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Daniel Meier

Tizenkétezres kínai turistacsoport utazgat 
Svájcban – hasznára van ez az országnak?

A valaha látott legnagyobb turistacsoport úton 
van a Titlis és a Rajna-vízesés között. A kínaiak 
akár 14 millió svájci frankot is elkölthetnek a 
szállodákban, éttermekben és kirándulásokon. 
De nem mindenki örül ennek.

A Rajna északi partján egy péntek délelőtt 
indul az első hullám. Hat csónak áll be-
vetésre készen, mindegyik negyven kínait 
tud felvenni. Az egyik kékmellényes tú-
ravezető „Wave 1” feliratú táblát emel a 
magasba. Kisvártatva előbújik a nap, majd 
ismét elered az eső. A biztonság kedvéért a 
schaffhauseni rendőrség kirendelt a partra 
egy-két járőrt. Délben az első hétszáz kínai-
nak sikerül visszaérnie a partra, és nyugalmi 
állapot áll be. Nemsokára érkezik a második 
nyolcszáz fős hullám. „Teltház” – olvasható 
a „Park am Rheinfall” étterem bejáratánál. 
Még egy csésze kávét se lehet kapni a szá-
razföldön? Sajnos nem. Körülbelül ugyan-
ebben az időben, Engelbergben elkezdenek 
felsorakozni a turistabuszok. Öt, tíz, majd 
húsz parkol le a titlisi felvonó alsó állomá-
sánál. Fenn a csúcson, 3028 méter magasan 
az étteremben már készülődnek a három 
hullámra, amelynek mindegyike háromszáz 
embert jelent óránkénti váltással. Kinn a 
hóban néhány fiatal kínai félmeztelenre vet-
kőzik. A nők nevetnek és fényképeznek. 
Eddig ugyanis soha nem láttak még havat. 
Ez év májusában feltehetően az itt valaha 
megfordult legnagyobb turistacsoport fedezi 
fel magának Svájcot. Tizenkétezer kínai 
látogat el hat nap alatt a Rajna-vízeséshez, 
az Aare-szurdokhoz, a Titlisre és a Luzerni-
tóhoz, nézi meg Vaduzt, Interlakent, Bernt, 
Zürichet és Luzernt.

Óriási céges kirándulás
Olyan ez a kínai csoport az ország számára, 
mint valami próbatétel. Netán összeomlik 
valahol a közlekedés? Mit vált ki a lakosság-

ból? Továbbá, jónak vagy rossznak tekinthe-
tő ez a fajta turizmus? Két hullámban érkező 
1500 vendég után így nyilatkozik Thomas 
Mändli, hajózási vállalkozó: „Minden cso-
dásan működött, a kínaiak rettentően örül-
tek. Számunkra legfőképp az a fontos, hogy 
mindez rendben és a terveknek megfelelően 
történjen.” Voltaképpen egy céges kirándu-
lásról van szó. Ugyanis mind a tizenkétezren 
a Jeunesse Global kozmetikumokat forgal-
mazó vállalathoz tartoznak. 2018 őszén az 
amerikai vállalat alighogy kilátásba helyezte 
kínai értékesítőinek, hogy meghívja őket 
Svájcba, amint eleget tesznek az éves cél-
kitűzéseknek, a forgalom az egekbe szökött. 
Háromezer munkatársnak biztosan sikerül 
majd ezt elérnie – gondolták. Hirtelen tizen-
kétezerrel találták szembe magukat.

Ösztönző utazásnak nevezik ezt. Korábban 
például német vagyonkezelők legeredmé-
nyesebb csapataiknak alpesi síelős hétvé-
gét ajánlottak fel. Két évvel ezelőtt Ruedi 
Noser, a liberális FDP8 politikusa, cége 
ötszáz alkalmazottját földközi-tengeri ha-
jóutazásra fizette be. Jelenleg a vállalkozá-
sok mindenekelőtt Ázsiában és az Egyesült 
Államokban – nagyszabású módon – pénz 
helyett utazásokat kínálnak ösztönzőként. 
Az üzlet egyre terebélyesedik. 2018-ban 376 
ösztönző utazást tartottak számon Svájcban, 
a bevétel pedig 25 millió svájci frankra 
(kb. 704 millió forintra) rúgott. Egyedül a 
Jeunesse-csoport 12-14 milliót hozhat most 
a konyhára a Schweiz Tourismus cég becs-
lései szerint. Ez tartalmazza a szállodák, az 
étkezés, a közlekedés, a kirándulások és az 
apróbb ajándéktárgyak költségeit. A 14 mil-
liós összeg magasnak tűnik. Ugyanakkor ez 
csak 190 frankot eredményez vendégekként 
és naponként. A Kínából érkező szabadidős 
turisták egyébként kétszer annyian jönnek. 
Rendkívül költekezőnek számítanak, és szí-
vesen vesznek drága órákat és ajándékokat. 
Nyilvánvalóan még nem lehet megbecsülni, 
hogy a Jeunesse alkalmazottai szintén eny-
nyire fizetőképesek-e, és ilyen készségesen 
nyitják-e ki a pénztárcájukat.

