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Utazás vagy utaztatás? Francia utazók  
a Szovjetunióban és a Kínai Népköztársaságban

Egy ország bemutatásának sokféle módja lehet, működését, kultúráját, lakosait többféle 
célból és forrásból vizsgálhatjuk. Tanulmányozni lehet szakirodalomból és a helyszínen 
is. A helyszíni tájékozódás, illetve az ismeretek közvetítése a koraújkortól a 20. század 
utolsó harmadáig (vagyis a tömegturizmus, illetve a külföldet immár mindenki számára 
„elérhetővé” tévő tömegkommunikáció megjelenéséig) ívelő időszakban jelentős mér-
tékben támaszkodott az irodalom, a földrajz és a történelem határmezsgyéjén elhelyez-
kedő útleírásokra. Ezen, első olvasatra sematikus szerkezetű, a bejárt vidék, illetve az 
úti élmények bemutatásán alapuló művek hosszú időn keresztül óriási népszerűségnek 
örvendtek, a főúri és polgári könyvtárak nélkülözhetetlen elemét jelentették, s egyszer-
re szolgáltak oktatási-nevelési, politikai, valamint szórakoztatási célokat. Ugyanakkor 
irodalmi státuszuk sokszor vitatott, amihez döntő mértékben hozzájárult a többi narra-
tív műfajtól eltérő tartalmi és szerkezeti felépítésük, illetve az, hogy az útleíró gyakran 
olyan szempontokat jelentet meg munkájában, melyek irodalmi szempontból általában 
értéktelenek. Ebből fakadóan az útleírás sokszor inkább jól megkomponált tanulmányra 
hasonlít, mintsem szórakoztató műre. Számos információ kinyerhető belőle, ha az olva-
só megfelelően tudja értelmezni és elegendő háttértudással rendelkezik.

Az utazás és útleírás kutatásának, elemzésének egyik akadálya, hogy sokáig nem 
kísérelték meg általános elemzési módszer kidolgozását, noha magát az utazást és az 
útleírást módszertani keretek közé igyekeztek szorítani már a 18. század második felé-
től, és ez a szándék fennmaradt a 19. században is.1 Magyar nyelven jelenleg egy olyan 
módszertan férhető hozzá, mely már általános elemzési szempontok figyelembe vételé-
vel készült.2 Az útleírások elemzéséhez általunk használt, Szász Géza által kidolgozott 
és közzétett elemzési módszer több szempontot vesz figyelembe, melyek vizsgálatával 
megismerhetünk egy adott országról az útleírás által kialakított képet. (Megjegyzendő, 
hogy a módszer elsősorban a 19. század első feléből származó szövegkorpuszra támasz-
kodik.) Az elemzési szempontok egyaránt érintik az utazót és a látottakat.

Az egyes szempontok csoportokba, témákba rendezhetőek. Az első csoportba az 
utazóval kapcsolatos kérdések tartoznak: Ki az utazó, milyen okból, milyen céllal uta-
zik? Milyen előismeretekkel rendelkezik?3 Milyen közönségnek szánja művét? Milyen 
eszközöket/módszereket használ, hogy célját elérje? A második csoport kérdései az uta-
zásra, az útvonalra, a tájra, a térre és a tér változására vonatkoznak: Mikor, mivel, hova 
utazik? Milyen útvonalat jár be? Milyen tájakon halad át? (Szász Géza megkülönböztet 
lakatlan, kultúr- és városi tájat.) Milyen arányban szerepel tájleírás a beszámolókban 
és a táj milyen témákat idéz fel? Végül az emberekhez és a társadalomhoz kapcsolódó 
kérdések kerülnek megvizsgálásra. Kikkel, milyen körülmények között találkozott az 
utazó? Mennyi lehetősége nyílik beszélgetésre? Beszéli-e az adott ország nyelvét? (A 
nyelvismeret hiánya számos félreértést okozhat, hamis információkhoz, hibás követ-
keztetésekhez vezethet.) Az elemzéshez hozzátartozik az utazó és az utazó országának 
ismerete, a két ország kapcsolatának vizsgálata, valamint az útleírás utóélete is, vagyis 
az, hogy az útleírás milyen fogadtatásban részesült, egyáltalán eredményezett-e bármi-
lyen reakciót a kortársak részéről.
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Ez a módszer a legtöbb esetben (elsősorban a 16–19. századi munkák esetén) jól al-
kalmazható. Azonban az 20. századi totalitárius rendszerek megalakulásával megjelenik 
az utazás újabb változata, melyben már nem az utazó és az utazó érdeklődése áll a kö-
zéppontban, hanem a fogadó ország befolyásolási szándéka.

