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„Robog a gép, remekül”:  
a kora szovjet (avantgárd) gyerekkönyvek

Штейнер, Евгений. Что такое хорошо: Идеология и искусство в раннесоветской 
детской книге. Очерки визуальности. Москва: Новое литературное обозрение, 
2019. 392.

Jevgenyij Steiner Mi az, ami jó: ideológia és művészet a kora szovjet gyerek-
könyvekben című monográfiája az 1920-as évekbeli Szovjetunió ellentmondá-
sokkal teli, ámde virágzó gyerekkönyvkultúrájának az egyediségét és e kultú-
ra (idővel egyre szűkülő) kiadói palettájának, alkotóközösségeinek sokszínű-
ségét elemzi. A szovjet avantgárd gyerekkönyv mint kutatási téma az egyesült 
államokbeli és a nyugat-európai irodalom- és művészettörténeti ruszisztiká-
nak néhány évtizede az egyik kedvelt kutatási területe: számos irodalomtörté-
neti szakmunka és egy-egy gyönyörűen kivitelezett – elsősorban a kora szov-
jet gyerekkönyvet mint könyvtárgyat művészettörténeti szempontokból be-
mutató – album közül válogathatunk, illetve igényes reprintkiadásokban 
foghatjuk kezünkbe a Liszickij, Tatlin, Petrov-Vodkin stb. által illusztrált 
könyvecskéket, vékony füzeteket.1 Steiner könyve három olyan szempontot is 
érvényesít, amelyek a kötetét a legfontosabbak közé emelik.

Az egyik, hogy az avantgárd gyerekkönyveket elsősorban nem esztétikai 
szempontból elemzi, sokkal inkább társadalomtörténeti aspektusból vizsgálja. 
Könyvének találó címe, a Mi az, ami jó? (Sto takoje horoso?) – amely Majakovsz-
kij ikonikussá vált gyerekkönyvére (is) utal2 – metaforikus abban az értelem-

1 Lásd az Art-Volhonka moszkvai kiadó reprint sorozatát, a Gyetyam buduscsevo (A jövő gyere-
keinek) sorozat darabjait. A kora szovjet képeskönyvekről ma a legteljesebb képet a Sasha Lurye 
magángyűjtő New York-i gyűjteményén alapuló kétkötetes művészettörténeti albumból nyer-
hetjük. Lásd Л. ерШова и В. семениХин, ред., Книга для детей 1881–1939: Детская иллюстрированная 
книга в истории России 1881–1939 из коллекции Александра Лурье, 1–2 (Москва: УЛЕЙ, 2009). Ezúton 
köszönöm az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA Könyvtár munkatársainak, különösen 
Szegedi Nórának a segítségét abban, hogy e két lenyűgöző kötetet hosszabb ideig forgathattam.

2 Majakovszkij 1925-ös verse több magyar fordításban olvasható. Lásd Vlagyimir maja-
KovsZKij, „Mi a jó és mi a rossz”, ford. veress Miklós, in Tótágas, szerk. ágai Ágnes, 121–125 
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ben, hogy vizsgálódásaiban a jó-mivolt egyszerre van jelen esztétikai, etikai és 
ideológiai szempontból. A monográfia második aspektusa: megkísérli a gye-
rekkönyvek vizuális és verbális anyagát egyaránt elemezni, kiemelve a kép és a 
szöveg lényegi, tektonikai-poétikai összetartozását. Steinernek talán ez a tö-
rekvése valósul meg a legkevésbé, hiszen monográfiájában a gyerekkönyvek 
vizualitásának tárgyalása messze felülmúlja a szövegek – az elsősorban ver-
ses(!) szövegek – elemzését, miközben a költők és festők poétikai-képzőművé-
szeti összhangjának, együttgondolkodásának számos zseniális darabjára úgy 
mutat rá, mint amelyek Tatlin és Harmsz, Liszickij és Majakovszkij, Lebegyev 
és Marsak, Cehanovszkij és Csukovszkij, Lapsin és Iljin, Dobuzsinszkij és 
Mandelstam együttműködéséből születtek meg. Végül a harmadik fontos 
szempont – amely a szerző monográfiáját a legszínvonalasabb szakmunkák 
közé emeli –, hogy Steiner egy komparatisztikai szempontot is bevezet, ameny-
nyiben egy, a kötete végére kódaszerűen elhelyezett, nagyszerű áttekintésben 
a 20-as évek amerikai és nyugat-európai, avantgárd képeskönyveire is részle-
tesen kitér, és így a kora szovjet avantgárd gyerekkönyveket nemzetközi kon-
textusba helyezi. Steiner úgy látja, hogy témájukat tekintve az avantgárd gye-
rekkönyvek középpontjában – függetlenül az alkotóik nemzetiségétől, szár-
mazásától, nyelvétől vagy lakhelyétől – a mindennapi életet átalakító gépek és 
a progresszív dizájn állnak, továbbá, hogy hasonlóvá teszi őket az is, ahogy 
bennük egy-egy hős individuális karaktere helyett a tömegekre és azok sze-
mélytelenítő ábrázolására kerül a hangsúly. A Szovjet-Oroszországban készült 
avantgárd könyveket mindemellett egyedivé teszi a művészi kifejezőerőtől és 
mondanivalótól elválaszthatatlan forradalmi kontextus, a gyerekkönyvek kivi-
telezésébe és mondanivalójába egyre erősebben beleszóló állam (utóbbi a 30-
as évekre totalitáriussá válik) és a kollektivitás eszméje.

Steiner könyvének az önmaga számára kijelölt feladata, hogy mennyiben 
sikerül részletesen rámutatnia arra a gyerekkönyvekben markánsan jelenlevő 
léttapasztalatra, amely az 1910–20-as évek történéseit átélt felnőttek számára 
az első világháborút, majd az 1917-es forradalmat, a polgárháborút, végül a 
NEP-korszakot hozta el Szovjet-Oroszországba. Az éhezés időszakai, az erő-
szak, a teljes társadalmi berendezkedés átalakulása, a létbizonytalanság és egy 
új világ várása, illetve annak kollektív (lelkesült) építése: ezek a primer tapasz-
talatok alkotják a mindennapjait azoknak a felnőtt művészeknek, akiknek a 
keze nyomán megszületnek a kor gyerekkönyvei, és e könyvek mondanivaló-

(Budapest: Móra Könyvkiadó, 1976); Vlagyimir majaKovsZKij, „Mi a rossz és mi a jó?”, ford. 
sZabó Lőrinc, in majaKovsZKij, Lángfaló-csodaló és más versek, 23–28 (Budapest: Móra Ferenc 
Könyvkiadó, 1981).
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ja, kivitelezése, megformálása elválaszthatatlan a kor zaklatott, kiszámíthatat-
lan és jobb jövőt vizionáló világától. Steiner a monográfiájában arra vállalko-
zik, hogy számba vegye: a szépirodalmi és a képzőművészeti manifesztumok-
ban hangoztatott szólamok, továbbá a politikai lózungok transzformálva 
ugyan, de alapvetővé válnak a gyerekeknek szánt és készített könyvek vizuális 
és verbális terében.

