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ielõtt komolyabban kezdenénk er-
rõl a két évtizede megjelent turisz-
tikai alkategóriáról, fogalomról be-
szélni, ki kell jelentenünk, hogy je-

lenleg sem a nemzetközi, sem a magyar turisz-
tikastatisztikai irodalomban nincsenek rele-
váns számadatok a katasztrófaturizmusról.
Nem tudjuk, hogy a nemzetközi és a hazai tu-
risztikai forgalom hány százalékát teszi ki, és
nem ismerjük a katasztrófák helyszínére utazók
turisztikai jellemzõit sem (vagyoni állapotát, is-
kolai végzettségét, utazási szokásait, társadalmi
helyzetét stb.).

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a
turisztikában él és jelen van a mindennapja-
inkban az emberi (háborúk) és természeti csa-
pások által „gerjesztett” be- és kiutazó turiz-
mus. Az emberek személyiségüknek megfelelõ-
en reagálnak már magára a katasztrófaturizmus
szóra is. Egyesek elítélik azokat, akik kifejezet-
ten azért utaznak a katasztrófa sújtotta terüle-
tekre, hogy fényképezzenek, és egy általuk kü-
lönlegesnek tartott élménnyel gazdagabban
térjenek haza, hogy azt majd elmesélhessék is-
merõseiknek.

Mások nem értik, miért baj, ha a kíváncsiság
kielégítése céljából és a veszélyes helyzeteket
keresve az elõbb említett, biztonságosnak csöp-
pet sem mondható területekre utaznak. E miatt
az „egyre jelentõsebb – ám egyelõre latens – ke-
reslet miatt elérte a marketingküszöböt a
katasztrófaturizmus”.1

...napjainkban 
a természetben 
tapasztalt romboló 
jelenségek, az emberek
háborús konfliktusai és
hatalmi harcai iránt
egyre több élvhajhász
turista mutat 
érdeklõdést.
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A katasztrófaturizmus fogalmi megközelítése

A katasztrófaturizmus a turizmusipar azon alrendszere, amely a turizmus egyéb jel-
lemzõinek megfelelõen viselkedik, de mint mindegyik alrendszernek, ennek is vannak
speciális jegyei. A katasztrófaturizmus oka elsõsorban a katasztrófa sújtotta területen
található látvány iránti érdeklõdés, kíváncsiság. Katasztrófáról van szó, de itt az utazás
elsõdleges célja nem a segélynyújtás, nem a tragédiákat megélt helyiek megsegítése,
hanem az egyéni kíváncsiság – és az andrenalinszint fokozása. A másodlagos cél ter-
mészetesen lehet a segítségnyújtás, valamiféle karitatív tevékenység, de ez az odauta-
zók elhanyagolható, matematikailag nem kifejezhetõ hányadában merül fel. Az „igazi”
katasztrófaturista fontos jellemzõje, hogy magának a katasztrófának a megtörténte után
belátható, azaz ahhoz közeli idõzónában jelenik meg a helyszínen.

Katasztrófaturizmuson tehát a mindennapjainkban zajló természeti csapások
közvetlen és elsõdlegesen nem karitatív szándékkal való megtekintését értjük. 

A katasztrófaturizmus fogalmát széleskörûen, sokféleképpen próbáljuk több-ke-
vesebb sikerrel meghatározni. Abban mindegyik meghatározás összecseng, hogy a
turista legfõbb motivációja a kíváncsiság, az események közvetlen közelében szer-
zett élmények, valamint a természet romboló erejével való szembenézés. Ugyanak-
kor a legtöbb turistát az erkölcsi normái és az embertársai iránt érzett empátia tartja
vissza ezektõl az extrém és szokatlan utazásoktól. Az emberek többsége inkább le-
mondja a katasztrófa sújtotta övezetekbe tervezett utazását, illetve mihamarabb tá-
vozik onnan, ha ott éri az esemény, és ha erre van még lehetõsége. Ezt a megállapí-
tást támasztja alá, a Magyar Utazásszervezõk és Közvetítõk Szövetségének alelnöke,
Békefi Veronika HVG-nek adott nyilatkozatában: „a katasztrófakeresõk elenyészõ
arányt képviselnek a világ turistaforgalmában, és feltételezések szerint inkább az
egyéni akciók, semmint a szervezettség jellemzi õket.”2