Az újfajta utazás lényege, hogy az utazó nem saját elhatározásából utazik, és nem azt 
látja, amit látni szeretne, hanem azért megy, mert hívják, és azt látja, amit a fogadó fél lát-
tatni szeretne.4 Az utazót valamilyen szempont alapján, hosszú megfigyelés után választ-
ják ki és hívják meg. Így az utazásnak mindig két főszereplője van: maga az utazó és az 
utaztató. Az utazást gondosan megtervezik, hiszen az a legfontosabb, hogy a megfelelő, 
tökéletes kép alakuljon ki az országról, és az utazó ezt a képet vigye magával haza, ahol 
mindenkit meggyőzhet a látott/bemutatott rendszer sikerességéről. Annak érdekében, hogy 
a megfelelő kép alakuljon ki, a fogadó országok hatalmas áldozatokat hoznak: az utazó 
minden költségét állják, az ott tartózkodás minden percére programot szerveznek. Ennek 
a lenyűgözés mellett az a célja, hogy az utazónak minimális szabadsága se legyen, nehogy 
véletlenül olyat lásson vagy halljon, ami leleplezhetné az egész felépített színdarabot,5 és 
kiderüljön, hogy talán mégsem működik minden tökéletesen. A szervezők mindent eldön-
tenek: hol szállhat meg, hol aludhat, hol és mit ehet, mit láthat és kivel találkozhat az uta-
zó. Ezt a szándékot – és ennek visszás mivoltát – jól illusztrálja egy, a szovjet rendszerrel 
egyébként szimpatizáló író-házaspár nőtagjának megjegyzése:

Ha jól értettem, nem aludhatunk, és nem ehetünk […] máshol, csak az 
Október hotelben. Ha jól értettem, mindent összefoglalva, itt vagyunk egy 
olyan országban, ahol senkinek semmihez nincsen joga.6

Ha az utazónak bármilyen kívánsága van, ígéretet tesznek a teljesítésére, azonban 
vagy időhiányra hivatkozva7 mégsem teljesítik, vagy hosszas tanácskozások után ta-
lálnak olyan megoldást, ami a szervezőknek is megfelel, hiszen nem sérül a tökéletes 
szocializmusról alkotott kép, és az utazó is láthatja, amit látni szeretne.