Hogyan jelentek meg a kortárs mesei szüzsékben és illusztrációkban az 
erőszakot elfogadó jelszavak vagy azok a szólamok, amelyek a kommunista 
berendezkedést a világ legjobbikaként tüntették fel, a kollektivitás eszméjét 
magasztalták, miközben az individualizmust ócsárolták? Hogyan jelentek 
meg azok az ideológiai panelek, amelyek a régi korral, annak értékeivel, esz-
méivel, képviselőivel való teljes szakítást hangoztatták, vagy amelyek a társa-
dalom legértékesebb tagjaiként a mozdonyvezetőt, a postást, a gépírónőt, a 
gépészt és a munkást mutatták fel, vagy éppen azok, amelyek a könyv hasz-
nosságát, az új, modern eszközök (mozdony, primuszégő, villanykörte, tele-
fon, repülő stb.) nagyszerűségét vagy éppen a higiénia, a tisztálkodás fontos-
ságát hirdették? Steiner ennek a korpusznak a sokszínűségét, az elsőrangú és 
a már akkor is ócskának minősülő, de a szociális igény miatt többezres pél-
dányszámban nyomtatott, demagóg gyerekkönyveket, a néhány száz pél-
dányban előállított funzine-okat, az eleinte több gyerekkönyvkiadó, végül a 
centralizált, egyetlen szovjet gyerekkönyvkiadó által készített, nagyszerű 
könyvecskéket elemzi, továbbá kitér az asztalfiókban maradt, virtuóz, konst-
ruktivista-kísérleti könyvekre is (ezek gyerekeknek készültek, de tulajdon-
képpen radikális esztétikai konzekvenciákat levonó, néhol önmagukat kioltó, 
elméleti gondolatkísérletek művészi eszközökkel megvalósított manifesztu-
mai voltak – lásd például Liszickij kísérletezését a betűképekkel, a gyerek-
könyvekben szerepeltetett piktogramjait).

Steiner úgy látja, a gyerekkönyv mint műfaj alkalmas volt arra, hogy a kor 
eszméit tompított, finomított formában közvetítse. Szerinte a kor tehetséges 
művészei a tiszta formának a szublimált-esztétikai szintjén – a totalitárius 
rendszer által a globális-utópisztikus jellegük, radikalizmusuk miatt egyre ke-
vésbé elfogadott – kiáltványaikba és gyerekkönyveikbe projektálták a „gyö-
nyörű”, új világot: mindkettőben a legjobb esetben is letompították a korabe-
li eszméket. A könyveikben szerepeltetett gyerekfigurák lehetőséget kínáltak 
arra, hogy az alkotók a – maguk megtestesülésében egyébként totálisan 
destruktívnak bizonyuló – forradalmi eszméknek hangot adjanak. Íme, a 
monográfia két példája arra, hogy a realizált metaforák gyerekálarcban nem is 
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annyira félelmetesek.3 Az 1927-ben megjelent Vanya-kuznyec (Ványa, a kovács, 
I. Mukoszejev versei, V. Konasevics rajzai) című mese főszereplője kezébe 
kapja a kalapácsát, és ütni kezdi vele az üllőjét. Az üllőről lepattanó szikrák 
elől hiába próbálnak elugrani az emberek és az állatok, azok mindenkit meg-
perzselnek, felgyújtanak. Ványa mindenkit beolt a forradalom szikráival: a ré-
gi világ képviselőit, azaz a pásztort, Fjokla nénit, a nagyapót, sőt még a kecs-
két is, akinek a szakálla gyanúsan emlékeztet egy pópaszakállra. A  főhős a 
világot egyetlen égő kovácsműhellyé változtatja. A másik történet a Maljar 
Szidorka (Szidorka, a festő, 1926, M. Andrejev versei, M. Paskevics rajzai) című 
mese, amelynek a főszereplője egy repülővel véletlenül Indiába repül. Az álla-
tok ott meghajolnak előtte, majd megkérik őt: fesse őket vörösre. Az elefánt 
szó szerint azt állítja magáról, hogy ő szürke és koszos, ezért szeretne CCCP-
színű lenni.4 Szidorka, a szovjet, fehér gyerek tehát leszáll az égből, és a hom-
lokokra vörös csillagot fest: az új világ felkent tagjává tesz mindenkit.

Idővel a fokozódó ideológiai és gazdasági nyomás rákényszerítette a művé-
szeket, hogy a társadalmi adaptáció különböző formáit fedezzék föl. Steiner 
legfőbb tézise: szociálpszichológiai szempontból az avantgárd művészeknek a 
plakátművészetben és a gyerekkönyvekben bevezetett, formális újításai (szín-
kezelés, térkezelés, perspektívatorzítás, a kerettel lezárt kompozíciók helyett a 
nyitottak, az egyenes vonalak helyett a diagonális használata, az állandó moz-
gás ábrázolása, illetve a műszaki rajzok precizitásához mérhetően letisztult 
ábrák felvonultatása stb.), azaz a vizuális poétika terén zajló kísérleteik a forra-
dalmi mentalitás adekvát kifejeződései voltak.5

Az új gyerekkönyv az új ember kinevelésének, megformálásának, avantgárd 
szóhasználattal: konstruálásának az eszközévé vált, írja a kutató.6 Komoly tár-
sadalmi feladatvállalás, ideológiai szerep hárult tehát az új korszak új képes-
könyveire. Steiner kifejezetten az óvodás korú gyerekeknek szánt kiadványokat 
veszi számba, hiszen azoknak kimondottan az volt a céljuk, hogy a régi világ 
lebontásának és maradványainak „eltakarítása” után az új világ építésében 
résztvevő, leendő felnőttek, azaz a proletárgyerekek kinevelését szolgálják.

A szerző a történeti áttekintés mellett (a 10-es évek végétől eljutunk a 30-
as évek első harmadáig) felkínálja anyagának több szempontú elemzését is. Az 
egyik legkomplexebb vizsgálata arra irányul, hogy számos konkrét példán át 
bemutassa: a kora szovjet gyerekkönyvek ábrázolásmódjában miként definiál-

3 Евгений Штейнер, Что такое хорошо: Идеология и искусство в раннесоветской детской книге, 
Очерки визуальности (Москва: Новое литературное обозрение, 2019), 114.

4 Uo., 113.
5 Uo., 37.
6 Uo., 25.

Helikon_2021_4_Könyv.indb   648Helikon_2021_4_Könyv.indb   648 2022. 03. 01.   12:17:002022. 03. 01.   12:17:00



649KALAVSZKY ZSÓFIA / A KORA SZOVJET (AVANTGÁRD) GYEREKKÖNYVEK

ta újra az aktuális politikai ideológia az ember, a természet és a gép kapcsolatát. 
A kora szovjet gyerekkönyvekben a gépek, a villamosítás és az indusztrializmus/
iparosítás áll mindenekfelett, az állatok és növények szeretetének, védelmének 
hangot adó „érzelgősség” bűnnek számít (lásd például Nyikolaj Agnyivcev 
verses történetét: „Búcsúzunk tőletek, cicák, csibék, kölyökkutyák, majmocs-
kák és egerek, / Most már a gyerekkönyvekbe a gépi, a rugós, a benzines nép 
lép be helyettetek!”7). Steiner másik kutatási iránya arra vállalkozik, hogy a 
lehető legalaposabban, lépésről lépésre végigkövesse az új, pozitív, öntudatos 
gyerekhős megalkotásának útját (amely párhuzamosan haladt a politikai ideo-
lógia által elvárt, új emberkép létrehozásával). A szerző ezirányú kutatásának 
fontos része, hogy kitér a színes bőrű gyerekek kontra fehér gyerekek ábrázolásá-
nak jelentős különbségeire, amelyek a Párt által hangsúlyozott egyenlőség és 
internacionalizmus fényében különösen visszásak voltak. Steiner kiemeli az 
agresszió témáját is, amelynek teljesen szokványos, szinte magától értetődő, 
verbális és vizuális jelenléte a gyerekkönyvek szüzséjében, világában, képei-
ben egy külön monográfia témája lehetne. A vad, erőszakos felnőtt- és gyerek-
arcok, illetve a hatalmas, félelmetes, forróságot árasztó, szörnyű hangokat 
kiadó acélgépek (mozdony, autó) – amelyeknek az erejével, gyorsaságával a 
biológiai lények nem vehetik fel a versenyt, ezért menekülnek is a gépek elől 
– mind-mind az erőszak forradalmi poetizálásának a kifejeződései, miként az 
olyan történetek is, amelyekben a gyerekek – kezükben kés, kalapács, balta, 
sarló – a „Megbosszuljuk!”, „Megverjük!”, „Elégtételt veszünk!” mondatokat 
skandálják. Az ezeket felvonultató képi és verbális ábrázolásmód azon az 
utópisztikus meggyőződésen alapult, hogy egyes embereket el kell törölni, 
másokat viszont meg lehet javítani.8 Steiner klasszifikációt is készít: tematiku-
san csoportosítja a kora szovjet gyerekkönyveket, és kitér a legfőbb gyerek-
könyvzsánerekre. Könyvét két melléklet zárja, amelyek közül az első a gye-
rekkönyv-illusztrációban közreműködő, fontosabb szovjet képzőművészek 
rövid életrajzait és gyerekkönyveit tartalmazza, a második a legjelentősebb 
szovjet-orosz költők, írók életútját és gyerekkönyveit sorolja fel.

