKW^IKɯR]IFFW^IKPIXɯRIO
W^ɧQɳXSXXEPEOSWWɧKREK]VɯW^I
XSZɧFFVEMWEQI^ˉKE^HEWɧKFɸP
TVɸFɧPQIKɯPRM%ZEPYXEFIZɯXIPIO
NIPIRXˉWVɯW^IK]ɯQɧRXFɧR]ɧW^EXFɸP
ɯWJEOMXIVQIPɯWFˉPW^ɧVQE^MO%^
SVW^ɧKFERREK]TVSFPɯQɧXNIPIRXE
W^ɧVE^WɧK

T
T

IVQɯW^IX ũ %XVɸTYWMˉWIVHˉO
ɯWW^EZERRɧOLEXɧVɧRJIOW^MOE^
SVW^ɧKɔW^EOMVɯW^ɯRNIPIRXˉW
TVSFPɯQɧXNIPIRXEW^ɧVE^WɧK.
YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ %JIK]ZIVIWOSRƥMOXYWQMEXXE^
SVW^ɧKQIKPɧXSKEXɧWENIPIRPIK
RIQENɧRPSXX/SVɧFFEREPIKJˉFF
PɧXZɧR]SWWɧKSXE^SVW^ɧKHɯPMVɯW^ɯR
JIOZˉ(^WERKE7ERKLE2IQ^IXM4EVO
EZMPɧKɻVɻOWɯKVɯW^I NIPIRXIXXIELSP
WɳOZMHɯOMKSVMPPɧOɯWQERKɧFɯOMWɯPRIO
%^IVHˉOFIRMXXɯPRIOEFEOETMKQIYWSO
EOMORIOTEPISPMXOSVMɯPIXJSVQɧXXɿOVɻ^ˉ
JEPZEMXMWW^ɳZIWIRPɧXSKEXXɧOOSVɧFFER
XYVMWXɧO
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/ɻ^ɯTEJVMOEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉFaustine-Archange
Touadera (2016-tól)
1MRMW^XIVIPRɻO Simplice Sarandji
(2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 13.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 622 984 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP: baja 33%, banda
27%, mandija 13%, sara 10%, mbum
7%, m’baka 4%, jakoma 4%,
egyéb 2%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: sangho
(francia és afrikai törzsi nyelvek
keveréke)
Vallás: törzsi vallások 35%,
protestáns 25%, római katolikus
25%, muzulmán 15%
*ˉZɧVSWBangui
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 1,928 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Lesothói
Királyság
L

esotho sok szempontból
különleges ország. Magas
hegycsúcsai miatt „Afrika
5XȍLEȍPCMŪXCI[ū#HTKMC
ȕIKMKTȍN[UȍIȍPCMŪKU
nevezik. Az éghajlat szubtrópusi és
MQPVKPGPVȍNKULGNNGIʏJCUQPNȞCPOKPV
itthon, csak természetesen fordított
évszakokban. Az év 365 napjából
majd 300 napon süt a nap, így a tél a
városokban enyhébb, de a hegyekben
kemény hideg van, és a nyár pedig elég
forró.
A királyság, amely független volt
a búrok idejében, és az angolok is
ragaszkodtak hozzá a szabad DélAfrika létrejöttekor, San Marino és
Vatikánváros mellett a világ harmadik
szuverén enklávéja. Lesotho szinte
minden értelemben függ Dél-Afrikától
az 1966-ban elnyert függetlensége óta.
#XKNȍINGIOCICUCDDCPHGMXɯQTU\ȍICK
közé tartozik. Az ország nyugati
részét az 1500 és 1800 m közötti
VGPIGTU\KPVHGNGVVKOCICUUȍIDCPNȕXɯ
síkságok alkotják, és keleten emelkedik
a Drakensberg-hegység, amelynek
magassága meghaladja a 3400 métert.
#JʏXȡUGDDMNșOCNGJGVC\QMCJQI[
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bár Lesotho szegény ország, de
sípályával azért rendelkezik. Afrika déli
féltekén mindössze két síparadicsom
XCPCOȍUKMCFȕNCHTKMCK6KHƒPFGNNDGP
a lesothói határtól nem messze. Az
Afriski 3050 méter magasan van
a Maluti-hegységben, és 1 km-es
UșRȍN[ȍLCXCPCMG\FɯMPGMMȥNȡP
NGLVɯXGN#UșRCTCFKEUQOLȣPKWUVȞN
augusztusig – az ottani tél idején –
üzemel.
#UQMJȞPCMȕUGUɯPGMMȡU\ȡPJGVɯGP
C\QTU\ȍIKIC\KūCTCP[CŪCVKU\VCXș\
amit három kisebb víztározóban
I[ʏLVGPGM'PPGMXș\ȕDɯNGNɯU\ȡT
villamos energiát termelnek az
országnak, majd a felesleges vizet
eladják öntözésre Dél-Afrikának.
Az utolsó érdekesség, hogy az ország
kicsi, a lakossága is kevés, nincs
MȕVOKNNKȞFGOʏXGNVQMVCVQVVȕUMȕR\GVV
Az írástudás itt a legmagasabb
#HTKMȍDCPCPɯMPȕNMȡ\GNQUC
HȕTƒCMPȍNRGFKIMȡTȥNK#\QTU\ȍI
önálló állami egyetemi kampusszal
TGPFGNMG\KM4QOCPGXʏXȍTQUȍDCP
mely nemcsak Afrikában elismert,
hanem egy-két tanszéke nemzetközi
szinten is.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
MORENTH
Péter