Ezt a szándékosan megtervezett utazást nevezi Szilágyi Ákos koncepciós utazásnak:8 lé-
nyege, hogy az utazó nem a valóságot látja, hanem egy képet, melyet az adott ország mutatni 
szeretne. Ez a kép bámulatos részletességgel megtervezett, valóságos színdarab, melyben a 
színészek annyira jól játszanak, hogy az utazónak sokszor nem tűnik fel, hogy amit lát, az 
nem a valóság. A koncepciós utazás célja egyértelmű: elhitetni a Nyugattal, hogy a kommu-
nizmus működik, az emberek boldogok, egyenlők, a gazdaság folyamatosan fejlődik, senki-
nek sem kell nélkülöznie, senki sem éhezik, és nem fázik. Azért, hogy a kép tökéletes legyen, 
az utaztatók mindenre képesek. Mintaiskolákat, gyárakat, sőt városrészeket építenek fel,9 az 
utazókat magas színvonalú szállodákban szállásolják el, ahol bőséges ellátást és jó ételeket 
kapnak, többnyire a szobával és a kiszolgálással is meg lehetnek elégedve. Találkozhatnak 
(természetesen gondosan kiválasztott) helyiekkel, akik boldognak és elégedettnek látszanak, 
sokat mesélnek arról, hogyan lett jobb és gondtalanabb az életük.10 Az eszköz pedig, amivel 
az utaztató a pozitív kép rögzítését, nyilvánosságra hozását eléri, furcsa módon, a diktatú-
rákban a helyiekkel szemben szokásos megvesztegetésekkel és kínzásokkal ellentétben, a 
kényeztetés, a kedvesség, az utazó teljes kiszolgálása. Minden utazáshoz hozzátartozik egy 
kísérő, aki a tolmács szerepét is betölti. A kísérő szükségességét az utaztató a nyelvtudás- és 
a helyismeret hiányával magyarázza. A nyelvismeret hiánya minden utazónál probléma (ez 
talán nem véletlen, hiszen a nyelvtudás könnyen leleplezhetné a színjátékot), így a tolmács 
jelenléte elfogadható, sőt az utazó talán még kifejezetten hálás is, amiért nem egyedül kell 
egy olyan területen boldogulnia, melynek nyelvét egyáltalán nem ismeri. Azonban nem eny-
nyire egyszerű a kísérő szerepe, hiszen – a látszat ellenére – a kísérő nem azért van, hogy az 
utazó minden kívánságát teljesítse, hanem éppen azért, hogy azt megakadályozza.
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A koncepciós utazás sajátosságait jól megfigyelhetjük a kommunista rendszerekbe 
meghívott, Nyugat-Európában (és gyakorlatilag világszerte) nagy népszerűségnek és 
tekintélynek örvendő szerzők útleírásai alapján. Közéjük tartozik többek között André 
Gide (Retour de l’U.R.S.S11), Florence és Elie Halévy (Six jours en U.R.S.S. 12), valamint 
Henri Barbusse (Russie13), akik a Szovjetunióban tett utazásukról számolnak be. Jules 
Roy (Voyage en Chine14) a Kínai Népköztársaságról készített útleírást.

Az utazás átalakulását és az utaztatás sikerességét az újfajta közlekedési módok is be-
folyásolják. A 20. század technikai fejlődése az utazást kényelmesebbé és gyorsabbá teszi, 
két új találmány, az autó és a repülőgép megjelenésével és elterjedésével15. Az autó gyor-
sabb, bármikor használható, nem menetrendhez kötött, de ugyanúgy a földön közlekedik, 
mint a vonat. A repülőgép azonban teljesen újfajta utazási élményt nyújt. Noha az utazó 
szempontjából leginkább a magasság élménye újszerű és érdekes, az útleírások elemzésé-
nek szempontjából sokkal fontosabbak a megérkezés körülményei. Korábban ugyanis az 
utazó a szárazföldön (vagy a szárazföldre érve) lépte át a határt, annak fizikai valójában, 
folyamatosan figyelve a változásokat. A repülőgép ezt a fajta szemlélődést nem teszi lehe-
tővé, hiszen az utazó az égen és a térképszerű tájon kívül szinte semmit sem lát, így megér-
kezve a változás sokkal drasztikusabb. Mondhatni az utazó „belecsöppen” a célországba.

 Fontos kiemelni, hogy a színjáték már az odaút során elkezdődik, a meghívó országok 
nagy hangsúlyt fektetnek az utazás kényelmére, hiszen ez az első benyomás, és annak 
jónak kell lennie. Valamennyi utazó első osztályú kocsikban utazik, étkezőkocsival, az 
„átlag utasoktól” elzárva.

Ami a bejárt útvonalat illeti, érdemes megfigyelni, hogy a település méretétől függetle-
nül az utazó majdnem mindenhol ugyanazt látja: gyárakat, munkásszállót a hozzá tartozó 
szórakozási lehetőségekkel (mozi, színház, könyvtár), mintagazdaságokat, mintaóvodákat, 
iskolákat. Ha egy település nem „munkásváros”, akkor a munkások pihenésére szolgál: 
szanatórium, pihenőfalu, gyermekfalu. A Szovjetunió esetében például minden azt a lát-
szatot kelti, hogy mindenhol gyárak vannak, és hogy mindent megtesznek a munkások 
kényelméért és egészségéért. Bármilyen festőien is írnak hegyekről, völgyekről, síkságról, 
faluról, városról, a gyárak, az ipari tömbök, a munkásszállók, a munkások egy tájleírásból 
sem hiányozhatnak. A gyár lényegében a szovjet táj részévé válik, a tájleírás olvasásakor 
az olvasónak szinte hiányérzete támad, amíg a gyár meg nem jelenik:16

