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ÚTRA VALÓ

VILÁG LEGTÖBB ORSZÁGÁRÓL JELENT MÁR
meg magyar nyelvű modern, mai igényeket
kiszolgáló „bédekker”, de angoltudás bir-

tokában még jobb a helyzet: csak kézbe kell venni
egy Lonely Planet-, Moon- vagy Rough Guides-ki-
adványt, rákeresni az interneten az összes javasolt
útvonalra, népszerű látnivalóra. Mindezek ismere-
tében lassan kialakul, hogy… hová ne menjünk –
legalábbis fő célként. Igen, nem elírás: ha ma iga-
zán újdonságélményre vágyunk, s minél több in-
formáció lelhető fel egy adott vidékről, annál in-
kább elkerülendő: a valódi felfedezésnek semmi
köze mások útvonalainak követéséhez! A napja-
inkban leginkább zavaró körülményt, az élmény -
ölő látogatótömeget csak úgy lehet elkerülni, ha
eszünkbe véssük Ralph Waldo Emerson sorait:

A

HA IGAZI FELFEDEZÉSRE VÁGYSZ,
HASZNÁLJ ÚTIKÖNYVET…
… ÉS MENJ AZ ELLENKEZŐ IRÁNYBA!

„Ne kövesd az utat, bármerre is vezet! Inkább arra
menj, amerre nem vezet út, és hagyj magad mögött
egy ösvényt!”

Az utazó tapossa az ösvényt, a turista meg kö-
veti azt. Jó példa erre az indiai Goa vidéke, ami a
60-as években csupán néhány hippi és kalandor ta-
lálkahelye volt, mára már a tömegturizmus egyik
legnagyobb ázsiai központja lett, ahol a legfinnyá-
sabb turista is megtalálja a valódi Indiától lég-
mentesen elzárt élletterét arra a két hétre, ami alatt
„jól megérdemelt” pihenését tölti. De ugyanilyen
luxusturisztikai célponttá vált a legtöbb afrikai sza-
fari, a Csendes-óceáni-szigetek ismertebb zátonyai
vagy a bangkoki Khao San utca. És a mexikói 
Teotihuacán, vagy a kambodzsai Angkor Vat is erő-
sen igyekszik, hogy árban és kényelmi szolgáltatá-

sokban utolérje a többi, elsősorban külföldi turisták
igényeinek kiszolgálására átalakított helyszínt.

Amikor közel húsz éve először utaztam a mexi-
kói Yucatán-félszigetről Belize-en át Guatemalába, a
helyi buszok összes utasa nyaksérvvel ment haza,
annyira tekergették a fejüket hátrafelé, hogy láthas-
sák a „gringót”, aki fel mert szállni a járművükre.
Idén ugyanezen az útvonalon már több volt a kül-
földi, mint a helyi, és mindenhonnan angolul meg
németül harsogtak a beszá-
molók, hogy a környéken me-
lyik szálláshelyen a legjobb a
buli, legolcsóbb a sör, legke-
ményebb a matrac és főleg,
hol lehet a legkönnyebben
útitársat találni. A 21. század „kalandora” már nem
az esernyős idegenvezetőt követő, szalmakalapos
alak, hanem márkás hátizsákkal, trendi szandálban
sétáló, a legnépszerűbb útikönyvek alapján szállást
kereső, évhalasztó egyetemista, aki felháborodik, ha
kedvenc tengerparti kisvárosát megszállják egy óce-
ánjáró luxushajóból kiáramló turisták.

Vajon mi a helyzet a minden útikönyvben meg-
található „Kötelező látnivalók” fejezettel? Ugyan
mitől kötelezőek? És ha épp kihagyom? Peruban
összesen több mint fél évet töltöttem, de még nem

volt időm meglátogatni leghíresebb látványosságát,
Machu Picchu romvárosát. Tömegturizmussal meg-
hintve eddig nem volt kedvem hozzá! 30-40 éve
még biztosan lett volna vonzereje… Vajon mitől ad
többet így, mint egy kiváló dokumentumfilm? Vi-
szont ráleltem helyekre, ahová ugyan híres látniva-
lók híján senki sem javasolta az utazást, azonban
olyan élmények vártak, melyeket nem kell elmesélni
másoknak, hogy igazolhassam az utazásom lényegét.  

A turizmus a világ egyik
legdinamikusabban fejlődő
iparága, és fogyasztóinak
száma stabilan emelkedik.
Egyre kevesebb az olyan hely,
amit még valóban fel lehet

fedezni, ahol a vendég személye a lényeg és nem a
pénztárcája, ahol nem kell szórólapokat osztogató
gyerekeket vagy önjelölt túravezetőket kerülgetni.
Mind kevesebb az olyan hely, ami még nem szere-
pel valamilyen útikönyvben, útleírásban. Ha mégis
sikerül egy ilyenre akadnunk, őrizzük meg, ne tölt-
sük fel egyből utazósfórumokra, ne kiabáljuk szét
rögtön a nagyvilágba! Hátha más is eljut oda magá-
tól, még mielőtt a tömegek megérkeznének…
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Az utazó tapossa az ösvényt,
a turista követi azt! 

PERU, QOYLLUR RIT'I ZARÁNDOKLAT —A Cuzcóhoz közel magasodó Colquepunku-gleccser alatt megbújó 
Sinakara-völgy a helyi ôslakosok fontos zarándokhelye. Évente kétszer több ezer, népviseletbe öltözött hegylakó
keresi a gleccserjégben, táncolva és zenélve, napokon át egy régi prófécia ígéretét. Ahol tizenöt éve egyetlen
külföldiként a machula törzs díszvendégeként lehettem jelen, ma utazási irodák indítanak közvetlen járatokat,
teherhordókat és tolmácsokat az egyre növekvô számú turista kiszolgálására 



„Ésszel járom be a Földet!”

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány és A Földgömb magazin
Vámbéry Ármin szavaival — s egyben saját mottójával — immár hatodszor
hirdet vetélkedôt középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet
bármely magyarországi és határon túli közép iskola kétfôs csapata.

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat

A verseny alapvetôen az általános és középiskolai tananyagra, 
aktuális hírekre s az általános mûveltségre épít. 
A verseny kiemelt témaköre: AMERIKA FÖLDRAJZA
(A kontinens felfedezésének története, természeti, gazdasági, társadalmi és
kulturális földrajza, világhírû, amerikai születésû és kötôdésû emberek stb.).
Külön hangsúlyt kapnak a lapunkban megjelent és általunk kijelölt 
cikkek, írások.

A verseny három fordulóból áll: 
Az elôdöntôre 2014. február 19-én (szerdán) 15—17 óra között kerül sor. 
A középdöntô és a döntô a Bonyhádi Petôfi Sándor Evangélikus 
Gimnáziumban kerül megrendezésre 2014. március 21—22-én 

A nyertesek és felkészítô tanáraik értékes nyereményekkel gazdagodhat-
nak. Fôdíj egy egyhetes utazás az Eupolisz Utazási Iroda jóvoltából, 
de a döntôrôl senki sem mehet haza üres kézzel! 

Nevezési határidô: 2014. FEBRUÁR 3.
Nevezni lehet a verseny.afoldgomb.hu oldalon, 
illetve a (06-1) 231-4040 telefonszámon!

A RÉSZLETEKRÔL A FÖLDRAJZVERSENY HONLAPJÁN OLVASHATNAK:
verseny.afoldgomb.hu
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A versenyen csak a nevezési díjat határidôre befizetôk vehetnek részt.)
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