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Maszkulinitás a szovjet és posztszovjet  
gyerekirodalomban

Timur (és csapata) transzformációi*

A gyerekirodalom népszerű szövegeinek transzformációja és adaptációja régi 
hagyománynak számít. A Puskin Intézetben 2014 júniusában rendezett Gyerek-
irodalom mint konfliktuszóna: szövegek, személyiségek, intézmények című konferen-
cián például a következő témákat vitatták meg: az adaptáció problémái A. M. 
Volkov L. Frank Baum Óz, a nagy varázsló (1900) című regénye alapján készült 
művében, Carlo Collodi Pinokkió kalandjai (1883) című meséjének főhősének új-
jászületése Alekszej Tolsztoj Buratinójában, valamint Gavroche és Cosette törté-
nete Victor Hugo Nyomorultak (1862) című regényéből a fiatal szovjet olvasók 
ideológiai nevelésének kontextusában. Az ilyen jellegű transzformációkat moti-
válhatják az eredetit átdolgozó szerzők művészi, ideológiai vagy éppen pénzügyi 
megfontolásai, de akár az irodalmi fejlődés természetes folyamata is. Van úgy, 
hogy az átdolgozott szöveg felkelti az olvasók érdeklődését az eredeti iránt, és az 
is előfordul, hogy az átdolgozás felülmúlja népszerűségében az eredetit, és újabb 
transzformációkhoz vezet a színház vagy a mozi világában, mint az Borisz Zaho-
der fordítás-átköltésével történt, amelyet A. A. Milne Micimackóról, a játékmed-
véről írott nagyszerű könyve alapján készített. Zahoder műve, a Micimackó és a 
többiek (1960) újabb újjászületésen esett át Fedor Hitruk hihetetlenül sikeres 
rajzfilmsorozatának formájában, amelyet először 1969 és 1972 között sugárzott a 
televízió, és azóta is kedvelt a kis tévénézők körében. A posztszovjet gyerekiro-
dalomban érdekes példa a szövegadaptációra Dmitrij Jemec Tanya Grotter-soro-
zata (2002–2012), amely J. K. Rowling angol írónő Harry Potter- sorozatára írt 
paródia-travesztiaként indult. A különféle szövegverziók létrejötte arra készteti 
a kutatót, hogy elgondolkodjon a szerzőség és az eredeti mű „érinthetetlenségé-
nek”, illetve az új kulturális környezetben történő reprodukciójának kérdésein. 
Az irodalmi fejlődés részét képező szövegtranszformáció jelensége kihagyhatat-
lan az új eszmei és politikai problémák tárgyalása során.1 

* A Gajdar regényéből vett idézeteket az alábbi fordítás alapján közöljük: Arkagyij P. gaj-
dar, Timur és csapata, ford. sZöllősy Klára (Budapest–Bratislava–Uzsgorod: Móra Ferenc 
Könyvkiadó–Madách Kiadó–Kárpáti Kiadó, 1988).
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A kutatók a posztszovjet kultúra egyik figyelemreméltó jellemzőjének a 
maszkulinitás átalakuló modelljét tartják.2 Ez a jelenség a szociológusok, kul-
túrakutatók és irodalomtudósok érdeklődésének homlokterében áll, és egyre 
élesebben jelenik meg a gyerekirodalomban. Az utóbbi tíz évben a gyerek-
könyvekben a hagyományos karakterű hősök mellett elkezdtek feltűnni olyan 
szereplők is, akik nem felelnek meg a szokásos hősies maszkulinitás-képzet-
nek, főleg nem abban a formában, ahogyan azt a szovjet időszakban próbálták 
érvényre juttatni. A kortárs orosz gyerekirodalomban az alternatív – normá-
tól eltérő – hősök ábrázolása szempontjából Jekatyerina Murasovát tartották 
„úttörőnek”.3 A Vészbrigád című regényben, amely a szovjet gyerekirodalom 
egyik emblematikus művének, Arkagyij Gajdar Timurjának (1940) a szabad 
átirata, az írónő elhatárolódik „az igazi férfiasság veszélyesen elnyomó jelen-
tésétől”,4 és átértelmezi a maszkulinitás hagyományos, a szovjet gyerekiroda-
lom hőseire jellemző modelljét. 

A maszkulinitás kérdése nem vizsgálható a genderviszonyok bináris jellegé-
nek megvitatása nélkül, mivel „maszkulinitás” és „femininitás” lényegében 
„összetartozó fogalmak, és csak egymás viszonylatában nyernek jelentést”.5 Je-
len tanulmány a maszkulinitás konstruálásáról szól Gajdar és Murasova műve-
iben, úgy a szociokulturális és ideológiai tényezők, mint a genderdinamika tük-
rében. Elsősorban azoknak a genderfüggő vonásoknak a készlete foglalkoztat 
minket, amelyekkel a szerzők hőseiket felruházzák, valamint az e készletek kö-
zött megfigyelhető különbség. Habár Murasova elutasítja a klasszikus „hős ve-
zér”-koncepciót, fontos megértenünk, hogyan alakítja át és hogyan destabilizál-
ja az ő új maszkulinitás-koncepciója a hagyományos genderbinaritást, amely 
Gajdar kisregényét jellemzi, továbbá hogy a Vészbrigádban megjelenő gender-
politika mennyiben tér el a Timur és csapata politikai koncepciójától. 

1 Benjamin lefebvre, ed., Textual Transformations in Children’s Literature: Adaptations, 
Translations, Reconsiderations (New York: Routledge, 2013), 1–3.

2 Т. М. дадаева и А. Ф. фудин, „Представления о маскулинности современных юношей (на 
примере студентов-первокурсников)”, Cоциологические исследования 107, 6 (2013): 100–107, 100.

3 Е. КуЗьмина и М. платонова, „Новая детская литература: взгляд библиотекаря”, 
Детские чтения 3 (2013): 201–213, 205–206.

4 Perry nodelman, Making Boys Appear: The Masculinity in Children’s Fiction: Ways of Be-
ing Male: Representing Masculinities in Children’s Literature and Film, ed. John stepHens (New 
York: Routledge, 2002), 3. A  nyugati gyerekirodalom hősábrázolásának „fiúkódjáról” lásd 
Dudley jones and Tony WatKins, „Introduction”, in A Necessary Fantasy? The Heroic Figure in 
Children’s Popular Culture, eds. Dudley jones and Tony WatKins, 1–18 (New York: Garland 
Publishing, 2000).

