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ciókon nyugvó narratívákat, hogy gondolkodásra 
késztet. A kötet utolsó írásában Caisey Gailey há-
rom olyan táblakönyvet (boardbook) tárgyal, ame-
lyek célja a tudományos ismeretek fordítása és köz-
vetítése a csecsemők számára. Esszéjében Gailey 
kérdésesnek tartja, hogy e kezdeményezések célra-
vezetők-e, tehát, hogy a tudományos ismeretek 
kognitív módon elsajátíthatók-e a kora gyermek-
korban, ugyanakkor elismeri e törekvések újszerű-
ségét. 

Ahogy a tanulmányokból kitűnik, a kötet a 
felvetett témákat és tartalmát tekintve igen sok-
színű, széles kutatási spektrumot érint. A transz-
mediáció és a fordítás kérdéseinek feszegetésével 
az írások mindegyike a kultúrák és a generációk 
közötti kapcsolatok elmélyült vizsgálatára ösztö-
nöz, egyúttal pedig összetett társadalmi-kulturá-
lis problémákat is láthatóvá tesz. 

sZőKe dávid sándor

Дж. Б. платт. Здравствуй, Пушкин! Сталинская 
культурная политика и русский национальный поэт. 
перевод подольный Яков. Эстетика и политика 4. 
Санкт-Петербург: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2017. 352.

Egy moszkvai elitcsalád kiskamasz fia, Gorik 
(Igor) 1937 telén az iskolai Puskin-ünnepségre ké-
szül. Otthon a család a téli szünet alatt megrende-
zi a „Ki tud több sort memorizálni Puskinból?” 
versenyt, amelyet Igor – aki „reggeltől estig verse-
ket magol”, és az állandó memorizálási kényszer 
miatt, a szorongástól éjszakánként felriad – meg-
nyer. A kisfiú a magolás mellett a lehető leglelke-
sebben, minden erejét összeszedve egy jubileumi 
albumot is összeállít, amellyel az iskolai Pus-
kin-kiállításra akar benevezni, hogy megnyerje 
vele az első díjat, ami nem más, mint egy bronzból 
készült Puskin-mellszobor. Hosszú hónapokon át 
újságokból, könyvekből vagdos ki Puskin-verse-
ket, a költőről szóló cikkeket, a műveihez készített 
festmények, szobrok fotóit, hogy beragassza őket a 
nagyalakú rajzfüzetébe. Édesanyja biztos benne, 
hogy az ő A Bajukov család Puskin halálának 100. 
évfordulójára! című albumuk hozza majd el az első 
díjat.

Jurij Trifonov (1925–1981) szovjet író  Iszcsez-
novenyije (Eltűnés, 1975/1987) című, utolsó, töre-

dékben maradt regényében drámai módon eleve-
nedik meg a sztálini, 1937-es terror és a minden 
idők legnagyobb Puskin-jubileumának nyomasz-
tó, fullasztó légköre egy tizenegy éves kisfiú szem-
szögéből. Trifonov önéletrajzi regényében ennek a 
bizonyos télnek egyik éjjelén Igor édesapját elviszi 
az NKVD. „Az a tél a Puskin-évforduló jegyében 
telt. Minden az ő verseivel volt tele. A hó, az ég, 
a befagyott folyó, az iskola előtti erdő csupasz, fe-
kete fái […]. A hangszóró minden nap, reggel-este 
valamelyik Puskin-művet harsogta. Az újságok-
ban, a Francóról és Hitlerről rajzolt karikatúrák, a 
kitüntetett írók és a Grúz Művészet Hetére 
Moszkvába érkezett grúz táncosok fényképei, meg 
az ilyen haragos címeket viselő cikkek mellett, 
hogy »Nincs kegyelem az árulóknak!«, meg »Sö-
pörjük el a föld színéről az árulókat és gyilkoso-
kat!«, ott lehetett látni a göndör fürtű ifjú vagy a 
padon pihenő, vagy a Mojka partján sétáló, cilin-
deres úr portréját.” ( Jurij trifonov, Eltűnés, ford. 
sZabó Mária, Világkönyvtár [Budapest: Magvető 
Könyvkiadó, 1988], 53.)

Jonathan Platt az Üdvözlégy, Puskin! A sztálini 
kultúrpolitika és az orosz nemzeti költő című 
monográfiájában úgy véli, hogy Trifonov e regé-
nye plasztikusan eleveníti meg azt a költő iránt 
megnyilvánuló, a költő helyét-helyzetét definiáló, 
ambivalens viszonyt, amely a sztálini Puskin-jubi-
leum hibrid időfelfogását jellemzi: jelen van egyfe-
lől az élő Puskin, a 19. századi, a cilinderes, aki 
kortársunkként sétál köztünk, akivel a gyerekek 
mint pajtásukkal beszélgethetnek (lásd „Üdv ne-
ked, ifjú nép!” Puskin: Hazatérés, 1835, ford. Szabó 
Lőrinc), akinek az iskolai tantermek sarkában 
nagy áhítattal Puskin-sarkot építenek (az ikon, a 
szentség tere), másfelől itt van Puskin mint a fö-
lénk magasodó bronzszobor, a sziklaszilárd monu-
mentum, a megmerevedett mester, próféta, aki 
megjósolta a proletárforradalom eljövetelét (lásd 
„elvtársam! / Hidd el: felragyog tiszta, szép / 
Fénnyel csillagunk nemsokára” pusKin, Csaada-
jevhez, 1818, ford. lotHár László), és akinek a 
(volt) birtokait – amelyek ma már emlékhelyek-
ként működnek – tankirándulás és egyfajta időuta-
zás keretében gyerekek látogatják meg.