A kora szovjet gyerekkönyv kutatási témáját érdemes tágabb kontextusba 
helyeznünk: az egyik ilyen az alfabetizációs törekvések, a másik a humán- és tár-
sadalomtudományok 20. század eleji, szovjetunióbeli fellendülése.

Az új gyerekkönyv megteremtése mint projekt az új ember megalkotásának ha-
talmas és utópisztikus vállalkozásában kapott szerepet, ez pedig az új olvasók 

7 Uo., 104. Tvoji masinnüje druzja (A  te gépbarátaid, 1926, A. Jefimova illusztrációival). 
Saját ford. – K. Zs.

8 Uo., 115–124.
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megteremtésének (alfabetizációs törekvések) és kinevelésének (ideológiai ori-
entálás) gigantikus méretű és mindenre kiterjedő feladatában öltött testet, 
ami központi jelentőségű volt a Kommunista Párt számára. Az orosz lakosság 
írástudatlanságát felszámoló intézkedések még a cári kultúr- és oktatáspoliti-
ka alatt, a 19. század utolsó évtizedeiben elkezdődtek. Az írástudatlanság mér-
tékének csökkentésére tett erőfeszítések (például állami, falusi iskolák és 
könyvtárak nyitása), a harc azért, hogy az írástudók megszólítsák a vidéki ol-
vasókat, a parasztokat, az ún. othodnyikokat (ingázókat) vagy a munkás olvasó-
kat, már ekkor megkezdődött. A század végén szó szerint egymásnak feszülő, 
politikai és ideológiai csoportok „harcáról” beszélhetünk, akik a milliós nagy-
ságrendben érkező, új olvasók figyelmének a megszerzéséért küzdöttek. 1917 
után, a szovjet hatalomátvételt követően az írástudatlanság felszámolására irá-
nyuló erőfeszítések nagyságrendekkel megnövekedtek, és a cél már nem csu-
pán a lakosság tömegeinek az analfabetizmusból az író-olvasó emberek közös-
ségébe való átemelése volt – természetesen ez a folyamat nem állt meg, sőt 
még erősödött is –, hanem az igényformálás: az új idők új emberének más, új 
„szellemi táplálékot” kell adni és a propaganda írott médiumainak befogadá-
sára alkalmassá tenni. Az éppen csak írni-olvasni tudó milliók és az olvasni 
még nem tudó, hat év alatti gyerekek egy csoportba kerültek.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az 1920-as évek Szovjetuniójában az alfabeti-
zációs erőfeszítések mellett a tudomány, az oktatás és a művészet is intenzíven 
foglalkozni kezd – méghozzá egyszerre, mindegyik a maga szempontjából és 
eszközeivel – a potenciális befogadó/olvasó, illetve a befogadás/olvasás komplex 
problémakörével. A modern olvasás- és befogadáskutatási kísérletek, megfi-
gyelések és az irodalomszociológia nagy időszaka volt ez. Gombamód szapo-
rodtak a szakmai és művészi csoportok – ám tanúi lehetünk az intézményesü-
lés számos ekkori formájának is. 1921-ben például a Narkomprosz (Közokta-
tásügyi Népbiztosság) alatt megalapítják a Gyerekkönyvek Intézetét (Anna 
Pokrovszkaja és Nyikolaj Csehov vezetésével), amely könyvtárként is műkö-
dött: bekerült ide az összes újonnan kiadott gyerekkönyv. Az intézetnek lett 
saját folyóirata (Novüje gyetszkije cstenyija, majd Knyiga gyetyjam címen), továb-
bá olyan feladatokat is ellátott, mint az új könyvek recenzálása, ajánlása – sőt, 
az intézet falai közt még gyerekpszichológiai kutatások is megindultak. Pet-
rográdon gyerekkönyveket publikáló magánkiadók jöttek létre (például a Ra-
duga),9 kisebb és nagyobb gyerekeknek alapítottak folyóiratokat (ilyen volt 

9 A kiadó olyan képzőművészeket foglalkoztatott, mint Vlagyimir Konasevics, Szergej 
Csehonyin, Jurij Annyenkov, Borisz Kusztogyijev, Konsztantyin Rudakov, Vlagyimir Le-
begyev és Kuzma Petrov-Vodkin.
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például a Vorobej – később Novij Robinzon –, aztán a Csizs és a Jozs stb.).10 
Rengeteg szakirodalom született ebben az időszakban: módszertani ajánlá-
sok, könyvlisták, kérdőíves kutatások, terepen folytatott vizsgálatok, amelyek 
rögzítették a befogadók – túlnyomórészt gyerekek – adatait, olvasási szokása-
it, kedvenc témáit, és amelyek próbálták nyomon is követni a befogadók fejlő-
dését. Mindezeket a kutatásokat dokumentálták. Hatalmas erővel, lelkesedés-
sel, sokszor emberfeletti küzdelem révén végezték a munkájukat a gyakran 
magányos tanítók és kutatók.

Közismert, hogy a kezdeti, viszonylagos (művészi, oktatási, kutatási/tudo-
mányos) szabadságot követően a Párt egyre inkább a felügyelete alá vonta az 
irodalomnak/képzőművészetnek ezt a szféráját is. A 30-as évek elejére meg-
változott politikai klíma ellehetetlenítette az anarchista, avantgárd művészi 
megnyilvánulásokat és a tudományos, oktatási kísérleteket, folyamatokat. 
Mindennek ellenére a nagyjából tíz év alkotói és tudományos szabadság idő-
szaka alatt számos nagyszerű, primer és szekunder írás született. Az utóbbi-
aknak köszönhetően vannak ma adataink, elemzéseink, lejegyzéseink arról, 
hogy mit gondoltak óvodáskorú vagy kisiskolás gyerekek a nekik írt, illetve 
készített, szuprematista, konstruktivista könyvekről, vagy hogy miként látták 
írni-olvasni nem tudó, Moszkvába került vagy szibériai kommunában élő pa-
rasztok Puskint, Babelt vagy Olesát.11

De mi is az az avantgárd gyerekkönyv, amelynek nem múló, esztétikai és 
gazdasági presztízsét napjainkban is egyértelműen mutatják az orosz és nyu-
gati könyvárverések licitjei? Miben volt radikálisan más egy ilyen gyerek-
könyv a századeleji, orosz mesekönyvekhez képest? Steiner – elsősorban a 
gyerekkönyv-illusztrációt érintő – tömör válasza ez: a szecesszió túlfűtött, 
ornamentikus, biologizáló, fülledt bennfentességét, misztikus irracionaliz-
musát (lásd a Mir isszkusztva csoport könyvillusztrációit, például az Ivan Bili-
bin illusztrálta Puskin-meséket) leváltja a végtelenül letisztult, hideg, mecha-
nikus, mértani pontosságra törekvő, deklaráltan észalapú konstruktivizmus.