5 Robert W. connell, Masculinities: Knowledge, Power, and Social Change (Berkeley: UC 
Press, 1995), 44.
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A maszkulinitás szerepe az 1920-as és 1930-as években

A szovjet gyerekirodalom hősképzése szinte mindig ideologikus volt, ezért 
különösen fontos áttekinteni azt a kontextust, amelyben Gajdar megalkotta 
az ő Timurját, aki aztán az egyik legnépszerűbb irodalmi alakká és szerepmo-
dellé vált.6

Tatjana Kruglova cikkében, amely az egzisztenciális problémák megjele-
néséről szól Gajdar műveiben, a szerző a gajdari hősök megjelenését szociá-
lis-történeti tényezőkkel magyarázza, konkrétabban a „a szovjet ember kultu-
rális antropológiai jellemzőinek megváltozásával”.7 Kruglova megállapítása 
szerint, amelyet Anatolij Visnyevszkijnek a szovjet kultúra új kultúrantropo-
lógiai típusának megjelenéséről írott tanulmányára alapoz, az 1920-as, 1930-
as években lezajlott az „érzések forradalma”, amely arra irányult, hogy az in-
tim emberi kapcsolatokat felváltsák a közösségi kapcsolatok,8 melyeket a szov-
jet rendszer jóval könnyebben tudott kezelni. A közösségi szocializációnak ki 
kellett szorítania az egyéni, burzsoá érzelmeket és szégyellnivalóvá kellett 
tennie az utóbbiak megjelenítését, főképp az 1930-as években, amikor a kol-
lektivitás eszméje és az életöröm retorikája panaceául szolgált a szenvedéssel 
és az önvizsgálattal szemben, amelyek a magányos, közösségen kívüli embert 
jellemezték.9 A feltevés szerint az igazi szovjet ember a közérdekkel, a közös 
célokkal és feladatokkal összhangban él, és több különböző közösségbe kap-
csolódik be. A közösségiséget a „negatív egzisztenciális helyzetekkel való küz-

6 Kelly írja, hogy Timur a szovjet iskolások számára még Pavlik Morozovnál is fonto-
sabb szerepmodellé vált. 1947-ben a Timur és csapata Krilov állatmeséivel, Alekszandr Puskin 
A kapitány lánya című regényével, Lev Tolsztoj Gyermekkorával és más elismert orosz és vilá-
girodalmi művekkel szerepelt együtt a gyerekirodalmi kánonban. (Catriona Kelly, Comrade 
Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero [London: Granta Books, 2005], 180.) Szintén a Ti-
mur és csapata népszerűségéről lásd И. Н. арЗамасцева и C. A. ниКолаева, Детская литература 
(Москва: Академия, 2005), 244. Timur alakja tovább él a posztszovjet gyerekirodalomban és 
transzformálódik olyan újabb művekben, mint például Tatyjana Koroljeva könyve, a Timur, 
a csapata és a vámpírok (2012), csakúgy, mint Jekatyerina Murasova több művében. A poszt-
szovjet film világában Igor Maszlennyikov Timur és kommandója (2004) című filmje képviseli 
Gajdar kisregényének feldolgozását. 

7 Татьяна Круглова, „Произведения соцреализма как свидетельства «революции 
чувств»: Экзистенциальные проблемы героев Аркадия Гайдара”, Международный журнал 
исследований культуры 1 (2010): 37–51, 38.

8 Круглова, „Произведения соцреализма…”, 38–39.
9 A kollektív öröm koncepciójáról és annak megnyilvánulásiról a szovjet kultúrában lásd 

Marina balina and Evgeny dobrenKo, Petrified Utopia: Happiness Soviet Style, Anthem Series 
on Russian, East European and Eurasian Studies (New York: Anthem Press, 2009).
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delem általános  stratégiájának” tekintve igyekeztek minél kiterjedtebbé tenni 
a szocialista társadalomban, s ez elősegítette a kemény szovjet ember „pszi-
chotípusának” megalkotását.10 A szovjet ember – autonómiájának elvesztése 
révén – megtanulta saját érdekeit alávetni a közösségi érdekeknek, erős akara-
tú, fegyelmezett, edzett lett, tudatos építője az új társadalomnak. 

Épp ezek a szovjet embert jellemző tulajdonságok azok, amelyek Gajdar 
hőseihez is szervesen hozzátartoznak. És bár több kutató is kifejtette már, 
hogy az író hősei megőrzik belső szabadságukat,11 ezért nem is illeszthetők be 
maradéktalanul a szocialista realizmus kanonikus irodalmi hősei közé, a gen-
derdinamikát illető pozicionálásuk megfelel a szovjet maszkulinitás diskurzus 
által előírt feltételeinek. A férfiak – és értelemszerűen a fiúk is – a társadalom, 
az állam, a haza, nem pedig a biológiai családjuk iránti hűség jegyében szoci-
alizálódtak,12 a „hősi” maszkulinitás e modellje pedig áthatja Gajdar műveit. 
A forradalom utáni Oroszország maszkulinitásképét kutató Elliot Borenstein 
a kor irodalmából és forradalmi diskurzusából vett példákon keresztül meg-
győ zően kimutatta, hogy „a konvencionálisan férfiakhoz kötött tulajdonságo-
kat többre tartották, mint a nőies háziasságot”,13 s a nőket sokkal inkább tárgy-
ként kezelték, mint egyenrangú partnerkért a magán- és társadalmi életben. 
A hagyományos családi értékek elleni folyamatos harc megingatta a nők tár-
sadalmi státuszát, és azzal fenyegetett, hogy a nőkép maga puszta absztrakci-
óvá válik. És bár „a család mint metafora továbbra is megőrzi erejét”,14 a for-
radalom utáni Oroszországban már az 1920-as években is, a testvériség és a 
bajtársiasság, a közös ügy – s nem a család – iránti elkötelezettség eszméje 
nagyobb társadalmi jelentőségre tesz szert, a maszkulinitás pedig a fiatal 
szovjet kultúra meghatározó jegyévé válik. 

A 1920-as években megjelenő maszkulinitás kérdését vizsgáló kutatók Bo-
rensteinhez hasonló következtetésre jutnak: az alap, amelyen ebben az idő-
szakban a hős- és hősiességképzetek állnak, nem más, mint a háborús témák-
kal asszociálódó férfitestvériség.

10 Круглова, „Произведения соцреализма…”, 45–48.
11 Lásd uo., 50; Мариэтта ЧудаКова, „Cквозь звезды к терниям: смена литературных 

циклов”, Новый мир 4 (1990): 242–262. 
12 Lásd például Amy E. randall, „Introduction: Soviet Masculinities”, Russian Studies in 

History 51, no. 2 (2012): 3–12, 8; Татьяна Круглова, „Социально-педагогическое содержание 
«Тимура и его команды» и система А. Макаренко”, Детские чтения 3 (2013): 100–113, 104.

