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TOMSITS ABIGÉL

Gambia a turizmus tükrében –
avagy a harmadik világbeli turizmus 

Gambia tükrében
A turizmus a maga komplexitásában egyre nehezebben érhetô tetten – jelenleg ez 
az egyik leggyorsabban fejlôdô globális szintû jelenség, amely egyaránt kihat a gaz-
dasági, ökológiai, technológiai, politikai és nem utolsó sorban a társadalmi környe-
zetre. Jelen tanulmány írója számára a turizmus mint kétélû kard tûnik a legszemléle-
tesebb metaforának, mely hasonlat létjogosultságának alátámasztására az alábbiak-
ban saját gambiai terepmunka-tapasztalatait teszi az értekezés tárgyává, különös 
tekintettel a gazdasági és szocio-kulturális hatásokra, illetve az azokból levezethe-
tô társadalmi differenciálódásra. Bemutatásra kerülnek a jelenség árnyoldalai, s a 
makroszinten tapasztalható pozitívumok is.
A déli országok turizmusát egyfajta neokolonialista gazdasági mechanizmus jellem-
zi, hiszen a turizmusban mint nemzetközi iparágban a koloniális strukturális kap-
csolat- és viszonyrendszer napjainkig jelen van, ahol a volt gyarmatosítottak még 
mindig a modern világ alárendeltjei. A függetlenedés csak visszafogottan jelentkezik, 
hiszen a volt gyarmati állam továbbra is aktív interakcióban marad a gyarmatosító 
országgal, és ki van téve további külsô beavatkozásoknak és kontrollnak. Ugyan-
akkor a turisták és a gambiaiak érintkezései igen sokszor pozitív kicsengésûek, egy-
re több turista kíváncsi a valódi gambiai kultúrára, egyre többen vesznek részt a 
gambiai életben, kialakul a kölcsönös érdeklôdés, a kulturális csere és „egymás se-
gítése” is.

A harmadik világbeli turizmusról szóló értekezések bôséges irodalma mintha a mai 
napig nem tette volna le voksát tárgyának megítélésével kapcsolatban. Az 1970-es 
évekig „a nemzetközi turizmusra úgy hivatkoznak, mint ami a fejlôdô országok cso-
daszere, manna a mennybôl” (Erbes, idézi Crick 1989:314). Majd a 20. század utolsó 
évtizedeiben a turizmust mint a kolonializmus továbbéltetését, az imperializmus be-
törését vagy mint egy újabb függôségi viszony kiépülését veszik górcsô alá, ami szerint 
az északi országok csupán kizsákmányolói az alávetett Délnek. Ezen nézôpont ellené-
ben megszületik az ezredfordulón az az antropológiai álláspont, mely szerint ideje 
volna az empirikus kutatások eredményeire fokuszálni, melyekbôl kitûnnek a fogadó 
közösség számára is fellépô elônyök a turizmus kapcsán, hiszen (az oly sokat hivat-
kozott gazdasági kiszivárgás ellenére) megnô a helyi populáció anyagi bevétele, létre-
jön az életminôség javulása, és az ô számukra is ugyanolyan érdekes a „másság meg-
tapasztalása”, mint maguknak a turistáknak.

Tény, hogy a turizmus a maga komplexitásában egyre nehezebben érhetô tetten – 
jelenleg ez az egyik leggyorsabban fejlôdô globális szintû gazdasági jelenség, mely 
egyaránt kihat a gazdasági, ökológiai, technológiai, politikai és nem utolsósorban a 
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társadalmi környezetre (Brown 1998; Harrison 1992; Kaspar–Fekete 2003; Wagner 
1981).

Jelen tanulmány írója számára a turizmus mint kétélû kard tûnik a legszemléletesebb 
metaforának, mely hasonlat létjogosultságának alátámasztására az alábbiakban saját 
gambiai terepmunka-tapasztalatait1 teszi az értekezés tárgyává, különös tekintettel a 
gazdasági és szociokulturális hatásokra, illetve az azokból levezethetô társadalmi dif-
ferenciálódásra. Bemutatja a jelenség árnyoldalait s a makroszinten tapasztalható 
pozitívumokat is, így például azt a tényezôt, hogy az emberek megtalálják ennek a 
globális iparnak a „helyi kiskapuit”, s ezzel különféle lehetôségeket teremtenek a ma-
guk számára.

A 21. század kezdetén a turizmus a leggyorsabban fejlôdô gazdasági szektor. Jelen-
léte egyre növekszik a fejlôdô világban, ahol ez a bevételek második legnagyobb forrá-
sa, és ennek következtében jelentôsége vetekszik a mezôgazdaságéval (Cleverdon–Ka-
lisch 2000).

„Az idegenforgalmat már régóta a Harmadik Világ gazdaságilag elmaradott orszá-
gainak nyújtandó fejlesztési támogatás rendkívül alkalmas módjának tekintik” (Kas-
par–Fekete 2003:185), s emiatt azok örömmel vesznek részt ebben a nemzetközi 
iparban. A déli országok beépítették fejlesztési terveikbe a turizmust, külön kihang-
súlyozva ezt. Hiszen ezekben a térségekben csábító a klíma, „egzotikus” a táj, és 
üdülôhelyként gazdag kulturális és történelmi örökség teszi vonzóvá ôket, s így köny-
nyû eladni a nemzetközi piacon. Mivel egyfelôl a munkaerô és a földek könnyen meg-
fizethetôk, másfelôl az ásványi anyagok, illetve az erôs exporttermelô mezôgazdasági 
ágazat hiányzik (ami például Gambiára is igaz), azt remélik, hogy a turizmus lehetsé-
ges forrása lesz a külföldi tôke beáramlásának, hogy új munkahelyeket teremt, illetve 
hogy serkenti a helyi termékek piacát, vagy fejleszti az infrastruktúrát.

Gambia is, mint sok más harmadik világbeli ország, a turizmust helyezte gazdasági 
stratégiájának középpontjába (Jafari, idézi Crick 1989:310; Ryan 1991:65). Az ország 
liberális, piaci alapú gazdasága leginkább a hagyományos önfenntartó mezôgazdaság-
gal és a földimogyoró exportálásával jellemezhetô, hiszen ásványkincsekkel és más 
természetes erôforrásokkal alig bír. Egyéb gazdasági szektorok (úgymint az állattartás, 
a halászat, a kézmûipar és a turizmus) további jelentôs bevétellel járulnak hozzá az 
ország gazdaságához.

Gambiát az angolok gyarmatosították 1888-ban, majd 1965-ben elnyerte függet-
lenségét. Ebben az évben jelentek meg az elsô svéd turisták2 – tehát amint véget ért 
a kolonializmus, elkezdôdött a turizmus.

Jawara, az akkori elnök a svédek által elkezdett turizmustól remélte, hogy a dalasi 
(azaz a helyi valuta) erôsödni fog, és a gazdasági súlypont a földimogyoróról áttevôdhet 
a turizmusra. Jawara turizmus felé irányuló elsô gazdaságpolitikai lépése a turistate-
rületek kijelölése volt (TDA – Tourism Development Area program). Wagner Gambiá-
ról szóló cikkében (Wagner 1981) megjegyzi, hogy a turizmus fejlesztésének szándé-
ka nem helyi szinten fogalmazódott meg, hanem Bertil Harding, az elsô svéd utazás-
szervezô által (róla nevezték el a nyugati övezeten végigfutó fôutat).

Az 1960-as években érkezô elsô svéd látogatók óta a turisták száma körülbelül 350 
százalékkal nôtt, közvetlenül 85 ezer embert foglalkoztat az iparág (ami az összes 
munkavállaló számának 14,2 százalékát jelenti – ennél többen csak a mezôgazdaság-
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ban dolgoznak), és a GDP 12 százalékát tette ki 2007-ben. Jelenleg több mint százezer 
látogató jön évente, melynek negyven százaléka minden évben visszajár (Drammeh 
2007).

A turizmusnak a fogadó közösségre, illetve annak tagjaira gyakorolt hatását több-
féleképpen értelmezik. Sokan a szegényebb régiók országaiban a turizmust a gazdasági 
fejlôdés és az életminôség javulási útjának tekintik, míg mások a nyugati imperializmus 
betörését látják ebben a folyamatban, a posztkoloniális viszonyok továbbéltetését vagy 
csak a függôségi viszony megerôsítését – „befektetni a turizmusba, befektetni a füg-
gôségi viszonyba” (Hoivik, idézi Crick 1989:321).

Hiller szerint a turizmus azt reprezentálja, hogy a gazdaságilag erôs nemzetek mi-
ként viszonyulnak a világ többi részéhez (Crick 1989). Sokan úgy vélik, hogy a turista 
és a vendéglátó viszonya kiválóan értelmezhetô egy magasabb szintû kontextusban, 
azaz párhuzamba helyezhetô azzal, ahogy a gazdag Nyugat és a fejlôdô világ érintke-
zik egymással.