10 A Novij Robinzon írói: Szamuil Marsak, Borisz Zsitkov, Vitalij Bianki, M. Iljin (álnév), 
Jevgenyij Svarc. A művészeti szerkesztőséget Nyikolaj Lapsin vezeti. A Csizs és a Jozs lapok 
állandó szerzői többek között az Oberiu költők. Állandó illusztrátor: Vera Jermolajeva.

11 KalavsZKy Zsófia, „Puskin a Májusi reggel kommunában: Kultusz, mítosz és egy 
kézirat sorsa”, in Történelmi és irodalmi arcképek: Hagyomány és megújulás a szláv népek törté-
nelmében és kultúrájában VIII., szerk. sZabó Tünde és sZili Sándor, 192–204 (Szombathely: 
Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2018); KalavsZKy Zsófia, „»És nyugaton felragyogott 
a természet vörös cárja«: Megjegyzések az 1920-as években gyűjtött, moszkvai Puskin-le-
gendákhoz”, in Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 8, szerk. csörsZ Rumen István, 147–164 
(Budapest: Reciti, 2020).
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De vajon miért fordultak a kor legnagyobb művészei általában véve a 
könyv, ezen belül a gyerekkönyv mint tárgy megalkotása felé? Miért vonzód-
tak a fiatal művészek ahhoz, hogy könyveket illusztráljanak?

A válasz kettős: a 10-es évek végén a kor elsőrangú, avantgárd képzőművé-
szei egyrészt rákényszerültek, hogy az alkotás szféráját a festőállványról áthe-
lyezzék a könyv zárt terébe – írja Steiner –, másrészt új, esztétikai kihívást 
láttak a médiumuk leváltásában. (Hozzá kell tennünk, hogy a gyerekkönyv-il-
lusztrálás mellett a legtöbbjük aktív résztvevője volt a ROSZTA-plakátok – az 
Orosz Távirati Iroda agitációs plakátjai – készítésének, később pedig iparmű-
vészeti területeken is dolgoztak: például karamella- és kekszpapírokat vagy 
porcelándíszítést terveztek, ex libriseket készítettek stb.).12 A gyerekkönyve-
ket eleinte ugyan lakásokban funzine-szerűen készítették, manufakturális, 
hand made módszerekkel, ám nyomban megtapasztalták a munkájuk közvet-
len fontosságát és hasznosságát is, hiszen azonnali visszaigazolást kaptak: 
a kiadványaik jól fogytak, volt rájuk társadalmi igény.13 Sok művész számára a 
gyerekkönyvkészítés a túlélés egyik záloga volt (az olcsó, egyszerű füzetecs-
kékkel még a legnagyobb éhezés és hadikommunizmus idején is lehetett pénzt 
keresni). A gyerekkönyvkészítés maga volt az élelmes, racionális és gyors re-
akció, az alkotók 1917 után ezzel tudtak a legjobban alkalmazkodni ahhoz a 
gyökeresen megváltozott gazdasági és társadalmi környezethez, amely a for-
radalom előtt működő, művészeti piacot megszüntette. Ennek is köszönhető, 
hogy a forradalom utáni első évtizedben a gyerekkönyvek készítése maga lett 
az esztétikai és technikai újítások, kísérletezések gyakorlóterepe. A  technikai 
újítások egy új formanyelv kialakulásában jelentek meg, amely nyelv ellentéte 
volt az előző kor kifejezésformáinak. Az ún. baloldali művészet nyelve élénk, 
expresszív, meggyőző, figyelemfelkeltő és vonzó volt. Steiner nem tér ki rá, de 
a gyerekkönyvekben megjelenő, modern, új versnyelv (rövid sorok, igék soka-
sága, beszélt és gyereknyelvi elemek, dinamikus párbeszédek14) radikalitása 
ugyanannyira döbbenetes volt, mint a könyvek vizuális megformálása terén 
használt számos újítás: nincsenek hátterek, a színek letisztultak, élénkek, az 
ellentétekre épülő expresszivitás, a fekete és a fehér, a piros/vörös és a fekete 

12 A Zebra keksz vagy a Vörös Október – Vörös Moszkva karamella csomagolópapírja 
Majakovszkij verseivel látható és olvasható itt: majaKovsZKij, Oroszország, a művészet és mi: 
Művészet és elmélet, szerk. KöncZöl Csaba (Budapest: Corvina Kiadó, 1979), ábr. 135. sz. és 
136. sz.

13 Штейнер, Что такое хорошо…, 41.
14 A verses mesék versnyelvéről lásd a jelen számban KalavsZKy Zsófia, „Illusztratívvá 

romlani: két kora szovjet verses mese Magyarországon. (Marsak és Majakovszkij)”, Helikon 
67 (2021). – A szerk.
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kontrasztja ural mindent. Az 1920-as évek gyerekkönyveiben alakultak ki a 
könyvgrafika új princípiumai.15 Az élvonalbeli illusztrátorok a korábbi évtized 
avantgárd kísérleteire építettek: Malevics szuprematista eredményeire, a 
Szojuz mologyozsi, a Pervij zsurnal russzkih futurisztov, a Gileja vagy a Zsuravl 
könyvkiadók első formalista tapasztalataira, Tatlin, Larionov, Goncsarova fu-
turista, litografikus kiadványaira (kézírásos szövegek, különböző betűtípu-
sokkal és -méretekkel való játék, linótechnika) vagy arra az eljárásra, amely-
ben a lubok16 készítésének technikáját és más „primitív” (nyomdagép előtti) 
technikákat alkalmaztak.17

Steiner ugyanakkor kiemeli, hogy nemcsak megélhetésül (szó szerint az 
éhenhalás ellen), nemcsak búvóhelyül szolgált a gyerekkönyv (az Oberiu- 
költők, azaz Harmsz és Vvegyenszkij számára a politikai üldöztetés és a cen-
zúra kikerülésének útja a gyerekkiadóknál, a gyerekfolyóiratokban való pub-
likáció volt),18 és nemcsak művészeti/esztétikai okok vezettek a gyerekkönyv-
kultúrában való részvételhez, hanem a gyerekléthez, sőt az infantilizmushoz 
való vonzódásuk okán is. A  kutató számos korabeli művész vallomásából, 
vissza emlékezéséből idéz – ezekből kiderül, hogy az alkotók gyerekkönyvekre 
irányuló figyelmében komoly szerepet játszott az az erős hit, lelkesültség és 
meggyőződés, amely a közösségi eszmének megfelelően hitt e munka társadal-
mi hasznosságában, építő jellegében. A művészek szenvedélyesen bíztak a nép, 
a kollektíva erejében, a régi világ romjaira épülő új világban, és ez az energia 
az alkotói potenciál hatalmas robbanását eredményezte.19

