A JÓ ÉLET

Egy sziget lehetősége
Putyin és George Clooney kedvenc magánszigete az Indiai-óceán közepén, több
mint kétezer aldabrai óriásteknőssel, a kihalástól megmentett madarakkal, hét
tökéletes trópusi stranddal és 17 luxusvillával.
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H

a a Forbes-toplisták szereplői
a Seychelle-szigeteket adják
meg célállomásnak magánrepülőgépeik pilótáinál,
és garantáltan paparazzik
nélkül szeretnének nyaralni, a személyi as�szisztensek és utazási ügynökök két telefonszámot tárcsáznak azonnal. Az egyik a North
Islanden csöng ki, erre a magánszigetre jött
nászútra Vilmos Artúr Fülöp Lajos brit királyi herceg és Katalin hercegné. A másik szám
a Frégate Private Island recepciójáé. Ha minden igaz, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin itt
pihente ki az orosz nagypolitika fáradalmait.
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Egyszerű halandókról is keringenek pletykák mindkét szigeten, a Brangelina házaspártól George Clooney-n át Bill Gatesig. De a Buckingham Palota–Kreml-tengely miatt különös
geopolitikai súly nehezedik a felső tízezer
azon tagjaira, akiknek választaniuk kell a két
sziget között. Nem mondanánk, hogy szívesebben hagyatkoznánk Vlagyimir ízlésére
Vilmoséval szemben, és akármennyire követnénk is a széljárást, a Seychelle-szigetekig még
a keleti nyitás szele sem fúj el.
Csakhogy kétezer óriásteknős nem tévedhet, így a félig magyar származású hoteligazgató, Wayne Kafcsak jóvoltából a Frégate-szi-
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get felé vesszük az irányt, ahova helikopterrel
vagy hajóval juthatunk el. Az utóbbit választjuk, és végül az Egyenlítőtől négy fokra
kötünk ki, délre.
A harminc éve privát szigeteket igazgató
Kafcsak úr széles mosollyal fogad, és rögtön
be is mutat a villánkhoz tartozó „személyi as�szisztensnek”. Az úgynevezett butler betessékel egy pálmafa alatt parkírozó golfkocsiba, és
beletapos a gázba. A szigetlakók óhajai-sóhajai
a seychellois lakájhoz futnak be, ő kéri el az
útleveleket, teríti meg a villában az asztalt, és
foglalja le a jógaórát. Ő vezeti a golfkocsit is,
ha a vendégek túl sokat vodkáztak a tengerparti vacsoránál, amihez szintén ő pakolta ki
a székeket és az asztalokat, és persze ő is szolgált fel. Szóval a sziget személyi asszisztensei
finoman szólva túl vannak terhelve, pedig
nagymértékben rajtuk áll, hogyan sül el egy
nyaralás, hiszen a vendégek szinte csak velük
kommunikálnak.
A sziget legidősebb lakója a negyvennek kinéző, de
valójában hatvanéves
indiai jógatanár. Nem
lennénk meglepve, ha
a visszajáró vendégek
egy része elsősorban
miatta jönne évről
évre ide. Az egyik
orosz vendég, meséli
első jógaóránk után,
olyan stresszes élethelyzetben volt, hogy nem tudott normálisan
lélegezni, csak kapkodta a levegőt. Újra meg
kellett tanítani levegőt venni. Azt tanácsolta neki, hogy vegyen példát a teknősökről,
akik azért élnek sokáig, mert lassan és hos�szan lélegeznek. Ez inkább példabeszédnek
hangzott, de az biztos, hogy mind a jógatanár, mind a kétezer teknős, mind a már-már

érintetlen természet
látványa inspirálóan
hat mindenkire.
A Frégate több
mint kétszer akkora,
mint a Margit-sziget,
de a tizenhat villát
egymás mellé építették, hogy a lehető
legkevesebb területet
kelljen elvenni a természettől. (Persze
még az is lehet – szólal meg bennünk zárójelben a kisördög –, hogy az így is méregdrága
vállalkozás logisztikailag lehetetlenül drágává
vált volna még Otto
Happelnek is, aki
a Forbes-lista szerint
Németország 52. leggazdagabb milliárdosa, és aki húsz évvel
ezelőtt belevágott
a paradicsom-projektbe.)
A tizenhetedik
villa – az elnöki rezidencia – egy külön
dombra épült, de ezt
leszámítva a sziget tényleg megmaradt a teknősök, gyíkok és madarak birodalmának, ahol
mellesleg egy apró szegletben megtűrik az
embereket is. A legtöbb olyan magánszigetet,
ahol szálloda üzemel, az ember annyira birtokba veszi, hogy gyakorlatilag már nincsenek
állatok, és a sziget teljesen elveszíti nemcsak
az élővilágát, hanem eredeti jellegét is. Ehhez
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SZÁMA NAGYJÁBÓL
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képest itt nem tudjuk eldönteni, hogy a sziget
van-e a turizmusért, vagy az iszonyatosan
drága luxusturizmus van a sziget megfelelő
fenntartásáért. Mindenesetre egy biológusokból álló csapat ügyel rá, hogy a vendéglátás a lehető legkevésbé menjen a környezet
rovására.
Miközben a Seychelle-szigetek nagy
részén már néhány
aldabrai óriásteknősnek is csodájára
járnak a turisták,
itt az elmúlt húsz
évben annyira vigyáztak rájuk, hogy
a teknősnépesség
megtízszereződött.
Harminc évvel
ezelőtt – a hajókról
érkező patkányok és
más kisállatok miatt
– a kihalás fenyegette a Seychelle-szigeteki szarkarigót,
de a sziget természetvédői elhatározták,
hogy megmentik az akkor a világ második
legritkább madárfaját. Így szól a Frégate-fá-

EGYSZERŰ
HALANDÓKRÓL
IS KERINGENEK
PLETYKÁK
MINDKÉT SZIGETEN,
A BRANGELINA
HÁZASPÁRTÓL
GEORGE CLOONEY-N
ÁT BILL GATESIG.