Egyesek a turizmusban csak a kedvezô hatásokat hangsúlyozzák, mintha kizárólag 
áldást hozna a fejlôdô régióknak, így például a WTO is ekképp hirdeti ezt a szabadidôs 
tevékenységet: „Passport to Peace”, azaz ’útlevél a békéhez’, ami az interkulturális 
kommunikáció elterjesztésére és az ezáltal létrejövô szociokulturális megértésre utal. 
Ezen nézôpont ellenében megfogalmazták már a turizmus egyértelmû hiányosságait, 
tökéletlenségét is. A minél több turisztikai fejlesztés nem jelent mindenképpen nö-
vekvô jólétet, ezenkívül a turizmus mûködése gyakran nincs összhangban annak szlo-
genjével (Hall–Richards 2000; Smith-Duffy 2003:138).

„A kritikusok szerint a fôbb problémák egyike a délen végbemenô fejlesztésekkel 
kapcsolatban az, hogy megnehezítik az életet, és új gazdasági és szociális felosztást 
jelentenek a fogadó közösségen belül. Az enklávéturizmusra ez különösen igaz, mely 
az all-inclusive üdülôövezetek létrejötte révén térbeli egyenlôtlenségeket teremt.” 
(Smith–Duffy 2003:138.)

Gambiában mára kialakult a tömegturizmus, hiszen az ország tökéletesen megfelel 
annak kritériumainak: itt megvan a napfény, a homokos part, a tenger és a negyedik, 
vegyesebb megítélés alá esô lehetôség, a szexturizmus is – minderre a szakirodalom-
ban „4 S” turizmusként hivatkoznak (sun, sand, sea és sex). Mostanra ez az üdülési 
forma (melyre Smith és Duffy enklávéturizmusként hivatkozik) vált leginkább jellem-
zôvé, igaz, a gambiai turizmus szereplôi felismerték ennek hátrányait, és igyekeznek 
többek között kiszélesíteni a turisztikai választékot – megteremtve az öko- és a kultu-
rális turizmus alapjait –, bevonni a helyi termelôket és vállalkozókat, illetve képzéseket 
biztosítani.

Gambiában fôleg a nyugati partra koncentrálódik a turizmus, így ez a régió igen gyors 
gazdasági, környezeti és társadalmi-kulturális változáson megy keresztül. A hagyo-
mányosan lassabb tempójú életvitel dinamikusan növekvô környezettel néz szembe.
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Gazdasági aspektusok: a globális dinamika és a helyi adaptáció

A turizmus gazdasági hatásai igen összetettek, nehéz ôket egy mérleg pozitív vagy 
negatív serpenyôjébe tenni, hiszen:

figyelhetô meg;

-
közöket, másrészt a hazai termékeket felváltó árukat jelent);

csökkenti, míg máshol erôsíti;

-
mogatják iskoláztatásukat (vagy gyermekeikét), üzleti tevékenységeiket, ám ez a 
jelenség, noha igen kedvezô, bizonyos esetekben kétes (érdek)kapcsolatokat ered-
ményez a vendégek és a vendéglátók között.

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gazdasági folyamatok ki-
hatással vannak egyéb, nem gazdasági tényezôkre is (például a munkahelyek számának 
növekedése megmásítja a társadalmi környezetet is; az importtermékek megjelenése 
hatással van a helyi értékrendszerre; az infrastruktúra fejlôdése kihat az ökológiai kör-
nyezetre stb.).

Saját meglátásom szerint felfedezhetô a déli országok turizmusában egyfajta neo-
kolonialista gazdasági mechanizmus. Hiszen a turizmusban mint nemzetközi iparban 
a koloniális strukturális kapcsolat- és viszonyrendszer napjainkig jelen van, ahol a volt 
gyarmatosítottak még mindig a modern világ alávetettjei, illetve alárendeltjei – igaz, 
idôközben a politikai kapcsolatból leginkább gazdasági meghatározottságú érintkezés 
lett. A függetlenedés csak visszafogottan jelentkezik, hiszen a volt gyarmati állam to-
vábbra is aktív interakcióban marad a gyarmatosító országgal, és ki van téve további 
külsô beavatkozásoknak és kontrollnak (a WTO 1997-es becslése szerint a nemzet-
közi turizmussal kapcsolatos projektek nyolcvan százalékban transznacionális cégek 
ellenôrzése alatt állnak). Tapasztalatom szerint a turizmus mint iparág és a vendéglá-
tó fél közötti viszony hierarchizált, rendkívül egyenlôtlen, és ebbôl kifolyólag sok 
esetben feszültségekkel terhes, ám makroszinten a turisták és a gambiaiak érintkezé-
sei igen sokszor pozitív kicsengésûek.

A fejlôdô országok esetében a turizmus elvi alapja az úgynevezett kemény valuták 
keresete,3 továbbá sok esetben ez az egyetlen lehetôség az exportbevételekre. Ám 
ezekben az országokban az elvárt keresetek rendszerint nem olyan magasak, mint 
ahogy eleinte remélték, különösen, ha függenek az utazási irodáktól és légitársaságok-
tól, amelyek székhelye a turistaküldô országban van (és emiatt a profit nagy része 
kiszivárog a befogadó országból). Gambiában például fôleg brit utazási irodák (Gam-
bian Experience, Thomas Cook, Olympic Travel és egyebek) tartják kezükben ezt a 
piacot. Emiatt a mindent magukban foglaló szervezett utak (úgynevezett package tours) 
esetében a turista által kifizetett összeg nagy arányban kerül vissza a turistaküldô 
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országba (a kifizetett összegnek csupán negyven százaléka fedezi az utazási költsé-
get).

A fejlôdô országok turizmus felé való nyitásának korai szakaszában az OECD, a 
Világbank és az ENSZ mind propagálta a turizmust mint a végtelen lehetôségek tár-
házát. S noha „valóban bejöttek a külföldi valuták, ez csak a külsô országok behatá-
sait erôsítette az adott fejlôdô országban. Sokan úgy ugrottak bele az iparágba, hogy 
azt sem tudták, milyen költségekkel jár, milyen következményei vannak, és befektettek, 
holott talán másba kellett volna, de legalábbis semmi esetre sem a turizmusba ekkora 
mértékben.” (Crick 1989:315.)

Sok ország, fôleg a fejlôdô régiók közül, melyek kevésbé képesek más bevételi for-
rásokat elôteremteni, a turizmusban látja a gazdasági fellendülés lehetôségét, így kény-
telenek a betörô iparágnak fejet hajtani – ezen patthelyzet miatt vélnek sokan a turiz-
musban neokolonialista jegyeket felfedezni.

„A turista áradat jelenlegi »egyirányú utcája« a fejlôdô országokat a turistákat kül-
dô országok gazdasági és politikai eseményeitôl való veszélyes függôségbe sodorja.” 
(Kaspar–Fekete 2003: 186.) Ahogy Wagner mondja: „[…] a turizmus csak egy újabb 
példája a gazdasági növekedésnek, amely csupán a függôségi viszonyt terjeszti ki a 
külsô ország döntési hatalma, befolyása által” (Wagner 1981:190). „Ennek a függôsé-
gi viszonynak köszönhetôen a nyereség nagymértékben visszaszivárog abba az ország-
ba, ahol a multinacionális vállalatok székhelye van” (Pearce–Butler, eds. 1999:212).

Az országban magas a külföldi tulajdonú hotelek aránya, így egy adott hotel, bár 
sikeresen vonzza a vendégeket, a lokális piacra csekély hatással van, hiszen a bevéte-
lek kiáramlanak a helyi környezetbôl. Továbbá komoly problémát okoz az is, hogy 
kismértékben vonják be a helyi termelôket, illetve vállalkozókat.

Feszültséget okoz a nem helyi munkaerô alkalmazása. „Mivel a fejlôdô országokban 
viszonylag alacsony a képzettségi szint, valamint sok külföldi vállalat van jelen ezen 
a területen, az anyagi szempontból jobb állásokat a külföldiek töltik be.” (Kaspar–Fe-
kete 2003:185.) Ez a jelenség gyakori a multinacionális vállalatoknál, így helyi szinten 
frusztrációt vált ki, és a lokális közösségben erôsíti a gyarmati idôk letûntnek vélt 
rendszerének meglétét.

Az elégedetlenség az alacsony fizetség vagy pozíció miatt nem ritka jelenség a har-
madik világbeli turizmusban, és ez a gambiai szférában is észlelhetô. Noha a gambiai 
munkaerô alkalmazásának állami szorgalmazása kedvezônek tûnhet (ezt már az 1970-es 
évektôl ígéri is az állam), el is üldözheti a külföldi befektetôket (Wagner 1981).

A gazdasági hatások meghatározó eleme a turisztikai szolgáltatások természete és 
vonzereje, aminek figyelembevétele segít meghatározni a turizmusból eredô totális 
fogyasztást. Többek között az úgynevezett csomagtúrák (például az all-inclusive utak) 
nagy aránya miatt Gambiában a turisták alig – vagy egyáltalán nem – költenek a helyi 
piacon (Drammeh 2007). Ugyanígy hatnak az idegenvezetôk figyelmeztetései, misze-
rint a hotel területét elhagyni veszélyes. Ezek a félrevezetések, illetve a turisták félel-
mei és kényelmi igényei a helyi közegtôl elzárt buborékot alkotnak köréjük. Létrejön 
egy modern mikrovilág, melyben a turista jól érezheti magát Afrikában, ahol egyszer-
re van távol és mégis közel saját megszokott világához.