Vera Jermolajeva (1893–1937) képzőművész nevéhez fűződik az első olyan 
művészeti artyel megalakítása, amely 1918-ban Petrográdon gyerekkönyvek 
készítése céljából jött létre.20 A magát Szegodnya (Ma) elnevezéssel ellátó cso-
portosulásba tartozó művészek (Nyikolaj Lapsin, Natan Altman, Jurij Any-
nyenkov, Jermolajeva, Nagyezsda Ljubavina és Jekatyerina Turova) maguk 
nyomtatták, festették a linótechnikával készülő könyveiket Jermolajeva laká-
sán, 1918 első felében.21 A legtöbb könyvük két lapból, azaz nyolc oldalból állt; 
többek között Alekszej Remizov, Mihail Kuzmin, Szergej Jeszenyin és Walt 
Whitman szövegeit illusztrálták. Az artyel szociokulturális értelemben nem 

15 Штейнер, Что такое хорошо…, 30.
16 Lubok – népi kivágóképek, az orosz vásári művészet részei.
17 Uo., 30.
18 Штейнер, Что такое хорошо…, 9.
19 Uo., 14.
20 Hasonló artyelt alapít 1923-ban Propeller néven Mihail Cehanovszkij is, ez a társulás 

moziplakátokat készített. Uo., 65.
21 Uo., 41.
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egyszerűen alkotói csoportosulás volt, hanem a társadalomnak olyan termelé-
si-művészeti sejtje, amely közvetlenül a felhasználó igényeit elégítette ki. 
A Szegodnya artyel-könyvecskéi a 10-es évek futuristáinak litográfiáira emlé-
keztetnek. Az egyik leghíresebb kiadványukká Natan Vengrov Zveruski (Vad-
állatkölykök, 1921, Petrograd) című kötete vált, amelyet Natan Altman illuszt-
rációi kísértek. A Szegodnya artyel rövid életű volt: elfogyott a papírkészletük, 
és szétesett, miután Jermolajeva 1919-ben Vityebszkbe utazott, ahol a Chagall 
által alapított Gyakorlati Művészképző Intézet igazgatóhelyettese lett.22

Vityebszk, ez a kis orosz városka, az orosz avantgárd egyik központja volt, 
Chagall, Liszickij, Malevics, Falk városa. A gyerekkönyvek szempontjából a 
szerző Lazar (El) Liszickij szerepét kiemelten kezeli, és hosszan elemzi.23 
Liszickij a könyvillusztráció igen széles spektrumában dolgozott, azt számos 
szempontból megújította (betűtípusok [poligrafikus kompozíciók], nyomtatá-
si kép stb.). 1917 és 1922 között tizenhat jiddis nyelvű gyerekkönyvet alkotott 
meg, amelyek azonban csak szűk körben váltak ismertté. A monográfus négy 
Liszickij-kötetet elemez részletesen (kettő ezek közül 1922 utáni), továbbá is-
merteti a művész ars poeticai elméleti írásait. Az első tárgyalt kötet a vallási 
és folklórmotívumokat az avantgárddal vegyítő Kozocska (Hád-Gádjá vagy 
Kisgida, 1919, Kijev): egy verses láncmese, amelyet Liszickij freskószerű il-
lusztrációkkal látott el.24 A második a Szuprematyicseszkij szkaz pro dva kvadra-
ta v 6-tyi posztrojkah (Szuprematikus szkáz két négyzetről 6 építésben, 1922), 
amely geometrikus absztrakciók sora, rövid képaláírásokkal. A  „történet”, 
vagyis a szkáz a forradalmi harcot és a világ átépítését „meséli el”, tulajdon-
képpen az új világ új meséje a jó és a rossz harcáról a vörös és a fekete színek 
segítségével. A harmadik a Berlinben kiadott, Majakovszkijjal közös kötete, a 
Dlja golosza (Hogy szóljon, 1922/1923) – ezt a kötetet Liszickij a kötet konst-
ruktőreként írja alá. A negyedik, amelynél a kutató elidőz, az asztalfiókban ma-
radt Csitüre arifmetyicseszkih gyejsztvija (Négy aritmetikus művelet, 1928). 
A képzőművész itt egy geometriai ábrákból álló nyelvet alkot meg, a szöveg 
szemantikus rétegének radikális redukciójáig jut el: a tipografikus kompozíci-
óinak az elemei már nem betűk, de nem is képek. A „betű-ábrákból” összeál-

22 Uo., 46. Jermolajeva 1922-től visszatér Petrográdra. 1925–31 között a Csizs és a Jozs 
gyerekfolyóiratok egyik vezető illusztrátora, mellette az Állami Könyvkiadó gyerekrészlegé-
ben számos gyerekkönyv művészi megformálója, szerzője. Az ő nevéhez fűződnek az úgyne-
vezett interaktív gyerekkönyvek.

23 Uo., 47–66.
24 A hívők széderestén énekelik ezt a dalocskát. Magyarul itt: Heinrich Heine, A bacherachi 

rabbi (El Liszickij a Hád gádjához készült tizenegy litográfiájának hasonmásával), ford. tandori 
Dezső (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1982).
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lított szerkezetei inkább a novojazzal (újbeszél) – az új társadalmi nyelvvel –, 
mintsem a természetes nyelvvel állnak kapcsolatban. Az emberek személyiség 
nélkül, típusokat jelölő jelekként léteznek: úgymint a munkás, a paraszt, az 
üzbég vagy a népek barátsága jel/betű/kép. Egyszerű, piktogramatikus ábrák 
mindenféle jelentésárnyalat nélkül, amelyek funkcióikban és helyiértékeikben 
megegyeznek Zamjatyin (Mi) vagy Huxley (Szép új világ) disztópiáiban az 
embereket jelölő betű- és számkombinációkkal.

Míg Liszickij könyvei csupán egy szűk réteghez jutottak el – kis példány-
számban jelentek meg –, addig a 20-as évekbeli, szovjet gyerekkönyvek arcu-
latát kialakító Vlagyimir Lebegyev könyvei már sokkal szélesebb körben let-
tek ismertek.

Lebegyev (1891–1967) közvetlenül Liszickij után indult, de hatása a szovjet 
könyvekre nagyságrendekkel nagyobb Liszickijénál. Debütálása a ma az orosz 
irodalomtörténet által az első szovjet gyerekkönyvként számon tartott Jolka (Fe-
nyőfácska, Petrograd, 1918) című kötetben történt, amelynek anyaga még az 
1917-es forradalom előtt állt össze. Ugyan a kötet egésze, Steiner szerint, kö-
zepes színvonalú lett, de az illusztrációi között megjelent egy kéményseprő 
alak, Lebegyev munkája, amely egyszerűségében és kifejező erejével kitűnt a 
többi kép közül. Lebegyev ekkoriban, a polgárháború idején (1917–22) még a 
ROSZTA-ablakoknál dolgozott: az összesen elkészült ezer plakátból mintegy 
hatszáz(!) az ő műve volt. E munkája eredményeként – amely az orosz népi 
művészetben gyökerezett, azaz a lubok és a cégérek művészeti stílusával volt 
rokon – az ún. primitív-kubista plakátlakonitás végletekig letisztult formájá-
hoz jutott el. Ezt látjuk viszont a gyerekkönyvei lapjain is.25 Lebegyev Szlonyo-
nok (1922) című munkája (a szöveg Rudyard Kipling Az elefántkölyök című 
könyvének a fordítása) maga lett a gyerekkönyv-illusztrációhoz való új hozzá-
állás manifesztuma,26 ebben a kötetében jelent meg az úgynevezett „darabok-
ra vágott zsiráf” képe (a korabeli gyerekek nevezték el így), amely ikonikussá 
vált. Reliefélességű, kockaszerű konstrukciók, fehér háttér, a képek hangsú-
lyosan feketék, átmeneti színek nincsenek.27 A könyv a gyerekek számára ké-
szített, komoly, nagy, konstruktivista grafikaművészet lenyomata.28

1922-ben egy petrográdi kiállításon, amelyen Lebegyev többek között 
Malevics, Matyusin és Tatlin mellett vett részt, feltűnt még egy alkotó – akit 
később Lebegyevvel együtt a szovjet gyerekkönyv-illusztráció művészetének 

25 Штейнер, Что такое хорошо…, 76.
26 Uo., 67.
27 Uo., 69.
28 Uo.