13 Элиот боренстайн, „Женоубийцы. Жертвоприношение женщины и мужское 
товарищество в ранней советской прозе”, Континент 108 (2001), hozzáférés: 2022. 01. 29., 
http://magazines.russ.ru/continent/2001/108/bor.html.

14 Uo.
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A testvériség eszméje mindenekelőtt a férfias értékrenden alapul, amely-
ben a nőnek nincs helye, a férfinek pedig az a dolga, hogy „átkovácsolja” ma-
gát és társait, hogy öntudatosabb szovjet emberekké váljanak, akik értik azt, 
hogy hogyan működik az új állam, és képesek azt megvédelmezni ellenségei-
vel szemben.15 

Annak ellenére, hogy a harmincas években a nők mindenütt bekapcsolód-
nak a társadalmi és a szakmai életbe, a genderdinamikát továbbra is meghatá-
rozza a domináns maszkulinitás modellje, mely a húszas években alakult ki, a 
progresszív, feminista elvek pedig háttérbe szorulnak.16 A sztálini alkotmány 
122. cikkelye által garantált férfi–női egyenjogúság puszta formalitás egy 
olyan társadalomban, ahol a nő, az anya, a leánygyermek vagy a nőtestvér 
státusza elkerülhetetlenül degradálódik a hagyományos patriarchális család-
modell tükrében, amely az apákat, a fiúkat és a fiútestvéreket részesíti előny-
ben.17 Továbbá az állam retorikája ellenére, amely a háború előtti időszakban 
megnyilvánult, a szovjet társadalom modernizációjában és militarizációjában 
nem a nő, hanem a férfi tölt be vezető szerepet.

Maszkulinitás-konstrukció a Timur és csapatában

Nem meglepő, hogy abban a közegben, ahol párhuzamosan létezett a „kis”, 
„nukleáris” család és a „nagy” család, az állam – Gajdar ebben a közegben írt, 
ezt jelenítette meg a Timur és csapatában – a „bajtársiasság” és a „testvériség” 

15 Uo. Lásd még Karen petrone, „Masculinity and Heroism in Imperial and Soviet Mi-
litary-Patriotic Cultures”, in Russian Masculinities in History and Culture, eds. Barbara Evans 
clements, Rebecca friedman and Dan Healy, 172–193 (New York: Palgrave, 2002), 190.

16 Az abortusztilalomról, a szülő nők megnövekedett anyagi támogatásáról, a nagycsalá-
dosok állami támogatásának bevezetéséről, a szülőotthonok, a bölcsődék és az óvodák háló-
zatának kiszélesítéséről, a tartásdíj-megtagadás büntetésének szigorításáról és a válást érintő 
törvények egyes változásairól rendelkező, a Szovjetunióban 1936-ban ratifikált és életbe lé-
pett törvényt Wendy Goldman „groteszk hibridnek” nevezte, mivel a párt egyrészt továbbra 
is szorgalmazta a nők részvételét a társadalmi életben és a munka frontján, ugyanakkor elvár-
ta tőlük, hogy teljes mértékben szenteljék magukat a családi értékeknek. Wendy goldman, 
Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936 (New York: 
Cambridge University Press, 1993), 342.

17 Clark ezt a jelenséget az orosz parasztcsalád szerkezetével magyarázza, amelyben a férj 
vérvonalához tartozó rokonokat nagyobb megbecsülés övezte, mint a feleség rokonait. Ezért 
a sztálinizmus családmítoszaiban a kulcsfigurák mindig a „fivérek” és az „apák”, szemben a 
„nővérekkel” és „anyákkal”. Katerina clarK, The Soviet Novel: History as Ritual (Chicago–
London: University of Chicago Press, 1981), 116.
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elsősorban maszkulin értékeket jelölt.18 A Gajdar-kisregény, amelyben Timur 
úgy jelenik meg, mint a szovjetek „családjának” ideális tagja, az idősebb nem-
zedék, az „apák” örököse, a „fiú”, aki méltó a nevükre, épp ennek a háború 
előtti időszaknak a maszkulinitás-kódját hordozza.

A  hős mely tulajdonságait javasolja tehát Gajdar követésre méltóknak a 
szovjet olvasók új nemzedéke számára? 

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy Timur alakjának ideologikus jelen-
tését felerősíti a háttér: a szovjet társadalom építésének kihívásai az 1930-as 
években, amikor az első ötéves terv sztálini jelmondatát – „Minden a techni-
kán múlik” – felváltja az új sztálini mondás: „Minden a kádereken múlik”.19 
A  gyerekirodalomban pont Timur lett a példa az „új káderekre”, az olyan 
szervező és vezető mintaképe, aki a gyerekeket összetartó közösséggé tudja 
kovácsolni, amely segít az idős embereknek és a katonák családjainak, és fel-
veszi a harcot a helyi csibészekkel. A  tizenkét éves Timur „kis emberből” 
„nagy” vezérré válik, aki komoly felelősséget vállal magára a nyaralótelep la-
kóinak boldogulása érdekében. A kisregény, mondhatni, nem hagy kétséget 
afelől, hogy egy ilyen hős mellett, mint Timur, az ország nyugodtan hajthatja 
álomra a fejét, hogy nem kell aggódni a jövő miatt.  

Marija Litovszkaja megfigyelésével egyetértve megállapíthatjuk, hogy Gaj-
darnál „a hadiállapotban lévő állam képzete” mindenütt megjelenik, ennek cél-
ja, „hogy az olvasó érzékelje személyes védettségét és egyben felelősségét”.20 Az 
ellenség általi állandó fenyegetettség légkörében Timur és csapata katonai szer-
vezetként tevékenykedik: fegyelmezetten, félelmet nem ismerve, önfeláldozón, 
mi több, gyorsan és észrevétlenül. Akcióik sikerének kulcsa a konspiráció és a 
titkos viselkedési kód, amelyet Timur dolgozott ki. Timurék főhadiszállásának 
helyéről nem tud senki, a csapattagok saját jelrendszert és hívójeleket használ-
nak, titkos telefonjuk van,21 fürkészeket vetnek be és titkos szimbólumokat, csil-
lagokat használnak, amelyekkel a csapattagok a segítségre szoruló családok há-
zait megjelölik.22 Gajdar Timurban az ideális vezető képét rajzolja meg, aki 

18 Ahogyan Clark írja, az 1930-as évek társadalmi rítusrendje szerint számos férfiközös-
ség: brigád, egyesület, csoport stb. tagjai úgy tekintettek egymásra, mint „egy apa fiaira” 
(Uo., 120.) A „fiúk” ilyen szimbolikus családjaiba tartoztak a határőrök, a síelők, a hegedűsök, 
az ejtőernyősök vagy a pilóták. (Uo., 120–122.) Az 1930–as évek életrajzi forrásai alapján e 
csoportok „összetartó közösségként” léptek fel, és a tagok „fivérekként” viszonyultak egy-
máshoz. (Uo., 125.) 