A turisták típusai szintén meghatározó tényezôk: minél többen vannak, és minél 
többet költenek, annál nagyobb hatással vannak a helyi gazdaságra. Igényeik termé-
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szete szintén meghatározó. Mivel a tömegturizmus igényeit külsô forrásokból tudják 
csak kielégíteni, az abból származó bevételek is elhagyják az országot (Pearce–Butler, 
eds. 1999:212). A megnövekvô importigény több okból sem elônyös: egyfelôl rontja 
az ország fizetési mérlegének egyensúlyát, másfelôl csökkenti azt a gazdasági alapot, 
melybôl az ország finanszírozhatná az egyéb – esetleg prioritást élvezô – szociális 
szektorokat, például az egészségügyet vagy az oktatást.

A turizmus gazdasági vetületeit vizsgálva nem szabad megfeledkeznünk arról sem, 
hogy akik a turisztikai iparba közvetlenül befektettek, azok a helyi átlagjövedelem 
többszörösét keresik. Ez a réteg elônyös gazdasági helyzetébôl következôen egyúttal 
kedvezô társadalmi pozícióba is lép. (A létrejövô vagyoni differenciálódások kihatnak 
a társadalmi környezetre is, aminek bemutatására, illetve elemzésére egy késôbbi fe-
jezetben térek ki.) A turisztikai iparban dolgozók – a munkahelyüket ügyesen kihasz-
nálva – mintegy beleszövôdnek a turizmus világába: a turistákkal a hivatalos közegen 
túl is barátkoznak, azaz próbálnak olyan személyes kapcsolatokat kiépíteni, melyek 
nagy részébôl hasznuk is származik. Ez a következô szinteken kel életre:

1. Egyes turisták bizonyos helyzetekben, például ha egy helyi lakos meghívja ôket 
a családjához, szívesen adnak adománynak titulált összeget. Anna és Peter spanyol 
házaspár, akik összebarátkoztak az egyik hotelben dolgozó felszolgálónôvel, Mai-jel. 
A pár egyszer meghívta Mait vacsorára, aki viszonzásképpen szintén meginvitálta a 
saját családjához ôket, egy banjuli külvárosi bádogkunyhóba. Amikor Anna és Peter 
elmesélte nekem az élményeit, döbbenet volt az arcukon. Döbbenet a szegénység és 
a nagyszerû vendégszeretet hatására. Nagyon hálásak voltak Mainek, és úgy érezték, 
megengedhetik maguknak, hogy egy számukra jelképes összeget adjanak Mainek, se-
gítve ôt és családját.

2. Dave (egy ír turista) egy tengerparti bárban ismert meg egy fiút, akit igen intelli-
gensnek talált és megkedvelt. Elhatározta, hogy anyagi segítséget nyújt a fiúnak az 
iskola elvégzéséhez. Dave már nyolc éve visszajár Gambiába (ha teheti, évente több-
ször is), így a fiút mindig tudta ellenôrizni, hogy valóban megfelelôen használja-e fel 
a támogatás összegét. Azóta a fiú elvégzett egy könyvelôtanfolyamot, és most már 
meg tud állni a saját lábán (Dave ennek ellenére továbbra is támogatja).

3. Üzleti tevékenységeket is támogatnak az idegenek: Mike brit visszatérô vendég, 
sok idôt töltött együtt a taxisofôr Dawdával. Mikor Dawda autója elromlott, Mike áll-
ta az autó javítási költségeit.

4. Laminnal egy bárban4 dolgoztam, ô volt a fô bárpultos-mixer munkatársam. 
Harmincnyolc évesen már tizenöt évnyi szórakoztatóipari tapasztalatot tudhat a háta 
mögött, melybôl az utóbbi öt évet már ebben a bárban töltötte. Nagyszerû jellemével, 
szórakoztató humorával minden vendég szívébe belopta magát. Igazi profi volt, aki 
mindig megtartotta a magánügyeit és általában a gondolatait is magának. Több hó-
napot együtt kellett vele dolgoznom ahhoz, hogy valóban megismerjem.

Egy mindig visszatérô turistákból álló baráti csoport vett magának egy házat Gam-
biában, ám hogy távollétükben ne álljon üresen, Laminnak felajánlották, hogy költöz-
zön be. Sôt mi több, ha ügyes, kerítsen magának fizetôvendégeket, akiket elszállásol-
hat a házban, és a tôlük kapott pénzt megtarthatja. Lamin ettôl függetlenül (bár nagyon 
hálás volt ezeknek az embereknek) sokszor erôs kritikával illette az országában ki-
alakult turizmust. Havi fizetésének (amely 3500 dalasi, azaz 26 ezer forint, s ez hat-
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szorosa az átlagos gambiai keresetnek, és melyhez havi szinten még körülbelül ugyan-
ennyi borravaló is járult) relatíve magas volta ellenére sokszor elkeseredett. Hiszen 
látta, hogy huszonéves fiatalok egy éjszaka alatt annyit költenek, mint amennyi az ô 
fizetése, és látta, hogy a turisták bármikor jöhetnek az ô országába, ám amikor ô el 
akart jutni az Egyesült Királyságba, elutasították (a száz dollárnak, azaz 16 ezer fo-
rintnak megfelelô illeték megfizetése ellenére). Mindig szembesült a nemzetközi vi-
szonylatban hátrányos helyzetével, még ha helyi szinten kiemelkedôen szerencsésnek 
is mondhatta magát.

5. Ugyanezzel a kettôsséggel találkoztam Daniel esetében is, aki a legnagyobb szál-
lodában, a Kairaba Hotelben dolgozik könyvelôként. Holland turisták személyében ô 
is segítôkre lelt, akik kifizették az utolsó tanulmányait. Mikor kértem, hogy sorolja fel 
a turizmus általa tapasztalt jó és rossz oldalait, a következôket említette:

a) a prostitúció és a pedofília egyre inkább elterjed, akárcsak a különbözô drogok 
használata (melyek szerinte a repülôtéren tapasztalható korrupció miatt jöhettek be 
az országba), „a kultúránk haldoklik, egyre inkább az európai jön be”;

b) ám mindezek ellenére Daniel szerint több elôny származik a turizmusból, mint 
hátrány, hiszen például a Kairaba Hotel a helyi termelôket immár egyre inkább be-
vonja az iparba, s tôlük vásárolja meg az ételeket. A munkafeltételek egyre kedvezôb-
bek, ugyanakkor megjegyezte, hogy egy szobafoglalási menedzserként dolgozó egyip-
tomi kollégája negyvenezer dalasit keres, amihez hozzájönnek még az ingyen lakás és 
egyéb szolgáltatások, miközben Danielnek most emelték meg a fizetését 6500 dalasi-
ra, utazási támogatását 820 dalasira és egyéb juttatásait 2500 dalasira, azaz összesen 
9820 dalasit kap egy hónapban. Mikor megkérdeztem, elégedett-e, azt felelte, „igen, 
gambiai viszonylatban nem panaszkodhatom”.

6. „Figyelemre méltó, hogy a nemzetközi turizmus megteremtette azt a (fiatal) fér-
fiakból álló csoportot, akik a hotelek, a part vagy a reptér körül töltik idejüket, hiszen 
a gazdag turisták a gazdaságilag elnyomott országok társadalmai számára egy lehet-
séges anyagi forrást jelentenek.” (Wagner 1981:199.) Ezek a többnyire fiatal turista-
barátok (helyi nevükön: bumsterek) állandóan ismerkedni akarnak a turistákkal, ami 
eleinte kedvességnek tûnik, de elôbb-utóbb kiderül, hogy barátkozásuk nem érdek 
nélküli. Sok esetben szinte lehetetlen ezektôl a helyi fiataloktól búcsút venni. E jelen-
ség fôleg a munkanélküliségnek köszönhetô, illetve annak a reménynek, hogy a turis-
ták mint „új barátok” esetleg szponzorálják ôket – tanulmányi, üzleti ügyekben, uta-
zásban –, vagy segítenek eljutni Európába, például házasság révén. Természetesen 
sokan sikeresek, és valóban vannak turisták, akik segítik a helyieket (lásd az elôzô pél-
dákat), vagy akik szerelmesek lesznek egy gambiai ifjúba, összeházasodnak, és elviszik 
újdonsült párjukat Európába. Éppen emiatt jogosan feltételezhetik a még szerencsével 
nem járt bumsterek, hogy egyszer nekik is a segítségükre lesz valaki, illetve hogy ôk is 
találnak majd egy „naiv” jövendôbelit. Ebbôl kifolyólag ez a társadalmi magatartás 
nemcsak fenntartja, de generálja is önmagát.