Helikon_2021_4_Könyv.indb   655Helikon_2021_4_Könyv.indb   655 2022. 03. 01.   12:17:002022. 03. 01.   12:17:00



656 SZEMLE

legfőbb alakítói között tartanak majd számon –: Nyikolaj Lapsin (1888–1942). 
Lapsin a konstruktivista termelési könyv egyik kulcsfigurája lesz az 1920-as 
években – az évtized folyamán több mint ötven ilyen ismeretterjesztő kötetet 
illusztrál. Az egyik leghíresebb ezek közül Nyikolaj Csukovszkij Nasa kuhnya 
(A mi konyhánk, 1925) című könyve.29

1924-ben létrejött az Állami Kiadó gyerekrészlege. Szamuil Marsak (1887–
1964) költő, író lett a leningrádi részleg vezetője, aki meghívta Lebegyevet 
művészeti vezetőnek. Megkezdődött sok éven át tartó, igen gyümölcsöző 
együttműködésük. Olyan alapművek fűződnek kettősük nevéhez, mint a Cirk 
(Cirkusz, 1924), a Morozsenoje (Fagylalt, 1925), a Vcsera i szegodnya (Tegnap és 
ma, 1925) vagy a Bagazs (A poggyász, 1926).30

Steiner kiemeli, hogy az ún. „balos primitivizmus” képviselői egymással 
párhuzamosan, egymás mellett dolgoztak, mindegyikük egyedi módon, a 
korszak atmoszféráját, „stílusát” különbözőképpen képviselve.31 Vlagyimir 
Tatlin Danyiil Harmsz-szövegeket illusztrált: Tatlin figurái az állandóságot 
és a megszokott, térbeli koordinátákat nélkülöző világban élnek, így válnak 
Harmsz figuráinak képzőművészeti megfelelőivé – lásd Harmsz Vo-pervüh i 
vo-vtorüh (Először, másodszor, 1929) című szövegét.32 Petrov-Vodkin Marsak-
kal a költő Zagadki (Találós kérdések, 1925/26) könyvecskéjét készíti el: minden 
egyes lapon egy kérdés található, amelyre a megfejtés különböző tárgyak kö-
zül (gramofon, tükör, kalapács, iránytű, szökőkút, autó, telefon stb.) kerül ki. 
Petrov-Vodkin figurái dőlnek, mintha repülnének, az arcuk szomorú, vad.33 
Az autóra vonatkozó találós kérdésnél egy félelmetes gépszörny eszkatologi-
kus képe jelenik meg: csendben, lesben vár a ház előtt tűzszemekkel, benzin-
nel melegített szívvel. Petrov-Vodkin képeiből is ugyanaz sugárzik, mint a 
korábban említett illusztrációkból: a jelenből eltűnt a pszichológiai komfort 
által berendezett, a magánszférát, az intimitást, a biztonságot, a melegséget és 
az állandóságot sugalló, akkulturált tér. A mindennapos létezésnek ez a szfé-

29 Nyikolaj Kornyej Csukovszkijnak, a kor legnépszerűbb gyerekköltőjének a fia.
30 A verses szövegek illusztráció nélkül magyarul több kiadásban is megjelentek, lásd pél-

dául Szamuil marsaK, Erdei vendég: válogatott versek, ford. fodor András (Budapest: Ifjúsági 
Kiadó, 1955); Szamuil marsaK, Mennyit ér egy esztendő?, ford. mándy Stefánia (Budapest–
Uzsgorod: Móra Könyvkiadó–Kárpáti Kiadó, 1965). A legátfogóbb válogatás, amely Marsak 
művei mellett Csukovszkij, Majakovszkij, Vlagyimir Lifsic, Agnyija Barto és Szergej Mihal-
kov verseit is tartalmazta, a Tótágas című kötet. Tótágas, szerk. ágai Ágnes (Budapest: Móra 
Könyvkiadó, 1976).

31 Штейнер, Что такое хорошо…, 85.
32 Uo., 84. Magyarul Rab Zsuzsa fordításában olvasható. Lásd Danyiil HarmsZ, Negyven-

négy pici pinty, ford. rab Zsuzsa (Budapest: Holnap Kiadó, 2014).
33 Штейнер, Что такое хорошо…, 87.
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rája megszűnt létezni.34 Az 1920-as évek legkülönfélébb művészei tudatosan 
vagy sem, de olyan világot építettek (a pszichológiai realitást transzponálták a 
vizuálisba), amely kerülte a statikusság minden elemét: ellentétekből és össze-
ütközésekből álltak.35

Még egy nevet feltétlenül meg kell itt említenünk: Mihail Cehanovszkijét 
(1889–1965), aki (többek között) Szamuil Marsak Pocsta (Posta, 1927) című 
gyerekkönyvéből készített könyvet, majd rajzfilmet. Cehanovszkij, aki sok te-
kintetben Liszickij kísérleteit folytatta, nem gépet ábrázolt, hanem gépszerű-
en mozgó, félig géppé váló embereket. Marionettbábu-szerű figurái mechani-
kusan mozognak, az élettelen belehatol az élőbe.36

A 20-as évek közepétől a vezető szerepet az ún. termelési-indusztriális gye-
rekkönyv vette át. Ezt a műfajt Steiner több alcsoportra osztja föl. Ide tartoz-
nak (1) a Mi miből készül? típusú könyvek (például Miből van a kenyér?, Ho-
gyan lesz a céklából cukor?, Hogyan lesz a vasércből acél?, Hogyan készül a 
kés?, Mi az a távirat? stb.); (2) a szakmákról, a foglalkozásokról (például moz-
donyvezető, asztalos, postás, kovács, gépész) szóló elbeszélések; (3) az in-
dusztriális témák (kenyérüzem, nyomda, munka a kolhozban, hogyan épül a 
város stb.); (4) a különféle gépekről szóló történetek; (5) a kizárólag a moz-
donyról szólók (a mozdony és a vonat a kor abszolút szuperhősei, maguk a 
szuprematikus szörnyek, a pályaudvar pedig az az új tér, ahonnan a gyerek-
könyvek történetei elindulnak37); (6) a repüléssel kapcsolatos könyvek; végül 
(7) az automatizált, gyárszerű konyhákról szóló történetek (például Oszip 
Mandelstam: Kuhnya [Konyha, 1926], Liszickij prounja,38 az ipari-étkezési 
kombinát,39 Nyikolaj Csukovszkij: Nasa kuhnya [A mi konyhánk, 1925] stb.). 
Steiner szerint az ideológiailag ugyan megfelelő, ám szövegükben-illusztrá-

34 Uo., 88.
35 Uo., 92.
36 Uo., 95.
37 Uo., 171.
38 A  proun betűszó valószínűleg a ’projekt utverzsgyenyija novovo’ (’az új megszilárdítá-

sának a terve’) szókapcsolatból ered. „A proun a szuprematista térfelfogás architekturálisabb, 
tagoltabb variációja volt: nem sík felületek lebegtek a végtelen űrben, mint Malevics képein, 
hanem szilárd háromdimenziós alakzatok teremtettek multiperspektivikus térrendszereket 
(egyszerre több enyészponttal). A proun létrehozása és saját önálló irányzatként való megte-
remtése a Malevicstől való függetlenedés gesztusa volt, egyúttal saját gondolkodásmódjának, 
építészi térfelfogásának és racionális alkatának a vizuális megjelenítése.” Lásd forgács Éva, 
„Fekete négyzet és vörös négyzet: Malevics és Liszickij alkotói kapcsolata”, Holmi 13 (2001): 
485–497, https://www.holmi.org/2001/04/forgacs-eva-fekete-negyzet-es-voros-negyzet-male-
vics-es-liszickij-alkotoi-kapcsolata.