Ugyanakkor tagadhatatlan, és nap mint nap szembesülünk azzal – akár televízi-
ós híradásokat megtekintve vagy internetes portálokat felkeresve –, hogy hátizsákos
emberek fényképezõgéppel a kezükben járnak a katasztrófa sújtotta területen, s köz-
ben látható módon nem károsultak, nem tudósítók, de még csak nem is önkéntesek.
Sajnos ezek a természeti katasztrófák és a világ számos területén kialakuló háborúk,
összetûzések és zavargások szinte mindennaposak, és az „arra járó kíváncsiskodók”
sem maradnak el ezekrõl a helyszínekrõl. 

Az elmúlt két évtizedben a témában megjelentek szerint a katasztrófaturizmus-
nak valójában két nagy ága van. Az egyik a régi, történeti katasztrófahelyszínekhez
köthetõ, a másik az újabb típusú helyszínekhez. A régi típusú helyszíneken érthet-
jük a kegyeleti típusú utazásokat, mint például egy vallási zarándokhelyre való uta-
zás, így például a jeruzsálemi Golgota meglátogatása, és a kíváncsiság, felfedezés él-
ménye miatt tett utazásokat, mint például az ókorban elpusztult Pompejibe utazás.
Ezeket a történelmi helyszíneket felkeresve a turisták a borzongás élményének hó-
dolnak, valamint a tudás- és ismeretszerzési vágyuk kielégítésének is.

Az újabb típusú helyszíneken a már bekövetkezett, de még friss természeti csapá-
sok, katasztrófák helyszíneit értjük, és a „meleg”, illetve „élõ” szerencsétlenségek
helyszínei is ide tartoznak. E kettõ közötti különbség tulajdonképpen az, hogy a tu-
rista a helyszínre a katasztrófa bekövetkezte után utazik, vagy pedig a bekövetkezés
pillanatában véletlenszerûen van ott.

A katasztrófaturizmus keletkezése

Habár a katasztrófaturizmus kifejezés elsõsorban a közelmúlt eseményei kapcsán
(cunami, Katrina, háborúk, földrengések) vált ismertté és került be a köztudatba, va-
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lójában már van hagyománya. Rendkívül jó példa erre az 1865-ben zajló amerikai
polgárháború harctereire Thomas Cook (az elsõ utazási iroda alapítója) által vitt an-
gol utazók esete, vagy a néhány évvel késõbb Mark Twain író által vezetett turista-
csoport a háború sújtotta Szevasztopolba (ahol állítólag leteremtette a turistákat,
amiért azok marékszám gyûjtötték össze a repeszdarabokat ajándék gyanánt az ott-
hon maradtak részére).

Tehát már a régmúltban is akadt kínálat és kereslet a turizmus eme kivételes faj-
tája iránt. Mára azonban utazási irodák szakosodtak az emberi kíváncsiság kielégíté-
sére, s akár szervezett kereteken belül is ellátogathatunk a veszélyes térségekbe. 

De milyen igények kelthették életre mindezt? Hiszen régebben az volt a „nor-
mális”, hogy egy katasztrófa sújtotta övezetbõl minél hamarabb próbált az ember
kijutni és szeretteit is biztonságba helyezni... Manapság pedig a média már-már
beteges túlkapásainak és tragédiahajhászásának köszönhetõen sikk egy „izgi” kis
háborút, földrengést, tûzhányót, árvizet elfogadható rizikófaktoron, de mégis test-
közelbõl és látótávolságon belül megtekinteni. Kiváló példákat tudunk felsorolni.
Így megemlíthetjük annak a magyarországi utazási irodának az ajánlatát 1992/93-
ból, mely a jugoszláv polgárháborúban az ostromzár alá vett Szarajevóba hirdetett
buszos utakat – jelentkezõk voltak, de végül is nem engedélyezték a kiutazásokat.
Vagy azokat az amerikai utazási irodák által szervezett utakat, melyek Irak hábo-
rús övezeteibe vitték a katasztrófaturistákat. De említhetjük a dél-amerikai õser-
dõkben zajló „túlélõ túrákat” is.

