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1 A Königsberg/Kalinyingrád eset feldolgozásának 

háttere. Bevezetés 

Kalinyingrád oroszországi exklávé a Balti-tenger partján, mai formájában szovjet alapítású, 

ugyanakkor porosz-német múltú terület. Ez az állítás csak egy a térség paradox jellemzőinek 

sorából, ugyanakkor a jelen dolgozatban – Brodszkij és Venclova nyomán – alkalmazott K. 

város megjelölés túlmutat az ellentmondásokon és bináris oppozíciókon. Az egykori 

Königsberg területén konstruált Kalinyingrád a megszakított történeti kontinuum esete, az 

emlékezeti gyakorlatok alapelemeinek megszüntetése, ill. átírása a szovjet korszak 

valóságteremtő gyakorlatán átívelő következményekkel járt. Porosz-német gyökerek, Hanza-

narratíva, a harmincas években ehelyütt is felerősödő nemzeti szocialista ideológia, majd a 

második világháborút követő szovjet átalakítás – e történeti-kulturális-ideológiai 

paradigmaváltások során a térség fizikai-építészeti arculata is jelentős változásokon esett át. A 

kulturális emlékezet szorosan összekapcsolódik a különféle térelméletek urbanisztikai, 

filozófiai és etnológiai megközelítéseivel, hiszen mind a terek létrehozása, mind azok 

használata és értelmezése túlmutat a térelemek összességén, a városra mint kulturális 

produktumra, valamint a városi identitás legfőbb kérdéseire irányítja a figyelmet. 

Kalinyingrád palimpszeszt-jellege nem csak a lokális kortárs művészet alkotásain szűrődik át: 

a 2000-es évektől kezdődően egy sajátos kalinyingrádi toposzról beszélhetünk, amely már 

nem csupán a helyi alkotók munkáiban jelenik meg, hanem a traumatizált identitás 

kifejezésének eszközévé válik.  

  A Kalinyingrádi körzet a Balti-tenger partján, Lengyelország és Litvánia között 

Európa peremén, Kelet és Nyugat találkozási pontjánál található. Az Észak-nyugati 

Szövetségi Körzet (Северо-Западный федеральный округ) tizenegy szubjektumának 

egyike. A lakosság száma a 2010-es népszámlálás adatai alapján meghaladja a 940 ezer főt,  a 1

népesség etnikai összetétele pedig ugyanazon év felmérése szerint így alakul: 770 ezer fölötti 

orosz lakos, megközelítőleg 32,5 ezer mind a beloruszok, mind az ukránok száma, 10 ezer 

körülire tehető a litván és az örmény lakosság, a német lakosok száma pedig meghaladja a 7 

 A 2010-es oroszországi népszámlálás adatai hozzáférhetőek az alábbi linken: http://www.gks.ru/free_doc/1

new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (Utolsó hozzáférés: 2016. 09. 06.)
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ezret.  A 15 ezer km2 területű Kalinyingrádi terület adminisztratív központja a 225 km2 2

területű Kalinyingrád, ahol a körzet lakosságának hozzávetőlegesen a fele él.  

  Noha a város és a környező terület története a 13. századig nyúlik vissza, a hatásában 

napjainkig érezhető legerőteljesebb fordulat azonban a 20. században, a második világháborút 

követően következett be. Königsberg, az egykori Kelet-Poroszország központja szovjet 

fennhatóság alá került, s ezt követően átfogó és tudatos németellenes tisztogatás indult a 

lakosság, a kulturális emlékezet, az építészet terén, ezáltal a társadalom és a kultúra különféle 

színterein. Az 1945-től a Szovjetunió felbomlásáig tartó időszakban Kalinyingrád lényegében 

pszeudováros, a történeti folytonosságot sokszorosan megtörő ideologikus rendszer terméke: 

a tudatosan átalakított városkép az emlékezeti folyamatok, valamint identifikációs 

gyakorlatok módosításának leginkább szembeszökő vetülete, a szovjet rezsim által létrehozott 

valóság díszlete.  

  A várostörténet kezdetének a későbbi Königsberg alapkövének számító vár építése 

számít, amelyet 1255-ben épített a pogány porosz területre érkező német lovagrend. A terület 

a Porosz Hercegség, majd Kelet-Poroszország részeként igen jelentős gazdasági és kulturális 

fejlődésnek indult. A Hanza-szövetségbe történt belépéssel (1340) e fejlődési folyamat tovább 

erősödött, egyúttal szorosabbá vált a porosz terület Európához fűződő kapcsolata. A 

következő néhány évszázadban a város mikrokörnyezetén belül is jelentős kulturális 

változások álltak be. 1544-ben megnyitotta kapuit a város Albertina nevű egyeteme, amely 

komoly rangra tett szert a középkori egyetemek sorában – ez is segítette a térség közeledését 

Európához. 1724-ben Königsbergben született és itt alkotott Immanuel Kant, aki 

szülővárosából csak annak környékére mozdult ki néha, egész életét Königsbergben élte le. 

1776-ban Königsbergben született a német romantika emblematikus alakja, E. T. A. 

Hoffmann író, valamint a térséghez köthető a litván nemzeti irodalom megteremtőjének 

tekinthető Kristijonas Donelaitis, továbbá itt töltötte gyermekkorát Hannah Arendt. 

Königsberg jelentős tudományos, kulturális központtá nőtte ki magát, s e státusza egyre 

erősödött az évszázadok során.  

  A 19. század utolsó harmadában a porosz király lett egyidejűleg a német uralkodó is, 

így Königsberg és környéke közigazgatásilag összekapcsolódott Németországgal. A város 

sajátos, egyedülálló jellegét mindmáig meghatározó fordulat a második világháború során és 

utána következett be. Kutatásom szempontjából ezek a 20. században, s főként a második 

 A 2010-es népszámlálás további adatai elérhetőek: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/2

croc/results2.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 09. 06.)
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világháború után végbement társadalmi, geopolitikai, városépítészeti változások fontosak, 

mert napjainkig meghatározó töréspontot jelentenek, hatásuk mindmáig érződik.  

  1945 áprilisában Königsberg kapitulált, nem sokkal ezután a város és a környező 

terület szovjet fennhatóság alá került, a Szovjetunió legnyugatibb pontjává vált. Ezzel 

csaknem egy időben megindult a német lakosság deportálása és a terület orosz betelepülőkkel 

való feltöltése, akiket az ország legkülönbözőbb területeiről csalogattak ide. A várost 1946 

júliusában nevezték le Kalinyin szovjet politikusról,  aki közvetlenül nem köthető a 3

környékhez, nyilván ideológiai szempontok játszottak közre a névválasztásban. A térséget 

ugyanebben a hónapban zárt területté nyilvánították: a be- és kilépés csak külön engedély 

birtokában volt lehetséges. Az egykor organikusan fejlődő porosz terület és az új, tudatosan 

módosított, vákuumba zárt körzet egyetlen közös pontja a K betű maradt.  

  A szovjet vezetés igyekezett a német anyagi kultúra legtöbb elemét elpusztítani, a 

német történelmi múltat kitörölni, a múlt eltávolított lenyomatának helyén a szovjet valóság 

jeleit elhelyezni. A döntés következtében több, a háborús években épségben maradt német 

épület pusztult el, s helyükön megjelentek a szovjet korra jellemző építészeti, várostervezési 

elemek. Így lett a terület legfőbb elemévé a hiány. Hiány a történelemben, mivel a porosz-

német múlt kitörlésére tett kísérletek mindmáig létező üres foltokat eredményeztek. Hiány a 

kulturális emlékezet szövetében, mivel a történelmi diszkontinuitás kulturális anomáliákat 

szült. Hiány a városépítészetben, amely palimpszeszt-jellegű városi szemioszférát hozott létre. 

