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Zanzibár, a titokzatos sziget Kelet-Afrika partjaitól mindössze 40 kilométerre fekszik 
az Indiai-óceánban. A 2643 km²-nyi területen a szultánság intézményének felszámolásakor, 
1964-ben 360 ezer lakos élt. Évszázadok óta kedvelt kereskedőhely és kikötő, valamint a 
világ egyik legnagyobb fűszertermesztő szigete. A zanzibári fűszerek közül legismertebb a 
szegfűszeg, de említésre méltó még a kardamon,  a szerecsendió, a bors, a fahéj, a vanília és a 
gyömbér is. Ezeket máig a tűző napon szárítják és szállítják a világ összes tájékára. Itt 
termesztik a világ szegfűszegszükségletének 80%-át.  

A szigetet még az időszámításunk előtti időkben felfedezték a tengerjáró kereskedők. 
Az évszázadok során a kelet-afrikai hidimu és tumbatu törzsek után sirászi perzsák és nyugat-
indiai kereskedők érkeztek ide. Az arabok 975-ben a kelet-afrikai partokon elterülő Kilwa 
szultanátushoz csatolták. Az első európai, Vasco de Gama 1499-ben kötött ki partjainál, majd 
1503-ban  portugálok el is foglalták a szigeteket, hogy mintegy két évszázaddal később 
átadják helyüket az omániaknak. Nos, ma a felsorolt nemzetek (és természetesen a fekete 
őslakosság) keveredéséből származó kései utódok lakják ezt a csodás szigetet. A közös nyelv 
a kiszuahéli, melynek közel 20 nyelvjárása ismeretes. 

A szigetek (Zanzibár, Pemba és néhány kisebb környező sziget) szerepe különösen a 
rabszolga-kereskedelem idején nőtt nagyra – évszázadokon át a földrész belsejében: 
Kongóban, Malawiban, Zambiában, Ugandában és Szudánban frissen összefogdosott 
rabszolgák karavánjai Zanzibár felé vették első útjukat. Amikor aztán a szárazföldről 
csónakokon átszállították őket a szigetre, kezdődhetett az embervásár. A híres rabszolgapiac 
neve Mkunazini volt. 

A rabszolga-kereskedelem a 15. század közepén kezdődött és közel négyszáz éven át 
tartott. Emberek milliói indultak innen borzalmas körülmények között az Atlanti-óceánon 
túlra, hogy később  cukornád-ültetvényeken, gyapotültetvényeken dolgoztak Brazíliában, a 
Karib-szigeteken vagy az Egyesült Államokban. 

Szultán bin Szeif imám volt az az ománi uralkodó, aki 1698-ben a portugáloktól 
elhódította Zanzibárt, majd a helyi el-Harthy családot bízta meg a sziget kormányzásával. A 
jeles imám utóda, II. Szeif imám nagyon ingatag uralkodó volt, így gyorsan elveszítette 
trónját. Zanzibár uralkodói 1741 és 1964 között az Al-Buszaid dinasztia soraiból kerültek ki. 
A dinasztiát a jemeni hiváni törzsből származó Szajjíd Ahmad bin Szaid imám, szohari 
szultán (1710‒1783) alapította, aki véget vetett az addig uralkodó Járubi-dinasztia 
országlásának. 

Omán és Zanzibár fénykora Nagy Szaid (1788‒1856) uralmához fűződik, aki kerek fél 
évszázadot töltött a kiterjedt birodalom trónján. A neves uralkodó 1818-ban egy indonéziai 
hajóútjáról (a szultán kitűnő tengerész hírében állott) személyesen hozta magával az első 
szegfűszeg-fákat és terjesztette el azokat Zanzibáron. Ő volt az első ománi szultán, aki 
birodalma eme távoleső szegletébe, Zanzibárra látogatott. Olyannyira megtetszhetett neki ez a 
csodálatos sziget, hogy1832-ben egész Omán fővárosát, a Hormuzi-szoros arábiai partján lévő 
Maszkatból, ide, 2000 km-rel délebbre, egy apró szigetre helyezte. Szaid seregei leigázták a 
tanganyikai, kenyai és szomáliai partvidéket is. Uralkodása alatt Zanzibár szigete a világ 
egyik legjelentősebb kereskedelmi központja lett. A szultán egyszer magáról egyszer meg is 
jegyezte: „Én nem vagyok más, mint egy kereskedő”. 1820-tól folyamatosan küldött 
karavánokat Afrika szívének felfedezésére.  
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A zanzibári kereskedők rövidesen egészen a mai Kongóig és a Tanganyika-tó nyugati 
partvidékére is eljutottak. Egy hajója még a Hudson-folyón is felhajózott, hogy küldöttei az 
USA elnökének átadhassák a szultán ajándékát, egy arab telivér lovat.  