Erről a helyről, ahol most vagyunk, a távolban láthatjuk a Volgát, és amed-
dig a szem ellát, kiváló kilátás nyílik két vízfolyás partjára. Nem is beszélve 
a homokágy egy részén heverő, úsztatásra összerakott, a vidékre jellemző 
óriási, védtelen falerakatokról, és vannak itt gyártömbök is, kémények soro-
zatai, üzemegyüttesek és egész munkában lévő negyedek.17

A gyárak nem csak a szovjet tájnak váltak részeivé, a Kínáról szóló útleírásokban 
ugyanúgy megtalálhatjuk őket:

A gyárak sötét, nehéz füstje nehezedett a levegőre. A kémények hányták a 
füstöt, a kokszolókat okkerszínű gőz vette körül, a vasércet szállító vagonok 
gurultak, a gáz sziszegett a gázelvezetőben, a víz patakzott. A gyárak mellett 
a falvak vörös téglákból álló tömörülést alkottak, ahol a munkáscsaládok 
összezsúfolódtak.18

A sápadt nap megvigasztalt minket. A láthatáron gyárak füstöltek.19

A falusi vagy városi táj leírásakor a hangsúly egyértelműen áttevődik az uniformizált 
(vagy uniformizált funkciójú) épületekre:

Minden iskolában, minden épületben vagy intézményben, minden férfi-, női, 
ifjúsági- és gyermekklubban, minden körzetben, minden faluban vannak 
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vörös sarkok. Itt Lenin portréját látjuk vörös háttérrel, a sarlót és a kalapá-
csot, valamint jelszavakat, melyek tizenkét évvel ezelőtt elvezették a prole-
tár tömeget a dicsőséghez.20

Sem a Szovjetunióban, sem a kommunista Kínában nem lehet akárkivel beszél-
getni. Mint minden mást, azt is az utaztató dönti el, hogy az utazó kivel állhat szóba: 
társaloghat útitársaival, kísérőjével, valamint különböző intézmények vezetőivel. Ez 
a három csoport jelentősen eltér egymástól abban, hogy mennyire szabadon és mi-
ről beszélhetnek. Az utazók egymás között bármiről szót ejthetnek, hiszen azt senki 
sem tudja ellenőrizni. A kísérő lényegében semmiről nem beszélhet, csak arról, amit 
bemutat: a múzeumokról, az iskolákról, a gyárakról, az új rendszer értékeiről, fejlő-
déséről és pozitívumairól. A vezetők feladata, hogy a mintaintézmények működését 
bemutassák, tökéletességüket kiemelve. Valamennyien alaposan felkészültek, kellő-
képp meggyőzőek, bizonyos statisztikai adatokkal rendelkeznek, és mindent bevet-
nek, hogy az utazó valóban elhiggye azt, amit el kell vele hitetni. A beszélgetést a 
nyelvismeret hiánya is megnehezíti: szinte minden esetben tolmácsra van szükség, 
ami félreértések forrása lehet: vagy azt fordítja, amit az utazó mondott, vagy nem. 
Soha nem derül ki, hogy valóban az utazó kérdését teszi-e fel és az arra kapott vá-
laszt fordítja-e, vagy a felmerülő kérdésre az előre megbeszélt válaszokat adja.