8 Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz.
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Mind ugyanazt akarja látni
A napi 190 frankos alacsony összeg csopor-
tos kedvezményre utal. Nehéz annak ellen-
állni, akinek ilyen sok vendéget jelentő pén-
zes ajánlatot kap. Csupán Zürichben, ahol a 
legtöbb Jeunesse-csoport száll meg, 60 000 
járulékos vendégéjszakával lehet számolni. 
Mint ahogy ezt nagyvonalúan kiszámolták 
a négy- és ötcsillagos szállodák. Senki sem 
ad felvilágosítást. Még Mändli hajókormá-
nyos sem szívesen árulja el, mennyit kér 
a tizenkétezer menetért. Mindamellett az 
a hír járja a titlisi felvonónál, hogy az ár 
magasabb volt annál az összegnél, amelyet 
az egyes vendégek fizettek féltarifával egy 
menetért. Az 46 frank. Ily módon egyedül 
csak ez a kirándulás több mint félmillió 
frankba kerül. Az iparág kedveli a jutalom-
úton levő turistákat. A főszezon helyett a 
nyugodtabb időszakokban jönnek, és tovább 
maradnak. Így haladnak át ázsiai csoportok 
Európa más részein is egy hét alatt. Továbbá 
a reklám hatásában is bízni lehet: sokan első 
alkalommal látják Svájcot, és talán később 
visszatérnek. Mindenesetre egy szokásos 
jutalomúton nemigen vesznek részt kétszáz-
nál többen – nem pedig tizenkétezren. Ezzel 
szinte alig lehet megbirkózni logisztikailag. 
Ezért a csoportot májusban három nagy 
hullámra osztották fel. Négyezer kínainál 
több soha nem lehet itt egyidejűleg. Annak 
érdekében, hogy minden ellenőrzés alatt 
maradjon, legfeljebb csak ezren tartózkod-
hatnak azonos időben ugyanazon a helyen. 
A szolgáltatók kezeskednek afelől, hogy az 
ilyen embertömegekkel meg lehet birkózni. 
A Titlisen, ahol azon a pénteki napon a kí-
naiaknak köszönhetően háromezer helyett 
mintegy négyezer vendéget számoltak, ki-
egészítő személyzet segített ki az étteremben 
és a felvonónál. A legmagasabb részen volt 
talán némi rövid várakozási idő. „Nem jelen-
tenek gondot számunkra az ekkora csoportok 
– mondja Peter Reinle, a Titlis-Bergbahnen 
marketingigazgatója. A felvonót azonban 
nem szabad hosszabb ideig a teljesítőképes-
ségén túl üzemeltetni, különben panaszkod-
nak a vendégeink: „A főszezonban vagy ün-

nepnapokon már csoportokat is utasítottunk 
el, mert egyszerűen nem fértek be a keretbe” 
– tudjuk meg tőle.

Luzernben épp olyan rossz a helyzet, mint 
Velencében?
A minta ugyanakkor a tömeges turizmus 
marad. Jürg Stettler, a Luzerni Főiskola köz-
gazdászprofesszora szerint „Mind ugyanazt 
akarják látni és végigcsinálni, mint mások 
– városnézés, hegyek, vásárlás. S minde-
nekelőtt ennek a tíz fő látványosságnak 
kell lennie. Ez a magatartás torlódásokhoz 
és helyszűkéhez vezet.” Ezért már az ez-
res csoportnagyság is problémákat okoz: 
„Ha elmennek egy látnivalóhoz, akkor ez 
turistabuszok hosszú sorát jelenti majd. 
Megfelelőbb lenne, ha időben jobban elosz-
tanák a csoportokat.” A hétfő a nagy erő-
próba ideje. Akkor ugyanis az első hullám 
mind a négyezer résztvevője néhány órára 
összetalálkozik Luzernben. 95 turistabuszt 
kínáltak fel, az Inseli-parkolót lezárják a 
pályaudvarnál, a rendőrség biztosítja a hely-
színt. Este Allmendben a vásártéren gálava-
csorát rendeznek. Mindenki azt bizonygatja, 
hogy a Jeunesse-csoport csak kivétel, amely 
nem egyhamar fog megismétlődni. Mégis 
azt a vitát indítja el, amely Barcelonában és 
Berlinben már régóta zajlik. A kulcsszó így 
hangzik: overtourism [túlzott turizmus].