7. Az egyik kollégám, Rose, akivel az említett bárban dolgoztam, meghívott a csa-
ládjához. Örömmel vettem a kedvességét, és másnap el is mentem. Mikor már hosszabb 
ideje ott voltam, és megismertem Rose családtagjait, Rose azt mondta: „Te most már 
voltál az otthonomban, segíts nekem vízumot szerezni, hogy én is mehessek a tiedbe.” 
Sajnálattal nyugtáztam, hogy a barátkozó magatartás nem volt önzetlen. Más eseteket 
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is megismertem, melyekben a helyiek – látva, hogy egyes sorstársaik milyen szeren-
csések – sokszor azzal a szándékkal barátkoznak a turistákkal, hogy ôk is találjanak 
támogatókat. Így olyan tendencia van kibontakozóban, mely bizonyos érdeket felté-
telez a két fél között, s miután ezt sokszor nehéz kiszûrni, feszültség keletkezhet a 
vendéglátók és a turisták között.

Sokan sokféle személyes haszonra tesznek szert a turistákkal való kapcsolataikból, 
így érthetô, hogy a helyiek körében kialakul az a törekvés, hogy a turistákkal jóban 
legyenek. A turisták, illetve a velük való találkozás egyfajta segítséget, elôrelépést 
eredményezhet a nehéz hétköznapokban, de akár kiutat is jelenthet a szegénységbôl. 
Azok a gambiaiak, akik valamilyen szinten kapcsolatban állnak a turizmussal, általában 
kitûnô emberismeretet fejlesztettek ki a barátkozás érdekében, és igen kifinomultan 
alkalmazkodnak a turisták euroatlanti kultúráihoz. A helyiek tehát meglehetôsen füg-
genek gazdaságilag a turizmustól, mely reláció sok esetben torzulásokat okoz az ipar 
és a helyiek, illetve a turisták és a helyiek kapcsolatában egyaránt, ugyanakkor ezen a 
szinten jelentkezik a helyiek számára a leglátványosabb anyagi elôny.

Társadalmi és kulturális hatások

Noha a turizmust a benne érdekelt szereplôk fôként mint globális érvényû gazdasági 
folyamatot tartják számon, éppúgy hozzájárul a szociokulturális, mint a gazdasági 
vagy környezeti változásokhoz, amit azonban jóval nehezebb mérni. A társadalmi 
vonatkozások komplexitása miatt a hatásoknak, illetve azok következményeinek fel-
fejtése igen nagy kihívás. Kiváltképp, ha figyelembe vesszük, hogy a turizmus bizonyos 
elemeinek hatásai idôben elnyúltan jelentkeznek, így az ok-okozati kapcsolat nem 
mindig egyértelmû. A turizmus égisze alatt végbemenô, a helyi lakosságot érô társa-
dalmi-kulturális hatások szerteágazó és egymással kölcsönhatásban álló folyamatok 
összességét jelentik. A turizmus változást idéz elô a külvilágról alkotott képzetekben, 
az érték- és szokásrendszerben, a kulturális identitás erôsödésében vagy gyengülé-
sében, a gazdasági hatások által jelentkezô vagyoni különbségekben, melyek a szo-
ciális környezetet is megmásítják. Mindezek bemutatására az alábbiakban kerül sor, 
illetve külön fejezetben tárgyalom a turizmus okozta társadalmi differenciálódás kér-
dését.

Egyre inkább elfogadott nézet, miszerint a turizmus mint szabadidôs tevékenység 
a modern ember szükséglete, és emiatt válhatott a fejlôdô országok társadalmainak 
szemében is az idôtöltés megszokott módjává. Az utazások mozgatórugója a „civili-
zált” ember vágya, hogy eljusson egy „civilizálatlan” tájra, mintegy kilépve saját, meg-
szokott környezetébôl – mégis mindezt valójában egy európai mikrovilágban kívánja 
megtenni (Smith–Duffy 2003). Megfigyelhetô, hogy a turizmus egyre inkább vissza-
tükrözi a turista kultúráját és értékrendszerét az adott desztinációban, míg a vendég-
látó közösség kultúrája fokozatosan háttérbe szorul. Ez párhuzamba állítható Latouc-
he vélekedésével, aki azt mondja, hogy „a fejlôdés (illetve a fejlesztés) csupán a világ 
nyugatiasítása” (idézi Smith–Duffy 2003:83), s emiatt sokan csak a gyarmatosítási 
beavatkozás újabb példájának vélik. Ez a jelenség a következô példákon kiválóan tetten 
érhetô Gambiában is:
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1. Az állam a tengerparti övezeteket fokozatosan eladja a turizmust népszerûsítô 
cégeknek, hogy azok az adott területen hoteleket építsenek, így a helyiek élettere fo-
kozatosan leszûkül, illetve a part felôl a szárazföld belseje felé tolódik. A turisztikai 
övezetben (ami Gambiában fôleg a nyugati tengerparti sávot foglalja magában) infra-
strukturális fejlôdés figyelhetô meg, ami az utak építését, illetve azok minôségi javu-
lását jelenti, s magában foglalja a köztereket elfoglaló reklámtáblák megjelenését, több-
emeletes házak építését, a taxik erôs jelenlétét. Ezen ismérvek egyéb gambiai urbánus 
területeken csekély mértékben figyelhetôk meg. A boltok és éttermek kínálata is asze-
rint differenciálódik, hogy az a turizmus számára elérhetô helyen fekszik-e, vagy sem 
(a kínálat értelemszerûen a keresletnek felel meg).

2. Az öltözködés az egyik legszembetûnôbb dimenziója a turizmus keltette válto-
zásoknak, és ezért egyre inkább hasonlít a gambiai viselet az európaiakéhoz. Gambia 
lakosságának kilencven százaléka mozlim, így a hagyományôrzô nôi lakosság a testet 
elfedô bô ruhadarabokat, hosszú szoknyákat visel. Ám a viselet fokozatosan közelít 
az európaihoz, és így a nôk, fôleg a fiatalabbak már nem szégyenlôsek, és szûk, tes-
tüket kevésbé leplezô ruhákat vesznek fel. Beszéltem például olyan édesanyával, akiben 
megbotránkozást váltott ki a fiatalok körében terjedô új divat, a farmer, amely testhez 
feszülô fazonjával „szexuálisan kihívó”. A férfiakra is jellemzô a farmer és az amerikai 
vagy európai (fôként rap/hip-hop zenei irányzatokhoz sorolható) elôadók vagy zene-
karok pólójának viselése. Akik pedig az európai igényeknek megfelelô hotelben vagy 
étteremben dolgoznak, azok természetesen annak megfelelô ruházatot – a nôk kosz-
tümöt, a férfiak öltönyt vagy egyenruhát – öltenek magukra munkájuk során.

A „mókuskerékbôl elmenekült” turista sok esetben csak pihenni jön Gambiába, és 
a helyiektôl elzárkózva tölti a vakációt. Nem kíváncsi a helyi kultúrára, emberekre, 
viselkedése egyfajta érdektelenséget sugall, ami zavart kelt a vendéglátó közösség kö-
rében. „Az utolsó dolog, amit a turista akar, hogy a szociális problémákra emlékez-
tessék, így az ignorálás áldás” (Smith–Duffy 2003:60). Ugyanakkor a turista elvárja, 
hogy amíg ô kipiheni a stresszt, addig mások, azaz a helyi vendéglátó közösség tagjai 
szolgálják ôt ki tökéletesen (sok esetben ez az egyetlen kommunikációs csatorna, amin 
keresztül turista és helyi érintkezik).

A turisták ritkán láthatók a turisztikai övezeteken kívül. Ez egyrészt köszönhetô 
annak, hogy ôk pihenni, a napfényt élvezni jönnek. „Sok turista utazik a nap és a ho-
mok miatt, örömük abból adódik, hogy nem kell semmiért sem aggódniuk, mások ki-
szolgálják ôket, és kedvenc ételeiket fogyaszthatják.” (Smith-Duffy 2003:60.) A turis-
ta kiszakítja magát a mindennapok szociális kötelezettségeibôl, s nemigen kíváncsi a 
hotelen kívüli világra, megteremtve így a maga számára egy hétköznapi környezetet, 
valóságot. Ehhez hozzájárul még a külföldi tulajdonú utazási irodák tájékoztatása is, 
miszerint a hotelen kívül lenni nem biztonságos sem a testi épség, sem a higiénia 
szempontjából. Igaz, ha mégis kilépnek, sok esetben elôfordul, hogy a már említett 
bumsterek sora sokkolja, illetve támadja le ôket.

A szakirodalomban beach boyként, azaz selyemfiúként is hivatkoznak a bumsterek-
re, akiknek jelenléte Gambiában komoly problémát jelent. Erôszakosságuk nagy ellen-
szenvet vált ki a turistákból, akik sokszor zaklatásként élik meg a bumsterek közele-
dését. Ennek elkerülése érdekében a 2005–2006-os fôszezonban a bumstereket egyszer 
kitiltották a tengerparti övezetbôl két napra. Ez azt jelentette, hogy katonák ôrizték a 
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turisták nyugalmát, és ha egy helyi – aki természetesen nem volt minden esetben 
bumster – lejött a partra, annak súlyos következményei lettek számára.

Hogy a turizmusból minél több pénzt nyerjen az állam, a tengerparti területeket 
kvázi kinevezte fehér övezeteknek. Következésképp a helyieket kitiltották saját élet-
környezetükbôl, ami felidézte bennük, milyen lehetett a több évvel korábbi kolonia-
lizmus, amikor fekete ember nem mehetett a fehérek területére.