Napjainkra egy meredek sziklafal megmászása vagy egy afrikai szafariláto-
gatás már fel sem villanyozza az utazni vágyók e szegmensét. Ezeknek az embe-
reknek már-már lételemükké vált félelmeik legyõzésének határait feszegetni, míg
nekik kaland és izgalom ez az utazás és élményszerzés, azoknak, akiket „figyel-
nek”, sokszor az életükért folytatott harc. De a természet nyújtotta egyéb extrém
helyzetek is felkeltik az emberek érdeklõdését: egy vulkánkitörés figyelemmel
kísérése közvetlenül a kráter szélérõl (az Etnára vezetett ilyen túráknak szinte
minden évben van halálos áldozata) vagy egy gleccser útjának végigjárása, ahol
a geológiai jelenségek változása meglehetõs pontossággal elõre jelezhetõ, még
mindig attrakciónak számít. Így nõ a felkészülés esélye, ezáltal pedig a látogató
biztonságérzete.

A katasztrófaturizmust a turizmus relatíve új ágának nevezhetjük. Napjainkban
ugyanis a természetben tapasztalt romboló jelenségek, az emberek háborús konflik-
tusai és hatalmi harcai iránt egyre több élvhajhász turista mutat érdeklõdést. A mé-
dia mindennapos jelenléte életünkben jelentõsen elõsegíti a kíváncsiság és élvhajhá-
szat kialakulását. A média híranyagainak eladhatóságát nagyban befolyásolja „a
rossz hír a jó hír”-felfogás. 

Beszélnünk kell a katasztrófa-helyszínek relatíve gyors és biztonságos megköze-
lítésének lehetõségérõl.  A gyors utazásnak köszönhetõen akár „azon melegében” ta-
pasztalhatjuk meg a másoknak tragédiaként értelmezõdõ, nekünk fotózásra,
Facebookra posztolásra alkalmas élményeket. A kereslet nõ tehát, bár a statisztikák
jelenleg még nem támasztják alá, de a keresletre épülõ, egyre sokszínûbb szolgálta-
táshalmaz alaposan alátámasztja tézisünket. Gondolunk itt az utazási irodák által
kritikus, a külügyminisztériumok szerint veszélyes helyszínekre szervezett utakra,
valamint a szerencsétlenséget átélt területeken az oda érkezõk teljes ellátását végzõ
szolgáltatók számának növekedésére. A katasztrófaturizmus jelenségére sok olyan
példát hozhatunk, amely mögött több egyéni utazási terv van, mint ahány az utazá-
si irodák által meghirdetett program. E turizmustípus vonzereje az ember született
kíváncsiságán, az ismeretlennel való szembesülés iránti vágyon és a veszéllyel való
dacoláson alapszik. 24
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Katasztrófaturisztikai célcsoportok

A következõben azt vázoljuk fel, hogy elméleti szempontból milyen típusú turis-
ták lehetnek katasztrófaturisták. Kik lehetnek a potenciális turisták azon fogyasztói
szegmensei, akik ezt a fajta utazási rendszert választják, mi jellemezheti õket. A cso-
portba osztás elsõsorban turizmuspszichológiai és turizmusszociológiai felosztások
mentén történik.

A katasztrófaturista mindenképpen az ún. off-beat típusba sorolható, aki szakít a
mindennapok hagyományaival, és a nem mindennapi embertípust tartja követendõ
példának. Általában fiatalabb korosztályokhoz tartoznak, energikusak, exhibicionis-
ták. Számukra élmény a veszély vagy annak közvetlen megélése. Teljes egészében
beilleszthetõk a katasztrófaturisták körébe. Ugyanakkor a turistának ez a típusa be-
sorolható az ún. felfedezõ típusba is, amelyre az jellemzõ, hogy az ide soroltak kilép-
nek a turisztikai buborékból, nem tartoznak a turistatömegbe, amely a védett rend-
szert igényli, ahol nem történhet velük „valami”. Õk kalandra, újdonságokat megis-
merni vágynak, középkorúak, jómódúak.

És a harmadik kategória az ún. allocentrikus turista, aki a teljesen új, ismeretlen
élmények és desztinációk után érdeklõdik. Ez a típus kockázatvállaló, hisz olyan
helyszíneket, embereket, szituációkat és attrakciókat szeretne felkeresni, melyek el-
térnek mindennapi kategóriáitól. Az általuk keresett élményhatás erõteljes, mély és
maradandó. 