Továbbá és mindennek következményeként hiány a kultúrában, amelyet a kalinyingrádi 

kortárs művészet, szakítva a háború utáni évtizedek történelem- és kultúraátíró 

hagyományával, az elmúlt évtizedekben nem elfed, hanem hangsúlyoz, különféle művészeti 

projektekkel kiemel és értelmez. A Szovjetunió széthullása után a Kalinyingrádi körzet 

Oroszország exklávéjaként szélsőséges geopolitikai helyzetbe került,  ez a vákuum-helyzet 4

újabb aspektussal bővíti a gyökértelenség és traumatizált múlt nyomán alakuló 

identitásformákat.  

  Kutatásom célja e struktúrák és tendenciák feltárása, ezen keresztül pedig az 

identitás és emlékezet kalinyingrádi esetében az egyedi és általános jegyek kimutatása. A 

 Ezzel az eredeti városnévben a király (König) szerepét Kalinyin foglalta el, míg a germán eredetű, hegy 3

jelentésű -berg helyére a szláv eredetű –grád (város) került.
  Exklávéként a Kalinyingrádi körzet közigazgatásilag Oroszország részét képezi, ugyanakkor az 4

anyaországtól földrajzilag elszakítva a Balti-tenger, Litvánia és Lengyelország által határolva helyezkedik el. Az 
exklávé nem szinonimája az enklávé fogalomnak, ez utóbbi olyan területet jelöl, amely valamelyik másik 
területen belül helyezkedik el. A Kalinyingrádi körzetet több helyütt hibásan nevezik enklávénak, hiszen nem 
egyetlen ország területén belül helyezkedik el. Ld. a térképeket a mellékletben a dolgozat végén.
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témával 2010-ben kezdtem tudományosan foglalkozni. Családi szálak révén a várost 

gyermekkorom óta ismerem. Jelen disszertáció alapjait Феномен города К. – Кенигсберг/

Калининград как явление культуры (K. város (Königsberg/Kalinyingrád) mint 

kultúrtörténeti jelenség) című, a mesterképzés lezárásaként írt diplomamunkámban foglaltam 

össze 2011-ben. 2010 telén két hetet, 2013 tavaszán négy hónapot töltöttem kutatási ösztöndíj 

keretében Kalinyingrádban. E tanulmányutak során sikerült a témához elengedhetetlenül 

szükséges helyszíni jelenségeket tanulmányoznom. Kapcsolatba kerültem a város és a térség 

főbb művészeti csoportjaival, egyéni alkotókkal, nélkülözhetetlen segítséget kaptam 

történész, kulturológus, szociológus tudósoktól. Kutatásomhoz felhasználtam a helyi 

könyvtárak, archívumok és múzeumok anyagait, részt vettem több városi konferencián és 

work-shopon, s nem utolsó sorban behatóan tanulmányoztam a kalinyingrádi városi tér 

sajátosságait. A Königsberg/Kalinyingrád eset mint kulturális sajátosság interdiszciplináris 

kutatást igényel, hiszen a történeti fordulópont széles spektrumban eredményezett 

paradigmaváltást a társadalmi és kulturális gyakorlatok terén. A következő metódusok 

emelhetők ki a dolgozatot előkészítő kutatás menetéből, amelyek nyomán a dolgozat gerince, 

strukturális felépítése is kirajzolódott. 

  Mesterképzéses szakdolgozatomban elsősorban a térség sajátosságaira reflektáló 

szépirodalmi tendenciák feltárása, a városi narratíva mint szuperszöveg megragadása 

dominált. Doktori kutatásom során e spektrum kitágult: egyfelől az emlékezetkonstrukciók, 

másfelől a városolvasati sajátosságok aspektusával bővült, így jelentős szakirodalmi 

szövegkorpusz megismerése vált szükségessé, amelyre a doktori képzés negyedik félévében 

megvalósított helyszíni kutatást megelőzve, majd pedig a kalinyingrádi tapasztalatok tükrében 

azt követően került sor. A kulturális emlékezet kapcsán elsősorban Jan Assmann és Aleida 

Assmann elméletei dominálnak a szakirodalomban, a halbwachsi alapokon nyugvó 

emlékezet-koncepció jelen dolgozat számára is kiindulópontként szolgált. Nem hagyhatók 

azonban figyelmen kívül az orosz kulturális tudatnak a péteri időkhöz visszanyúló erővonalai, 

amelyeket a szovjet ideológiai valóságteremtés gyakorlata hasznosított újra és alakított át – 

mindennek következtében a posztmodern és Oroszország sajátos összefonódásának árnyalt 

értelmezése szükséges a posztszovjet térség, azon belül Kalinyingrád kulturális logikájának 

megragadásához. Ennek tekintetében a posztmodern elméletek ütköztetésére, a nyugati 

aspektus és a Mihail Epstejn-i koncepció egymásra vetítésére is szükség volt. Ugyanakkor 

nem mellőzhető a posztszovjet térség mint posztdependens (a politikai-hatalmi függőséget 

követő) valóság értelmezése, amelyhez a posztkoloniális kritika nyújtott kiindulási alapot. A 
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K. városi identitás sajátosságai a fentiek tükrében váltak megragadhatóvá, a fenti elméletek 

ismertetését követően ezek leírását adja a dolgozat második fejezete, egyúttal kitapinthatóvá 

vált a városnak mint győzelmi jelképnek az orosz birodalmi narratívában betöltött szerepe.  

  A harmadik fejezet a városi narratíva néhol már-már groteszk elemeinek explicit 

megjelenési formáira koncentrál, ehhez azonban a városépítészet, s főként a városolvasat 

legjelentősebb elméleteinek ismerete szükséges, hiszen a városról való gondolkodás, a 

városmítoszok és építészeti struktúrák összekapcsolása, a város értelmezése és olvasata 

kiterjedt tudományos diskurzust generált a 20. és 21. században. A legjelentősebb 

városelemzési stratégiák és térelméletek felhasználásával jellemző példák elemzésére 

kerülhetett sor, az esettanulmányokban sikerült kimutatni a K. városi városszövet esszenciális 

jegyeit, ami az identitás és a városi mátrix kapcsolatához vitt közelebb. A 21. század technikai 

eszközeinek, az online felületek tudatos használatának a városra vetülő hatásait a fejezet 

lezárása elemzi, ezzel a szimuláció, a mediatizált valóság és az utánzás fogalmi keretébe 

foglalva a dolgozat első két nagy egységét.  