Az olvasói levelek frusztráltságról 
tanúskodnak
Éppen Luzernben folyt nemrégiben vita az 
úgynevezett turisztikai intenzitásról. Ennek 
meghatározásához egy város lakosságának 
és a látogatók számának az egymáshoz való 
arányát kell nézni. A statisztika függvényé-
ben Luzern jobban vagy rosszabbul teljesít 
Velencénél. Tény, hogy a hétfői nagy beve-
tés körülbelül olyan hatással van a városra, 
mintha egy nagy tengerjáró hajó kötne ki, és 
utasai partra szállnának. Svájc mindebben 
még csak gyerekcipőben jár. Nem tudni, 
hogy a lakosság mit gondol a látnivalók 
előtt gyülekező tömegekről. Az olvasói le-
velekből frusztráltságra lehet következtetni, 
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bár a tűrőképesség is elég nagynak tűnik a 
dolog gazdasági jelentőségének fényében. 
Luzernben közvélemény-kutatást kezdemé-
nyeznek ez ügyben. A mindent elárasztó 
idegenforgalom tipikus jelenségének szá-
mít, hogy az Instagramon és más online 
felületeken szép helyeket posztolnak, majd 
utána megrohamozzák azokat. Ez azon-
ban mindenekelőtt az egyéni turizmusból 
ered, ami jelentősen növekszik, és alig le-
het irányítani. Az incentív turizmust ezzel 
szemben, még nagy csoportok megjelenése 
esetén is, lehet befolyásolni. Legvégül, fel 
kell tenni magunknak a kérdést, hogy Svájc 
milyen turizmust szeretne – véli Stettler, 
a szakember: „Akarjuk-e ellenőrizni vagy 
korlátozni a bevándorlók számát? És ha 
igen, miképpen? Önként tegyük meg ezeket 
a lépéseket, vagy várjuk meg, amíg akkora 
lesz a társadalmi nyomás, hogy a politika 
lépni kényszerüljön?”

(Neue Zürcher Zeitung)

Monisha Rajesh

Nyolcvan vonattal a föld körül 
A „slow travel” mint modern  

repülőfüggőségünk ellenszere

Odacsoszogtam a fekhelyem végéhez, el-
húztam a függönyt és hunyorogtam, ahogy 
a kanadai nap elárasztotta a hálófülkét. A 
vonat a Sziklás-hegység szívében kanyargott 
egy kékeszöld tó szélén, az ezüstszínű vasúti 
kocsik elegánsan kígyóztak mögötte. A hó 
sávokban csillogott a hegytetőkön, a lejtőket 
borító fenyőerdők a víz széléig nyúltak, apró 
felhők tükröződtek a csöndes víztükörben. 
A pálya mellett rezgőnyár állt, levelei apró 
harangokként remegtek. Reggeli teámat két 
tenyerem közt tartva visszaültem, és azon tű-
nődtem, hogy mekkora utat tettem meg idáig.

Három hónappal ezelőtt indultam el 
London St. Pankras pályaudvaráról egy kül-
detés teljesítésének reményében: a világot 

akartam körbeutazni nyolcvan vonat segít-
ségével. Miután megdöbbenve hallottam azt 
a véleményt, hogy a vasúti romantika lassú 
halálra van ítélve, elhatároztam, hogy bebi-
zonyítom: a lassú utazásnak mindig is helye 
lesz szívünkben. Miközben megszállottjai 
lettünk a sebességnek, óránk figyelésének, a 
metróra rohanásnak, a nagy sebességű vona-
toknak, a gyorsabb internetnek és az instant 
kávénak, mégis hol van az az extra idő, amit 
megspórolunk? És mihez kezdünk vele? Ha 
a sebesség javít az életünkön, akkor mi-
ért érezzük napjainkat zsúfoltabbnak, hosz-
szabbnak és nehezebbnek, elménket pedig 
túlterheltnek és fáradtnak? Amióta elhagy-
tam Londont, és vonaton ülve beutaztam 
Európát, Oroszországot, Mongóliát, Kínát, 
Vietnámot, Thaiföldet, Szingapúrt, Malajziát 
és Japánt, az utazások szelídsége és lassú-
sága helyükre rázta a gondolataimat és a 
nyugalom állapotába ringatott. Elhagytam 
állásomat, otthonomat, vagyontárgyaimat, és 
ez lecsendesítette a fejemben a zajt.

Soha nem élveztem a repülést, az egész 
dolog zsúfoltsága és ridegsége rosszkedvet 
és rossz leheletet okoz, bedagad a lábunk 
és szanaszét áll tőle a hajunk. Idegenek 
közé ékelődve, mások térdét és könyökét 
lökdösve, magányosnak és elszigeteltnek 
érzem magam, a világ pedig alattunk nem 
több, mint egy felhőkkel időnként kitakart, 
éjszaka világító térkép. Fenn a levegőben 
állandósul a köztes állapot érzése, a vasúton 
pedig mindig ott vannak a falvak, városok, 
tengerek és állomások, amelyek gázlókö-
vekként bukkannak fel a célállomások kö-
zött. Ráadásul egyik közlekedési mód sem 
egyesíti úgy két kedvenc időtöltésemet, 
mint ez: a világban való utazgatást és az 
ágyban heverészést. Párnákra támaszkodva, 
kezemben egy csésze teával könyöklök az 
ablakban, és nézem az elsuhanó falvakat, 
kisebb-nagyobb városokat, államokat és or-
szágokat, abban a biztos tudatban, hogy 
megyek valamerre, miközben egyhelyben 
vagyok. Ha pedig megállok, hogy beszél-
gessek az útitársaimmal, lejátsszunk egy 
pókerpartit, olvassak egy kis Hemingwayt 