19 Uo.
20 Мария литовсКая, „Аркадий Гайдар”, Детские чтения 2 (2012): 87–104, 96.
21 Аркадий гайдар, Тимур и его команда (Москва: Детская литература, 1965), 26.
22 гайдар, Тимур и его команда, 35–36.
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szerény és hatékony, a csapattagok tisztelete övezi. Inspirálja a fiúkat az akadá-
lyok leküzdésére és ellenségeik legyőzésére. Ahogyan a Gejka nevű csapattag 
fogalmaz, ha Timur van az élen, „a mi csapatunk mindenhová eljut”.23

Még ha játéknak is tekintjük Timur és csapata tevékenységét, ez az új szov-
jet nemzedék új játéka – ezek a gyerekek érettebbek, erkölcsileg és társadalmi-
lag céltudatosabbak, tekintettel vannak az ország érdekeire. Ez Timur nagybá-
tyjának is feltűnik, amikor a saját gyerekkoráról mesél: „Szaladtunk, ugrál-
tunk, a háztetőn mászkáltunk, néha verekedtünk is. De játékaink mindig 
egyszerűek voltak, és nem bujkáltunk, nem titkolóztunk.”24 Timur nemzedéke 
a „fiúk” és „fivérek” nemzedéke, akik átveszik a stafétabotot „apáiktól”. E nem-
zedék életén végigvonul „a gyerekkor államosítása”,25 a felnövés, a „felnőttség” 
iránti sóvárgás, a vágy, hogy olyanok legyenek, mint az „apák” és nagybácsik, 
akik jó eséllyel pilóták, katonatisztek, vöröskatonák. A kisregényben még a ne-
gatív szereplők, Kvakin emberei is respektálják az „apák” militarizált világát, 
és tiszteletben tartják annak becsületkódexét.26 Gajdar olyan határozottan tö-
rekszik arra, hogy a gyerekek hasonuljanak a felnőtt világhoz, hogy késői mű-
vei „a fiatal felnőtteknek szánt próza határán helyezkednek el”.27 

A felnőttség igénye rányomja bélyegét Timur és csapata minden akciójá-
ra, minden sikeresen végrehajtott küldetésük újabb lépés „az igazi férfiélet 
kódjának” elsajátításában, amelyet a háború előtti időszak politikai kultúrá-
ja konstruál.

A hős minden próbatételt vállal, gondolkodás nélkül halad az „apák” nyom-
dokain, hogy bizonyítsa: ő is a „testvériséghez” tartozik, végül pedig jelképe-
sen ő maga is „apává” és „tanítóvá” válik. Ily módon Timur egy személyben 
jeleníti meg a „fiút”, a „fivért” és az „apát”. Egyrészt vasfegyelmet követel 
nagylétszámú és arctalan hadseregétől, másrész „atyaian” gondoskodik a bol-
dogulásukról. „Itt állok… és nézem őket. Valamennyien jól érzik magukat. 
Valamennyien elégedettek. Tehát én is elégedett vagyok!”28 

23 gajdar, Timur és csapata, 49.
24 Uo., 68.
25 Валерий восКобойниКов, „Детская литература вчера и сегодня. А завтра?”, Вопросы 

литературы 5 (2012): 76–88, 82.
26 гайдар, Тимур и его команда, 60–68
27 Д. быКов, „CCCР-страна, которую придумал Гайдар”, Фонд Eгора Гайдара (blog), 2012. 

január 19., http://gaidarfund.ru/articles/1154.
28 gajdar, Timur és csapata, 62. Timur „testvérisége” a kisregényben temérdek hadként je-

lenik meg: „Erősítések érkeztek. Gyülekeztek a gyerekek, már sokan voltak, vagy húszan-har-
mincan, de a kerítések résein át halkan, nesztelenül még egyre újak és újak jöttek.” Uo., 55–56.
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Az „új típusú” szovjet hős fő jellemvonásait elsősorban szociális készségei 
alkotják, ezek egyike a „kulturáltság”.29 Ahogyan Vera Dunham amerikai ku-
tató a sztálini korszak irodalma kapcsán kimutatta, a „kulturáltság” a sztálini 
középosztály tagjainak alapvető jellemzője volt.30 A „kulturáltság” nem pusz-
tán viselkedési norma volt, amely magába foglalta a jó modort, a műveltséget, 
olvasottságot, a személyes higiéniát, a pontosságot és a rendszeretetet – olyan 
dolog volt, amelyre a rendszernek feltétlenül szüksége volt az állampolgárok 
magán- és társadalmi életének kontrollálásához. Egy igazi hős éppen a „kul-
turáltságának” köszönheti erkölcsi tartását, megfontoltságát, higgadtságát, 
nagylelkűségét. A sztálinizmus társadalmában a „kulturáltság” biztosította a 
normát és az értékrendet, amely meghatározta a szovjet emberek viselkedését 
és társadalmi státuszát. A középosztálybeliek maszkulinitás-koncepciójának 
szintén meghatározó eleme volt. 

A „kulturáltság” olyan hagyományos aspektusai mellett, mint az udvarias-
ság, összeszedettség, jó modor, hallgatagság, higgadtság stb. Timurt a szerző 
lovagiassággal is felruházta, mely a csapata tagjává váló Zsenya iránt nyilvánul 
meg.31 Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy Timur „kulturáltságának” ezen 
utolsó eleme utalhat a férfitestvériség értékrendjére jellemző szexizmusra is. 
Ebben az értékrendben a nők mindenekelőtt a gyengébb nemet jelentik. Bár 
Zsenya igyekszik úgy viselkedni, „mint egy kisfiú”, és nővére, Olga, folyamato-
san korholja is ezért – „Felmászott a tetőre, a kéményen át lebocsátott egy köte-
let. Amikor vasalni akarok, hát a vasaló felugrik, elröpül. […] Minden csak úgy 
foszlik róla. Örökké csupa kék folt, csupa karmolás”32 – a csapattagok először 
ellenségesen viselkednek vele: „De a fiúk szorosan egymás mellett, élő falként 
közeledtek Zsenyához, és a falhoz szorították.”33 A Timur csapatához tartozó 
kisfiúk első benyomása a lányról a kompetenciahiány, az együgyűség, a túlzott 
kíváncsiság, a butaság, vagyis azok a tulajdonságok, amelyeket hagyományosan 
a nők viselkedéséhez szokás kötni. Zsenyának nyilvánvalóan nincs helye a férfi-
úi „testvériségben”, és csak Timur romantikus elfogultságának és pártfogásá-
nak köszönhető, hogy beveszik a csapatba. A lány női „gyengesége” folyamato-

29 Татьяна Круглова, „Социально-педагогическое содержание «Тимура и его команды» 
и система А. Макаренко”, Детские чтения 3 (2013): 100–113, 105–108.

