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Mélyre Tours
A hagyományos idegenvezetés kereteit feszegetik azok a rendhagyó programo|<,

ame|yekke| manapság a ,,va|ami másra'' vágyó turistákat csa|ogatják világszerte,

rgy Budapesten is.
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nunÁr lÁHos rLőga-urigs Pus-
kás tcsivel veteked het világ-
hírben. A Budapestre 1átogató
turisták a századelő zseniális

szélhámosáva1 is megismerkedhet.
nek a legújabb trendeknek megfe-
Ie|ő idegenforgalmi túrán. amelyet
hátborzongató vagy vlcces bűnesetek
helyszíneinek szentelnek. Ha tehát
a Várnegyedben ódivatúan öltözött
zsebtolvajok rohangáInak, a hamis.

kártyások egykori fel1egvára, a Budai
Vigadó előtt itt a piros' hol a piros
játék zajlik' esetleg a Margit híd budai
hídfőjénéI azI arégi kuplét da1olják'
hogy ,,Lédererné, mi van a kosárban?
Kodelkának keze, feje, lába,,, nem kell
gyanúsan méregetni a kis csoportot.
Csupán idegenvezetői program zajlik,
amelyben színészek is közreműköd-
nek, és egyebek között az 1925-ben
meggy ilkolt és feldarabo| t dúsga z-

dag hentes, Kodelka Ferenc esetéról
emlékeznek meg' A pesti Váci utcában
pedig az derül kÍ, hogy egy utcai klozet
építésének rémképével, a soha el nem
készülő illemhely arrébb helyezésének
ígéretével miként csalt ki Hamrák Já-
nos több ezer aranykorona kenőpénzt
egy 1ómódú belvárosi kereskedőtő1.

Az úi módi bevezetésében a tulisz.
tikai szakembereket két feiismerés
vezette. A világjárókra jel1emző, hogy
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visszatérnek a v onzó helyszínekre,
márpedig aki másodszor vagy har-
madszor jár Budapesten, azt már nem
lehet 1ekötnÍ az or szágház épületével
vagy a Hősök terével. Másrészt pedig
a fiatalok internetes-facebookos
viiágában nem jönnek be az una1mas
adatközlő menetejések - magyarázza
az új irányvonaiat a Unique Budapest
iroda egyik vezeIője, Szabó Erika.
Különösen az ango|szász országokban
bombázzák a turistákat ezzel af'ajta
kínálatta1' Londonban példáu1 se szeri,
se száma a kü |önlegességeket' rejté-
1yeket felvii1antó túraajánlatoknak.
Az Insider London programjain potom
20 fontért (minregy 7 ezer forintért)
bárki bennfentessé válhat a város
graffitijeinek vi1ágában' fenntartható
építészetében vagy éppen a halá1hoz és
dorbézo1ásho z köIő dő helyszínekben.
Yorkban történelmi WC-túrán is részt
1ehet venni' amelyen a turisták a gya-
korlatban is megismerkednek a viking
toalette], a természet lágy öIén' extra-
puha _ bár nem többrétegű _ törlóve],
az az moháv al f elszerelkezve.

A kínáiat már Budapesten is széles
skálán mozo7, a tudományos igényú
levéItári kutatásokon aIapuIó várostör-
ténetl előadásoktói a puszta szórakoz-
tatásig. Az em]Ített búnü3yi történe-
teket feIvonultató csapat, az Imagine
Budapest történészei, kulturá1is antro-
pológusai vagy éppen tájépítészei több
hónap alatt tárják fe1 azt a terüietet és
témát, ahová közönségüket _ zömében
nem turistákat, hanem a budapesti
érte1miségieket _ ka1auzoiják' legyen
szó akár titkos kertekről a Belvárosban,
akár egyetlen ütött-kopott épü1etIől'
például egy XIX. század, végi befolyá.
sos ember, az Athenaeum Nyomda
egyik tulajdonosa, Emich Gusztáv
egykor reprezentatív józseívárosi
bérpalotájáró1.