A fôbb szociális következmények közé sorolhatók még:
1. A helyiek sokszor próbálják utánozni a turistát, így a helyi kultúra, hagyomány-

rendszer átalakul a turisták érték-, illetve szokásrendszerének megfelelôen, sôt bizonyos 
esetekben ezt magának a turistának az igénye idézi elô (étel, öltözék, zene, mûvészet). 
Ezek a transzformációs folyamatok a helyi identitás elvesztésével fenyegetnek.

Ez nagyban kihat például a hagyományos mûvészetre, hiszen a helyi kézmûvesek 
leginkább a turisták igényeinek megfelelôen készítik portékájukat. A brikamai piacon 
(Gambia legismertebb kézmûvespiacán) Mohamed elmondta, hogy a holland turisták 
miatt korábban könyvtartót készített, a németek kérésére falra akasztható csillagot, 
és egyéb kívánságokat is igyekszik teljesíteni. Megfigyelhetô egyfajta kulturális keve-
redés: a tárgyak funkcionalitásukat tekintve európaiak, míg esztétikailag, kinézetre 
afrikaiak. Ezzel a párhuzammal talán az egész afrikai turizmus is jellemezhetô: turista-
elvárások afrikai köntösben.

2. A kulturális öntudatosság elvész, kivéve azokban a városokban, falvakban, tu-
risztikai látnivalók esetében, ahol az „eredeti Afrikát” adják el mint terméket, és szol-
gáltatásként különbözô helyi szokásokat, rítusokat mutatnak be. Egyfajta ellentmon-
dásosság figyelhetô meg: a turisták érdeklôdnek az (általuk elképzelt) afrikai kultúra 
iránt, hiszen az oly „idilli és egzotikus”, ugyanakkor érdektelenek ugyanazon emberek 
bármilyen szintû vagy mértékû problémáival szemben. Az idealizált afrikai kultúra 
fokozatosan árucikké válik a turizmus hatására.

3. A tömegturizmus során egyfajta paradox helyzet tapasztalható a helyiek részérôl 
is: elutasítják az idegen kultúrákat a gyarmatosítás hosszan tartó negatív hatásai mi-
att, ugyanakkor szükségük van arra, hogy ugyanezen kultúrák tagjai meglátogassák 
ôket, s mint turisták financiális hasznot hozzanak magukkal. A nyugat-afrikai turizmus 
népszerû a transzatlanti rabszolga-kereskedelem kapcsán is: sok turista látogat ide, 
hogy megismerje ennek történetét. Jellemzô, hogy ezeken a rabszolgasággal kapcso-
latos látnivalókon a történelem bemutatása mellôzi a politikai aspektust, és a történ-
teket inkább mint „érdekes eseményt” meséli el.

„Az [afrikai] embereket ezeken a tájakon gyakran passzív szereplôként, ugyanakkor 
az urbanizálódott és iparosodott országok fehér felfedezôinek – akik az autentikusság 
eredetét keresik – hálás fogadóiként is ábrázolják” (Aitchison, idézi Smith-Duffy 
2003:112).

4. A kulturális lealacsonyítás esetei figyelhetôk meg azokban az esetekben, amikor 
különféle turisztikai programok alkalmával a helyi közösség tagjai egyfajta „turisztikai 
objektumként” jelennek meg (lásd Jufureh – azaz Kunta Kinteh faluja, mely az egyik 
fô attrakciója Gambiának).

Hadd osszam meg egy személyes, igen sokkoló élményemet, amikor egy utazási 
iroda által szervezett egynapos csoportos kiránduláson vettem részt. Ez hajóúttal 
egybekötött látogatás volt Kunta Kinteh falujában. A turisták biztonságáért felelôs, 
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szintén helyi – mondhatnánk biztonsági – ember bottal ütlegelve hessegette el az 
odasereglô helyieket, azaz fôleg a turisták iránt érdeklôdô gyerekeket és a turistákat 
köszöntô felnôtteket. Mindez természetesen a turisták szeme elôtt zajlott, reprezen-
tatív példáját adva a kölcsönös kulturális megértés és érdeklôdés hiányának, ami a 
turizmus egyik alappillére kellene hogy legyen.

5. A fejlôdô országok turizmusára jellemzô, hogy amikor gazdag turisták érkeznek, 
és helyi viszonylatban rengeteg pénzt költenek, vagy akár méregdrága felszerelésekkel 
járnak, a helyiekben felelevenedik a rég befejezôdött gyarmatosítás emléke. Ilyenkor 
szembetûnôvé válik a turisták jobb anyagi helyzete, ami a letûnt gyarmatosítási idôk 
elmúltával a mai napig mit sem változott.

„Az üdülôterületeken csupán a turistát látják el élelemmel, a szálloda állapota nagy 
kontrasztban áll a szomszédos helyi környezettel.” (Smith-Duffy 2003:138.) Az a tény, 
hogy egy turista egy vacsorára többet költ, mint a helyi pincér egyhavi keresete (aki 
– ne felejtsük el, hogy – helyi viszonylatban magas jövedelmûnek számít), csökkenti 
az adott dolgozó önértékelését (ezzel sokszor szembesültem, például abban a bárban, 
ahol dolgoztam), erôsítve a fehér embernek való alávetettség, illetve alárendeltség ér-
zését.

Ezenfelül a turistáknak minden biztosított még az üdülésük során is: a hotelben van 
vízellátás és áramszolgáltatás. Ezzel szemben, ha egy helyi családnál be is van vezet-
ve az ivóvíz és a villanyáram, akkor is gyakori, hogy vagy az egyik, vagy a másik épp 
nem áll rendelkezésre. Ez az atmoszféra erôsíti a lokálpatrióták szemében azt a rég 
berögzült vélekedést, hogy a „fehéreknek bezzeg mindig mindene megvan”. „A turis-
ták és a befogadó közösség közötti éles gazdasági és szociális különbség erôsíti a 
kulturális szétszakadást, illetve az életvitelek, -stílusok transzformációját” (Pearce–
Butler, eds. 1999:213).

Ezek a gazdasági egyenlôtlenségek a helyiek szintjén frusztrációhoz és elégedetlen-
séghez vezetnek, ami sok esetben azt a konklúziót jelenti számukra, hogy Európában 
kell a jobb életvitel lehetôségét keresni. Tehát megjelenik az identitáskrízis, az elvá-
gyódás, ami a turizmus egy mellékhatása (igaz, ehhez a jelenséghez még a média, 
például a televízió és a rádió is hozzájárul).

A turizmus egy másik tipikus társadalmi jelensége a szexturizmus, ami párhuzam-
ba állítható a vendégek számának növekedésével. Noha a turizmus nem tehetô egye-
düli felelôs faktorrá a szexuális kihasználásért, könnyen teremt arra lehetôséget. Van-
nak olyanok a helyiek között, akik a szexturizmust könnyû pénzszerzésnek tekintik, 
míg másoknak nincs más lehetôségük a megélhetésre, és megint mások azt remélik az 
együttléttôl, hogy eljuthatnak Európába, mintegy kiutat találva a szegénységbôl.

Gambia igen ismert a szexturizmusáról, a tengerparton sétálva rengeteg vegyes párt 
láthatunk. Hall érvelése szerint a harmadik világ szexturizmusában a nemi és gazda-
sági egyenlôtlenség tartja fenn a kihasználási, illetve alávetettségi viszonyrendszert 
(idézi Smith-Duffy 2003). Ez Gambiában is jellemzô, noha itt a prostitúcióban mindkét 
nem részt vesz.

Nehéz pontos adatokkal szolgálni, de az UNICEF 2003-as jelentése szerint a fô-
városhoz, Banjulhoz közeli tengerparti részen a turisták mintegy hatvan-hetven szá-
zaléka a pihenés és az olcsó szex miatt jött. A Gambiai Turisztikai Hivatal (GTA) egyik 
munkatársa így nyilatkozik errôl a témáról: „Sok fiatal lány sétálgat fel s alá a turisz-



T
a
b
u
la

20
10

 1
3 

(1
):

69
–8

9.

808080

tikai övezetekben annak reményében, hogy el tudja adni testét. Ez igen hátrányos az 
országimázsnak. Ha rossz híred van nemzetközileg, nagyon nehéz lesz eladni a ter-
mékedet” – ez a hozzászólás kiváló példa arra, hogy a helyi szereplôk is sokszor he-
lyezi elôtérbe a gazdasági hasznot a szociális problémákkal szemben.

Összességében elmondható, hogy a turizmus fôként elméletben hirdeti a kölcsönös 
megértést, a pozitív kulturális érintkezés létrejöttét. Ezek a jelenségek ugyan a gam-
biai gyakorlatban is jelen vannak, de egyelôre csak alacsony arányban. „Amíg nincs 
változás a harmadik világ és az indusztriális társadalmak között gazdasági és szociális 
szinten egyaránt, a turizmus kétségkívül a kolonializmus egy formájaként fog tovább 
élni. A turizmus addig nem lesz kedvezô hatású a fejlôdô régiókban, míg a kettô kap-
csolatában nem áll be minôségi változás, és nem hozza közelebb az embereket, vagy 
nem kínálja az új környezet vagy a különbözô civilizációk gazdagító felfedezését.” 
(Bugnicourt, idézi Crick 1989:326.)