30 Vera dunHam, In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction (Cambridge: Camb-
ridge University Press, 1976).

31 Татьяна Круглова, „Произведения соцреализма как свидетельства «революции 
чувств». Экзистенциальные проблемы героев Аркадия Гайдара”, Международный журнал 
исследований культуры 1 (2010): 37–51, 45.

32 gajdar, Timur és csapata, 73–74.
33 Uo., 25.
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san ellentétben áll Timur maszkulin „erejével”. Timur az első perctől fogva a 
szárnyai alá veszi Zsenyát: amikor a nyaralójukban alszik el, betakarja egy pap-
lannal, a feje alá párnát tesz, tisztázó üzenetet hagy neki, és táviratot küld he-
lyette Moszkvába. Amikor a lány kétségbe van esve, atyaian vigasztalja: „Zsenya, 
te sírsz? Igen, hallom… te sírsz. Nem kell! Nem szabad! Azonnal nálad le-
szek.”34 Timur, igazi hős lévén, Zsenya érdekében készen áll hőstettére: az éj-
szaka közepén motorbiciklire ül, és Moszkvába robog vele, hogy a lány talál-
kozhasson apjával. Az események során Zsenya érzelmessége hangsúlyosan el-
lentétben áll Timur férfias visszafogottságával – ő elsősorban a tettek embere, 
és soha nem tárja fel a lány előtt az érzéseit.

Amint azt Zohar Shavit kutató A  gyerekirodalom poétikája című ismert 
monográfiájában kimutatta, a gyerekirodalomban elengedhetetlen a pozitív 
és negatív hősök ellentétpárba állított viselkedésének bemutatása, mely a kö-
zéposztály értékrendjének megerősítését szolgálja.35 A Timur és csapatában a 
„testvéries” maszkulinitás pozitív modellje áll szemben a maszkulinitás nega-
tív modelljével, melyet Kvakin és bandája képviselnek.

Ezek a telepi huligánok cigarettáznak, gorombáskodnak, lopják a napot, 
gyümölcsöt csennek a környékbeli kertekből, megrongálják a kerítést, zaklat-
ják és verik a gyengéket, egymással is folyamatosan verekednek, kártyáznak, 
trágár szavakat használnak, nyilvánvalóan nem felelnek meg az „új ember” 
iránt támasztott viselkedési követelményeknek. A Kvakin-banda tagjainak fa-
ragatlansága komikumba hajlik, amikor az „ultimátum” szót káromkodásnak 
veszik. Kvakinék viselkedése, gesztusai, ruházata és beszéde a középosztály-
beli „kulturáltság” teljes hiányáról tanúskodik, ami öszeegyeztethetetlen Ti-
mur csapatának normatív maszkulinitásával. Előrelátható, hogy Timur vala-
mikor kénytelen lesz móresre tanítani és „átkovácsolni” a bandát, s amikor 
aztán konfrontálódik az atamánjukkal, Kvakinnal, demonstrálja is, hogy a 
huligán alkalmatlan a hős vezér szerepére: „Hordd el magad! − mondta akkor 
Timur Kvakinnak. − Nevetséges fráter vagy! Senki nem fél tőled, és senkinek 
sem kellesz! […] Azoknak többé semmi dolguk veled, de neked se velük.”36 
A kisregény végére Timur eléri a célját: kivívja a Kvakin-banda tiszteletét és 
megismerteti velük a maszkulinitás pozitív aspektusát. 

Összegezve, a háború előtti időszak társadalmi életének és genderdinami-
kájának tükrében a Timur és csapata új típusú maszkulinitás-képet alkot meg, 

34 Uo., 71.
35 Zohar sHavit, Poetics of Children’s Literature (Athens: University of Georgia Press, 

1986), 100.
36 gajdar, Timur és csapata, 59.
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és leszámol a nemi egyenlőséggel. Zsenya karaktere háttérbe szorul, csupán 
Timur hősi tetteinek ihletőjeként játszik szerepet, a fiú pártfogása nélkül 
minden jó szándéka kudarcra van ítélve. Timur kétségtelenül beleillik a masz-
kulinitás sztálini modelljébe, amelyben nagy hangsúlyt kap az „új” szovjet 
ember azon képessége, hogy „önmagát, a társait, és a társadalmi szempontból 
»maradi« egyéneket tökéletesebb szovjet emberré nevelje, aki képes legyőzni 
az olyan ellenséget, aki alkalmatlan arra, hogy átneveljék.”37 Ebben a társadal-
mi nevelődési folyamatban a „bajtársiasság” és a közösségiség talaján álló 
maszkulinitásé a főszerep, amely a genderhatárokat érintetlenül hagyja.

A posztszovjet maszkulinitás

Korunkban a hihetetlen népszerűségnek örvendő, csak részben emberi 
vagy emberfeletti képességekkel rendelkező szuperhősök, a képregények és ké-
peskönyvek szereplői (mint  Pókember,  Batman vagy  Hulk) határozottan hát-
térbe szorítják a hagyományos hősöket. Ám Stuart Hall brit szociológus meg-
figyelése szerint „a hagyományos hősök a mai világban csak arra valók, hogy 
degradálják és dekonstruálják őket”.38 Alakjuk nemsokára anakronisztikussá 
válik, és átadják a helyet az új típusú hősöknek: mozgássérülteknek, geekeknek, 
gayeknek, queereknek és más olyan figuráknak, akik nem illenek bele a szoká-
sos „hegemón maszkulinitás” kereteibe.39 A maszkulinitás ábrázolásában ta-
pasztalható sokféleség az új, liberális értékek kialakulásáról és fejlődéséről szól, 
valamint a másság (otherness) iránti megnövekedett toleranciáról.40 Viktorija 
Szukovataja kutató három tényezőt jelöl meg annak okaként, hogy miért növe-
kedett meg a posztszovjet kultúra érdeklődése a normától eltérő hősök iránt: 

– lehetővé vált korábban tabusított témákhoz nyúlni; 

37 petrone, „Masculinity and Heroism…”, 190.
38 Stuart Hall, „Introduction: Who dares, fails”, Soundings: A Journal of Politics and Cul-

ture 3 (1996): 116, https://journals.lwbooks.co.uk/soundings/vol-1996-issue-3/abstract-6598/.
39 A „hegemón maszkulinitás” terminust R. W. Connell vezette be, jelentése: „a gender-

szerepek gyakorlásának olyan konfigurációja, amely megengedő és megerősítő a patriarchá-
tus legitimitása irányában, hiszen az biztosítja a férfi domináns szerepét és a nő alávetettsé-
gét”. (R. W. connell, Masculinities: Knowledge, Power, and Social Change [Berkeley: UC Press, 
1995], 77.) Az ilyen hős ideáltípusa a fehér, heteroszexuális férfi. 