A turizmusban gyakran alkalmazott módszer az ún. eurostyle-analizís. Ma már
nem elegendõ egy célcsoport hagyományos szociodemografikus jellemzõk szerinti
elemzése, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az egyes csoportoknak és azon belül az
egyéneknek milyen elvárásai és igényei vannak szabadidejükkel, illetve a desztiná-
cióval kapcsolatban. Az egyes csoportok utazási szokásai az életstílusok hátterének
ismeretében válnak érthetõbbé. Ez lenne a lifestyle-analízis, mellyel térkép készíthe-
tõ a turisták beállítottságáról, magatartásáról, s az elemzés azt is megmutatja, hogy a
fentebb leírt típusok melyikébe sorolható az adott turista. A katasztrófaturisták nem
illeszthetõk be teljes mértékben az eurostyle-osztályozásba, mert az egészhez viszo-
nyított arányuk olyan kicsi, hogy szignifikánsan nem jeleníthetõ meg. A katasztrófa-
turizmus egyedi jellegébõl adódóan feltételezhetõ azonban, hogy az ún. fiatal élve-
zetüdülõk közé tartoznak, akik a rocker, fiatal városlakó és gyakran a nem házas jel-
zõvel jellemezhetõek. 

A katasztrófaturizmus mint turisztikai jelenség

A globalizálódás hatására a világ összeszûkül, a kultúrák homogenizálódnak, ami
egyedi, az tehet érdekessé egy országot, egy régiót vagy egy települést.

A katasztrófaturizmus mint a turizmus új piaci szegmense pontosan abban segít
az országoknak, hogy a természet vagy az ember által okozott károkból turisztikai
elõnyt kovácsoljanak, odacsalogatva ezzel a fizetõképes keresletet.

A katasztrófaturizmus mára már elfogadottá vált a turizmuson belül. Jellemzõje,
hogy egy-egy katasztrófa vagy ember okozta katasztrófa után néhány napra, illetve
hétre visszaesik az érdeklõdés az érintett terület, cselekmény iránt. De amint szá-
mottevõen csökkennek az árak a vendégek visszahódítása érdekében, nõ a kereslet a
károkat szenvedett térségbe szervezett vagy egyéni utak iránt (jól szemlélteti ezt az
egyiptomi piramisoknál lemészárolt német turisták esete).

Folytatva példánkat, a New York-i ikertornyoknak 2000-ben 1,8 millió látogatója
volt, míg a terrortámadás utáni években 3,6 millió turista kereste fel a tragédia szín-
helyét. Vagy említhetnénk a 2002-es német- és csehországi súlyos árvíz helyszíneit
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is, amelyeket ugyancsak sûrûn felkerestek a katasztrófaturisták. De ha már Európá-
nál tartunk, akár magyar példa is szemlélteti, hogy a magyarok között is akadnak jó-
szerével ilyesfajta élményeket keresõk. Gondoljunk itt a 2003-as dunai aszályra,
amikor számtalan fényképezgetõ és a Duna szárazra apadt medrébõl kavicsokat gyûj-
tõ embert láthatott az arra járó, illetve a tiszai árvízkor Szeged városába érkezõ ren-
geteg bámészkodó is azt a tényt támasztja alá, hogy régiónkat is elérte ez a tenden-
cia. Ide sorolhatóak továbbá azok a különleges és ritka természeti jelenségek, ame-
lyek elõre jelezhetõk, illetve bekövetkezésük idõpontja szinte pontosan megállapít-
ható. Mint a Hawaii-szigetek környéki vulkánkitörések vagy a 2006 márciusában
elõre jelzett argentínai gleccserszakadás, amelyet tizenhétezer turista figyelt a hely-
színen. Az említett példákból is arra következtethetünk, hogy a világ szinte minden
területén akad a katasztrófaturista számára élményt nyújtó attrakció. Amire számos,
a turista igényeinek maximális kielégítését megcélzó szolgáltatás épül.

Melyek lehetnek a vendégforgalmat meghatározó tényezõk?

Vizsgáljuk meg, hogy milyen tényezõk befolyásolják a katasztrófaturizmus hely-
színeinek turistaforgalmát. 