A sziget politikai súlyát jelezte, hogy 1837-től kezdve az USA és több európai hatalom 
is konzulátust nyitott a szigeten.  A britek folyamatosan nyomást gyakoroltak a szultánra, 
hogy tiltsa be a rabszolgakereskedelmet. 1822-ben az uralkodó előbb azt tiltotta meg, hogy 
keresztény országokba adjanak el rabszolgákat, majd 1845-ben teljesen betiltotta a rabszolgák 
adását-vevését. Egyébként a szultán nagyon jól bánt saját rabszolgáival, még az is megesett, 
hogy személyesen is részt vett azok esküvőin! 

A szultánnak a hivatalos feleségétől nem született gyermeke, viszont 70 ágyasa 25 
fiúval és 11 lánnyal örvendeztette meg. Kedvenc gyermeke, Salmé hercegnő, beleszeretett 
egy német diplomatába, Heinrich Reuteba, ezért megszökött a palotából. A 
szerelmespár1867-ben Ádenben hivatalosan is házasságot kötött. A hercegnő áttért a 
keresztény vallásra, ahol az Emily nevet kapta. A párnak egy fia született, ám Reute négy év 
múlva egy trópusi betegség következtében váratlanul elhunyt. Az özvegy – akivel a szultáni 
család szökését követően megszakított minden kapcsolatot –, hogy fenntartsa magát, 1886-
ban egy nagy sikerű könyvet jelentett meg: „Egy arab hercegnő emlékiratai” címmel. 1924-
ben németországi Jénában hunyt el, 80 éves korában. 

Visszatérve Nagy Szaidhoz: a szultán 1856-ban éppen ománi birtokairól tartott 
Zanzibár irányába a Kitorie nevű brit hadihajó fedélzetén, amikor megbetegedett és a 
Seychelles-szigetek közelében elhunyt. Omán teljhatalmú urát kedvenc birtokán, Zanzibáron 
temették el. Alattvalói és családja is őszintén gyászolták. A zanzibári brit konzul ezt írta róla: 
„Szaid szultán igazán minden ember barátja volt, aki mindenkivel jót szeretett volna 
cselekedni…”. Halálos ágyán a szultán úgy rendelkezett, hogy a birodalmat két fia között kell 
felosztani: az elsőszülött fiú, Thuvaini (1821‒1866, aki egy grúz ágyastól született) kapta 
Ománt, míg a fiatalabbnak, a szultán hatodik, egyben kedvenc fiának, Medzsidnek 
(1835‒1870) Zanzibár jutott (neki egy etiópiai nő volt az anyja).       

Thuvaini – aki apja halála idején éppen Ománban tartózkodott – ebbe a döntésbe nem 
nyugodott bele, ezért hadihajóival megindult Zanzibárra, jogosnak vélt jussának 
megszerzéséért, de útközben brit hadihajók visszatérésre kényszerítették. A zanzibári szultán 
a későbbi békéltető tárgyalásokon végül elfogadta, hogy kártérítésként évi 40 ezer Mária 
Terézia tallért fizet fivérének, illetve Ománnak, akik arra hivatkoztak, hogy annak idején 
Szaid szultán eredetileg ománi területeket is Zanzibárhoz csatolt. Zanzibár azonban ezt az 
összeget 1868-tól nem volt hajlandó tovább fizetni… Medzsid szultánnak otthon is akadt 
ellenfele, saját öccse, Barghash herceg (1837‒1888) személyében, akinek nem tetszett a 
rabszolgaság intézményének az eltörlése, ezért epilepsziás bátyját annak betegségére 
hivatkozva, alkalmatlannak nyilvánítatta az uralkodásra. Ezt a viszályt is a britek oldották 
meg, akik a lázadó herceget Bombayba küldték „továbbtanulni”, miután birtokát ágyúkkal 
lerombolták… 