40 Ирина Костерина, „«Ботаники» против Джеймса Бонда: некоторые тренды 
современной маскулинности”, Неприкосновенный запас 3 (2012): 61–72, 62.
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– „a Szovjetunió felbomlása után megszűnik a közösségi identitás, a kultú-
ra felfedezi magának a lokális és szubjektív megközelítéseket, pluralizálódik a 
közvélemény, hasonlóan az életről alkotott elképzelésekhez”; 

– hozzáférhetővé válik a nyugati kultúra, amelyet érdeklődés övez, a szer-
zők igyekeznek az orosz kultúra kontextusában adaptálni a nyugati kulturális 
modelleket.41 

A  mai orosz gyerekirodalomban Jekatyerina Murasova volt az az író, aki 
valóságos „gyűjteményt” hozott létre a fizikailag vagy a szellemileg sérült gye-
rek- vagy kamaszkorú irodalmi alakokból. A szovjet korszak gyerekirodalmától 
eltérően, amely kerülte az ilyen hősöket,42 Murasova műveiben éppen ők kerül-
nek a figyelem középpontjába. Murasova határozottan elveti a „norma” és a 
„normalitás” hagyományos fogalmát, átértelmezi a hős és a hősiesség gyereki-
rodalmi képzetét, és arra készteti az olvasót, gondolkodjon el a „fogyatékosok” 
iránt megnyilvánuló tolerancián.43 Fontos megjegyezni, hogy Murasova hősei 
„a gyerekeknek szóló szépirodalom új műfaji szerkezetének kikristályosodása” 
idején születnek. E folyamat nemcsak a „kódok megváltoztatását” vonja maga 
után, de egyúttal párhuzamot teremt a kulturális múlttal is.44 Csernyak, Dubin-
ra hivatkozva, a folyamatban kiemeli „a szovjet múlt iránti nosztalgiát” – „a 
szovjet korszak lett a tükör, amelyben a mi mai alakjaink tükröződnek. A két 
kép erősíti egymást – a jelenbéli múlt és a múltbéli jelen”.45 Így aztán nem meg-
lepő, hogy a szovjet múlt Murasova műveinek szerves része lett, hőseinek világa 
pedig egyértelműen visszautal Gajdar Timur és csapata című kisregényére. 
A szerző három fő művében – a Kisegítő osztály (2005), a Vészbrigád (2007) és Az 
élet egyetlen csodája (2010) – nosztalgikus szellemben idézi fel a hősöket összekap-
csoló viszonyrendszer kollektivista modelljét, a Vészbrigádban pedig közvetlen 
párhuzamot von Gajdar híres művével.

41 Виктория суКоватая, „Другое тело: инвалид, урод и конструкции дизабилити в 
современной культурной критике”, Неприкосновенный запас 3 (2012): 73–98, 95.

42 A  tolerancia kérdéséről a modern gyerekirodalomban lásd Christine WilKie-stibbs, 
The Outside Child In and Out of the Book (New York: Routledge, 2008).

43 Лариса рудова, „Дети-аутсайдеры и параллельные миры: реальное и фантастическое 
в повести Е. Мурашовой «класс коррекции»”, Детские чтения 5 (2014): 198–214.

44 Мария ЧерняК, „Эффект узнавания реальности в современной прозе для переходного 
возраста”, Детские чтения 4 (2013): 136–151, 148. 

45 Мария ЧерняК, „Дети и детство как социокультурный феномен: опыт прочтения 
современной новейшей прозы XXI века”, in Конструируя детское: филология, история, 
антропология, ред. М. балина, В. беЗрогов, С. маслинсКая, К. маслинсКий, М. тендряКова и 
С. Шеридан, 49–62 (СПб.: «Азимут», «Нестор-История», 2011), 50.
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Maszkulinitás a Vészbrigádban

A szüzsészintű és ideológiai párhuzamok a Timur és csapata és a Vészbrigád 
között az egész regényt áthatják. Egy pétervári iskola különös osztályába ke-
rül három új gyerek – Gyima, Tyimofej és Tája. Az osztály többi tanulója 
valahogy ugyanúgy fest – magasak, soványak, egyforma az arckifejezésük, 
szófukarok, „alakzatban” közlekednek és a ruhájukon ugyanaz a kitűző virít, 
az A. G. betűkkel (Alarm Guard, azaz Vészbrigád). Tája úgy véli, osztálytársai 
„ha nem az űrből jöttek, akkor hát valami párhuzamos univerzumból”,46 „ami 
a városukra hasonlít – köves, ködös és valahogy nyirkos-csúszós”.47 Az indivi-
dualista Gyima is azonnal észreveszi az osztálytársak szokatlan egyformasá-
gát, amelyet ellentétbe állít saját eredetiségével, öntörvényűségével és azon 
szándékával, hogy „saját magán kívül senkire se hasonlítson.”48 A cselekmény 
során az újak rájönnek, hogy titokzatos osztálytársaik egy titkos szervezet, a 
Vészbrigád tagjai, akik válságos helyzetekben az emberek segítségére sietnek. 
Történelmi elődjükhöz, Timur csapatához hasonlóan a Vészbrigád tagjai is 
gyorsan cselekszenek, kidolgozott kommunikációs és konspirációs rendsze-
rük van, és nem reklámozzák jótetteiket.

Murasova éppúgy, mint Gajdar, egy új társadalmi-gazdasági és szellemi 
kultúra kialakulásával egyidőben teremti meg hőseit. Gajdar „a szovjet kor-
szak két legfontosabb paradigmájának” határán írt, a „forradalmi” és a sztáli-
ni „restaurációs” paradigmák határán, amikor a forradalmi romantikát és az 
utópisztikus eszméket a posztutópia pragmatizmusa váltotta fel, a magánéle-
tet pedig maguk alá gyűrték a kollektivista állam prioritásai.49 Murasova 
munkássága Vlagyimir Putyin elnök kormányzásának idejére esik, és olyan 
társadalom életét jeleníti meg, amelyben a materializmus és az individualiz-
mus kiszorítják az egykori szovjet közösségi mentalitásnak az emberek gon-
doskodásáról vallott elveit. Szociológiai tanulmányukban, amely a mai orosz-
országi polgári társadalom fejlődésével és a posztszovjet identitással foglalko-
zik, Gudkov, Dubin és Zorkaja arra a következtetésre jutnak, hogy a 21. század 
elejének oroszországi társadalmát a következők jellemzik: „elidegenedés, eltá-