39 Штейнер, Что такое хорошо…, 237.
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ciójukban igénytelen kiadványok tömegei mellett számos olyan, igen színvo-
nalas gyerekkönyv jött létre a fenti témákban, amelyeket ma a tudomá-
nyos-ismeretterjesztő gyerekkönyvek közé sorolnánk. (Párhuzamot vonha-
tunk a ma népszerű Mi micsoda? típusú könyvsorozatokkal.) Új, szociális 
mitológia épült ki bennük, amely arra a szocialista rendben való hitre tá-
maszkodott, miszerint a helyes irány, a helyes elmélet és a modern technika 
segítségével bekövetkezhet a földi paradicsom. Minden hitnek szüksége van 
csodás elemekre: a konstruktivista-szocialista hit a különféle gépeket tekin-
tette azoknak a csodáknak, amelyek a materialista paradicsomot közelebb 
hozzák. Az egyik legnépszerűbb könyv ebben a kategóriában Szamuil Mar-
sak Szem csugyesz (A  hét csoda, 1926, Cehanovszkij rajzaival) című könyve 
volt, amely a mozdony, az újság, a gyufa, a villamos, a primuszégő, az írógép és a 
posta varázsképességeit verselte meg. Az ételből soha ki nem fogyó csodakor-
só, az állandóan lisztet őrlő csodamalom és a repülőszőnyeg analógiájára en-
nek a kornak a szuperreáliáivá az elektromos izzó, a mozdony és az írógép vál-
tak.40 (A történeti hitelesség kedvéért egy megjegyzés – erre Steiner nem tér 
ki –: az orosz gyerekirodalomban a termelési vagy más néven indusztriális 
gyerekkönyv nem 20. századi fejlemény, már a 19. század második felében 
jelen volt.)

További gyerekkönyvtípust képeztek a Knyigi o revoljucii i szocialnoj borbe 
(A forradalomról és az osztályharcról szóló gyerekkönyvek) és az Internacionalnaja 
knyiga dlja gyetyej (tulajdonképpen „a forradalom nemzetközi kontextusban” 
témájú gyerekkönyvek). Utóbbi a hagyományos utazós könyveket – azaz a 
kalandregényeket – cserélte le, azokat, amelyekben a hős külföldre kerül, me-
sebeli országokban találja magát. Ez a zsáner most az osztályharccal és a for-
radalom importjával kapcsolódott össze. (Egészen lenyűgözőnek tartom Da-
nyiil Harmsz O tom, kak Kolka Panykin letal v Braziliju, a Petyka Jersov nyicse-
mu nye veril [Mese arról, hogy Kolka Brazíliába repült, Petyka meg nem hitt el 
semmit, 1928, Je. K. Evenbah illusztrációival] című „kalandtörténetét”, amely 
a gyerekfantáziának, az abszurdnak és a nyelv erejének az apoteózisa.41 A ha-
talom képviselője szempontjából teljesen logikus, hogy az állami kémelhárítá-
si szerv, az OGPU nyomozója az író letartóztatása után ezt a könyvét „ideoló-
giai szempontból káros történetnek” minősítette.)

Az iparosítás témájára, a kollektív, építő munkára, a könyvek fontosságára, 
szeretetére és a tisztaságra, pedantériára, illetve a közös értékek, javak óvására 
nevel Ilja Jonov Topotun i kniyzska (Topotun és a könyv, 1926) című könyve, 

40 Uo., 107.
41 Magyarul is olvasható itt: HarmsZ, Negyvennégy pici pinty…, 14–27.
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amelyet Cehanovszkij illusztrált. A főhős kisfiú maszatos kézzel nyúl a köny-
vekhez, ezért az egyikből váratlanul előugrik egy szigorú és mérges robot, 
Topotun. A kutató szerint a Cehanovszkij által „grafikus ready-made”-ként 
ábrázolt robot (csapágyakból, láncokból, fúrófejekből, lemezdarabokból, lám-
patestekből áll össze az emberszabású fémúttörő)42 kérlelhetetlenül a hátára 
veszi a – leginkább a magyar kisdobosoknak megfeleltethető – oktyabrjono-
kok egyenruhájába öltöztetett Tolját, majd elviszi egy nyomdába, ahol végig-
vezeti őt a gyártósorokon, és lépésenként megmutatja, a szovjet munkások 
hogyan készítik a könyveket. A hatalmas könyvekből álló kupacokról végül 
Tolja levesz egyet, és azt olvassa benne: „A könyv a tisztaságot szereti, azt, ha 
nem hajtogatsz neki szamárfüleket. Ha sokat elolvasol belőlünk, sokat fogsz 
tudni”. Ezt követően Tolja visszakerül a szobájába, a robot pedig már vidáman 
néz rá a könyv lapjairól. A fehér háttéren kék-piros-fekete színeket használó 
könyvben – amely a „könyv a könyvről” zsánerkönyvek kedvelt kategóriájába 
tartozik – egyenruhában lévő, arctalan munkások dolgoznak hatalmas nyom-
dagépeken, masíroznak óriási gyárcsarnokokban. Szinte kórházszerűen steril 
minden. Cehanovszkij itt, ahogy más könyveiben is, ugyanazt az alakot, 
ugyanazt a képet ismétli egymás után többször, így növeli a tömeg méretét és 
személyteleníti el az egyes embereket. Topotun, a robot az élő kisfiú ellentéte 
– nemcsak az illusztrációkon, hanem a szüzsében is. Ő az észszerűen és helye-
sen gondolkodó lény, aki megtanítja a könyvek helyes használatára a piszkos, 
hanyag gyereket.

Az élettelen tárgy neveli az organikus, élő anyagot. Ez a témája egy másik, 
híres, Oroszországban a mai napig rendkívül népszerű könyvnek: a piszkos 
gyerekeket a mosdó, a mechanikus tisztító, a nevelő móresre tanítja43 – Kor-
nyej Csukovszkij Mojdadir (szó szerint: ’Mosd, amíg lyukas nem lesz!’, Fodor 
András fordításában: Csutakold, 1922/1923, illusztrálta Jurij Annyenkov/ Georges 
Annenkov) című meséje, amelyben a mosdó rendkívüli hatalmú, a gyerekekre 
ráripakodó hadseregparancsnokként lép fel. Csukovszkij később leírta: a me-
séje ötletét a polgárháború végén, 1921-ben az adta, hogy a halálozások egy 
részét nem közvetlenül a háborús sebesülések okozták, hanem az országban 
uralkodó higiéniás viszonyok, illetve a tífusz. A Mosdók Nagy Vezetőjének, a 
mosdószivacsok parancsnokának az alakja, aki a gyerekeket minden lehetsé-
ges eszközzel fürdésre, mosakodásra akarja rávenni (félelemkeltés, fenyegető-
zés, ahogy harci jelszót rivall: „Ka-ra-basz!”, majd elindítja a kisfiú ellen a 
mosdószivacs-hadseregét, és azzal fenyegeti, hogy fejjel előre belenyomja a le-