  A negyedik, legterjedelmesebb fejezet a városnarratíva szépirodalmi aspektusát 

dolgozza ki, jelentősen kibővítve a 2011-es diplomamunka anyagát mind elméleti 

szempontból, mind az elemzett szépirodalmi szövegkorpuszt tekintve. A toporovi pétervári 

szöveg mint elméleti alapvetés az elemzés gerince maradt, ugyanakkor az elmúlt években 

megjelent, naprakész szakirodalom, továbbá a fiatal kalinyingrádi alkotók műveinek elemzése 

a K. városi narratíva koordináta-rendszerének mélyreható felrajzolását célozza. Karamzin, 

majd Brodszkij königsbergi műveivel kezdődően napjainkig húzódik egy összetett 

motívumháló, amelynek összefüggései túlmutatnak a Kalinyingrádi körzet földrajzi 

meghatározottságán, K. város mint toposz megjelenése az orosz – ill. magyar – irodalomban a 

kulturális jegyek univerzális beágyazottságát sejteti. Az utolsó, ötödik fejezet a Litvánia és 

Lengyelország közé ékelődött terület kortárs művészeti tendenciáira ad kitekintést, annak 

kérdését veti fel, hogy a Kelet és Nyugat, Oroszország és Európa peremén található 

Kalinyingrád beilleszthető-e a Baltikum régiójába, milyen erővonalak rajzolódnak ki a 

múltjukat rekonstruálni igyekvő egykori porosz városok közös művészeti projektjei révén. 

  Amint a vázolt struktúra mutatja, dolgozatom célkitűzése, hogy sokoldalú elemzés 

tudományos igényével mutassa be és értelmezze egy többszörösen traumatizált geopolitikai 

térség kulturális mintázatait. A helyszíni kutatástól a hagyományos szövegelemzési 

stratégiákig a lehető legváltozatosabb vizsgálati metódusokat mozgósítva tettem kísérletet a 

Königsberg/Kalinyingrád eset feltárására, annak tágabb kulturális kontextusába helyezésére. 
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2 K. városi identitás 

2.1 Kulturális emlékezet, identitás, rekonstrukció, 

válságállapot 

Kulturális emlékezet, identitás, rekonstrukció, válságállapot – e fogalmak, amelyek csak 

kiragadott szignifikáns példák egy egész sor terminus közül, közösség és egyén közötti 

viszonyrendszerre, a 20. században többszörösen átalakult kulturális gyakorlatokra, 

történelem – valóság – mítosz összetett fogalomrendszerének sokrétű aktusaira utalnak. Ezek 

egyfelől az egyén közösségen belül betöltött szerepének építőelemei, másfelől és ugyanakkor 

csoportalkotó folyamatok. E folyamatok, értelmezésük és leírásuk a 20. század első 

harmadától kezdve filozófusok, szociológusok, vallástörténészek, etnológusok, 

antropológusok, majd urbanisták, városi gondolkodók és egyéb diszciplínák vizsgálati 

spektrumába kerültek. E kulturális folyamatok értelmezésében elsőként az emlékezet (típusai, 

kialakulása, fennmaradása) és a felejtés szerepének elhelyezését tárgyalom az identitás 

kialakulásának, reprezentációjának és módosulásának aktusában, ezt követően pedig az 

emlékezet lehetőségeinek és módjainak, az identitásstruktúrák mint politikai-társadalmi 

alakzatok tágabb kontextusát. 

2.1.1 Emlékezetkoncepciók a rekonstrukció, a rítus és a kulturális  

folytonosság kulcsfogalmai mentén. Maurice Halbwachs elméletének  

utóélete és kritikája, Jan Assmann és Aleida Assmann munkássága 

Jan Assmann összegző műve, A kulturális emlékezet 1992-ben jelent meg eredeti nyelven 

(németül), megjelenési időpontja tehát megközelítőleg egybe esik az ún. „rövid” 20. század 

hobsbawn-i végpontjával (1914–1991). A kulturális emlékezet, emlékezet- és 

identitáskutatásban alapvető jelentőségű munka előszavában a kulturális emlékezet vizsgálatát 

aktualizáló indokok kapcsán jelentős összecsengés, minthogy az 1980-as években és főleg az 

évtized végére korszakváltás megy végbe. A technikai adattárolás átalakulása és a 

kommentáló tradíció-feldolgozás ugyan átstrukturálja az emlékezés szokott módjait, a 

tanúságtételt azonban nem helyettesítheti: a nyolcvanas évekre szerinte jórészt eltűnik a 
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holokauszt tanúit adó generáció.  Az emlékezet folyamatainak elemzése tehát részben e 20. 5

századi kataklizma, általánosabb aspektusból az elbeszélés fennmaradását fenyegető veszély, 

a traumából fakadó hiány felől indulhat. E tematika Assmann munkásságában jelentős 

mértékben összefügghet a fent említett problematikával, tehát az elbeszélhetőség és a tanúság 

kapcsolatával, ugyanakkor az emlékezetkutatások fő motivációjaként kizárólag a holokauszt 

megjelölése leegyszerűsítő olvasatot kínálna. A háborús traumán kívül az információrobbanás 

és az információ befogadásának problémája, a tőkeközpontú értékrendszer (a jamesoni késői 

kapitalizmus mint kulturális logika), a felcserélhetőség tapasztalata is a 20. századi 

paradigmaváltás irányába mutat. 

  Assmann koncepciója tehát nem előzmény nélküli, alapja Maurice Halbwachs 

francia szociológus húszas években kidolgozott elmélete a kollektív emlékezetről, valamint 

Pierre Nora az emlékezethelyeket definiáló és vizsgáló munkája. Halbwachs elméletének 

jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy az emlékezetet nem fizikai, biológiai vagy 

fiziológiai, hanem társadalmi folyamatként  kezeli, olyan közösségi produktumként,  amely a 6 7

nyelvhez hasonlóan kizárólag társadalmi keretek között, kommunikációs aktusok révén jöhet 

 Assmann, J. (2004). A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 5

magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest, C. H. Beck Verlag, Atlantisz Könyvkiadó, 11. és 51. E 
fejezetben a kötetre a szövegben elhelyezett zárójeles hivatkozással utalok. A még köztünk lévő holokauszt-
túlélők jelenléte természetesen árnyalja ezt a képet, Assmann nyilván a tanúk eltűnésének visszafordíthatatlan 
folyamatára utal.

 Társadalmi folyamatokról szólva felmerül a társadalom jelentésének kérdése, ezt a kérdést járja körül 6

többek között Somlai Péter szociológus éppen Halbwachs munkássága kapcsán. A szerző az alábbi 
társadalomértelmezéseket vázolja: a társadalom mint a nyilvánosság szférája, a priváttal szembenálló 
társadalmi, a természetivel (mint fejletlenebbel) szembeállított társadalmi lét, a közösséggel szembeállított 
társadalom (öröklődő csoporthoz tartozás, pl. család, ill. választás alapján történő csoportazonosság, a 
valamiféle szerződésen alapuló intézmények distinkciója), valamint a durkheimi, kényszerítő erővel 
rendelkező társadalom („a társadalom mint demiurgosz”). Somlai P. (1999). Társ a dalom. Változatok a 
társadalom jelentésére M. Halbwachs munkájának ürügyén. In Kónya A. – Király I. – Bodor P. – Pléh Cs. 
(szerk.) (1999). Kollektív, társas, társadalmi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 7–14.