Platt Jurij Trifonov tárgyias prózája mellett 
Fazil Iszkander szovjet (orosz nyelven alkotó ab-
ház) író (1929–2016) szintén önéletrajzi ihletésű, a 
Trifonovéhoz képest azonban líraibb ifjúsági no-
vellaciklusában is a sztálini Puskin-jubileum, 
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a  költőt minden idők legnagyobb kultúrkampá-
nyának tárgyává tevő, korántsem egynemű jellegét 
látja megelevenedni. A Szovjetunió egy Moszkvá-
tól távoli tagköztársaságában, a jubileum után egy-
két évvel – az 1937-es év erőltetett mozgósítását, 
lelkesült hangulatát éveken át megkísérelték fenn-
tartani a tanintézményekben – valósul meg Csik 
komplex Puskin-élménye. Az abház kiskamasz fiú 
az irodalomórákon, a tanítónő felolvasásában vé-
gighallgatja A kapitány lánya című Puskin-regényt, 
tanúja lesz annak, ahogy az iskolai színjátszókör 
műsorára tűzi a költő Mese a pópáról meg Baldáról, 
a szolgájáról című meséjét, majd Csiknek a legjobb 
barátja megsúgja, hogy felforgató, Sztálin-ellenes 
üzenet rejtezik az 1937-es, jubileumi Puskin-ün-
nepségekre kiadott, iskolai füzet borítóján. (Ez a 
füzet 1937 után néhány évvel igazi ritkaságnak 
számított, a hatóságok igyekeztek bezúzni az ösz-
szes, a lakossághoz eljutott példányt. Nyikita 
Ohotyin történész NKVD-dokumentumokra hi-
vatkozott kutatásairól Platt is ír [331].) A  kisfiú 
számára revelatív élményt ad A kapitány lánya kol-
lektív meghallgatása – örömöt, humorforrást je-
lent számára a regény egyik szereplőjének, a pa-
raszt Szaveljicsnek a beszédmódja, amit legjobb 
barátjával együtt különösen szeretnek –, továbbá ő 
kapja meg Balda szerepét a színjátszókör Pus-
kin-darabjában. Csik megkísérli felfejteni az omi-
nózus kódot is a füzetborítón, amelyen a költő 
Ének a bölcs Olegről (1822) című versének egy rész-
lete és az ehhez készült, híres Vasznyecov- 
festmény reprodukciója látható. (A festmény Vik-
tor Vasznyecov [1848–1926] akvarellsorozatának 
egyik darabja, amelyet a festő 1899-ben készített 
Puskin verséhez.) Mindegyik eseményhez, minde-
gyik Puskin-műhöz a titkos beavatottság érzete 
kapcsolódik. Csiknek azonban csalódnia kell. Az 
előadás előtt nem sokkal a színjátszókör vezetője 
másnak adja oda a főszerepet, és a kisfiú – habár 
maga is érzi, hogy valóban nem képes belehelyez-
kedni Balda szerepébe – a családja előtt kudarc-
ként, lefokozásként éli meg, hogy végül csupán 
Balda lovának hátsó lábait játszhatja el a díszelőa-
dáson. A  lázító üzenet („Doloj jevo!”, tkp. ’Le 
Sztálinnal!’) betűit sem találja meg a füzetborítón, 
pedig küszködve, kitartóan keresi őket. Iszkander 
hőse a Csik i Puskin (Csik és Puskin, 1975) című el-
beszélésben kétszeresen is megéli a sikertelenséget 
és megaláztatást – „bukása” ugyanakkor felisme-
réshez, igazi esztétikai élményhez juttatja: Csik 

egyszer csak megérti, miért feszül ellentmondás a 
puskini Balda és közte – miért nem tudott Balda 
bőrébe bújni –, és elkezdi olvasni és érteni Puskin 
Olegjét. „Csik párszor elolvasta a verset [lásd Pus-
kin: Ének a bölcs Olegről], és meglepődve vette ész-
re, hogy a szavak világítani és zöldellni kezdenek, 
mint a fű, amelyen Igor és Olga ülnek […]. Csik 
elcsendesedett. Nem értette, mi történik vele. 
A tudata mélyén még emlékezett rá, mit keresett a 
rajzon. Továbbra is hitt a kártevők létezésében, de 
nagyon távolikká váltak, egészen apróvá zsugo-
rodtak. Na és, ha, mint egy tolvaj, bele is karcoltak 
valamit a rajzba, mondjuk, sértő szavakat, hogy 
aztán trükkösen álcázzák azokat – mit számít? Az 
egész milyen kicsi és ostoba dolog! Ezeket még 
csak keresgélni is kisszerű és ostoba dolog akkor, 
mikor az életben olyan fontos események történ-
hetnek meg, mint ami megtörtént Oleggel és a lo-
vával.” (Фазиль исКандер, „Чик и Пушкин”, in 
Фазиль исКандер, Детство Чика: рассказы, 206–243 
[Москва: Книжный сад, 1994], 241–242. Saját for-
dítás. – K. Zs. Az elbeszélésnek csupán egy részle-
te, az eleje olvasható magyarul. Lásd Fazil isZKan-
der, „A színpad mártírjai”, in Vérbosszú, ford. ár-
vay János, Európa zsebkönyvek, 112–130 [Buda-
pest: Európa Könyvkiadó, 1989].)