46 Екатерина мураШова, Гвардия тревоги (Москва: Самокат, 2008), 180.
47 Uo., 11–12.
48 Uo., 22–23.
49 Татьяна Круглова, „Произведения соцреализма как свидетельства «революции 

чувств»: Экзистенциальные проблемы героев Аркадия Гайдара”, Международный журнал 
исследований культуры 1 (2010): 37–51, 46.
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volodás, a tehetetlenség tudata, az az érzés, hogy nem vagyunk hatással a fej-
leményekre és a megoldásokra”.50

A  társadalmi élet fragmentációjának eredményeképpen, és mivel „a cso-
portok szintje, s a csoportok közötti kommunikáció a mai orosz szociuum-
ban” nincs jelen,51 a posztszovjet ember saját rokoni körén kívül gyakorlatilag 
nem számíthat a közösségi szféra támogatására. A szolidaritás és az önszerve-
ződés alacsony szintje (amelyben a felnőtt lakosság kevesebb mint 2%-a érde-
kelt), a politikai érdektelenség, a mások iránti közöny ellentétben áll „a lakos-
ság döntő többségének paternalisztikus elvárásaival: jogot formálnának a se-
gítségre, de ők maguk nem segítenek másoknak”.52 Egy atomizált társadalmi 
közegben, ahol „a közvetítő intézmények – társadalmi mozgalmak, szerveze-
tek, az önrendelkezés szervei – szerepe a nullával egyenlő”,53 Murasova kol-
lektivisztikus vészbrigádja új polgári értékek felé mutat utat, hősei pedig jog-
gal válhatnak szerepmodellé a mai orosz kamaszok számára.

A Vészbrigádban „a fogyasztói társadalom” és a társadalmi egyenlőtlensé-
gek „elleni tiltakozás testesül meg”.54 Ellentétben Timurék csapatával, amely-
nek céljai egyeznek az új szovjet társadalom felépítésének és az új típusú em-
ber kinevelésének utópikus célkitűzéseivel, a Vészbrigád szembehelyezkedik 
a cinikus állami ideológiával, amely a paternalizmust, a társadalmi apátiát és a 
fogyasztói szemléletet erősíti. Murasova hőseinek jótettein keresztül a re-
gényben az a hit fejeződik ki, hogy Oroszországban felépülhet a közösségiség 
talaján álló polgári társadalom. A Vészbrigád tagjainak moralitása, elszánt tö-
rekvésük az élet jobbá tételére olyannyira meggyőző és követésre késztető, 
hogy a regény végén a meggyőződéses individualista Gyima feláldozza terve-
zett amerikai karrierjét, és Péterváron marad, hogy folytassa a Vészbrigád 
elesett parancsnokának, Bertnek a tevékenységét.

A súlyos beteg, tolókocsiba kényszerült számítógépes zseni, Bert, aki amo-
lyan „új Timur”, nemcsak irodalmi elődjétől különbözik élesen, hanem a 
szovjet és posztszovjet gyerekirodalom hőseinek döntő többségétől is. „Nem 
hősi jellegű” maszkulinitása szintén kontrasztban áll Putyin elnök „új” orosz 
hipermaszkulinitásával, legendás sex-appeal-jével, kimeríthetetlen „energiá-

50 Лев гудКов, Борис дубин и Наталья ЗорКая, Постсоветский человек и гражданское общество 
(Москва: Московская школа политических исследований, 2008), 64, http://www.levada.ru/
books/postsovetskii-chelovek-i-grazhdanskoeobshchestvo.

51 Uo., 71.
52 Uo., 71–76.
53 Uo., 76.
54 О. метелКина, „О двух повестях Екатерины Мурашовой”, Литературная учеба 4 (2011): 

139–155.
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jával, erejével, önuralmával.”55 Bert erőssége az általa birtokolt szimbolikus 
tőke és a közösségi érzés, állítják a szociológus szerzők.

A  posztindusztriális társadalomban az „erősebb nem” azon képviselőiből 
lesznek vezetők, akik képzettek, intelligensek, terhelhetők, ugyanakkor mente-
sek a múlt hőseinek hímsovinizmusától.56 A  fizikailag törékeny, szociálisan 
marginalizált mozgássérült Bert épp ezért alkalmas a Vészbrigád vezetésére: 
morális és intellektuális tulajdonságai révén képes belátni, hogyan lehet a vilá-
got jobbá tenni. Behatárolt fizikai világa, a lakás, amelyben minden idejét tölti, 
nem jelent akadályt vezetői erényei számára, hiszen virtuális környezete határ-
talan. Bert kiépít egy fantasztikus rendszert, amely összekapcsolja az emberi 
tudatot a számítógépes kommunikációs hálózattal, ez pedig lehetővé teszi, hogy 
ő és a vészbrigád tagjai gyorsan kapcsolatba lépjenek egymással, összehangolják 
tevékenységüket és maximális hatékonysággal segítsék környezetüket. 

A modell, melynek alapján Bert a gárdáját szervezi, sok tekintetben hasonlít 
Timur militarizált egységére, Murasova regényének nyelvezete és képei pedig 
erre még rá is erősítenek: a kritikus percekben a Vészbrigád tagjai „felsorakoz-
nak”,57 „elfoglalják állásaikat” a téren, mint a kémek vagy a katonák,58 „össze-
gyűlnek, mintha riadót fújtak volna”,59 „amolyan határőrként tekintenek ma-
gukra”.60 A külsőre is egymáshoz hasonlító tinédzserek katonai egyenruhára 
hajazó öltözékben járnak. Amikor a Vészbrigád tagjai betöltik a huszadik évü-
ket, kötelesek kilépni a „normális életbe”, de ettől még „tartalékosként” a szer-
vezetben maradnak.61 S végül: a tagok készek gondolkodás nélkül követni pa-
rancsnokuk utasítását, aki fáradhatatlanul készíti számukra „a küldetések aktá-
it”.62 A háború, melyet a Vészbrigád a társadalmi visszásságok ellen vív, olyan, 
mintha „a jótettek vetélkedője” volna: megmentenek egy faágak közé szorult 

55 Amy E. randall, „Introduction: Soviet Masculinities”, Russian Studies in History 51, 
no. 2 (2012): 3–12, 3. Vlagyimir Putyin maszkulinitásáról lásd Helena goscilo, „Putin’s Per-
formance of Masculinity: The Action Hero and Macho Sex-Object”, in Putin as Celebrity and 
Cultural Icon, ed. Helena goscilo, 180–207 (New York: Routledge, 2013).