Mivel Medzsidnek csak egyetlen lánya született (aki később a hatodik szultánnak, 
Hamudnak lett a felesége), így a korábbi lázadó, Barghash végül mégis az olyannyira áhított 
trónusra ülhetett, ahol 18 évet tölthetett. Barghash nagyon ambiciózus uralkodó hírében állott. 
Nagyon kedvelte a nyugatias életstílust. Ennek hatására építette meg a Bei el Ajabot, a 
Csodák Palotáját. A grandiózus épület abban a korban valóban csoda volt, ugyanis a 
palotában villanyáram és vezetékes ivóvíz is volt, sőt lift is működött, miközben 
Schönbrunnban vagy a Buckingham palotában még dézsában mosakodtak, a gázlámpák 
sejtelmes fénye mellett. 
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Bátyja életében Bargash mindent megtett, hogy visszaállítsa a rabszolga-
kereskedelmet, most, hogy trónra került, éppen ő volt az, aki 1873-ban végleg betiltotta azt. 
Ezen tettéért Viktória királynő 1875-ben Angliába invitálta és a windsori kastélyban 
személyesen tüntette ki. 1887-ben a britek a szultánt arra kényszerítették, hogy a szárazföldi 
területeken a közigazgatási funkciókat – a névleges fennhatóság megőrzése mellett – átadja 
Németországnak, Nagy-Britanniának és Olaszországnak, de még ez sem volt elég: rá egy évre 
Zanzibárnak hivatalosan is le kellett mondania s tanganyikai partvidékről Németország javára, 
aki viszont 1890-ban ezért cserébe nem támasztott akadályokat a britek irányába, amikor azok 
protektorátusukká tették ezt a történelmi múltú szigetet. Ez utóbbi már a negyedik zanzibári 
szultán, Nagy Szaid legkisebbik fiának, I. Alinak a rövid országlása (1890‒1893) alatt történt. 
Mivel I. Ali egyetlen fia még fiatal korában meghalt, így a trónra a néhai Thuvaini szultán a 
fia, Hamid jutott (ur. 1893‒1896). Rá az angolok már csupán ceremoniális jogkört bíztak, 
amit ő úgy próbált kijátszani, hogy hatalmas magántestőrséget szervezett a gyarmatosítók 
kiűzésére. Terveit korai halála húzta keresztül. 

Hamid szultán halála után a néhai Barghash szultán legidősebb fia, Khalid herceg 
szeretett volna uralkodó lenni és csapataival meg is szállta a palotát, de az angoloknak egy 
másik jelöltet Hamud bin Mohamed bin Szaidot támogatták. Mivel a trónbitorló többszöri 
felszólításukra sem volt hajlandó elhagyni az uralkodói rezidenciát, így az angolok ágyúzni 
kezdték azt. Khalid a németek védelme alatt elhagyta az országot (amikor 1917-ben, az első 
világháború alatt, a németek kénytelenek voltak visszavonulni afrikai birtokaikról, ez a 
diplomáciai védettség megszűnt, mire az britek – 21 év alatt sem feledve az eseményeket – 
elfogták a rejtőzködő herceget és előbb a Seychelles szigetekre, majd Szent Ilona szigetére 
száműzték, ahol 8 évet volt kénytelen eltölteni. 1925-ben, szabadulása után a kenyai 
Mombasában telepedett le, ahol két év múlva, 51 éves korában hunyt el. 

A gyarmattartók jelöltje, az európai kultúra nagy tisztelője, Hamud szultán mindössze 
két év országlás után, 45 éves korában hunyt el. Legidősebb fia, II. Ali ekkor mindössze 17 
éves volt. A kiskorú uralkodó helyett 21 éves koráig nem egy idősebb családtagja, hanem a 
brit főbiztos F. S. Rogers lett a régens! Az angolok még a szultán magánvagyonát is 
felügyeletük alá vonták, úgyhogy gyakorlatilag semmilyen hatalma nem maradt. A fiatal Alit 
Harrow-ba, Angliába küldték tanulmányok folytatására. A szultán gyenge egészsége miatt 
egyébként is nagyon szívesen tartózkodott Európában, ahol előszeretettel kereste fel a 
különböző németországi és svájci gyógyfürdőket. II. Ali 1911-ben önként lemondott a trónról 
unokabátyja (Thuvaini ománi szultán egyik unokája) II. Khalifa (1879‒1960) javára, aki 
egyben nővérének, Matukának a férje is volt. A lemondott uralkodó ezek után Párizsba 
költözött, ahol hét év múlva el is hunyt. Két fia és két lánya született. Kisebbik lánya, Tohfa a 
mai szultánnak, Dzsamsidnak az édesanyja volt. 

II. Khalifa nagyon közkedvelt uralkodó volt. Gyökeres reformokat vezetett be a 
társadalom minden szegmentumában, úgy a  jogrendben, mint az oktatásban vagy az 
egészségügyi ellátás tekintetében. Az 1950-es években szinte idilli kép: jólét és biztonság 
uralkodott kicsiny birodalmában. Az öreg szultán imádta a cirkuszokat, így 1953-ban, amikor 
II. Erzsébet királynő koronázási ünnepségére Angliába érkezett, nagy előszeretettel látogatta 
meg a híres glasgow-i cirkuszt. 