Minden egyes közlés valójában propaganda, olyan képet fest az országról, az em-
berekről, az intézményekről, hogy az mindenképpen az utazó szimpátiáját váltsa ki. 
Láthatjuk, hogy az utazás szervezői igyekeznek minden szempontból annyira meg-
nyerni az utazót, hogy hazatérve mindenképpen leírja élményeit.21 Ekkor ugyanis 
az utaztató eléri a célját: a kívánt pozitív kép jelenik meg a rendszerről. A legtöbb 
utazó induláskor valóban elhiszi, hogy az utazás színhelye a világ legigazságosabb 
része, maga a földi paradicsom, ám elég egy véletlen találkozás vagy pár perc késés, 
és a kép összeomlik, az utazó belát a színfalak mögé és ellenkezőjére változtatja 
véleményét. Tehát, ahhoz, hogy a tökéletes kép kialakuljon, egyetlen dologra kell 
figyelni: arra, hogy a megtervezett programba ne csússzon hiba. Az utazó ne marad-
jon kísérője nélkül, ne késsen a vonat vagy a repülő, ne kelljen előre nem tervezett 
helyen várakozni, leszállni, vagy ami még rosszabb, aludni. Ne legyen alkalma az 
utazónak előre nem felkészített személyekkel beszélgetni, és ne jusson el olyan he-
lyekre, melyek nem szerepelnek az előre elkészített programban és a szervezők nem 
adtak rá engedélyt.

Az útleírásokat elemezve meg kell állapítanunk, hogy a valóságtól jelentősen 
eltérő képet mutatnak mind a Szovjetunióról, mind Kínai Népköztársaságról: egy 
olyan rendszer képét, ahol az emberek boldogok, boldogságukért az állam mindent 
megtesz: támogat, szórakozási, pihenési lehetőséget nyújt. Bár a bérek nem teljesen 
kiegyenlítettek, senki nem érzi magát alárendelve, mindenki ugyanolyan fontos tag-
ja a társadalomnak. Mindenki elégedett a munkájával, keresetével, még ha kevés is, 
hiszen az állam mindenben kárpótolja, hiányt semmiben sem szenved. Az étkezés, 
jóllehet nem mindig kifogástalan, de bőséges. Senki sem éhezik. Az emberek mo-
solygósak, optimisták és egészségesek. A gazdaság folyamatosan fejlődik, az iparról 
nem is beszélve. Rengeteg az építkezés: elsősorban gyárak és munkásszállók épül-
nek. Vagyis a fejlődés igen látványos, megéri szenvedni.

Azonban, hiába a statisztikák, beszélgetések, különösebb háttér információ nélkül 
megállapítható, hogy a leírások nem felelhetnek meg a valóságnak. Az elemzéssel ka-
pott kép leginkább egy utópisztikus társadalomra22 hasonlít: nincsenek társadalmi és 
jogi különbségek, a magántulajdon és a pénz kezd megszűnni, az állampolgárok jóléte 
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biztosított, mindenki mindenkit tisztel, segít, mindenkit elismernek, mindenki ugyan-
olyan körülmények között él, ugyanúgy öltözködik, ugyanazt gondolja. Nincsenek konf-
liktusok, nincsen ellenvélemény.

Az utaztató szándéka egy előre gondosan megtervezett, elkészített kép, koncepció 
bemutatása. Vagyis adott esetben az utazó valójában nem a Szovjetunióba vagy Kínába 
utazik, hanem egy vele párhuzamosan létező, gondosan megalkotott, a valóságtól elzárt 
világba. Egy olyan világról van szó, melynek létezéséről az utazó nem tud, mégis csak 
ezt ismeri, mert a valódi Szovjetuniót és Kínát nyugati utazó nem láthatja, nem fedez-
heti fel, nem is tudhat a létezéséről, legfeljebb sejtheti. (A kritikusabb utazóban gyakran 
felmerül a kérdés, hogy mi történt a szegényekkel, nincsenek-e munkanélküliek, hogy 
lehet, hogy minden gyár termelése folyamatosan nő. Ezekről a kérdésekről azonban va-
lami lenyűgöző pozitívum eltereli a figyelmet.) Furcsa, kettősségekkel teli helyzet ala-
kul ki valamennyi utazáskor: az utazó egy nem létező világba érkezik, melyről meg van 
győződve, hogy az a valódi ország, az, amit látni szeretne. Az, hogy mellette létezik egy 
másik, durva, kegyetlen valóság, éhezéssel, kizsákmányolással, kihasználással, félelem-
mel, létbizonytalansággal, senkinek nem tűnik fel. Az utazó sem utazás előtt, sem utazás 
után nem tudja meg vagy hiszi el a valóság létezését, még akkor sem, ha az utazás érté-
kelésénél levonta a megfelelő következtetéseket, ha rájött arra, hogy az, amit látott, nem 
a valóság. A legtöbb esetben sejti, hogy létezik valami, amit az utaztató minden erővel 
igyekszik eltitkolni, de a látottak annyira befolyásolják, felértékelik az adott országról 
alkotott képet, hogy az utazó képtelen a helyzetet reálisan megítélni.