Gambiában megfigyelhetô, hogy egyre több turista kíváncsi a valódi gambiai kultú-
rára, egyre többen vesznek részt a gambiai életben, így például helyi tulajdonú szál-
lásokra mennek, helyi idegenvezetôket választanak. Fôleg a visszajáró turisták jelentik 
azt a réteget, mellyel a kölcsönös érdeklôdés, a kulturális csere és „egymás segítése” 
megvalósul a gyakorlatban, kilépve a szlogenek tárházából. Az elôzô fejezetben ismer-
tetett anyagi támogatások nyújtása valós elôrelépést jelent mind gazdaságilag, mind 
szociálisan.

A turizmus, mint minden globális szintû jelenség, a helyiek világának elnyugatia-
sodását és gazdasági kihívásokat idéz elô (melyeket egyaránt lehet neokolonializmus-
nak, gazdasági kiaknázásnak vagy akár fejlôdésnek is titulálni), ám a fogadó közösség 
tagjait érintô kedvezô hozadékok elôször a turisták egyéni kezdeményezéseibôl (a 
nyitottságból, az érdeklôdésbôl, az önzetlen segítségbôl) erednek, míg a tömeges tu-
ristaáradat a gambiai élménybôl annyit merít, amennyi neki kényelmes.

A turizmus okozta társadalmi differenciálódás kérdése

A turizmus implicit módon a helyi lakosság egészét érinti, aminek következtében kihat 
a társadalmi rétegzôdésre, mintegy átformálva azt. Ám a találkozási pontok, csatornák 
eltérôek, s így a turizmusra vonatkozó észlelések, vélemények is más-más szempontot 
tükröznek. Saját terepmunkám során is nyilvánvaló volt, hogy a gambiai lakosságot fel 
kell osztanom aszerint, hogy ki milyen szinten érintett a turizmus piacában, hiszen 
az eltérô komponensek különbözô benyomásokat szülnek, így a vélemények széles 
skálája képzôdik. Hogy jobban átláthassuk a turizmus által érintett társadalmi rétege-
ket, azokat diffenciálva a következô csoportokat alkottam meg és határoltam körül:

1. A turizmusban közvetlenül érintettek: az iparágban dolgozók, akiknek a jövedelme 
mindennemû közvetítô nélkül a turizmusból vagy maguktól a turistáktól származik. 
Mint alkalmazottak a turistát kiszolgálják, a turizmus iparával közvetlen kapcsolatban 
vannak. Idesorolhatók a hotelben vagy az étteremben dolgozók, a termelôk, a vállal-
kozók (akár a sarki boltosok, akikhez néha-néha betéved egy-egy turista), a turisztikai 
termékeket árusítók vagy készítôk (kézmûvesek), a gyümölcsléfacsarók, a taxisofôrök 
és a szexturizmust ûzôk.
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2. A turizmusban közvetve érintettek: nincs hivatalos kapcsolatuk az iparággal, köz-
vetlen pénzforrást nem jelent számukra sem a turizmus, sem a turista. Idesorolhatók 
a turizmusban dolgozók családtagjai (urbanizált és vidéki területeken egyaránt), a tu-
rizmusban dolgozók barátai, ismerôsei és a turistákkal csupán barátkozni kívánó la-
kosság (például kulturális eszmecsere mint interkulturális folyamat).

3. A turizmusban egyáltalán nem érintettek: a földrajzi távolság miatt a turizmus nem 
jelenik meg minden térségben, ezért bizonyos csoportoknak semmiféle kapcsolatuk 
nincs a turizmussal. Fôleg a turisztikai övezetektôl távoli, az ország keleti részén élô 
lakosság sorolható ide, vidéki földmûvesek és kereskedôk.

Természetesen ezeknek a társadalmi halmazoknak vannak átfedései (valaki dolgozik 
is az iparágban, ugyanakkor ismer valakit, aki – esetleg akár más területen, de – szin-
tén részt vesz a turizmusban, vagy a családban, adott ismeretségi körben többen is 
lehetnek turisztikai alkalmazottak, sôt az izolált területeken élôk is mind tisztában 
vannak az országukban jelen lévô turizmussal).

A fent felsorolt halmazokat elhelyeztem a turizmus keresztmetszetében, hogy meg 
lehessen vizsgálni a turizmus okozta, individuális szinten jelentkezô gazdasági, azaz 
vagyoni, érték- és szokásrendbeli transzformációt.

A különbözô találkozási platformok, csatornák közé tartoznak: a) üzleti tevékeny-
ség, munkahely; b) élettér, azaz utca, part, piac, étterem stb.; c) utazás; d) „hallottak”, 
azaz mások történetei, tapasztalatai a turizmussal kapcsolatban.

Benyomások, vélekedések

A gambiaiak turizmusról alkotott képzetei, percepciói széles skálán mozognak aszerint, 
hogy az elôbbiekben meghatározott halmazok közül az adott egyén melyikben helyez-
kedik el, azaz milyen csatornákon keresztül találkozik a turizmussal és a turistákkal.

Azok a legtudatosabbak, akik a turizmusban közvetlenül érintettek, azaz munkájuk 
kapcsán, jövedelemszerzés céljából vonódtak be – tehát tisztában vannak a mecha-
nizmusával, a turisták elvárásaival, típusaival, érték- és szokásrendszerével. E szemé-
lyek közt különbséget kell tennünk a szerint, hogy ki milyen pozícióban dolgozik. Aki 
ugyanis magasabb beosztásban van (például könyvelô vagy menedzser), az általában 
nem a turistákkal, hanem magával az iparággal van közvetlen kapcsolatban. Ôk leg-
inkább a munkafeltételekkel nincsenek megelégedve, ami egyfelôl abból ered, hogy 
külföldi kollégáikhoz képest kevesebbet keresnek, kevesebb juttatást kapnak, illetve 
az adott nemzetközi szintû vállalatban nem mobilisak, azaz kizárólag saját országuk-
ban alkalmazza ôket a cég. Így ez a csoport a gazdasági és esélyegyenlôtlenséget fo-
galmazza meg a turizmussal kapcsolatos asszociációiban.

Aki alacsonyabb beosztásban dolgozik (például felszolgáló, szobalány, takarító-
személyzet), napi rendszerességgel érintkezik a turistákkal. Ôk sok kategóriát fogal-
maznak meg leírásukra (kedves, jókedvû, érdeklôdô, távolságtartó, arrogáns). Sikerül 
személyes kapcsolatot kialakítaniuk, sokszor elôfordul, hogy a turisztikai övezeteken 
kívül találkoznak (például a helyi fél meghívja vendégségbe a turistát, elviszi megmu-
tatni neki a lakókörnyezetét, bemutatja barátainak), s ennek eredményeképpen sokszor 
lelnek a turistákban szponzorokra. Ezeket a támogatásokat oktatásra, üzleti tevékeny-
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ségre vagy a családfenntartás megkönnyítésére fordítják. Ilyen szempontból azok „az 
értékesebb turisták, akik visszajárnak nyaralni, hiszen akkor már kialakult a barátság 
és a támogatás, sôt ôk sokszor küldenek is pénzt vagy ajándékokat” – mesélte egy 
asszony, aki egy ötcsillagos hotelben dolgozik takarítónôként. Egy idôsebb brit hölgy, 
aki már huszonöt éve visszajár Gambiába, azt mondta, hogy a helyiek már szinte el 
vannak kényeztetve, hiszen ô is mindig hoz ajándékokat, ruhát vagy cipôt egy gam-
biai nôismerôsének, aki viszont egyre kritikusabb azokat illetôen (elégedetlenkedik, ha 
a cipô mérete nem jó, vagy ha a ruha nem nyerte el tetszését).

Egy pincér a következôket mesélte a turistákról: „Próbálunk túllépni azon, hogy ôk 
milyen jómódúak, s mennyit költenek, és belátni, hogy mi milyen szerencsések vagyunk 
amiatt, hogy a hotelben dolgozhatunk, hiszen így barátságot köthetünk velük, ami 
miatt ôk (a turisták) sokszor megsegítenek minket.”

Ismertem egy helyi férfit, aki „bekönyörögte magát” egy sikeresen mûködô hotelbe, 
hogy ott biztonsági ôrként dolgozhasson, annak ellenére, hogy ott kevesebbet keresett, 
mint elôzô, nem a turizmushoz kapcsolódó munkahelyén. Remélte, hogy turistákat 
megismerve neki is „csurran-cseppen majd valami” – mondta ô.