56 A  maszkulinitás típusairól a posztszovjet Oroszországban lásd Вера гаврилюК, 
„Социология молодежи: Маскулинность в социализации городских подростков”, 
Социологические исследования 3 (2004): 98–104, 100; Ирина Костерина, „«Ботаники» против 
Джеймса Бонда: некоторые тренды современной маскулинности”, Неприкосновенный запаc 
3 (2012): 61–72, 70.

57 мураШова, Гвардия тревоги, 91.
58 Uo.
59 Uo., 105.
60 Uo., 339.
61 Uo., 377.
62 Uo., 307.
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varjút, kihúznak egy kábítószerfüggő lányt a kútból, Emil, a tádzsik kisfiú szá-
mára egy Alarmnak nevezett játékot eszkábálnak, és előteremtik az orvosi keze-
léséhez szükséges pénzt. A kamaszok, ahogyan Gyima nagyanyja megjegyzi, 
csakugyan „valahogy olyanok, mintha szerepet játszanának”, de „leginkább Ti-
mur csapatára emlékeztetnek… Ma már nincsenek ilyen fiatalok, ez lehetet-
len”.63 A tanároknak is feltűnik, hogy a tinédzsereket valami „megfoghatatlan 
közös felelősségérzet és közös tevékenység fűzi össze… Valami olyasmi, ami 
szembeszáll korunk szellemével.” Bert parancsnoki teljesítménye legendába il-
lő, gárdája fantasztikus sebeséggel gyarapszik – mint kiderül, már nem is egyet-
len szentpétervári iskola tanulóira korlátozódik, hanem egész Oroszországban 
működik, és a szervezet híre terjed az interneten. 

A  Vészbrigádban a „kapitány” és az „atamán” közötti gajdari konfliktus 
megjósolhatóan a brigád tagjai és azoknak a bűnöző elemeknek az összecsa-
pásában ölt testet, akik meg akarják szerezni Bert találmányát. De a Muraso-
va által ábrázolt, a kriminalitás felé nyitott társadalmi közegben az „átková-
csolás” gajdari formulája nem működik, a „bandából” nem lesz „csapat”, és a 
Vészbrigád szimbolikus háborúja a bűnözők ellen tartós állapotnak bizonyul. 
A Vészbrigád a társadalom felvilágosult, középosztálybeli értékekre támaszko-
dó rétegének viselkedésmintáit állítja szembe az ezen értékektől elrugaszko-
dott, társadalomellenes csoport mintáival. A főhősök „kulturáltságát” a szer-
ző szisztematikusan hangsúlyozza a Vészbrigádban, s ez az, ami miatt Gyima 
hivatott a brigád új vezetőjévé válni: mivel ő művelt, olvasott, van önfegyel-
me, jó modora, önkontrollja, fejlett intellektuális gondolkodás és racionalitás 
jellemzi, s e tulajdonságok kortársai fölé emelik.

A szovjet kultúrában a mozgássérültek alakja összeegyeztethetetlen volt a 
„hősiességgel”, a női nemi szereppel volt azonos, vagyis az ilyen emberek 
„másodrendű állampolgárnak” számítottak,64 ezért Murasova munkásságá-
nak pozitívuma abban gyökerezik, hogy az általa alkotott világban létjogo-
sultsága van a normától eltérő hősöknek is, akik a maszkulinitás nem hagyo-
mányos típusát képviselik, s így új szerepmintákat kínálnak a tizenéves olva-
sók számára. A kérdés ugyanakkor az, mennyiben engedi meg Murasova a 
saját normától eltérő hőseinek, hogy meghaladják a gyerekirodalomra jellem-
ző aszimmetrikus genderfelosztást. Sajnos, műveinek elemzése azt mutatja, 
hogy regényei megerősítik az olvasókban a bináris gendermodellt, amelyben 
a női karakterek továbbra is háttérbe szorulnak. A Vészbrigádban a túlságosan 

63 Uo., 137.
64 Виктория суКоватая, „Другое тело: инвалид, урод и конструкции дизабилити в 

современной культурной критике”, Неприкосновенный запас 3 (2012): 73–98, 91.

Helikon_2021_4_Könyv.indb   623Helikon_2021_4_Könyv.indb   623 2022. 03. 01.   12:16:582022. 03. 01.   12:16:58



TANULMÁNYOK624

érzelmes Tája túlsúllyal küzd, és ambíciói ellenére Gyima segítsége nélkül 
nem tudna bejutni a matematikaversenyre. A másik lány szereplő, Ászja el-
hagyja a gárdát, és táncosnő lesz egy étteremben. Mása Novickaja, akit pedig 
a szerző pozitív színben tüntet fel, strukturális értelemben nem szabad karak-
ter, a tevékenysége abban merül ki, hogy ő Bert „segítőtársa”. Minden 
vészbrigádtag megfelel a hagyományos nemi szerep-értelmezésnek: a bulira a 
fiúk viszik az italokat, a lányok pedig a saját készítésű salátát. Hiába az új hő-
sök normától eltérő maszkulinitása, a genderhatárok átléphetetlenek marad-
nak, és igazolják Anna Tyomkina szociológus kutatásainak eredményét: 
Oroszországban mindezidáig fennmaradt a „kettős genderséma és a gender-
polarizáció”, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség, a nemi sztereo-
típiák hatása egyáltalán nem csökken, annak ellenére, hogy a „nők aktivitása, 
kompetencia-szintje, felelősségvállalása nő”.65 

Következésképpen, a nem hagyományos maszkulinitás megjelenése Mura-
sova műveiben – annak ellenére, hogy a gyerekirodalomban ez újításnak szá-
mít – nem ad okot a túlzott lelkesedésre, mivel – ahogyan azt John Stephens 
gyerekirodalom-kutató megállapította – „a maszkulinitás alternatív hegemón 
paradigmája” csupán „egy másik maszkulinitás-modell idealizációjához” ve-
zet.66 Murasova számára éppúgy, mint a nyugati gyerekirodalom szerzői szá-
mára, a maszkulin–feminin hierarchia határainak szétfeszítése még mindig 
„befejezetlen ügy”.67 

(рудова, Лариса. „Маскулинность в советской и постсоветской детской 
литературе: Трансформации Тимура (и его команды)”. Детские чтения 6, 2 
[2014]: 85–101.)

Fordította: Iván Ildikó

65 Анна темКина, „Новый быт, сексуальная жизнь и гендерная революция”, in Новый 
быт в современной России: гендерные исследования повседневности, ред. Е. Здравомыслова, А. Роткирх 
и А. Темкина, 33–67 (СПб.: Европейский университет, 2009), 34.

66 John stepHens, „Preface”, in Ways of Being Male: Representing Masculinities in Children’s 
Literature and Film, ed. John stepHens, iX–Xiv (New York: Routledge, 2002), XI.

67 Uo., XIV. 
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