 Az emlékezetnek éppen ezt az egyéni–kollektív szétválasztását támadta Susan Sontag, aki szerint az 7

emlékezet minden emberrel együtt meghal annak élete végén. Sontag A szenvedés képei című munkájában ír a 
kollektív emlékezet, és általában az emlékezés problémájáról, amelyben hasonló megállapításra jut a 
fájdalomról: csak egyéni lehet, amelyben – a metaforikus kifejezés ellenére – valójában képtelenség osztozni, a 
szenvedést ábrázoló képek csupán manipulatív hatással vannak a szemlélőre. Sontag, S. (2004). A szenvedés 
képei. Ford. Komáromy Rudolf. Budapest, Európa Könyvkiadó, 90–91. A kollektív emlékezettel szembeni 
állásfoglalására utal Assmann, A. (2008). Transformations between History and Memory. Social Research, Vol. 
75. No. 1. Collective Memory and Collective Identity. 49–50.
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létre.  Ebből következően az emlékezet szükségszerűen interpretatív, az értelmezés pedig a 8

szociális rendeződés mentén megy végbe.  Assmann kiemeli, hogy Halbwachs elméletének 9

nóvuma és legnagyobb előnye az, hogy magyarázatot ad a felejtésre, azt a múlt 

rekonstrukciós folyamatának sérüléséként, hiányosságaként, elmaradásaként értelmezi: nem 

lehetséges emlékezés a múlt olyan rétegére, amelyre nem utal a jelenben vonatkoztatási 

keret  (ennek analógiájára J. Assmann a bizonyíték, A. Assmann az emléknyom terminust 10

használja). A múltat a társadalmi gyakorlatok nem megőrzik, hanem rekonstruálják a jelen 

alapján.  (Assmann munkájában az emlékezés és felejtés pozitív, ill. negatív definíciójának 11

problémája, az ilyesfajta distinkció megkérdőjelezése nem jelenik meg, holott a memory 

studies egyik kulcskérdéséről van szó. Ezért erre a kérdéskörre a későbbiekben visszatérek.) 

  Halbwachs bevezeti az emlékezés képei terminust, amellyel a valóság észlelése során 

fogalmakká, szimbólumokká és tapasztalatokká absztrahálódó tényeket és eseményeket jelöli 

– ezzel a múlt rekonstrukciójának mint önálló eljárásnak kulturális folyamatát ragadja meg. 

Az észlelés folyamatából kiemeli az épített tér jelentőségét, amely valamilyen csoportidentitás 

és az abból felépülő emlékezet térbeli keretrendszere, a „folytonosság és állandóság” záloga 

(Assmann (2004). 38–39). A 20. század derekától kezdődően megjelenő városolvasati 

elméletek nem véletlenül utalnak szinte kivétel nélkül Halbwachs munkásságára a város mint 

társadalmi produktum vizsgálatakor: a francia tudós térben és időben rögzített kollektív 

emlékezet-elmélete, annak társadalmi beágyazottsága, valamint emlékezet és történelem 

distinkciója kiindulási alapot biztosít a város mint narratív összefüggéseket kínáló, 

ugyanakkor töredezett textus elemzéséhez. E két vizsgálati aspektus (Halbwachs: a tér mint az 

emlékezet bizonyítéka, ill. pl. Rossinál az emlékezet mint a tér építőeleme) között sajátos 

átmenetként emelhető ki Pierre Nora grandiózus, a lieux de mémoire (tkp. emlékezethelyek) 

 „Nem lehetséges emlékezés olyan vonatkoztatási keretek híján, melyekkel a társadalomban élő emberek 8

emlékeik rögzítése és újratalálása céljából élnek.” Halbwachs (1985). Das Gedächtnis und seize sozialen 
Bedingungen. Frankfurt. 121., idézi Assmann, J. (2004). 36. Halbwachs megkülönböztet egyéni és kollektív 
emlékezetet, azonban az individuum emlékezetét is kollektív produktumnak írja le, amennyiben azt, amire és 
ahogyan emlékezünk, nagyban meghatározza a csoportidentitásunk. Ebben az értelemben csak az észlelést 
tartja egyéni folyamatnak. Egyéni és kollektív, tehát kétféle emlékezet különválasztásában nem véletlenül 
fedezhető fel Bergson időkoncepciójának hatása, Halbwachs a filozófus tanítványa volt Párizsban. Ld. 
Assmann (2004). 35. 38. Bergson filozófiájának Halbwachsra tett hatásaihoz ld. Pléh, Cs. (1999). Maurice 
Halbwachs kollektív memóriájára emlékezve. In Kónya A. – Király I. – Bodor P. – Pléh Cs. (szerk.) (1999). 
Kollektív, társas, társadalmi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 43. (41–50.)

 Pléh (1999). 44.9

 Egy elemzője szerint Halbwachs elmélete az első világháború utáni folytonossági szakadásra született 10

válaszként. Schwartz, B. (1996). Introduction: The Expanding Past. Qualitative Sociology, 19, 275–282., utal 
rá Pléh (1999). 42.

 Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Ed, trans, introd. Coser, L. A. Chicago–London, The 11

University of Chicago Press, 39–40.
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elméletét kidolgozó munkája,  annál is inkább, mert ezen helyek mintha éppen a halbwachsi 12

emlékezet és történelem oppozíció végpontjai közé pozícionálnák magukat: Halbwachs 

szerint az emlékezet kiüresedését a történelem működésbe lépése követi, míg Nora erre a 

pontra a lieu de mémoire-ok létrejöttét helyezi. Halbwachs ugyanakkor emlékezet és 

hagyomány között is éles határvonalat húz, előbbit dinamikus, utóbbit tárgyiasult formának 

nevezi (Assmann (2004). 45–46). 

  Assmann alapjaiban Halbwachs munkásságát folytatja, kiemelt jelentőségét abban 

látja, hogy a leírta a „kulturális hagyományozás mechanizmusát” (Assmann (2004). 47). 

Használja fogalmait, helyenként pontosítja, módosítja azokat: az említett emlékezés képei 

terminus helyett az emlékezés alakzatai megfogalmazást ajánlja a kép ikonikus jelentésrétege 

helyett az alakzat narratív jelentéstartományát mozgósítva (Assmann (2004). 39.) Az elmélet 

más pontjain elgondolása elválik Halbwachsétól, így elutasítja emlékezet és hagyomány fenti 

distinkcióját, helyette a kollektív emlékezet gyűjtőfogalmán belül alcsoportokat állapít meg, 

így átstrukturálja a társadalmi folyamatok leírásának rendszerét (Assmann (2004). 46). 

Assmann hiányolja Halbwachs művéből az írásnak a kultúrában, az emlékezet-folyamatokban 

betöltött szerepére szerinte szükségszerű utalást, ugyanakkor emlékezet és identitás szoros 

összefüggésének leírását látja példáiban (annak ellenére, hogy maga az identitás terminus 

alig-alig fordul elő Halbwachsnál) (Assmann (2004). 47). Assmann továbbá rávilágít arra, 

hogy a félreértésre okot adható jungi kollektív emlékezet (a kollektív tudattalan, „akarattalan” 

emlékezés elmélete) korántsem esik egybe a halbwachsi kommunikációalapú, „akaratlagos” 

emlékezéssel, ezzel megerősíti utóbbinak cselekvő társadalmi gyakorlatként történő 

rögzítését: „a múlt nem természettől fogva van, hanem kulturálisan terem” (Assmann (2004). 

48). 