124 | FORBES 2015. SZEPTEMBER

ma a fekete-fehér,
peckesen felfelé álló
farkú, énekes szarkarigóról, és a szigorú
patkánytalanításnak
köszönhetően ma
már megint újra több
mint százan röpködnek ágról ágra, kis
gyűrűvel a lábukon, hogy a természetvédők
tudják, ki kicsoda.
STRANDEINSTAND
„Vissza a természetbe!” felkiáltással próbáljuk meg elüldözni lábunkról a világ legpofátlanabb gyíkjait, akik első reggelünkön
velünk szeretnének reggelizni a gazebóban
megterített asztalról. A gazebó alatt tekintélyt parancsoló gránitsziklák, a sziklák
alatt lélegzetelállító mélységben az óceán.
Állandó zúgását és ütemes hullámverését
legalább tucatnyi különféle madárének tarkítja minden reggel.
A gazebóból lépcső vezet fel a villához.
A duplakomfortos ház akkora, mint egy
nagypolgári lakás, előszobával, hatalmas
nappalival, tágas hálószobával, jókora terasszal, saját jakuzzival és medencével. Ez
nem merülőmedence, hanem úszómedence,
akkora, hogy edzeni lehet benne, legalább
15 méter hosszú. Mindezt rengeteg zöld
öleli körül, így a vendégek nem zavarják, sőt
nem is láthatják egymást. Az egészen biztos,
hogy több szabadon kószáló óriásteknőssel
találkozunk a következő napokban, mint
emberrel, az egy villára jutó teknősök száma
nagyjából százhúsz.

Nem nagyon his�szük el, hogy ez így
ebben a formában
létezik, és már-már
megnyugtatóan hat,
amikor felfedezzük
a resort apró hibáit. Egyszer csak
elromlik a légkondi. Nincs meleg víz.
A WC lehúzógombja
el van törve, akárcsak a szemeteskosár a mosdóban.
A bambuszakasztó
szétesik a szekrényben. Természetesen mindent megjavítanak,
megszerelnek.
Kafcsak úr alig fél éve igazgatja a szigetet,
elöljáróban el is meséli, hogy még az átalakítások kellős közepén jár. A Karib-tengeren szerezte évtizedes szigetmenedzselési szakmai
gyakorlatát. Szenvedélye a vendéglátás. Minket is alaposan kikérdez, hogy lássa, a vendég
szemszögéből látszik-e valami, ami az ő figyelmét esetleg elkerülte. Egyetlen meglepő
részlettel tudunk szolgálni neki.
A szigeten hét strand van, egyik szebb,
mint a másik, de az egyik szebb, mint az
összes többi a világon. Legalábbis az egyik
brit napilap toplistája szerint az Anse Victorin nevű strandnak nincs párja. A sziget
egy másik partszakaszát pedig konkrétan ki
lehet sajátítani. A lefelé vezető ösvény tetején
kiakaszthatunk egy táblát, miszerint a strand
foglalt! Ilyenkor mind a személyzet, mind
a többi vendég elkerüli a néhány órára vagy
akár egész napra privatizált strandot.
Na mármost, a világ talán legszebb és
legprivátabb strandjára vezető erdei lépcsősor az egyik villa mellett vezet el, és a megfelelő pillanatban jobbra pillantva zavartalan
betekintést nyerhetünk egy üvegfalú mellékhelyiségbe, benne a fényesre sikált porcelánfajansszal és adott esetben a rajta székelő

Vlagyimiroviccsal. El
nem tudjuk képzelni
a tekintetét, mikor az
éjszakánként egymillió forintos jól
megérdemelt vakációjának legmagányosabb pillanatában az
idilli erdei kilátásba
bebattyog két óvatlan
strandoló…
Viszont a Frégate
strandjainak lenyűgöző miliőjéért még egy
ilyen váratlan találkozás rizikóját is érdemes vállalni, arról
nem beszélve, hogy
Kafcsak úr azóta minden bizonnyal bambuszparavánt rendelt
az üvegárnyékszék
beárnyékolására. (És
a hitelesség kedvéért
hozzá kell tennünk, hogy Putyin állítólag az
elnöki rezidencián lakott, a „sima”, éjszakánként háromezer eurós, medencés villákban
csak a testőrséget szállásolták el.)
Bárhogy is, minden bizonnyal ezek
a strandok a sziget legexkluzívabb lehetőségei, a sűrű pálmafaerdő előtt elterülő,
mindkét oldalt jókora bazaltsziklák szegélyezte, hófehér homokos partokra még talán
Robinson Crusoe is visszatérne egy nászút
erejéig. Főleg, ha kedvesével itt indítaná
a napját a sziget jógaoktatójával, hogy aztán
csobbanjanak a fehér habokban, lebegjenek a türkizkék hullámokon, elköltsék előre
megrendelt reggelijüket a parton, majd egész
délelőtt egyes-egyedül fetrengjenek, fürödjenek, császkáljanak, olvassanak, míg megérkezik a frissen sült ebéd két fiatal kókusz
kíséretében… Annyira olyan az egész, mint
egy képeslap, hogy az ember attól tart, még
a végén ki ne retusálják a szigetről. F