,l NYicKER szocIoKuLTURÁL|s baran8o-
lltásot terepe is. A Budapest Beyond
Sightseeing programjait egy szociá1is
szakterü]etrő1 érkezett házaspár á11ítja
össze. Nyolcadik kerületi kínálatukban
a roma Budapest bemutatása is szere-
pel, ennek keretében az érdeklődők
muzsikus cigányokat is felkeresnek
az otthonukban' Baglyas György nem
kevesebbet akart bizonyítani vá11a1-

kozásával, mint hogy lehet egyszerre
üzleti és társadalmi hasznot 1s hajtani'
A közvet]en bevéte1 az, hogy a turisták

ott költekeznek a kerületben, közvetett
profitként pedig javu1 a kerü1et hírneve,
és a külföldi saitó híradásai további
vendégeket, befektetőket vonzanak
a Józsefvárosba - ismerteti Baglyas
a cé1okat.

E szociális tcirekvés nem egyedülál-
1ó, Londonban például vannak olyan
városnéző túrák' amelyeket hajlékta-
lanok vezetnek, hogy az ó perspektívá.
jukból is megismerjék a várost azide-
genek. Az ötfontos idegenvezetői díj
természetesen a rászoruIók e11átásának
büdzséjét növeli. A Budapest Beyond
szociokulturális sétáit az Európai Bi-
zoIts á8 )ó gyakorlatként minősítette.

Hasonló húrokat penget a Buda-
pest Underguide, amelynek alapítója,
Maróthy Judit ösztönösen kezdett új
utazási modellt telemteni. Ennek ié-
nyege, hogy a külföIdiek úgy tölthessék
eI napjaikat Magyarországon' mintha
egyik barátjukat látogatnák meg, vagy-
is személyre szabott barangolásokat
szerveznek nekik' Utóbb derüit csak ki'
hogy ez a törekvés már Iétező turisz-
tikai trendbe, a fenntarthat ó uIazás
fogalmába tartozik. Ebbe éppúgy
beleértik, hogy a turista lépjen kapcso-
latba helyi emberekkel, mint azt, hogy
vásároljon helyi termékeket, és nem
utolsósorban óvja a helyi környezetet:
igyekezzen minéi kevesebb hul1adékot
terme1ni, illetve tömegközlekedéssel
[Iazzon saját vagy bérelt autó helyett.

A szabadidős privát utak me1lett
a Budapest Underguide céges megbi
zásokban is gondolkozik. Egy ilyen
csapatépítő proglam közben az egyik

nagy francia bank biztonsági főnökei-
nek késői órán kellett valamilyen heiyi
terméket beszerezniük a néhány euró-
ban megszabott büdzsébő1. Az egyik
csapat egy romkocsmában meghallotta
a Budapest Bár zenéjét, és kisebb
kalandok után végül nemcsak a ban.
da lemezéhez, hanem prímásához is
hozzájutottak, így a helyi terméket
élőben' Farkas Róbert hegedűkíséreté.
vel mutatták be a kollégáknak.

Á z ÉJszAKA| csAPATÉPíTÉsEil KívÜL Van
Amar éiszakai kaiak-, illetve bunker-
túra is Budapesten. Ez utóbbi az egy-
kori Csepel (még korábban: Weiss
Manfréd) Művek helyén lévő ipari park
területére, a légolta1mi helyiségekbe
vezet. Az önképző idegenvezető, So-
mogyi Levente további szokatlan ötlete
a főváros föld alatti világának felfede.
zése során a kóbányai pincerendszer -
középkori mészkőbánya' világháborús
repülőgépgyár' majd gombatermesztő
telep - bemutatása'

A személyenkénI2-3 ezer forinttó]
induló' de 10-15 ezer forintnál nemigen
drágább a1ternatív túrák helyszíne ma
még többnyire a fóváros, ám a Unique
Budapest már bele-be]ekósto] a vidéki
ízekbe is' A Dan Brown bestsellere,
A Da Vinci.kód á]tal ihletett Buda.
pest Code programját éppen ezekben
a hónapokban terjeszti ki más nagy-
városokra is' Eger, Győr, Balatonfüred,
Szentendre, Sopron és Hév íz mel1ett
a közeljövőben Pécsre és Debrecenre is
kódo11ák az alternatív turisták megjele-
nését. l szABóYvETTE
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