  Assmann munkájának elején tisztázza az általa használt három központi terminus 

fogalmi keretét, ezzel kijelöli az elemzés tág spektrumát: emlékezés mint múlthoz való 

viszony, identitás mint politikai képzelőerő és kulturális folytonosság mint 

hagyományteremtés. Kutatásának központi tárgyát, a kulturális emlékezetet az emlékezet 

négy fajtájának egyikeként pozícionálja, e fajták a következők: mimetikus emlékezet (az 

utánzáson, majd hagyományokon alapuló cselekvésből fakadó emlékezet), a tárgyak 

emlékezete (a tárgyak „tanúsága”), kommunikatív emlékezet (a beszéd és a kommunikáció) 

 A Les lieux de mémoire gondolati hálójának ismeretése a dolgozat következő, a tér- és helyelméletek, 12

valamint városolvasati koncepciók főbb vonulatait ismertető és értelmező 3. fejezetben kapott helyet. Ugyanitt 
utalok a terminológiai sajátosságok (lieux de mémoire eredeti francia használata) okaira.
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és a kulturális emlékezet, amelyben voltaképpen egyesül és kiteljesedik az első három 

kategória. A kulturális emlékezet szókapcsolat mindkét felét indokolja a szerző: kulturális, 

mert áttételes, emlékezet, mert az individuális emlékezet mintájára működik a társadalmi 

kommunikáció keretében (Assmann (2004). 16–23).  

  Assmann elméletének alapvetése az alábbi felismerés: a történelmi narratívák és az 

azokat őrző emlékezet összefüggése szempontjából központi a folytonosság fogalma, egyfajta 

„időfaktor” meghatározása. Ennek az idő-tényezőnek a megragadását segíti elő az emlékezet 

fajtáinak csoportosítása, mivel a csoportokon belül eltérő viszonyrendszer működik múlt és 

jelen között. A kommunikatív és a kulturális emlékezet megkülönböztetésével feloldja 

Halbwachs emlékezet és történelem distinkcióját: előbbi a közelmúltra vonatkozó 

emlékezetet, míg utóbbin az abból összeálló szimbolikus alakzatot érti. A kommunikatív 

emlékezet időspektrumát nyolcvan-száz évben határozza meg (a tanúságtétel szempontjából 

kritikus azonban az eltelt negyven év, ezért is emeli ki könyvében több helyütt a nyolcvanas 

évek végét a holokauszt-túlélők generációjával  kapcsolatban).  A kulturális emlékezet ezzel 13

szemben évszázados, évezredes és mitikus időtartományt ölel fel, a rítust, a mítoszt, az 

ünnepet, tehát a kulturális tudás felhalmozását jeleníti meg (ezáltal sajátos hordozói a 

sámánok, papok, tudósok, bárdok), szakralizálja a profánt. Assmann szerint e két emlékezet 

más-más folytonossági modell szerint fordul át egymásba más-más kultúrák esetében (vö. 

egyiptomi kultúrával szemben napjaink európai kultúráit) (Assmann (2004). 51–56). 

  A kommunikációs aktusként, kiterjesztett kommunikációs szituációként értelmezett 

kulturális emlékezet fennmaradását jelentősen elősegíti az írás, valamint a 20. század végére 

kialakult fejlett és technicizált eljárások, mivel ezek révén megkísérelhető a generációs 

határok átlépése. Ezen a ponton Assmann ellentmondani látszik magának a holokauszt-túlélők 

esetében több ponton is hangsúlyozott generációs probléma kapcsán, valójában azonban 

egymást kiegészítő, ám egymással nem felcserélhető folyamatokról van szó: az eleven 

emlékezés kommunikatív emlékezetként szűkebb időtengelyen mozoghat, mint az írást (is) 

hagyományozó kulturális emlékezet. (Mindeközben Assmann felismeri az íráshoz kapcsolódó 

interpretatív igényt, így az írás mint a hagyományozás eszköze szükségszerűen 

fenntartásokkal kezelendő az információ-befogadás révén végbe menő különféle értelmezési 

folyamatok miatt.) Mintegy e két emlékezettípus ötvözetét adják az ünnepek és egyéb rituális 

 Felvetődik az Oral History kutatások vizsgálati tárgyának a kommunikatív emlékezethez sorolása, 13

ugyanakkor Assmann külön hangsúlyozza: kommunikatív és kulturális emlékezet nem a tárolás módjában 
(szóbeli, írásbeli) különbözik elsősorban, hanem működési elve, köznapi–ünnepi szempontrendszer alapján.
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események, amelyek során a társadalmi csoportok interakcióba lépnek a kulturális 

emlékezettel: részesülnek az elbeszélésekből, egyúttal folyamatosan gyarapítják a narratívát. 

Így kollektív kommunikációs aktus valósul meg (Assmann (2004). 57). Az ünnepek kitágítják 

a teret és az időt, s az ismétlés révén – parafrázisokban, mégis – újraélhetővé válnak az 

egykori események – az ún. rituális koherencia az identitásképzés alapeleme.  Az 14

idődimenzió kitágításának, egyúttal az identitáskonstrukciós folyamatok legmarkánsabb 

rituális eljárása a holtakról való megemlékezés, a síremlékek állítása, s főként a háborús 

emlékművek. Assmann Reinhart Koselleck történész nyomán a túlélők identitásteremtő 

aktusaként írja le a holtaknak állított emlékműveket. Különösen igaz ez a háború emlékére 

létrehozott konstruktumok esetében, hiszen ezek az emlékművek a nemzetidentitást erősítik 

(Assmann (2004). 61–62). Az elődökkel létesített kapcsolat a legitimáció eszköze: a múlt és a 

jelen elbeszéléseinek rokonítása, szimbolikus összekapcsolása legalább annyira a jelen 

aspektusát hangsúlyozza, mint amennyire felidézi a múltat – az emlékezetnek az 

identifikációs folyamatokban játszott alapvető szerepe jelen dolgozatban nagy részben a fenti 

szempont alapján kerül megragadásra. 

  Halbwachs nyomán Assmann is hangsúlyozza emlékezet és tér összekapcsolódását, 

utal Nora munkásságára (Assmann (2004). 60), egyúttal Lotman és a szemiotikai iskola 

elméletének térbeli alkalmazását előlegezi, amikor a tér szemiotizációjának jelenségét említi. 

E folyamatra Assmann bennszülött törzsi, ókori példákat említ, valamint Palesztína esetét – e 

dolgozat egyik célja bemutatni, hogy a 20. századi történeti narratívák, ill. azok 

szétdarabolódása összetett szemiotikus tereket hoznak létre, amelyek kétirányú aktusokban 

ragadhatók meg: a palimpszeszt-város a töredezett narratíva, a városi jelentésrétegek 

idézetessége és fragmentáltság a történelmi elbeszélés problémájának következménye. Ennek 

tipizálható példája a tudatosan létrehozott Kalinyingrád esete. 

  Az emlékezet Assman elméletében nem a múlt megőrzésének, hanem a múlt létének 

záloga: múlt nem létezik, ha nem őrizzük meg, az emlékezet folyamata rekonstruálja a múltat, 

így megtartja létezőként (Assmann (2004). 32). Aleida Assmann is részletesen foglalkozik 

történelem és emlékezet viszonyával, a múlt megőrzésének folyamatával, hangsúlyozva a 

múlt plasztikus jellegét, hiszen azt kizárólag az emlékezet reprezentációban látja 

megragadhatónak. E tekintetben pedig világos, hogy a múltnak bizonyos feltételrendszer 

 „Minden konnektív struktúra alapelve az ismétlés. Ez biztosítja, hogy a cselekedetek láncolatai ne a 14

végletenbe fussanak, hanem felismerhető mintákba rendeződjenek, egy közös «kultúra» azonosítható 
mozzanataiként. (…) Mivel az ünneplés mindig egyforma «rendben» zajlik, «végtelenített sormintaként» 
ismétlődik újra és újra. Nevezzük ezt az elvet «rituális koherenciának».” Assmann (2004). 17.
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mentén emlékezésre ítélt szeletei képezhetik az emlékezet részét.  (Jan és Aleida Assmann 15

munkássága számos ponton összefonódik, A. Assmann emlékezetkutatására a későbbiekben 

visszatérek.) 