– A katasztrófadesztinációkban elõforduló katasztrófák megismétlõdésének gya-
korisága (ne legyen mindennapos, mert az akkor elõbb-utóbb elveszíti vonzását).

– Megfelelõ körülmények a minimális biztonságérzet megteremtéséhez (ne legye-
nek a turisták az elsõ számú célpontok, és legyen menekülési lehetõség, pl. ha há-
borút tekintenek meg közvetlen közelbõl).

– A körülményekhez képest teljes körû szolgáltatásnyújtás (ez leginkább az alap-
szolgáltatások meglétét, a szállást és az étkezést takarja).

– „Hóbortjuknak” zavartalanul hódolhassanak (ne zavarják el õket fényképezés
közben).

– „Gazdag” programkínálat és szakmai vezetés, illetve felügyelet, ha szervezett
kereteken belül utaznak.

– A helyszín relatíve jó megközelíthetõsége és az alapszolgáltatások viszonylag
rövid idõn belüli elérhetõsége.

– Földrajzi elhelyezkedés.
– A katasztrófa, esemény, szerencsétlenség egyedisége. 
Ezek alapján mondhatjuk, hogy a katasztrófaturistának is vannak igényei, ame-

lyeket ki kell elégíteni, hogy elégedetten költhesse a pénzét, amit aztán jobb esetben
visszaforgatnak a károk eltüntetésére. 

A katasztrófaturizmus ismertsége

Magyarországon 2007-ben készült egy nem reprezentatív jellegû felmérés. A ku-
tatásban huszonnyolc hazai utazási iroda vett részt. A huszonnyolc iroda közül ti-
zenegy azt jelezte vissza, hogy az elmúlt években több olyan ügyfél kereste fel az
egyes irodákat, aki kifejezetten katasztrófa sújtotta területekre szeretett volna utaz-
ni. Vagyis a magyarok között is szép számmal akadnak katasztrófaturisták. Errõl tesz
tanúbizonyságot a dunaszekcsõi löszfalomlás bekövetkeztekor megjelenõ számtalan
kíváncsiskodó, akik „csodájára” jártak a természet romboló erejének, fotóztak és sé-
tálgattak a lezúduló löszfal által eltiport házak romjai között. Vagy említhetnénk akár
bármelyik évet, a dunai és tiszai árvíz tetõzésekor érkezõ embertömeget, amely nem
homokzsákot tölteni érkezett a helyszínre, hanem ugyancsak sétálni, pózolni az
ásókkal, a homokzsákon ülve vagy éppen a már elkészült gát tetején. De ezek az em-
berek nem szervezetten érkeztek, hanem egyénileg utaztak a tragédia színhelyére, s26
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míg mások mentették, ami menthetõ, õk gyönyörködtek a tájban, illetve a víz „szép-
ségeiben”. Õket a klasszikus értelemben nem is nevezhetjük turistának, hisz bizo-
nyos alapkövetelményeknek nem felelnek meg, inkább a „katasztrófakirándulók” tá-
borát erõsítik.

Ha Európa országaira is kitekintünk, nem is kell messze mennie a katasztrófa-
turistának, ugyanis a Magyarországgal határos Ukrajnában kíváncsiságát kielégítõ
élményre lelhet. A csernobili atomerõmû négyes blokkjában 1986. április 26-án
bekövetkezett robbanás miatt kialakult ún. halálvárosba, Pripjatyba hirdetnek uta-
kat kijevi utazási irodák tucatjai. Kétszázötven-háromszáz dollárért ebéddel, va-
csorával és különleges engedélyekkel együtt kínálnak egynapos túrákat a cserno-
bili halálzónába. A zóna borzalmak helyett az elsõ kilométereken még idilli képet
mutat, mivel a teljesen kihalt területeket a természet visszahódította. A burjánzó
növényzetben ritka vadlovakkal találkozhatnak, de a farkasok, vaddisznók és a ró-
kák is elszaporodtak. A túra „fénypontja” a huszonkét évvel ezelõtt felrobbant ra-
dioaktív hulladékot és a romokat fedõ acél- és betonszarkofág, valamint az erõmû-
ben dolgozók mára kihalt városa, Pripjaty megtekintése. Habár ezekre az utakra
nagyon sok külföldi turista kíváncsi, az igazán veszélyes körbezárt zónába õk sem
tehetik be a lábukat. Az ukrán kormány jó programlehetõségnek találja, s nem tit-
kolt célja a csernobili turizmust nyomásgyakorlásra használni, merthogy a beton-
szarkofág fenntartását Ukrajna nem tudja finanszírozni, így bíznak abban, hogy
akik ott járnak, biztosan nem hagyják kormányaikat megfeledkezni a látványról, és
ennek révén az ukránok támogatást is kaphatnak.