Nem állíthatjuk, hogy az utazó a valótlant írja le, ezzel becsapva az olvasót, hiszen 
pontosan arról számol be, amit látott. Csakhogy az, amit látott, nem a valóság. Nem 
az utazó akar szándékosan hihetetlen, túlságosan pozitív képet festeni az országról, 
nem szándékosan közöl valótlanságokat, helytelen, jelentősen túlzó statisztikákat, nem 
azért számol be semmitmondó, üres, sablonos beszélgetésekről, hogy félrevezesse az 
olvasót. Az utazó nem hazudik. A helyszín hazudik, és a szereplők hazudnak. Az egész 
hazugságot pedig, mint már említettük, egy központilag létrehozott, államilag irányított 
szervezet találja ki, szervezi meg, viszi véghez. Az utazó átéli, majd leírja az utazást, az 
igazság kiderítése az olvasó feladata.

Mindennek ismeretében két megállapítást kell tennünk.
Egyrészt, hogy a 20. századi totalitárius rendszerekről készült útleírások ország- és 

társadalomképét még a szokásosnál is nagyobb kritikával kell vizsgálnunk, nem bízha-
tunk pusztán az utazó leírásában. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az útleírás nem 
tartalmaz valós információkat, vagy minden információnak az ellenkezőjét kell igaznak 
tekinteni. Az a kép, melyet az utazó leír, nagyon is sokat elárul a fogadó országról, hi-
szen abban, hogy egész üzemeket, intézményeket, sőt, adott esetben falvakat rendeznek 
be, embereket tanítanak be, mindent megszerveznek, nagyon fontos információ rejlik: 
az, hogy az adott rendszer hogyan képzeli el azt a társadalmat, azt az országot, amely-
nek az építésén éppen dolgoznak és az, hogy ezen országok számára különösen fontos a 
Nyugat megítélése. Hiszen, ha nem így lenne, akkor nem áldoznának arra, hogy külön-
böző ismert és legfőképpen olvasott személyeket hívjanak meg.

Másrészt ki kell jelentenünk, hogy a tárgyalt totalitárius rendszerek megalakulásával 
az utazó tudta nélkül megjelenik az útleírásoknak egy új változata, melynek elsődleges 
célja az olvasó befolyásolása, a propaganda terjesztése. Ahhoz, hogy a megfelelő kö-
vetkeztetéseket levonhassuk és a valós képet megkaphassuk, nem elég tehát magát az 
útleírást a már meglévő módszer alapján elemezni. Minden esetben a díszlet mögé kell 
látnunk, és azt kell észrevennünk, ami ott van, nem azt, amit az utazó a szemünk elé tár.
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Az elemzés első lépéseként meg kell állapítanunk, hogy milyen típusú útleírásról van 
szó: az utazó (klasszikus útleírás) vagy a fogadó ország (koncepciós utazás) irányít? 
Amennyiben klasszikus útleírásról van szó, elégséges azt a Szász-féle módszerrel ele-
mezni. A koncepciós utazások elemzéséhez viszont az utaztató szándékát kell előtérbe 
helyeznünk. Nem elég az utazást és az útleírást az utazó-narrátor szemszögéből vizs-
gálni, minden esetben meg kell vizsgálnunk, mi az utaztató célja, és sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni arra, ami hiányzik az útleírásból. Ezt úgy tehetjük meg, ha to-
vábbi, az elemzést segítő kérdéseket teszünk fel, melyek immár nem az utazóra, hanem 
a meghívóra/fogadóra/utaztatóra vonatkoznak.