  A feltételrendszerben ez a folyamat ún. bizonyítékok mentén valósulhat meg. 

Ugyanakkor, újra hangsúlyozva e téren Halbwachs jelentőségét, emlékezés és felejtés 

tekintetében Assmann egyfajta természetes, ill. tervezett különválasztását javasolja, amely 

szerint a felejtés alapvető emberi tulajdonság, ezzel szemben az emlékezés aktusának kiváltó 

okai és céljai vizsgálandók. Ez a múlt iránti érdeklődés, főként az ókori civilizációk esetében 

nem a történeti események megismerése céljából termelődött ki, egyéb célt szolgált: „a 

legitimitás, a beigazolódás, a kiengesztelődés, a változtatás stb.” eszköze volt (Assmann 

(2004). 67–68). Ezen funkciók, elsősorban a legitimáció központi szempont korunk 

emlékezetpolitikájában is, annál is inkább, mert a szelektív emlékezeti folyamatok serkentése 

politikai-hatalmi célokat szolgálhat.   16

  E ponton azonban szükséges árnyalni Assmann felejtés-definícióját, hiszen az 

emlékezetkutatások több ponton is utalnak az emlékezés tudattalan és a felejtés tudatos 

folyamatára, egyúttal legalábbis megkérdőjelezik a felejtés negatív előjelű meghatározását. 

Connerton hét felejtés-típust állapít meg, amelyek a neutrális, ill. a pozitív felejtést 

demonstrálják, s noha kiváltói a diktatórikus rezsimektől a családig igen széles skálán 

mozognak, mindegyik esetében kimutatható „az emlékezés – erény, a felejtés – bukás” tézis 

megkérdőjelezése, ill. cáfolata. Az állam, kormányzat vagy kormánypárt által irányított 

emléktörlés és célzott felejtés, az akár egyének, akár kisebb csoportok kezdeményezte 

identitásformáló felejtés és a csupán lényegesnek tartott elemeket megkímélő ún. strukturális 

amnézia ugyanúgy nem értékelhető egészében elutasítóan, amiképp a túlzott 

információmennyiség következtében bekövetkező emlékmegsemmisítés (annulálás), a 

fogyasztói társadalom termékciklusaihoz hasonlóan tudatosan megtervezett emlékelavulás, ill. 

 Assmann, A. (2008). 57–58.15

 Emlékezéspolitikai stratégiáról Assmann a Lévi-Strauss nyomán elhíresült hideg–forró társadalom 16

oppozíció mentén ír, módosítva a kulturális antropológus tézisét: Assmann szerint a hideg (a történelmi 
változások elől elzárkózó) és forró (a történelmi változásokkal kapcsolatban nyitott) társadalmak 
összekapcsolása primitív és civilizált közösségekkel leegyszerűsítő eljárás. Ehelyett kulturális anternatívaként 
javasolja ennek az ellentétpárnak a használatát, amely független a civilizáció (írástudás, szervezettség stb.) 
fokától, s amely a kulturális emlékezés két opciójaként jelenik meg. Hideg emlékezetpolitikaként pedig éppen a 
hatalmi berendezkedésnek alárendelt eljárásokat veti fel, amelyekre különösképp jellemző a legitimációs célú 
emlékezetpolitika. Máskülönben történelem, emlékezet és nemzet szimbiózisa kapcsán Pierre Nora is az 
önigazolás tendenciózus eljárását emeli ki. Ld. Nora, P. (2003). Emlékezet és történelem között – A helyek 
problematikája. Ford. K. Horváth Zsolt. Múlt és jövő 2003/4. 5. és 9.
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a többnyire háborús traumákat követő, társadalmi méreteket öltő elhallgatás.  (A magyar 17

szakirodalomban mások mellett Gyáni Gábor a kollektív emlékezet két alapkomponenseként 

definiálja az emlékezetet és a felejtést, amelyek közül a „külső ösztönző erők” függvénye, 

hogy éppen melyik hatása érvényesül erőteljesebben. A tudatos felejtést, szándékolt részleges 

és szelektív amnézia közösségi folyamatát „ösztönző erőként” a szerző a totalitárius 

rendszereket emeli ki: a diktatúrák nagyfokú ellentmondásossága miatt egységes narratíva, 

„kompakt történelmi hagyomány” csak a szükséges narratív elemek kiválasztása útján 

valósulhat meg – ekképpen kerülhet sor a múlt politikai hasznosítására a jelenben.)  18

  A felejtés fenti koncepciója révén szükséges a Jan Assmann-i definíció kiegészítése. 

Hiszen amikor az egyiptológus és vallástörténész szerző ókori és egyiptomi példák kapcsán 

„uralom és emlékezet szövetségéről”, visszamenőleges legitimációról és előre tekintő 

megörökítésről, emlékezetben történő rögzítésről ír (Assmann (2004). 71), a totalitárius 

rezsimek szimbolikájának feltárását előlegezi, ugyanakkor a felejtést részint leegyszerűsítve 

tárgyalja. Jan Assmann tehát az „uralom és felejtés szövetségét” a kommunikáció blokkolása 

és egyéb hatalmi eszközök révén „elrendelt felejtéssel” definiálja (Assmann (2004). 72–73), 

míg Aleida Assmann az emlékezetfolyamatok hatalom általi befolyásolásának négypólusú 

(emlékezet, identitás, történelem, hatalom) koordináta-rendszerét vázolja fel.  A két Assmann 19

az orwelli antiutópiára, a főhős által képviselt, ellenálló emlékezésre futtatja ki a felejtés 

leírását. Ugyanakkor ha ezeket a meghatározásokat az imént említett connertoni koncepció 

mellé állítjuk, a felejtés árnyaltabb értelmezésének igénye merül fel. Hiszen a közismert 

sztálini vagy maoi példák  mellett a társadalmi gyakorlatok 20. századi megváltozása több 20

ponton is indokolta a felejtés státuszának semleges vagy pozitív tartományba mozdulását. A 

posztmodern jamesoni meghatározásával, tehát a kapitalizmus logikáján alapuló társadalmi 

tendenciákkal összecseng Connerton tervezett elavulásként leírt felejtés-típusa, a – sok 

esetben posztdependens – társadalmak háborús traumája a tabu és az elhallgatás folyamatával. 

Ennyiben tehát a felejtés nem köthető kizárólag hatalmi célhoz, politikai-ideológiai használata 

 A hét kategória eredeti angol nyelvű terminusai az alábbiak: repressive erasure, prescriptive forgetting, 17

forgetting that is constitutive in the formation of a new identity, structural amnesia, forgetting as annulment, 
forgetting as planned obsolescence, és forgetting as humiliated silence. A szerző egyúttal jelzi, hogy a 
felejtéstípusok számát nem látja lezártnak, a kutatás folytathatóságát hangsúlyozza. Connerton, P. (2008). Seven 
Types of Forgetting. Memory Studies 2008, 1, 59–71.