Ennek ellenére az új turistaszenzáció nem okozott osztatlan sikereket az ukrá-
nok körében. Õk ugyanis úgy vélik, hogy Csernobil nem turistalátványosság, ha-
nem egy még mindig tartó tragédia színhelye. A Greenpeace adatai szerint példá-
ul csak az Ukrajnával szomszédos Fehéroroszországban kétszázhetvenháromezer
olyan rákos megbetegedés van, ami kapcsolatba hozható a csernobili atombaleset-
tel, a sugárzás tehát még mindig és tudományosan igazolhatóan is erõs, az embe-
reket mégis hajtja a kíváncsiságuk kielégítésének vágya, így a kereslet nõ a cserno-
bili „kirándulások” iránt.

Rögtön Oroszországban ott van a következõ példa, melynek indíttatása szintén az
anyagi fellendülés elérésére vezethetõ vissza. Egy orosz kisváros, Vorkuta polgár-
mestere, Igor Spektor a város eddigi fejlõdését biztosító bányák bezárása után a ka-
tasztrófaturizmusban és egyben az élményturizmusban látta a város jövõjét. A pol-
gármester elképzelései szerint a volt sztálini kényszermunkatábor kitûnõ helyszínül
szolgál ilyen turistautak megvalósítására. Igor Spektor a Corriere della Sera tudósí-
tójának számolt be hátborzongató terveirõl: reményei szerint a fõleg amerikai turis-
tákat a szögesdróttal körülvett lágerbe terelik, és mindvégig fogvatartottakként bán-
nak velük. Gerendákból ácsolt barakkokban alszanak, közös ebédlõben esznek, és
minden mozdulatukat gépfegyveres õrök figyelik az õrtoronyból. Nyáron a szúnyo-
gok hadával, télen pedig a mínusz ötven fokkal is meg kell küzdeniük. Lehetõséget
kapnak majd a szökésre is, az õrök pedig lõnek rájuk, természetesen vaktölténnyel.
Az extrém ötlet kiagyalója szerint a hagyományok egy részét megõrzik. Így a turis-
ták valódi élményt vásárolnak a pénzükért.3 Az ötlet megvalósulásától függetlenül,
már pusztán felmerülése is tanulságos.

Nyugat-Európa felé haladva más jellegû izgalmakat kínál egy amszterdami utazá-
si iroda, amely „gyilkosságtúra” (Liquidatietoer) elnevezésû szolgáltatás keretén be-
lül az utóbbi évtizedek leghírhedtebb leszámolásainak a színhelyeire kalauzolja el a
turistákat. 2004 decembere óta lehet erre a programra befizetni, harminc euróba ke-
rül, s az indulása óta heti négy-öt ilyen túrára van kereslet, de egy-egy újabb gyilkos-
ság esetén ugrásszerûen megnõ az érdeklõdés. De a nemrégiben Ausztriában lelep-
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lezett Josef Fritzl – aki huszonnégy éven keresztül tartotta a pincében zárva Elisabeth
nevû lányát és három vérfertõzésben születet gyermeküket – amstetteni házához is
csõdülnek turisták a világ minden tájáról. Akik aztán tömegesen fotózkodnak a jel-
legtelen és nemrég még szörnyû tetteket leplezõ épület elõtt, ahogy mások az Eiffel-
toronynál. Persze a helyiek mindezt nem nézik jó szemmel, ugyanakkor a turista, ha
már ott van, eszik és iszik, valamint egyéb, a város által nyújtott lehetõségeket is
igénybe vesz, így juttatva bevételhez a „szégyenváros” lakóit.