A bumsterekkel soha nem sikerült ôszintén beszélgetnem, bár sok olyat ismertem, 
akinek viszonya volt idôsebb fehér nôvel. Ôk mindig biztosítottak arról, hogy ez sze-
relem, „persze néha elôfordul, hogy kapok pénzt, de az csak azért van így, mert ô jól 
érzi magát”. Inkább másoktól tudtam velük kapcsolatos információkat szerezni, fôleg 
olyanoktól, akik a parton helyi tulajdonú étteremben dolgoztak, vagy barátaim lettek 
(lányok és fiúk egyaránt). Ôk sokszor hivatkoztak a bumsterekre úgy, mint „halászok-
ra, akik úgy horgásznak a turistaáradatból, mint a halász a tengerbôl”. Véleményükhöz 
sokszor párosult megvetés és undor (hiszen ezek a fiatalok sok hatvan éven felüli 
hölgynek nyújtanak társaságot).

A bumsterjelenséget sokan társadalmi betegségnek tartják a helyiek közül. Nem 
veszik figyelembe az interakció gazdasági vonzatát, csupán azon botránkoznak meg, 
hogy adott esetben akár többgenerációs korkülönbség is lehet a felek között (a nô 
sokszor anyja vagy akár nagyanyja lehetne a fiatal fiúnak), illetve hogy a nôi fél felsôbb-
rendû ezen érintkezések során (ami a fôleg mozlim, férfidominanciájú Gambiában igen 
komoly nemtetszést kelt). Így az idôsebb generáció azt gondolja ezekrôl a nôkrôl, hogy 
gyerekesek, illetve hogy „bizonyára otthon hagyták az eszüket”.

Amikor a bárban dolgoztam, kollégám volt Allieu, egy pincér, akit pár hónap közös 
munka után elbocsátott a fônökünk. Allieu többször visszajárt hozzám, és kérte, hogy 
amint visszatérek Magyarországra, keressek neki egy kedves idôs hölgyet, akinek ô 
mindenféle dologban tud segíteni (azt hittem, fôleg a háztartásbeli teendôkre gondol). 
Próbáltam elmagyarázni neki, hogy bár Magyarország is Európában van, azért itt sem 
olyan könnyû az élet, sôt még a nyelvet sem beszéli. Kérdeztem, miért nem marad 
inkább Gambiában, hiszen itt van a családja és a barátai. Nem sikerült meggyôznöm, 
a mai napig kapok tôle leveleket, melyekben már sokkal inkább a lényegre tér. Idézem: 
„Kérlek, ne feledd, amirôl beszéltünk, azaz hogy találj egy hölgyet az országodban. És 
azt se, hogy a kornak semmi köze a szerelemhez, nem számít, hogy hány éves, milyen 
dagadt, csak a szerelem! Ha tud szerelmet adni, csak az számít!” Allieu története rep-
rezentatív példája a gambiai fiatalságnak, melynek tagjai a kilátástalanságból, a mun-
kanélküliségbôl való kiszakadás lehetôségét egy európai hölgy személyétôl remélik.
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Vannak olyan szereplôk is, akik azért szeretik a turistákat, mert a „külvilágról” tud-
nak információkkal szolgálni. Aladin egy gunjuri kis tengerparti bár tulajdonosa, sokszor 
töltöttünk együtt egy-egy délutánt, amikor eszmecserét folytattunk a különbözô kul-
túráinkról. Aladin kvázi a külföldi vendégeket, illetve történeteiket használja rádiónak, 
hírcsatornának – ezt ô mondta magáról.

Általánosságban elmondható, hogy akiknek sikerül a turistákkal érdemben kommu-
nikálni, és a valós kölcsönös érdeklôdést megtapasztalni, azok örülnek a turistáknak, 
és kíváncsian várják a következô szezont.

A nôi prostituáltakkal fôleg szórakozóhelyeken lehet találkozni, öltözékükben tel-
jesen adaptálták az európai divatot. Ôket inkább sajnálja a társadalom, mivel az ô 
részvételük fôleg a szegénységbôl, illetve abból a reménybôl ered, hogy ki tudnak majd 
lábalni belôle. Sok családban noszogatják is a lányokat eme tevékenységre, hiszen a 
„család kiterjedt, nincs munkalehetôség, csak rengeteg éhes száj”. Sajnos a terepen 
nem sikerült ilyen személlyel beszélnem, csak másokkal tudtam beszélgetni róluk.

A vidéki családokban is megfigyelhetô az a tendencia, miszerint elküldenek egy fiút 
(ritkán lányt), hogy „menjen a nyugati partra, ahol sok fehér van, mert ott a pénz”. 
Így az országban egyre nagyobb a nyugat felé irányuló migráció. Úgy tûnik, a gambi-
aiak úgy vélik, hogy akinek sikerül bekapcsolódnia a turizmusba, az megfogja az Isten 
lábát (lásd az elôzôekben a biztonsági ôr példáját).

A turizmusról alkotott általános gambiai vélemény az, hogy bevételi forrást jelent, 
segíti a megélhetést, modernizálja az országot – aminek az ország egyik fele örül, míg 
a másik kevésbé. „Rossz irányba terelôdünk” – ezt a nyugatiasodási folyamatokra érti 
az egyik nagycsalád idôsebb tagja, ami természetesen nemcsak a turizmusnak köszön-
hetô, hanem a globalizációnak és a médiának is.

Változások a turizmus hatására

„A turizmus hatását elemezve Scherer annak bomlasztó jellegét emelte ki. Családok, ága-
zatok fordultak szembe egymással, elterjedt a prostitúció, a fiatalok elfordultak a terme-
lômunkától, a halászattól.”

(Idézi Sárkány 2001:309.)

„A turizmus ügynöke lehet a szociális változásoknak és szétszakadásnak.”
(Pearce–Butler, eds. 1999:213.)

Akinek hivatalos munkája során pénze származik a turizmusból, annak és családjának 
egyaránt gyarapszik a vagyona, és megnô a tekintélye. Emelkedik a családban a tech-
nikai felszerelések és az iskolázott gyermekek száma, vagyis az életminôség javulása 
figyelhetô meg. Aki hotelben vagy külföldi tulajdonú étteremben dolgozik, annak öl-
tözéke nyugatias lesz, amely mindig elôtérbe helyezi a turizmussal való kapcsolatát.

Irigykedés is megfigyelhetô, egyrészt a biztos keresetre, másrészt a külföldi bará-
tokra, akiktôl különbözô javakat kapnak (pénzt, ruhát, ékszert, CD-t, telefont stb.). 
Kialakul egy olyan képzet, hogy ezek a családok egyre jobb módúak, és „sokuk egyre 
feljebb hordja az orrát, hûtlen lesz saját gyökereihez, elfelejti, honnan jött”.
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Sok gambiai felkeresi azokat az ismerôseit, akik a turizmusiparban dolgoznak, és 
arra kéri ôket, hogy segítsenek neki is elhelyezkedni – tehát a dolgozókhoz sokszor 
érdekkel teli kapcsolat fûzôdik (akárcsak a turistához sok esetben).

A bumsterek elszigetelôdnek a társadalom nagy részétôl, erôsen elhatárolt szub-
kultúrát alkotnak. Ennek például egyik oka az elôzô fejezetben említett megvetés, il-
letve az arra reflektáló védekezés.

A turisztikai övezetekben idôt töltô fiatalok az általuk elképzelt turistaelvárásokat 
adaptálva viselkednek. Bizonyos sztereotípiák álarcai mögé bújnak, ennek megfelelôen 
például sokan mondják azt magukról, hogy zenészek vagy mûvészek, mivel ezek a 
„címkék” elônyös pozícióban tüntetik fel ôket. Így sok raszta hajú dobossal találkoz-
hatunk a parton sétálva, akik imádják Bob Marleyt, és kínálgatják marihuánás cigaret-
tájukat, különbözô szlogeneket hajtogatva: „Ez a mosolygós part.” (It’s the Smiley 
Coast.) – „Jó jónak lenni.” (It’s nice to be nice.) – „Aminek híre megy, az visszaüt.” 
(What goes around, comes around.) „Emiatt mindenkivel kedvesnek kell lenned” – teszik 
hozzá. Ám ha a turista elutasítja ezeket a gesztusokat, a mosoly hirtelen eltûnik ar-
cukról, agresszió és nemtetszés tör elô belôlük, ami igen jól példázza, hogy az „eladott 
jelszavak” hamisak, akárcsak a kedvesség és a mosoly a turisták felé. Kettôsség figyel-
hetô meg, hiszen ezek a fiatalok olyan magatartásformát vesznek föl, mellyel feltéte-
lezésük szerint a turistákkal jobb viszonyt építhetnek ki, de amint kiderül, hogy a 
kapcsolat nem jön létre, ellenségesség bújik ki belôlük.

Sok esetben szemléletváltás következik be, hiszen az otthoni értékek, melyekben a 
lakosság szocializálódott, háttérbe szorulnak, és a turizmus hatására új értékrendszer 
születik.

Az értékrendszer-változás felszínre tör, ami a következô példákon keresztül is szem-
beötlik:

1. A tradicionális felfogás szerint a család vagy egy adott közösség összetartásának 
eszméje erôs, míg az idegenforgalom következtében megjelenik az individuális szint 
fontosságának megfogalmazódása. Elôtérbe kerül az egyéni elôrelépés, a családtól való 
elszakadás.