A három, egymásra épülő, a kisfiú felnőtté vá-
lásában fontossá váló Puskin-olvasat – amelyekből 
a „titkos tudást” felépül – a hatalom, a hűség, az oda-
adás, a szolgálat fogalmaknak és értékeknek olyan 
metafizikai távlatát adja, amely Csik kortárs jele-
nének etikai, erkölcsi értékkonstrukcióit alapjai-
ban kérdőjelezi meg. Az iskolai kollektív, passzív 
befogadást, azaz a regényhallgatást követően Csi-
ket az élet egy más típusú Puskin-befogadás elé 
állítja. A mese, majd a vers a performatív, illetve az 
értelmező – de mindkét esetben a „résztvevő és 
cselekvő” – Puskin-befogadást hozza el a kisfiú 
számára. Plattal egyetértve: amikor Csik valóban 
Puskint kezdi el olvasni, háttérbe szorul a színját-
szóköri megaláztatása, a titkos, Sztálin-ellenes 
üzenet, sőt még az is, hogy nem képes az üzenetet 
megtalálni (332–334). Csik kivettetik a jubileumi 
diszkurzusból.

Visszatérve Trifonov regényére, amely az el-
hallgatásra és a fragmentaritás poétikájára épül: az 
elbeszélő csupán finom utalásokkal adja az olvasó 
tudtára a maga többlettudását, és azt, hogy őnála 
Igor kevesebbet tud. Az evakuációból, a történtek 
után öt évvel, 1942-ben Moszkvába visszatérő fiú 

Helikon_2021_4_Könyv.indb   695Helikon_2021_4_Könyv.indb   695 2022. 03. 01.   12:17:022022. 03. 01.   12:17:02



KÖNYVEK696

– akinek az édesapját, a hithű forradalmárt a Pus-
kin-ünnepségek alatt vitte el a fekete autó, és az 
édesanyja sincs már velük – csak ekkor, már 16–17 
év körüli, gyári munkásként eszmél rá a jubileum 
hazug voltára, miközben az olvasó már korábban, 
a szüzsébeli, 1937-es jelent leíró részekben is értet-
te, hogy miért nyerte el az első díjat A fiatal Sztálin 
elvtárs Puskint olvassa című gyurmaszobor alkotó-
ja, vagy azt, hogy miért tűnik el egyik pillanatról a 
másikra a kiállítás egyik legsikerültebb szobra azt 
követően, hogy a készítője, egy diák minden hír 
nélkül, váratlanul „elköltözött”. Igor az iskolai ün-
nepségről hazatérve eleinte csak dühöt és elkese-
redettséget érez, otthon azonban, a húga szavai 
után rájön, hogy a Puskin-jubileum iránti lelkese-
dése, az önmagát az ünnepségnek teljesen átadó 
naivitása, enthuziazmusa vált nevetség tárgyává – 
így a teljes megaláztatását éli át. Az olvasó termé-
szetesen már ekkor érti, hogy miért került a kiállí-
tótér legeldugottabb sarkába Igornak a képeken 
átütő, ragasztótól megsárgult, kiradírozott foltok-
kal teli, maszatos albuma. (Lásd a vágy az ideali-
zált realizmusra – legyen bármekkora is a lelkese-
dés, amellyel a mű készült – nem tűri, ha mögüle 
kikukucskál a tökéletlen, amatőr megvalósítás ho-
gyanja, amely az idealizált valóságot megkérdőjele-
zi, 329). A jubileumi Puskin egyik kisfiút sem „ju-
talmazza”, a kudarcuk azonban elvezeti őket egy 
más típusú Puskin-értéshez, véli Platt: mindkét 
író, Trifonov és Iszkander is megelőlegezi saját 
hősének a posztsztálini, szocialista realista kor-
szak rejtőzködő, szamizdat, underground Puskin-
ját, amely már radikálisan különbözik a rituális, 
szoborszerű költőtől, akár a proletár Puskintól, 
a „mi kortársunk: Puskin”-értéstől is.

Jonathan Plattnek azonban nem célja, hogy a 
jezsovscsina, azaz az 1937-es politikai tisztogatás 
viszonylatában tárgyalja az évfordulót. Véleménye 
szerint módszertani hiba lenne kizárólag a szovjet 
nagypolitikai események függvényében értelmez-
ni a kultúrkampányt. A kettő ugyan egybeesett, de 
a jubileumi készülődés, az ideológiai koncepció 
kidolgozása, a bizottságok felállítása stb. már 
évekkel korábban megkezdődtek. Monográfiájá-
ban a szerző az 1937-es, a költő halálának százéves 
évfordulójára szervezett, állami jubileum kereté-
ben indított kampány és a költő tiszteletére szer-
vezett ünnepségek Puskinhoz való viszonyát elemzi. 
Jelen írás ennek a korpusznak csupán egy részét 
érinti: a szovjet kisiskolásoknak készített, előírt 

Puskin-értelmezéseket, a pedagógiai programo-
kat, az irodalomoktatási módszertanokat (Puskin-
nal tanulunk élni című fejezet) és a szépirodalmi 
puskinisztika azon darabjait, amelyekben kiska-
masz hősök szemén keresztül válik témává az év-
forduló.