Mi motiválta az utazó meghívását? Miért éppen az adott személyt választották? Mint 
már említettük, a fogadó ország beleegyezése nélkül senki nem léphet totalitárius állam 
területére. Ha az utazó maga kezdeményezi az utazást, akkor is szükséges a fogadó or-
szág jóváhagyása. Márpedig az engedélyt valamivel meg kell indokolni. Bárki alkalmas 
a meghívásra, amennyiben megfelelő lelkesedést és elkötelezettséget tanúsít a kommu-
nizmus iránt és aktív közéleti szerepet tölt be. Ez utóbbi rendkívül fontos, hiszen ha 
az utazó a saját országában nem ismert és olvasott, akkor nincs értelme sem az anyagi 
befektetésnek, ami az utazás finanszírozásával jár (ne feledjük, hogy a fogadó ország 
állja az utazás minden költségét!), sem a kockázatvállalásnak, amit a díszlet esetleges 
lelepleződése jelenthet.

Megállapíthatjuk, hogy az utazó leggyakrabban valamilyen szervezet meghívására érke-
zik. A Szovjetunió esetében általában ismert írókról és költőkről van szó, akiket a Szovjet 
Írószövetség választ ki, és hív meg egy konferenciával egybekötött utazásra. A választást az 
indokolja, hogy a közélet aktív szereplői ismerik a közönség befolyásolásának eszközeit, így 
útleírásaik nem csupán sokakhoz eljutnak, de meg is tudják győzni az olvasót.

Milyen útvonalat határozott meg az utaztató? Fontos, hogy az utazó úgy érezze, hogy 
mindent lát, mégse lásson semmit. Vagyis, az utaztatónak mindenből kell mutatni egy 
kicsit (jól berendezett helyszíneket, jól felkészített szereplőkkel), úgy, hogy a valóság-
ból semmi se látszódjon. Az útvonalat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fő szempont 
a mintaintézmények, a fejlett nagyvárosok és a gazdag, nyugodt területek bemutatása: 
tengerpart, békés hegyvidékek üdülőfalvakkal, úttörőtáborokkal, munkásotthonokkal, 
színházakkal, mozikkal, klubokkal. Láthatjuk, hogy valamennyi úti cél kihangsúlyozza 
a rendszer gondoskodását az állampolgárok felett. Feltűnő azonban, hogy az utazó nem 
jár rosszul felszerelt gyárban, ahol a munka nehezen halad, nem érint olyan területeket, 
ahol nélkülöznek, nem lát végkimerülésig dolgozó munkásokat vagy parasztokat.

Minden erőfeszítés ellenére is előfordul, hogy az utaztatónak szándékán kívül módo-
sítania kell a terveket. Ez történik Jules Roy esetében, amikor a Nankingból Peking fele 
tartó utazást meg kell szakítani a rossz idő miatt. Mivel a repülőtéren nincs alkalmas 
váróterem, az utaztató kénytelen vendégeinek megfelelő éjszakai szállást biztosítani, 
ehhez azonban el kell jutni a városba. Útközben olyan tájon haladnak keresztül, melyet 
az utaztató semmiképpen nem szeretett volna megmutatni:

Férfiak, nők és gyerekek, járműveikhez kötve földet, köveket, cserepeket, 
cementet, szenet, téglát […] vonszolnak, mindent, ami építkezéshez felhasz-
nálható. […] A néhány öszvér és néhány szamár, elkülönítve a megalázott 
emberek között, akik saját magukat is alig tudják ellátni, szokatlan luxusnak 
tűnik, mivel etetni kell őket, az emberek ellátása pedig kevesebbe kerül. Egy 
eltorlaszolt szakasznál lassítanunk kellett. A sofőrök megállás nélkül a du-
dát nyomták, hogy szétválasszák a tömeget. Az emberek arcát elöntötte az 
izzadtság és olyan fájdalom látszott rajtuk, mely már a halálhoz hasonlított.23
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Jules Roy fel is teszi magában a kérdést, hogy melyik a valódi Kína: az, amit mu-
tatnak neki, vagy az, ahol az emberek éhbérért húzzák egész nap a szekeret? Utazása 
végére meggyőződik róla, hogy az utóbbi.