 Gyáni G. (2006). Emlékezés és felejtés mint politikai stratégia. Kritika 2006/9. 6–9.18

 Assmann, A. (2008). 58.19

 Sztálin kiretusáltatta a fotókról az időközben szovjetellenes tevékenységét letartóztatott, vagy egyszerűen 20

eltűnt elvtársakat, a szoborállítás és emlékőrzés politikai-ideológiai célú változatának pedig nehéz volna 
jellemzőbb példáját találni a Lenin mauzóleumnál, s pláne a pekingi Mao-mauzóleumnál.
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inkább egyfajta válfajként kezelendő, valamint nem azonosítható a hibás emlékezettel, vagy 

az emlékezet hiányával sem. 

  A fentiek figyelembevételével szükséges tehát vizsgálni az emlékezet és felejtés 

politikai-ideológiai felhasználását. A múltról szóló narratívák mindig valamilyen célt 

szolgálnak, a múltra sosem „önmagáért” emlékeznek. E narratívák tekintetében Assmann 

különösen fontos – s talán jelen dolgozat szempontjából legfontosabb – következtetése az, 

hogy történelem és mítosz, fikció és realitás szétválasztása nem csak lehetetlen az emlékezet 

szintjén, de szükségtelen is. Az emlékezet – legyen az forró vagy hideg, kommunikatív vagy 

kulturális – eltérő összetettségű és elbeszélhetőségű narratívákat hoz létre, amelyek magukba 

olvasztják a „jelentőségteli múltat”, ezen a ponton a mitikus elemek és a történelmi tények 

egységet alkotva hajtják végre a szemiotizáció aktusát (Assmann (2004). 76.), így hatva az 

identitáskonstrukciós folyamatokra.  Az ilyen hatások két csoportját különbözteti meg a 21

szerző, az egyik a jelent megalapozottnak és szükségszerűnek láttatja (megalapozó 

mitomotorika), míg a másik tükröt tart elé, a jelen hiányosságait hangsúlyozza, mélyíti a múlt 

és jelen közötti szakadékot (Assmann terminológiájában „a jelennek kontrasztot vető 

(kontraprezentikus) mitomotorika”, Assmann (2004). 79–80.) Ilyen a messianizmus vagy 

bármilyen utópia-képzet, mivel a paradicsomi jövő képzete szükségképpen távol tartja a jelen 

valóságát e képtől. 

  A városi narratíva vizsgálatának alapja történelem és mitológia elkülönítésének fenti 

elhagyása, hiszen ahogy a kulturális emlékezet szövegében, úgy a várostextusban is 

elkerülhetetlen ezen elemek összefonódása a szemiotikus térben, hiszen éppen e bonyolult 

jelentésmátrix hozza létre magát a szemiotikus teret. Assmann a rituális koherenciától a 

textuális koherenciába történő átmenetet jelez, minthogy a rítusok és ünnepek nagymértékben 

– az adott kultúra függvényében – átadták helyüket az írott szövegek korábban már jelzett 

értelmezésének, az interpretációnak. (Assmann (2004). 87–88). Ezzel együtt magát a 

szemiotikus teret egyfajta szövegként, narratívaként értelmezhetjük, amennyiben a városi 

struktúrák mint összetett jelrendszer alkotóelemei az ünnepek, a történelmi és mitikus 

események viszonyrendszerében értelmezhetők, így a szöveginterpretációs eljárások 

adaptálása előremutató lehet a városolvasat szintjén is. 

 Történelem és mítosz összefonódásáról ír Huyssen is, noha nem a mitikus és a valóságos múlt közötti 21

határvonal teljes elmosódását, hanem csupán annak kitapintásának problematikus voltát hangsúlyozza a 
„kulturális mániává” vált emlékezet terepén. Huyssen, A. (2014). Jelenlévő múltak. Média, politika, amnézia. 
Ford. Vaspál V. In Szász A. L. – Zombory M. (szerk.) (2014). Transznacionális politika és a holokauszt 
emlékezettörténete. Budapest, Befejezetlen Múlt Alapítvány, 39.
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  A kulturális emlékezet (amely Assmann megfogalmazásában egyúttal a kultúra mint 

emlékezet) az ismétlés és a múlt folyamatos megidézése révén megbontja a jelen 

idődimenzióját, átélhetővé tesz a jelennel nem egyidejű eseményeket – a „nem-egyidejűség 

megteremtése” az egész folyamat legfőbb funkciója, amely révén teljessé válik a kulturális 

valóság (Assmann (2004). 84–85). 

  Aleida Assmann több ponton árnyalja Jan Assmann koncepcióját (a felejtés mint a 

történelem alapeleme, a korunkban felhalmozódó információtenger kezelhetőségének 

kérdése, az írás szerepe az emlékezetben stb.), az e dolgozatban bemutatott kutatás 

szempontjából két aspektusa döntő. A. Assmann vizsgálati spektrumában elsősorban a 

traumatizált emlékezetkonstrukciók, kiemelten a holokauszt egyéni és kollektív emlékezete 

áll,  az emlékezet vizsgálata során munkáiban a hiátus, a felejtés fogalma különösen fontos. 22

Összehasonlítja az írott szöveg és az épített környezet pusztulási folyamatát, egy Francis 

Bacon idézet kapcsán a város pusztulását a textus fennmaradásával állítva szembe, s ugyan 

ezt az írott szövegnek az emlékezetfolyamatokban elfoglalt – tudatosan alakított – pozíciójára 

futtatja ki, egyúttal a város mint narratíva lehetősége hangsúlyos nála. Bacon szerint a 

hatalmas városi építmények újra és újra elpusztulnak, míg Homérosz szövegei változtatás 

nélkül maradtak az utókorra.  A városokról szóló elbeszélések révén azonban a város 23

túlnyúlik saját terén és idején, folytonos pusztulása és újjáépülése a bioszféra ciklikusságát 

idézi. 

  Az emlékezetet megalapozó komponensek fent vázolt aspektusai, valamint a 

ritualizált emlékezet egyén és csoport viszonyában valósul meg. A. Assmann – részint Sontag 

említett kritikájára reagálva – az egyének közötti, valamint a jelek és szimbólumok mentén 

létrejövő interakcióra helyezi a hangsúlyt, ennek során ún. interszubjektív szimbólumrendszer 

(intersubjective symbolic system) jön létre, amely dekódolást követően válik hozzáférhetővé a 

közösség számára. Ezzel lényegében, tehát a folyamatot magát tekintve, követi a halbwachsi 

elmélet alapjait. Valamelyest feloldva a Sontag-kritika problémáját, szemantikus és 

epizodikus emlékezetet (semantic, episodic memory) különít el az egyén, tehát az „én” és a 

 A. Assmann is Halbwachsra hivatkozva állítja fel a kollektív emlékezet fogalmát, s annak hármas bontását 22

javasolja társadalmi, politikai és kulturális emlékezetre. Jan és Aleida Assmann munkássága kiegészíti egymást, 
amennyiben előbbi a kulturális, utóbbi pedig a társadalmi és politikai emlékezet fogalomkörét és konkrét eseteit 
járja körül. Ld. Assmann, A. (2005). Személyes visszaemlékezés és kollektív emlékezet Németországban 1945 
után. Ford. Szűcs Kinga. In Kovács M. (szerk.) (2005). Holokauszt: történelem és emlékezet. Budapest, Hannah 
Arendt Egyesület – Jaffa Kiadó. 355–364.