A  monográfus legfontosabb állítása – amely 
eltér a többi, a tárgyban kiadott tudományos mun-
kák koncepcióitól –, hogy az ünnepi beszédek, az 
ünnepre megalkotott szobrok, festmények, irodal-
mi művek és kiállítások anyagának elemzése általá-
ban véve azt mutatja: a kultúrkampányt korántsem 
tervezték meg és vitték végbe valamiféle „tökéletes 
terv” alapján, a kampány korántsem volt homogén, 
monolit képződmény. A  jubileumra készített szö-
vegek diszkurzuselemzése – ezt Platt precízen el-
végzi – arról tanúskodik, hogy a sztálini rendszer 
szimbolikájának mélyén meghúzódó törésvonalak 
nem egyszerű ellentmondásban keresendők, ha-
nem nagyobb, konceptuális összefüggésben, általá-
ban véve a modernség időhöz való viszonyának ambi-
valens problémájában rejlenek, amely problémát a 
jubileum résztvevői, pártpolitikusok, tanárok, 
írók, művészek, egyszerű állampolgárok mind-
mind a maguk módján kíséreltek meg megoldani. 
Platt ezzel azt állítja: a kultúrkampány minden ki-
dolgozottsága ellenére sok esetben improvizatív 
volt, és a tárgyát illetően sokkal több „szabadsá-
got”, értelmezési lehetőséget engedett meg a benne 
résztvevőknek, mint ahogy ezt más értelmezők ál-
lítják. A monográfia témája tehát az idő problémája, 
célja pedig az 1937-es Puskin-jubileum kronotopi-
kus analízise. Platt legfőbb elméleti hátterét a 
– Mihail Bahtyin egy korai, 1937–38-ban írt, feno-
menológiai munkájában kifejtett – kronotoposz fe-
noménje adja, amely nem más, mint az időhöz való 
viszony: a szerző ennek segítségével végzi el a (ko-
rai) sztálini kultúrpolitika interpretációját. 
A monográfus leginkább Bahtyin látókör (krugozor) 
és környezet (okruzsenyije) fogalmaira támaszkodik. 
(Lásd „A világ kétféleképpen kapcsolódhat össze az 
emberrel: az ember bensejéből, látóköreként, vala-
mint kívülről, környezetként.” Mihail baHtyin, 
„A hős térbeli formája”, in Mihail baHtyin, A szer-
ző és a hős, ford. patKós Éva, 62–173 [Budapest: 
Gond-Cura Alapítvány, 2004], 169.)

Platt az olvasó figyelmébe ajánl négy olyan, 
ma már megkerülhetetlen elméleti konstrukciót, 
amelyeket a korai, sztálini kultúrpolitikát elemző 
kutatók alapteóriáiként tartanak számon. Az első a 
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szociológus Nicolas Timasheff 1946-ban megal-
kotott kifejezése: A Nagy Visszalépés (The Great 
Retreat), amely később a történettudományban 
forrt ki a sztálini fordulatot leíró elméletté. Ti-
masheff katonai-hadászati fogalmával jelölik az 
1930-as években kezdődő és a világháború végével 
lezáruló folyamatot, azt, hogy a második világhá-
ború végére a sztálini politika elutasította az 1917-
es, októberi forradalom és az első ötéves terv szá-
mos eszméjét és ideálját. David Brandenberg tör-
ténész ennek egyik aspektusát „180 fokos (az 
internacionalizmustól a ruszocentrista nézetek 
irányába ellépő – beszúrás tőlem, K. Zs.) ideológi-
ai fordulatnak” nevezi. A második elmélet Kateri-
na Clark kultúrakutató nevéhez fűződik, aki nem 
a forradalmárok és a tradicionalisták egymásnak 
feszüléseként látja ezt az időszakot, hanem a bál-
ványrombolók és a monumentalisták harcának. 
Azt állítja, hogy a sztálini kultúrpolitika a forrada-
lomhoz képest a tisztán rituális, szakrális kultúra 
irányába mozdult el. Susan Buck-Morss elmélete 
– ezt Platt harmadikként ismerteti – igen közel áll 
a Katerina Clarkéhoz. Buck-Morss az avantgárd 
művészek és a Párt időfelfogásának alapvető kü-
lönbségére hívja föl a figyelmet. Míg az avantgárd 
művész az idő linearitását akarta megbolygatni 
vagy egyenesen felszámolni, méghozzá azért, 
hogy befogadói és alkotói előtt új kognitív és érzé-
kelési lehetőségek nyíljanak meg, addig a Párt a 
kozmológiát kívánta követni, ragaszkodott a li-
nearitáshoz, és elutasította annak megtörését. 
Platt szerint Clark és Buck-Morss ezzel azt állít-
ják, hogy a sztálini kultúrpolitika forrása nem az 
elutasításban, nem a visszalépésben keresendő (lásd 
Timasheff), hanem az áttérésben (perehod). Áttérni 
egy olyan időfelfogáshoz, amely az erejét, az ideo-
lógiájának alapjait a megszakíthatatlan, folyamato-
san telő időben látja. Áttérni az idő radikális felfo-
gásából, az újra való nyitottságból, a fragmentari-
tásból a konvencionálisba, a megőrzésbe, a 
kulturális értékek felhalmozásába – a bálványrom-
bolástól halad tehát az út a monumentalizmushoz. 
Platt negyedikként felidézi Boris Groys sokak által 
vitatott eszkatológia-elméletét is, amely szerint a 
sztálini kultúrpolitikának a tradicionális művészi 
formákhoz való visszatérése az idők vége után bekö-
vetkezett szabadsággal és határtalansággal magya-
rázható, a „sztálini kultúra önmagát az apoka-
lipszis utáni kultúraként értelmezi […], számára 
minden újdonságot jelent, még a klasszikusok is. 