42 Штейнер, Что такое хорошо…, 137.
43 Uo.
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folyóba) a tisztálkodás kultúrájának alacsony fokából és a nem megfelelő köz-
egészségügyi állapotokból is fakadt. Csukovszkij meséjének a – nyilvánvalóan 
a felnőttekre is irányuló – nevelő célzata ezen állapotok javulásának a remé-
nyében fogalmazódott meg. Mindemellett a szerző a mesét a félelemkeltő re-
áliák pattogó, katonai világából elemelte a varázs- és fantáziavilágba: a kisfiú 
elszalad otthonról, de menekülése közben az utcán összetalálkozik Csukovsz-
kijnak egy korábbi mesehősével, a híres Krokodillal, aki megmenti őt (gyor-
san lenyel egy támadó mosdószivacsot, illetve kefét), majd hazaküldi a kisfiút 
mosakodni. A mesén belül egy másik mesébe kerül tehát a gyerekhős, ami 
tompítja a világ félelmetességét. Csukovszkijt éppen ezért, a gyerekkönyvei-
ben – például a Krákágyil (Krokodil, 1916), a Tárákániscse (A svábbogár, 1923) 
vagy a Muha-Cokotuha (Dingő-Dongó, 1923/24) stb. címűekben – megjelenő 
fantáziavilág miatt 1928-tól durva politikai támadások érték. Egy újságcikk-
ben az író nevéből megalkották a dehonesztáló csukovscsina (’csukovszkijiz-
mus’) szót, amely ettől kezdve az ideológiailag kártékony gyerekkönyvet, „az 
elkorcsosuló kispolgárság ideológiáját, a pusztuló család és a kispolgári gyer-
mekek kultuszát” jelölte.44 Az írónak nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie, és 
lényegében vissza kellett vonulnia.

A 20-as évek végén egyértelművé vált a gyerekkönyvek világát is érintő 
ideológiai váltás, változás. Csukovszkij később, egy visszaemlékezésében így 
írt az 1929-es év fejleményeiről: „Még sohasem […] etették a gyerekeket olyan 
penészes és rohadt moslékkal, mint amivel most kínálják őket”.45 A 20-as évek 
közepétől egyre több vonalas, silány gyerekkönyv került ki a nyomdákból, 
a 30-as évek elején pedig felerősödtek azok a hangok, amelyek a mesék, a fan-
tázia világát haszontalan és kiűzendő dolognak tartották a gyerekkönyvekből. 
Az Oktyabrjonok-posztreljonok (1925) című gyerekkönyv az egyik első volt, 
amelynek a történetében már a gyerek főhős – Csukovszkij szavaival a „neve-
letlen, hangoskodó, pimasz kölyök”46 – is a régi, „ócska meséket” támadta. 
Erről Csukovszkij így írt:

[N]emcsak, hogy elvették a gyerekektől Puskin meséit, a Púpos lovacs-
kát, az Ali babát és a Hamupipőkét, még tőlünk, íróktól is azt követelték, 
hogy legyünk tettestársaik ebben a gonosz és esztelen ügyben.
44 Csukovszkij idéz egy 1929-es, ellene írt cikkből. Lásd Kornyej csuKovsZKij, Járni ta-

nul a szó: Portré a gyermekről, ford. réZ András, Membrán könyvek 39 (Budapest: Tömegkom-
munikációs Kutatóközpont, 1979), 182.

45 Корней ЧуКовсКий, Тринадцать заповедей для детских поэтов // Книга детям, 1929. Вып. 1. 
13–19. Itt: 18. Saját fordítás – K. Zs.

46 csuKovsZKij, Járni tanul a szó…, 191.
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Persze, az irodalmárok között is akadtak olyan talpnyaló kontárok, akik 
úgy akartak a fejesek kedvére tenni, hogy írásaikban meggyalázták, és 
kigúnyolták a mesét mint olyat.
Erre a következő sablont alkalmazták: vettek egy agyafúrt, szemtelen 
kisfiút, aki fütyül a mesékre. Aztán jön a jótündér, és hoz egy repülő-
szőnyeget. De a gyereknek ez mit sem számít:

Kutya-
Füle
Az egész.
Handa-
Banda
Fecsegés.

Varázsszőnyeg
Nem kell nekünk.
Hogyha sietős az utunk,
Mi már repülővel megyünk.
És az ócska szőnyegedet
Innen máris elviheted. […]

No, én a te lovad helyett,
Inkább villamoson megyek.47

A kora szovjet avantgárd gyerekkönyv történetében három belső szakaszt 
lehet elkülöníteni. Egy elsőt – nevezzük ezt a kísérletező időszaknak –, amely kb. 
1924-ig tartott, egy másodikat, amely 1928–29-cel zárult (Dmitrij Fomin sze-
rint ez volt a szovjet képeskönyvek aranykora),48 és egy harmadikat, a 30-as évek 
első felét, amikor megindultak a képzőművészek és írók elleni lejárató kampá-
nyok: amikor a gyerekkönyvek kiadása terén egyre erőteljesebb lett a centrali-
záció,49 a korábbi, oktatási reformot irányítókat (Lunacsarszkij, Krupszkaja stb.) 
leváltották, a gyerekkönyvek szövegi-képi világa pedig markánsan elmozdult a 
szocreál irányába. A harmadik szakaszban az új jelszó ez lett: realizmust, realiz-
must a gyerekkönyvekbe! A  vég talán Csukovszkij 1928-as meghurcolásával 

47 Uo.
48 Дмитрий фомин, „1920-е гг.: »Золотой век книжки-картинки«”, in Л. ерШова és В. 

семениХин, Книга для детей 1881–1939: Детская иллюстрированная книга в истории России 1881–
1939 из коллекции Александра Лурье, 93–101 (Москва: УЛЕЙ, 2009).

49 Lásd a Kommunista Párt Központi Bizottságának 1931. december 29-i határozatát.
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kezdődött, vagy 1930-cal, amikor a Raduga kiadó kénytelen volt bezárni, eset-
leg 1931-gyel, amikor Harmszot először vádolták meg osztályellenességgel. 
A re pressziók folyamatossá váltak: 1934-ben letartóztatták Vera Jermolajevát, 
nem sokra rá lágerbüntetésre ítélték, és 1937-ben agyonlőtték.

Az 1930-as évek közepén kinyomtatott, A régi mesék és az új mesék című 
plakát már nyíltan az új korszakot hirdette. Hatalmas felkiáltójellel ez a felirat 
állt rajta: „Ki kell űzni a gyerekkönyvekből a fantáziát és a misztikumot!”, il-
letve: „Új gyerekkönyvet (akarunk)!”, a rajzok között elszórva pedig a követke-
ző jelszavak álltak: Harc, Munka, Technika, Természet. A bal oldalon boszor-
kányok, ördögök, az orosz népmesék szereplői és Csukovszkij Krokodilja szerepel, a 
jobb oldalon Lenin, egy úttörő, egy oktyabrjonok, gyári munkások, teherautó, repü-
lő, továbbá munkások.50 A gyerekkönyvek terén tapasztalható szituáció – írja 
Steiner – megegyezett azzal a helyzettel, amely az 1930-as évek elejére minden 
más művészeti irányzatban kialakult: lezajlott az irodalom és a művészetek tel-
jes unifikációja és centralizációja, az aktuális, művészeti stílusnak pedig egy új 
korszaka kezdődött el. Megindult az édeskésen hősies, szocreál lubok alkotásainak 
a korszaka.51

50 Штейнер, Что такое хорошо…, 106–107.
51 Uo., 249. A lubok szó itt nem képzőművészeti szakszóként szerepel. A 20. századi orosz 

köznyelv a giccs, a rossz minőségű szöveg, a didaktikus történet jelentésben (is) használja.
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