2. Az öltözék megváltozik (a mozlim viseletet felváltja a nyugatias).
3. A vallásosság háttérbe szorul, hiszen aki dolgozik, annak nincs ideje a napi öt-

szöri imádkozásra, illetve látják, hogy a turisták többsége egyáltalán nem hívô.
4. A vidéken élôk közösségei közül a fiatalabbak „szerencsét próbálnak nyugaton”, 

mivel ôk rátermettebbek. Ennek következtében az idôsek és a tradíciók tekintélye fo-
lyamatosan csökken.

Merre halad akkor a turizmus Gambiában?

A turizmus harmadik világbeli jelenlétének megítélése gyakran ingázik a fejlôdés mint 
a társadalom számára kedvezô folyamat és az ugyanazon folyamat fenntarthatóságá-
nak megkérdôjelezése között. A turizmust olyan kétélû kardnak tekinthetjük (ezt a 
kifejezést több társadalomtudós is használja, például Harrison), amelynek egyrészt 
pozitív a hatása a helyi társadalomban, másrészt a jelenségnek vannak árnyoldalai is 



T
a
b
u
la

20
10

 1
3 

(1
):

69
–8

9.
T
a
b
u
la

858585

– a fenntartható turizmus politikája ezért igyekszik egyensúlyt tartani a gazdasági hasz-
nok és a szociokulturális, illetve a környezeti következmények között.

Egy újfajta turizmuspolitika fogalmazódott meg a turizmus nemzetközi szereplôinek 
körében, melyre fenntartható turizmusfejlôdésként (sustainable tourism development)
hivatkoznak. A WTTC (World Travel and Tourism Council) Agenda 21 címû kiadvá-
nyában világosan kirajzolódnak a fenntartható turizmusfejlôdés alapelvei és az ezzel 
kapcsolatos feladatok (WTTC, WTO & Earth Council, 1995). Eszerint egyensúlyban 
kell tartani a gazdasági hasznokat és a szociokulturális, illetve a környezeti következ-
ményeket, emlékezetes élményeket nyújtva a látogatóknak, és javítva a helyi lakosság 
életkörülményeit, biztosítva a helyi vendéglátó közösség tagjainak, hogy ôk is döntés-
hozó szerepben legyenek, hiszen a turizmus az ô életüket is meghatározza (Hall–Ri-
chards, eds. 2000).

Ennek az irányelvnek a megfogalmazása már megtörtént Gambiában is (GTA – Tou-
rism Master Plan; Responsible Tourism Partnership, Responsible Tourism Policy for 
The Gambia), ám a gyakorlatban még megvalósulás elôtt áll. A köz nyomására az állam 
biztatja a helyi befektetôket, hogy versenybe szálljanak a külföldi befektetôkkel (Dram-
meh 2007). Egy helyi civil szervezet, az ASSET nagymértékben támogatja a felelôs 
turizmus gyakorlatát, segítve, hogy a tömegturizmusból származó negatív hatások 
csökkenjenek. Ennek égisze alatt összehozza a turizmus „nagy halait” a helyi vállal-
kozókkal, különbözô továbbképzéseket tart, ápolja a különbözô szervezetek közötti 
kapcsolatot, megvédve a kisvállalkozókat a tömegturizmus árnyékában.

Butler (1980) egy, a desztinációra vonatkozó életciklusgörbét dolgozott ki, melyben 
hat stádiumot fogalmazott meg. Eszerint Gambia a felfedezô, majd a részvételi szakasz 
utáni fejlôdés stádiumán is túljutott. Egészen pontosan elérte a stagnálás állapotát. 
Innen Butler szerint kétfelé vezethet az út: vagy a hanyatláshoz, vagy a megújuláshoz. 
Úgy tûnik, Gambia ennek útvesztôjében van, de óvatosan lépked a turisztikai kínálat 
frissítése felé, s próbálja átvenni az ôt megilletô helyét saját turizmusában.

A gambiai turizmus tehát fejlôdik, s mintha kezdene egyre öntudatosabb lenni, és 
kitörni a külvilággal való, oly régóta megszokott hierarchizált kapcsolatából. Folyama-
tosan változatosabbá teszi kínálatát, és lassan mintha kezdene tudatára ébredni, hogy 
miként tehet szert konkrét hasznokra a turizmus révén.

Szembetûnik ez a gyakorlatban is: helyi utazási irodák alakulnak meg, amelyek he-
lyi idegenvezetôkkel viszik el a turistákat, hogy helyiekkel találkozzanak, s nem azo-
nosítják ezt az élményt egy általános üdülôhellyel, mellyel Gambiát rendszerint össze-
kapcsolják. (Ettôl függetlenül a nemzetközi irodák még mindig uralják az iparágat, és 
vezetô szerepük van a turisták csalogatásában, az ország reklámozásában, a látoga-
tások megszervezésének megkönnyítésében, továbbá a repülôjáratok és szállások biz-
tosításában.)

Összességében leszûrhetô, hogy Gambiában olyan tendencia van kialakulóban, 
melyben a turisták meg akarják ismerni a helyieket, és nem turistaként jönnek vissza, 
hanem baráti látogatóba. Ez a viszony már sokkal inkább egyenlôségen alapul, létrejön 
egy kölcsönösséget elôhívó interkulturális érintkezés, mely kihagyja az utazásból a 
gazdasági hasznokra törô nemzetközi vállalatokat. Akik visszajárnak, már nem a tö-
megturizmus égisze alatt nyaralnak, hanem gambiai barátaik napos országában – a 
helyiek nagy örömére.
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JEGYZETEKGYGY

1. Jelen kutatást az ELTE Társadalomtudományi Karának Kulturális Antropológia Szakcsoportja, 
Hallgatói Önkormányzata és Suha György, Gambia tiszteletbeli fôkonzulja támogatta. Ezúton 
is szeretném megköszönni a kutatásba vetett bizalmukat! Külön hálával tartozom Sárkány Mi-
hálynak, aki mindig segítségemre volt kételyeim feloldásában, és próbált rávezetni kutatómun-
kám tapasztalatainak minél pontosabb feldolgozására és visszatükrözésére. Türelmét és taná-
csait köszönöm!

2. Bertil Harding svéd üzletember 1965-ben Dél-Szenegál felé tartott hajóval, amikor egy kisebb 
baleset következtében Gambia partjaira vetôdött. Miután jobban megismerte az országot, el-
határozta, hogy honfitársaival is megismerteti ezt az „afrikai paradicsomot”. Harding Gambiát 
mint üdülési lehetôséget bemutató reklámja nagyon vonzó volt a svéd „nyaralni vágyóknak”: 
kedves helyiek, hosszú és (akkoriban még) érintetlen tengerpartok a forró trópusi nap alatt, rá-
adásul a repülôút is rövid. 1965-ben háromszáz turista jött Svédországból, majd ez a szám a 
következô évben a duplájára ugrott – ezzel mintegy rögvest beindult a további turistaáradat 
(immár több európai országból).

3. Egyes harmadik világbeli országokban fontos a kemény valuták jelenléte, hiszen 1. a helyi valu-
tát nem lehet a nemzetközi piacon értékesíteni; 2. a bizonytalan gazdaságok saját pénznemük 
fluktuációjától függenek (sok esetben ezen ingadozásokat különféle nemzetközi szervezetek 
írják elô, például a Nemzetközi Valutaalap ehhez köti a segélyek és a fejlesztési kölcsönök szol-
gáltatását); 3. a gyenge gazdaságok, melyek bizonyos (fôleg mezôgazdasági vagy nyersanyag) 
árucikkektôl függenek, nagymértékben erôsödhetnek vagy gyengülhetnek meg ezen áruik függ-
vényében (például attól függôen, hogy milyen az adott évi termés). Gambia gazdasága nagyban 
a földimogyoró-termelésén alapszik. Mivel az úgynevezett kemény valuták nincsenek kitéve a 
fluktuációnak (illetve sokkal kisebb mértékben), azok jelenléte segít elkerülni a felsorolt problé-
mákat.

4. Az öt hónapos kutatás alatt a Green Mamba nevû bárban dolgoztam, ami kiváló lehetôséget 
nyújtott a turizmus helyi szereplôinek megismerésére.
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ABIGÉL TOMSITS

Gambia in the looking-glass of tourism – or tourism in the 
Third World through Gambia’s looking-glass

Tourism is currently one of the fastest developing global phenomena, influenting economic, eco-
logic, technical, political and social environments at the same time. According to the author of this 
paper, the most expressive metaphor for tourism is the whip-saw. To confirm the justification of this 
image, she interprets her experiences of fieldwork in Gambia, especially the economic and socio-
cultural effects and the social differentiation deriving from them. Both negative effects and macro-
level positive features of the phenomenon are demonstrated.
Tourism of the South is featured by a sort of neocolonialist economic mechanism: the colonial 
structure of relations is still present in the international industry of tourism, where the former 
colonized societies are still dependent upon the modern world. Their independence is largely restrained 
on several sides. Partly because they are remaining in interaction with the colonizer country and are 
subject of further external interventions and control. At the same time the outcomes of contacts 
between tourists and Gambians are more than often positive, as more and more tourists are curious 
of real Gambian culture, are taking part in Gambian life, and so mutual interest, cultural change and 
furtherance of each other are evolving.