[…] [N]incs szüksége új, formális eszközökre, for-
mákra, az újdonság automatikusan garantált, hi-
szen azt a történelem utáni tartalom totális újdon-
sága biztosítja”. [Idézi platt, 19.]

Groys végkövetkeztetése az, hogy a sztálini 
kultúrpolitika valójában éppen az avantgárd céljait 
valósította meg, és így egy poszttemporális mo-
dellként értelmezhető.

Platt véleménye, hogy egyik itt ismertetett el-
mélet sem írja le maradéktalanul az 1930-as évek 
közepi kultúrpolitika időfelfogásának komplexitá-
sát és egyediségét. Szerinte Clark és Buck-Morss 
monumentalizmus-elméletében és Groys eszkato-
lógiát hangsúlyozó teóriájának hibrid kronotoposzá-
ban fogható meg a legpontosabban a sztálini kul-
túrpolitika időfelfogása. Miként értelmezi tehát a 
modernség a történeti jelent a múlthoz és a jövőhöz 
képest?

A szerző szerint a modernség kronotoposzai-
nak ambivalens volta önmagában még nem jelenti 
azt, hogy ezek a kronotoposzok mindenképpen 
hibriddé is válnak – a 30-as évek Szovjetuniójában 
azonban ez történt. A  kampányban résztvevők – 
természetesen azok, akik szót kaptak – egyszerre 
igyekezték felmutatni, hogy Puskin a lineáris és a 
nem-lineáris időben is a miénk, azt, hogy a költő 
alakja a történeti jelen szempontjából valahol a 
múló idő és az örökkévalóság között létezik (24). 
A jubileum idején a sztálini kultúrpolitika egyen-
súlyozott a két felfogás között (vigyázott, nehogy 
az egyik elhatalmasodjon), és a kettő konceptuális 
integrációját hozta létre. A szerző plasztikus meta-
forájával élve: az ambivalens, sztálini monumenta-
lizmus már nem szövi tovább az idő szövetét, de 
úgy nem, hogy közben tudja: abban van egy lyuk 
– igyekszik azt ugyan bestoppolni, de e munkát 
sosem fejezi be, mert sosem tudja és akarja befe-
jezni. Az ambivalens, sztálini eszkatológia pedig 
épp fordítva: újra meg újra megpróbálja szétszakí-
tani az idő szövetét, de aztán mindig megtorpan, 
és nem teszi meg (31).  Így lesz Puskinból olyan, 
másokkal össze nem mérhető alak, aki időn kívüli, 
akire az idő nem hat (monumentalizmus), ámde 
aki – ugyanekkor – örökké a saját prófétizmusa be-
teljesülésének a küszöbén áll (eszkatologizmus). 
Nem csupán arról van szó, hogy Puskin küldetése 
élő, és ha majd a kommunizmus bekövetkezik, ak-
kor a költő megismétli a múltat, és „egyszerűen” 
visszahozza az orosz kultúra aranykorát, hanem 
arról is: a kommunizmus eljövetelekor Puskin – a 
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forradalmi panteon többi tagjával együtt – a „tisz-
ta kultúra országába/cárságába” fog belépni, ahol 
az eszmék és az ideák a legcsekélyebb torzulást 
sem szenvedik majd el (34). 

A  szerző 350 oldalas monográfiájában lenyű-
göző mennyiségű szöveges és képi anyagot mozgat 
meg és elemez, hogy rámutasson: a fenti, kimon-
datlan törekvés milyen megoldásokat eredménye-
zett. Számba veszi a hibriditás különböző formáit. 
Az elméleti bevezetőt követő első fejezetben ada-
tokat, általános információkat oszt meg a jubileu-
mi ünnepségek menetéről és az ünnepségekre való 
felkészülés méreteiről, a párthatározatokról, a kü-
lönféle bizottságok működéséről, direktíváiról. 
A könyve további négy fejezetét különféle esztéti-
kai szövegek és más diszkurzív formák elemzésé-
nek szenteli (37). A második fejezetben a pedagó-
giai szövegek és az iskolai módszertanok állnak a 
középpontban, a harmadikban rátér a 30-as évek-
ben írt tudományos szövegekre és a korabeli esz-
széisztikára. A 4–5. fejezetben a jubileum apropó-
ján született/alkotott/írt, Puskin életéről és halá-
láról szóló értelmezések elemzései kapnak helyet 
(szobrok, fotók, festmények, kiállítások, irodalmi 
szövegek, színházi előadások és filmek).

A  Helikon jelen gyerekirodalmi, tematikus 
száma okán a továbbiakban elsősorban az iskoláso-
kat érintő kérdéseket veszem számba. Hogyan je-
lent meg a hibrid kronotoposz elérése iránti vágy 
az oktatásban, az iskolai módszertanokban, a Pus-
kin életrajzát (kevésbé) és életművét (rendkívül 
szelektáltan) felhasználó tananyagokban?