Európát elhagyva Dél-Ázsiában található a thaiföldi Patong Beach, melyet a cuna-
mi tombolása pusztított néhány évvel ezelõtt. A szökõár elvonultával több százan ér-
keztek a partra, és barangoltak a romok között a szerencsétlenség utáni napokban.
Ezek az emberek szemtanúk szerint a legmodernebb kamerákkal készítettek felvéte-
leket a szökõár következményeirõl, a gyökerestõl kicsavart fákról, a bokrokra tekere-
dett halászhálókról s még a hozzátartozóikat sirató falubeliekrõl is. Empátiát aligha
mutattak a helyiek iránt. „Tagadhatatlanul bizarr érzés romokkal körülvéve heverni
a strandon, de azzal sem járnak jobban a helybeliek, ha a turisták máshol költik el a
pénzüket”4 – hozta fel mentségükre egy dán turista az AP amerikai hírügynökségnek.
Egy másik turista pedig azt magyarázta, hogy azért szakította meg bangkoki utazá-
sát, hogy barangolhasson és fotózhasson a pusztulás helyszínén, és hazatérve meg-
mutathassa, hogy mire képes a feldühödött természet.

Az amerikai New Orleans a 2005. november 4-én ott tomboló Katrina hurrikán
után a leglátogatottabb katasztrófaturisztikai helyszínek közé került. Elpusztított te-
rületeire leginkább egy amerikai cég kínál háromórás turistautakat – fejenként har-
mincöt dollárért.  Miközben a helyiek azon dolgoznak, hogy az otthonaikat újrate-
remtsék, és gyászolják halottaikat, az egy élet alatt felhalmozott ingóságaikat és in-
gatlanjaikat az idegenvezetõk mutogatják.

Amerika másik nagyvárosában, New Yorkban is szép számmal akadnak turisták
a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyainak romjainál. Ahol szervezett
körsétákon idegenvezetõk mutatják be a legnevezetesebb helyszíneket, mint például
a tûzoltók által kitûzött amerikai zászló helyét az összedõlt épületen. De megjelen-
tek a „katasztrófaszuveníreket” árusító üzletek is. A jelenségnek erõs sajtóvisszhang-
ja volt, egyesek azt gondolják, mindez beteges dolog, mások viszont a nemzeti gyász
megnyilvánulásának, egyfajta terápiának tartják a látogatóáradatot.

A katasztrófaturizmust tehát világjelenségnek nevezném.

A marketing szerepe a katasztrófaturizmusban

A katasztrófaturizmus dinamikus fejlõdésének köszönhetõen a marketingszakem-
berek érdeklõdését is felkeltette a turizmusnak ezen erkölcsi szempontból sokak ál-
tal vitatott fajtája. Mivel a katasztrófaturisták költenek is az adott országban élmény-
szerzés közben, az anyagi bevétel elõnyei módosítják azok nézõpontját, akik ellen-
zik és elítélik a hívatlan látogatókat. Ezek az összegek ugyanis a károk helyreállítá-
sára is szolgálhatnak. Ezért válik fontossá a marketing és a kommunikáció szerepe,
hogy a turista vágyainak anyagi vonatkozásait kanalizálja. Fontos ugyanakkor, hogy
az ellentábor felé is tegyenek lépéseket, és a katasztrófa turisztikai „hasznát”, a tér-
ségbe vitt, szabadon elkölthetõ pénzt és az odautazók emberségességét hangsúlyoz-
zák. Be kell építeni a köztudatba, hogy a „szenzációhajhászás” mellett a katasztrófa-
turizmus segítséget és reményt nyújt a szörnyûséget átélt lakók számára. Hiszen
amennyiben továbbra is érkeznek a turisták, amennyiben ott töltik szabadidejüket és
költik el diszkrecionális jövedelmük jelentõs részét, azt sugallják, hogy van még jö-
võ, s a térség elhagyatottsága nem teljes és kilátástalan.
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Végül….

Tegyük fel a kérdést: van-e katasztrófaturizmus? A válasz kétségkívül: igen. Remé-
lem azonban, hogy a turizmus alrendszereinek csak oldalága marad, és nem mutat
egyre növekvõ tendenciát. Egy azonban biztos: a katasztrófaturisták „turisztikai sze-
mélyigazolványa” nehezen értelmezhetõ. Klínikai szempontból õk is „csak” turisták,
vagyis átlagosak, de esetükben máshol húzódik az a bizonyos határvonal, amely az
élményt, a szépet, a turisztikai látnivalót jelenti.
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