Mit láthat az utazó és mit nem? Vagyis, az adott helyen milyen városrészeket, 
milyen intézményeket tekinthet meg, milyen közlekedési eszközzel utazhat, hol 
szállhat meg, hol ehet, úgy, hogy az ellátással tökéletesen elégedett legyen, úgy 
érezze, hogy a fogadó ország kultúráját és történelmét is megismerheti, beleláthat a 
mindennapokba, mindezt úgy, hogy a hangsúly a jólétre, a fejlődésre helyeződjön, 
de a bemutatottak ne tűnjenek valótlannak.

Az utazók minden esetben ugyanazt a programot csinálták végig: mintaintézmé-
nyeket, múzeumokat látogattak, leggyakrabban autóval közlekedtek, és a fogadó 
fél által kiválasztott, előkelő szállodákban laktak. Az utaztató célja az volt, hogy 
kiválasztott intézményekben az utazó annyit halljon Leninről, Sztálinról vagy Mao 
Ce-tungról, hogy mindenképp meggyőződjön személyük és az általuk létrehozott 
rendszer nagyságáról.

Kivel találkozhat, és kivel nem találkozhat az utazó? Fontos, hogy az utaztató 
elkerülje a nem megtervezett beszélgetéseket, hiszen elég egy meggondolatlan szó, 
és az egész színjáték lelepleződik. Ezért nem elég a megfelelő beszélgetőtársakat 
megtalálni, de fel is kell őket készíteni arra, hogy a nem várt kérdésekre hogyan 
tudják a jól begyakorolt válaszokat adni, hogyan mondják el a legtöbbet úgy, hogy 
nem árulnak el semmit. Tudniuk kell, hogyan győzhetik meg a kíváncsi utazót arról, 
hogy a rendszer valóban úgy működik, ahogyan azt ők mesélik.

A gyermekeknek fontos szerepük van a meggyőzésben, hiszen az aranyos, ked-
ves, jól nevelt, szép gyermekek mindenkire jó benyomást tesznek, minden szívet 
meglágyítanak.

Mivel nyűgözik le az utazót? Az utazó figyelmének eltereléséhez fontos eszköz a 
kényelem és a pozitív élmények biztosítása. Ezért áldoznak a fogadó országok arra, 
hogy az utazó a lehető legjobb körülmények között utazzon, lakjon, étkezzen. Ha 
a pozitív élmények vannak túlsúlyban, az utazó figyelme ezekre összpontosul. Az 
utaztató azt feltételezi, hogy a folyamatos figyelmességet, segítségnyújtást, jó aka-
rást látva az utazó kötelességének fogja érezni, hogy az országban tapasztaltakról 
mindenképpen beszámoljon, méghozzá pozitívan.

Végül meg kell vizsgálnunk, hogy sikerült-e az utaztatónak elérnie a célját, az 
utazóban a várt kép alakul-e ki. A látottakat az utazó kétféleképpen értékelheti: vagy 
elhiszi, pozitív képet alakít ki, ezzel az adott országgal szemben támasztott elvárásai 
megerősödnek, az utaztató pedig eléri célját; vagy nem hiszi el, átlát a díszleten, 
ekkor útleírásában negatív képet fest, igyekszik azt kihangsúlyozni, amivel elége-
detlen, amit hihetetlennek tart. Az általunk tárgyalt legismertebb szerző, a később 
(1947-ben) az irodalmi Nobel-díjat is megkapó André Gide esete összetettebb, 
főleg ha a két műve közötti szembenállást is figyelembe vesszük. Első művében, 
jóllehet néhány helyen kritikus megjegyzéseket tesz, alapvetően a fogadó fél szán-
déka valósul meg. Később azonban, saját útleírását kritizálva leleplezi és megbuk-
tatja az utaztatót.

Természetesen az utaztató akkor lehet elégedett, ha a megjelenő útleírásban az 
olvasható, amit láttatni szeretett volna. Amennyiben nem, a befektetés és a szerve-
zőmunka nem tekinthető eredményesnek.
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