Platt szerint az 1937-es Puskin-kampány leg-
fontosabb közönsége a szovjet gyerekek voltak. 
Éppen ők biztosították „a lakosság műveltségi 
szintjének emelését” célzó projektben a militáns 
aktivizmus elmaradhatatlan robbanótöltetét (334). 
Odaadásukat és az üggyel való azonosulásukat fel-
használva lehetett a jubileumi lendületet, elragad-
tatottságot fenntartani, és épp nekik köszönhető-
en lehetett féken tartani, kontrollálni a félelmet az 
inerciától (múlt), illetve a reakciótól (jövő). A jubile-
umi kampány során a szavalóversenyeken, a kiállí-
tásokon, a plakátkészítő versenyeken, az álarcos 
Puskin-felvonulásokon a szovjet gyerekektől még 
nagyobb involválódást és részvételt vártak, mint a 
felnőttektől. A  gyerekeket a költőhöz köthető 
helyszínekre vitték el kirándulni (volt birtokokat, 
emlékházakat látogattak meg), rajzokat, szobro-
kat, festményeket, albumokat, faliújságokat készít-

tettek velük, kiállításokat szerveztek velük és ne-
kik, a diákok Puskin-dalokat, -műveket adtak elő, 
a költő verseit deklamáltak iskolai gyűléseken, 
gyárak kultúrestjein.

Plattot mindebből az érdekli, hogyan kezdő-
dött el – a puskini jubileumra adott reakcióként – a 
cári múlt új célokra való használata, új célokhoz 
való hozzáigazítása. A  szerző három nagy téma-
kört tekint át: a tankönyveket és a tanterveket, az 
intuitív oktatási módszereket, majd az előbbiek 
intézményesülésének a folyamatát. A kutató rész-
letesen elemzi, hogy a 30-as évek elején a Luna-
csarszkij nevével fémjelzett, 20-as évekbeli, kora 
szovjet, gyakorlati iskola – lásd „az iskola kerüljön 
közelebb az élethez!” – miként tűnik el fokról fok-
ra és miként váltja le azt egy, a tantárgyakhoz, a 
formaruha-viseléshez, az osztályzáshoz kötődő 
szemlélet úgy, hogy a reform- és projektalapú is-
kolából bizonyos elemeket továbbra is megőriz. 
Tény, hogy a kora szovjet iskolában az orosz iroda-
lom szinte egyáltalán nem volt jelen. 1923-ban a 
Narkomprosz (Közoktatásügyi népbiztosság) há-
rom témacsoportra osztotta az iskolásoknak át-
adandó tudást: a természetre, a munkára és a társa-
dalomra. Az irodalom pusztán illusztratív anyag 
volt, az irodalmi műveket, pontosabban azoknak 
egyes részleteit pedig kizárólag szociológiai szem-
pontból kellett csak elemezni. Egy 1925-ös állami 
tanterv például Puskin Dubrovszkij és A  kapitány 
lánya című regényeit „A falusi gazdaság fejlődésé-
hez”, a Rézlovas című poémáját pedig „A város és a 
falu közötti csere” témájánál tárgyalta; a költő ver-
seit – a proletárversekkel való összevetésben – csu-
pán „A szovjet rend mint a kapitalizmusból a kom-
munizmusba való átmenet” témájánál említette 
meg (118). Az orosz irodalomnak és kultúrának 
csupán az 1930-as reformok végén lett helye a 
kommunista nevelésben: a nagy terror apadásának 
idején, az 1939–40-es évre új tantervek, tanköny-
vek és oktatási metodikák készültek el.

A Puskin-kampánnyal összefüggött az iroda-
lomtanítás, az iskolai metodika változása is, sőt 
éppen az irodalmi pedagógia közelítette meg leg-
inkább azt, miként intézményesüljön a hibrid kro-
notoposz naiv kettősgondolkodása (118). Platt úgy 
véli, hogy interpretációja némileg ellentmond an-
nak a széles körben elfogadott – a kora szovjet ok-
tatási rendszer történetét elbeszélő – narratívának, 
amely szerint a sztálini oktatáspolitika teljesen 
visszavett a forradalmi iskolareformokból, és visz-
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szatért a konzervatív iskola szelleméhez (113). 
A kutató szerint épp az az izgalmas, hogy az 1930-
as évek módszertana nem jelent visszatérést az 
utópisztikus iskolai elképzelésektől a hagyomá-
nyos iskolai képzéshez. Úgy látja: a sztálini okta-
táspolitika megkísérelt valamilyen középutat meg-
tartani a kettő között, és azon igyekezett, hogy ne 
mozduljon el se jobbra, se balra, azaz ne történje-
nek túlkapások.

A 30-as évek elején Puskin és más orosz klasz-
szikusok pedagógiai célú felhasználása a kulturális 
proletáregyesületekben is jelen volt: mindkét cso-
portban (a gyerekekében és a felnőttekében is) azt 
próbálták megoldani, miként lehetne az osztá-
lyidegen költők formakészségét úgy elsajátítani, 
hogy közben se a gyerekek, se a dolgozók „ne fer-
tőződjenek meg a reakciós múlt ideológiájával” 
(122). 