A szultánnak három fia született, de ezek közül a felnőttkort csak a középső fiú, 
Abdalla (1910‒1963), a jelenlegi szultán édesapja élte meg. Zanzibár utolsó előtti szultánja 
Abdulla bin Khalifa már trónra lépésekor is beteg volt: előrehaladott cukorbetegsége miatt 
verőérszűkületek léptek fel az alsó végtagjaiban, így az orvosai végső megoldásként az 
uralkodó mindkét alsó végtagjának amputációja mellett döntöttek, de a szultán műtét közben 
elhunyt. Rövid országlása ellenére népe nagyon megszerette ezt a társaságkedvelő, barátságos 
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és közvetlen uralkodót. Mosolygós szultánnak is nevezték, ami igencsak ritkaságszámba 
megy a muzulmán uralkodók között. 

Abdalla szultánnak egyetlen feleségétől három fia és három lánya született, akik máig 
is élnek. Legidősebb gyermeke Sughia hercegnő születésekor Abdulla (akkor még trónörökös) 
mindössze 15 éves volt. Legidősebb fia, a tengerésztiszti képesítésű Dzsamsid (1929), a 10. 
zanzibári szultán alig több mint 6 hónapot tölthetett a trónon. Az ő rövid uralkodására esett 
Zanzibár teljes függetlenségének elnyerése (1963. december 10). Amikor a britek 
függetlenséget adnak Zanzibárnak, egyúttal az arabokat is megerősítik hatalmukban. Ez ellen 
tiltakozott az Afro-Shirazi nevű, feketéket tömörítő párt, amelynek Abeid Karume volt a 
vezetője.  Bár a szultánság megdöntését megelőző választásokon ez a párt szerezte meg a 
szavazatok többségét, mégis az arab kisebbség London által támogatott pártja, a Zanzibári 
Néppárt alakított kormányt. A fölháborodott afrikaiak fellázadtak és egy 25 éves ugandai 
kalandor, John Okella, az önjeleölt „hadimarsall” vezetésével véres utcai harcok közepette 
megdöntötték az arabok kormányát. Így mindössze három héttel azután, hogy Fülöp 
edinburghi herceg Erzsébet királynő nevében átadta a szigetet  az arab kormánynak, az 
uralkodócsalád menekülni kényszerült. A szultán magánjachtján előbb a közeli Kenyába 
menekültek, majd a London adott nekik politikai menedékjogot (a család egy része viszont a 
rokon ománi szultán udvarában lelt második otthonra). 

A lázadók még aznap kikiáltották a Zanzibár és Pemba Népköztársaságot, melynek 
elnökévé „természetesen” Karumét választották (akit később, Tanzánia alelnökeként 1971-
ben merénylők megöltek).  Az újonnan létrejött köztársaság három hónap múltán egyesült a 
szárazföldi Tanganyikával. Az új, kommunista rendszerű államalakulat ugyanazon év 
októberében a Tanzánia nevet vette fel. Afrika egyik leggazdagabb országa sorsközösségbe 
került a világ második legszegényebb országával. 

Az elűzött szultáni család össze vagyonát államosították, rengeteg arab nemzetiségű 
állampolgárt bebörtönöztek, az arabok és az indiaiak másik része viszont örökre elhagyta 
szülőföldjét. A történelem rugalmasabb kezelésére utalhat az a tény, hogy 2000. január 13-án 
az aktuális zanzibári elnök „amnesztiában részesítette” az ország korábbi uralkodóját, 
Dzsamsid szultánt, ami által lehetővé válna akár a hazatérése is, amire viszont mindmáig nem 
került sor. 
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Nagy Szaid (1788‒1856) ománi szultán, aki felvirágoztatta az apró szigetet 
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Barghash szultán (1837‒1888) nagyon kedvelte a nyugatias életstílust 
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A Csodák Palotája 
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A zanzibári szultánok rezidenciája 
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II. Ali szultán, aki betegsége miatt önként lemondott a trónról 
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Emily Route, azaz Salmé zanzibári hercegnő 
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II. Khalifa szultán (1879‒1960) hosszú uralkodása alatt a 
szigetállam a béke és a prosperitás éveit élte 
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Három szultáni generáció: az első sorban Abdalla, II. Khalifa és 
Dzsamsid szultánok 
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Dzsamsid szultán (1929), akit a feketék lázadása  
kergetett el trónjáról 
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