1936 második felében a Narkomprosz már si-
kerként hirdette, hogy a jubileum ünneplése kap-
csán kiadott, metodológiai irányelvek és új olvas-
mánylisták, amelyek a korábbi évektől eltérően 
sokkal több feldolgozható Puskin-művet tartal-
maztak célt értek, és megállapította, hogy a Pus-
kinról szóló, helyes ismereteket („Puskin, a próte-
uszi”) sikeresen elmélyítették az iskolás korosztá-
lyokban. Ezzel párhuzamosan több kirohanás érte 
a korábbi évek tankönyveiben megfogalmazott, 
vulgárszociológiai Puskin-értelmezéseket. Átír-
ták a tankönyveket: Puskint egy olyan emberként 
kezdték el bemutatni, aki ugyan reakciós korban 
élt, de szenvedélyesen vágyott a változásra (130). 
Most már – ellentétben a 20-as évek elején a költő 
arisztokrata származását a fejlődés gátjaként 
aposztrofáló kijelentésekkel (lásd „Puskin, a reak-
ciós”) – senki nem kételkedett a költő progresszi-
vitásában. Azt az életrajzi tényt pedig, hogy Pus-
kint a cár 1825-ben a száműzetésből magához hí-
vatta, és hogy ő, a cár lett műveinek cenzora, úgy 
interpretálták, hogy a költő közelebbi kapcsolatba 
került ugyan a cárral, de ezt a helyzetet a cár ra-
vaszságaként könyvelték el, és annak, hogy a hi-
székeny Puskin bízott a jóban. A szegény, jólelkű 
költőnek végül kegyetlenül csalódnia kellett. Ez az 
értelmezés azt mutatja, hogy kialakult egy, a ko-
rábbitól eltérő, sokkal emocionálisabb Puskin-ér-
telmezés is. A költőt már nem az absztrakt osztály-
harc kontextusában értelmezték: a néppel együtt 
szintén áldozata volt/lett a hatalom despotizmusá-
nak. A költő életrajza így alakult át az orosz néppel 

közös harc narratívájává (131). A  tankönyvekben 
Puskin humanista értékeit hangsúlyozták: azokat, 
amelyek a múltban ugyan nem érvényesülhettek, 
de amelyeket a jelenben a sztálini társadalom ké-
pes értékelni. Ilyenek a szabadság, a függetlenség, az 
emberi méltóság, az okosság, a költői szépség, az alko-
tás, a szerelem, a barátság, a küzdelem az erőszak, a 
rabság, a rossz, a silányság, a gyarlóság ellen. A szov-
jet gyerekek Puskin élő megtestesülései: ez állt a 
tankönyvekben.

A  szerző a tankönyvek után nagy figyelmet 
szentel az intuitív módszerek alkalmazásának, majd 
azzal zárja az áttekintését, hogy rámutat azok in-
tézményesülésére. A  jubileumi, új metodikák a 
performatív Puskin-feldolgozásokat, a költő mű-
veinek a színrevitelét, azaz a szövegek megelevení-
tését, megélését szorgalmazták (133). Alapvető 
módszertani eszközöknek tekintették a deklamá-
ció módszerét (magolás, szavalás) és a vizuális áb-
rázolást (rajz). Puskinnal viszont párbeszédbe le-
hetett lépni, a költővel való „közvetlen” kommuni-
káció pedig lerombolta a sorompót múlt és jelen 
között. A három kulcsszó: a realizmus, a mimézis 
és a performativitás. Az időhöz való kettős vi-
szonyt – vagyis a problémát, hogy az iskola miként 
képviselje a diákok előtt Puskinnak a múltból a 
jövőbe való átlépésének meglehetősen nehéz prob-
lémáját – különböző iskolai aktivitások körébe, 
kompetenciájába utalták. A Puskin-helyekre veze-
tő, iskolai tankirándulások a történetiség és a mo-
numentalizmus együttes hangsúlyozásából indul-
tak ki: a szimbolikus értékek tartósak és örökkéva-
lók. A  gyerekek részt vehettek egy időutazáson, 
ahol találkozhattak a költővel. Még ennél is aktí-
vabb szerepre késztette a gyerekeket az úgyneve-
zett iskolai Puskin-sarkok építése: itt az esztétiz-
mus az eszkatológiával párosult. „Át tudjuk lépni, 
le tudjuk küzdeni az időt”, hiszen Puskint a rajza-
inkkal, a kimásolt idézetekkel, a hozzá szóló leve-
lekkel aktív kommunikációra késztetjük. A kettős 
időfelfogás az iskolai, színházi előadásokban érvé-
nyesült a leginkább: a költő életének részleteit 
előadó élőképeket, bábszínházi esteket, akrobati-
kus számokat, álarcos bálokat rendeztek. Pus-
kin-hősöknek öltöztek be: ez esetben is a kettős 
időfelfogás jelent meg: mind a gyerekek, mind a 
felnőttek igyekeztek a lehetőségekhez képest kor-
hű kosztümöket viselni; a bál végén aztán minden-
ki – a lakájok, a parasztok, a nemesek – együtt tán-
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coltak; ez azt jelentette: az osztálykorlátok eltör-
lődtek, megszűntek.

Puskin totális intézményesülésének a jele volt, 
hogy a halott költő szakrális artefaktummá vált, 
olyan alakká, akit különösen óvni kell a profanizá-
lástól. Ám Puskin ugyanekkor megjelent élő em-
berként is, akit ha becsméreltek, az személyes sér-
tettséget váltott ki azokból, akik számára Puskin 
nem volt közömbös. Puskin sokkal több is lesz (és 
marad), mint csupán egy letűnt kor inertív rekvi-
zituma.

KalavsZKy Zsófia

*

Philippe marty. L’original: Traduction, version 
et intraduisible. Perspectives comparatistes. Paris: 
Classiques Garnier, 2021. 298.

Ez a könyv a Classiques Garnier Kiadó Perspec-
tives comparatistes című sorozatában jelent meg, és 
a címében szereplő fordítástudományi szakkifeje-
zések alapján azt feltételezhetnénk, hogy egy for-
dítással foglalkozó művet tartunk a kezünkben. 
De a csaknem negyvenoldalas bevezetőnek már az 
első mondataiból kiderül, hogy a kötet tizenkét 
tanulmánya „az eredeti vidékét” (le pays de l’origi-
nal) járja be, az eredetit próbálja meg feltérképez-
ni; az írások az „eredetivel találkoznak, az eredetit 
»vélik meglátni«, találják fel” (rencontrent ou „croi-
ent voir”, ou „inventent” l’original), tehát – folytatja 
a szerző, némiképp ellentmondva önmagának – a 
fordításról szólnak. Természetesen ahol van fordí-
tás, ott általában szokott lenni eredeti is, de Phi-
lippe Marty siet kijelenteni, hogy az eredeti nem 
azonos a „kiinduló”, a „forrásnyelvi” vagy „idegen 
nyelvű” szöveggel. Az eredeti nem úgy értendő, és 
nem is úgy viselkedik, mint a „kiinduló szöveg” 
(texte de départ), ahonnan el lehet jutni, meg lehet 
érkezni a célnyelvi szöveghez (texte d’arrivée). Ha 
az eredetit és a forrásnyelvi szöveget szétválaszt-
juk, azzal egyidejűleg két műveletet, két feladatot 
is megkülönböztetünk egymástól: az egyik a for-
dítás (traduction), amely az idegen nyelvű szöveg-
gel dolgozik, a másik pedig a „változat” (version), 
amelyet csak „az eredeti tesz lehetővé vagy követel 
ki” (7). Aki egy szövegben az eredetivel találkozik, 
azt Marty nem is fordítónak (traducteur), hanem – 
alkalmasabb magyar megfelelő híján nevezzük így 

– „változatszerzőnek” (verseur) nevezi. Mint írja, 
minden változatszerző egyszersmind fordító is, és 
minden fordító változatszerzővé válik akkor, ami-
kor felbukkan, megjelenik az eredeti. De hogy 
Marty mit nevez „eredetinek”, az pontosan nem 
deríthető ki. Bonyolítja a megértést, hogy az „ere-
deti” (original) főnevet egyes és többes számban is 
használja. Az előbbiről azt írja, hogy „satöbbiző” 
(etcétérant) (19), az utóbbiról pedig – Deleuze nyo-
mán – megállapítja, hogy úgy működnek, úgy fej-
tik ki a hatásukat (agissent), mint a „démonok” (39). 
A  több oldalt kitevő magyarázat megértéséről – 
főleg a szerző által használt posztmodern nyelve-
zet miatt – mindkét esetben lemondtunk. 

Marty szerint tehát különbséget kell tennünk 
„eredeti” és „forrásnyelvi szöveg” között. A kiindu-
ló (forrás-)nyelvi kijelentés az „első”, ezért a cél-
nyelvi szöveg szükségképpen csak a második helyet 
foglalhatja el. Az eredetiről viszont olyanokat ír, 
hogy szüntelenül átengedi a helyét, áthelyeződik, 
változik (devenir), forog, megnyitva a változat moz-
gását, vagy kört alkot, amelybe minden egyes válto-
zat sorban belépve az eredetit láttatja. A Zűrzavar 
(Confusion) című fejezet végén Marty az „eredeti” 
valamiféle meghatározását is megadja, ezt érdemes 
szó szerint idéznünk: „Az eredeti nem szöveg, ha-
nem cselekvés és esemény, felemelkedés és zuhanás, 
megtörténés és cél, entrópia és száműzetés, zűrza-
var és burjánzás, összekeveredés; visszafogott italál-
dozat a templomban, köröskörül és mindenütt má-
sutt is: a kiöntés bősége, bőven áradó öblítés (liba-
tion parcimonieuse dans le temple, et tout autour et 
partout ailleurs: abondance du verser, irrigation géné-
reuse)” (56). E „definíció” értelmének megfejtésére 
még kísérletet sem próbálunk tenni.  

A másik lényeges különbség fordítás és válto-
zat között az, hogy a fordító előbb-utóbb valahogy 
eljut a célnyelvi szöveghez, és munkája sikeressé-
gét meg is lehet ítélni. A változatot ellenben nem 
lehet ilyen módon minősíteni: a változat soha nem 
sikerülhet, soha nincs befejezve, soha nincs kész 
(erre utalhat a „satöbbiző” jelző), következéskép-
pen elrontani sem lehet. A  szerző maga is érzi, 
hogy ez így nem teljesen világos, ezért néhány 
konkrét példát is említ: egy rövid szövegrészletet 
Virginia Woolf Mrs. Dalloway (Clarissa) című re-
gényének elejéről, szemelvényeket Petrarca Dalos-
könyvéből, Hölderlin költeményeiből, Vergiliustól 
és néhány más szerzőtől. Hogy miért éppen ezek-
től a szerzőktől és ezekből a művekből idéz, azt 
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