 Bacon, F. The Advancement of Learning. I. könyv. Idézi Assmann, A. (2009). Szövegek, nyomok, 23

hulladékok: A kulturális emlékezet változó médiumai. Ford. Görföl Balázs. In Kistantal Tamás (szerk.) (2009). 
Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Budapest, Kijárat Kiadó, 148.
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„mi” kapcsolatrendszere mentén (first person singular, first person plural – ez utóbbi alkotja a 

„mi”-t, azaz a különféle társadalmi közösségeket), ahol az előbbi egy folyamatos tanulási 

folyamat kollektív konstruktuma, míg utóbbi az egyéni tapasztalat mentén épül fel – így ez 

feleltethető meg a sontagi, egyénnel megsemmisülő emlékezettel, s a kettő ötvözete, 

kapcsolata teszi ki a kollektív emlékezetet.  24

  Halbwachs emlékezetkategóriái alapot szolgáltatnak tehát az emlékezetgyakorlatok 

elméleti feltárásához, ugyanakkor zárt struktúrák mentén megfogalmazott koncepcióját – a 

felejtés-problematika kapcsán részben már említett okokon túl is – fenntartással kell kezelni a 

posztmodern kulturális gyakorlatainak aspektusából elsősorban azért, mert az elmúlt 

évtizedekben (s tágan értelmezve a 20. században) bekövetkezett változások, amelyeket 

összefoglalóan egyfajta változó dinamikaként ragadhatunk meg, léptékváltást indokolnak. 

Erre Huyssen is felhívja a figyelmet, amikor egyre töredezettebb emlékezetpolitikát vél 

felfedezni etnikai és társadalmi csoport esetében,  de a 2000-es években Nora is 25

felülvizsgálja álláspontját történelem és emlékezet, ill. elbeszélés tekintetében.  26

2.1.2 Az emlékezet szerepe az identitás mint fiktív valóság 

keretrendszerében 

Assmann szerint „[a]z identitás a tudat ügye, vagyis egy önmagunkról kialakult tudattalan kép 

tudatosulása. Ez mind az egyéni, mind a kollektív élet tekintetében igaz.” (Assmann (2004). 

129). E képzet kialakítása egyén és csoport esetében egymáson alapuló, szétválaszthatatlan 

rész–egész viszonyt jelent, amely rendszer működéséhez kölcsönös és nem felfüggeszthető 

viszonyrendszer épül a két komponens, az individuum  és a csoport köré. A közösség ilyetén 27

 Assmann, A. (2008). 51–52.24

 Ld. Huyssen, A. (2014). 40.25

 Nora elméletének ismertetése a dolgozat következő fejezetének a városolvasat, a terek és helyek 26

elméleteit bemutató alfejezetében kapott helyett.
 Assmann tovább bontja az Én identitását egyéni („hús-vér” jellemzők mentén kialakuló tudat, amely 27

megkülönbözteti magát mindenki mástól) és személyes (a társadalmi folyamatok révén kialakuló szerepek és 
tulajdonságok szerinti) identitásra. Ugyanakkor mindkettő „kulturálisan kijelölt pályán zajlik”, ennyiben pedig 
mindkettő kulturális konstrukció. Vö. Assmann (2004). 130–131.
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összeállását nevezi Assmann szociogenezisnek.  A kollektív identitás  tehát az a kép, 28 29

amellyel a csoport tagjai azonosulnak, amely irányítja vagy determinálja tetteiket, olyan 

hasonlóság, amely a közösség egységét garantálja.  30

  A közösségi identitás fogalomkörét leíró szövegek megegyeznek abban, hogy az 

szükségszerűen egy aktív és szüntelen alkotófolyamat révén konstruálódik. Habermas 

nyelvileg közvetített szocializációs normákhoz kötődő értelmezési rendszerek mentén írja le 

ezt a folyamatot, s éppen ezeknek a normáknak a megváltozásához, hirtelen megszűnéséhez, a 

már berögzült struktúrák módosulásához köti az identitásválság kritikus állapotát.  Ricoeur a 31

kollektív emlékezés mint kommunikációs aktus modellt feszíti tovább, leírásában az 

emlékezés nem a szubjektív, egyéni emlékezet keretében zajlik, hanem a sajátként kezelt 

elbeszélések beépítésével, amely múlt és jelen folytonosságát tágabb, kollektív spektrumban 

garantálja. Így létrejön a „dialektikus kapcsolat a tapasztalattér és az elváráshorizont 

között”,  ezt tartja az etnikai, kulturális vagy vallási identitás mint kollektív konstruktum 32

alapjának. A. Assmann az alábbi folyamatként írja le a kollektív identitás létrejöttét: az 

absztrahált, tehát nem átélt, hanem közvetített, következésképpen pedig konstruált történelem-

tudat közösségi emlékezetként ölt testet, ez közös tudást generál, amelyben a csoport kollektív 

módon osztozik, s amely így a csoport tagjai közötti kohéziót, kollektív identitást hoz létre. 

Ezzel az individuálisan nem átélt történelem is sajáttá (our history) válik.  A ricoeuri és 33

assmanni modell lényegi magja tehát az, hogy a közösség keretében tagjai számára olyan 

 Assmann a közösség szempontjából tekint az egyénre, ám az individuum identitásának meghatározása is 28

szükségképpen erre az összefonódásra helyezi a hangsúlyt, ld. pl. „Az identitás azonosságtudatot jelent, az 
egyén közösségben elfoglalt helyét. (…) Az identitás a személyiségnek nevezett konstrukció és a társadalmi 
struktúra közé elhelyezhető közvetítő kategória, amely az egyén – társadalom viszonyt reflexív módon és 
szimbolikus formában építi fel.” Pataki F. (1986). Identitás, személyiség, társadalom. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 9. Idézi Koller B. (2006). Nemzet, identitás és politika Európában. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond 
Király Főiskola, 45–46.

 A csoportidentitás fogalmát hagyományosan Erikson 1950-es művére vezetik vissza, ld. többek között 29

Pataki F. (1999). Kollektív narratívumok és a csoportidentitás. In Kónya A. – Király I. – Bodor P. – Pléh Cs. 
(szerk.) (1999). Kollektív, társas, társadalmi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 182. (183–186.)

 „Az identitás (…) értelme a kollektív azonosság formai kritériumát fejezi ki, amikor az elsődleges vagy 30

csak származtatott hasonlóság (sőt azonosság) felel a csoport vagy kategória belső egységéért. Az egység 
éppúgy lehet objektív, mint szubjektív, ami a szolidaritásban, az összetartozás tudatában és a kollektív szinten 
összehangolt cselekvések valószínűségében, feltűnő gyakoriságában nyilvánul meg.” Brubacker és Cooper 
elméletének (Brubacker, R. – Cooper, F. (2000). Beyond  „Identity”. Theory and Society 29/1, 1–47.), az 
identitás fogalmának kritikáját adó koncepciójának összefoglalását ld. Gyáni G. (2015). Az identitás vitatott 
fogalma. In Neumer K. (szerk.) (2015). Identitások és váltások. Identitások és médiák I. Budapest, MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet – Gondolat Kiadó. 12–13. (11–21.)

 Habermas, J. (1994a). Válságtendenciák a kései kapitalizmusban. Ford. Felkai G. In Habermas, J. (1994). 31

Válogatott tanulmányok. Budapest, Atlantisz, 73–80., ill. Habermas, J. (1994b). Képesek-e a komplex 
társadalmak ésszerű identitás kialakítására? Ford. Felkai G. In Uo. 142.

 Ricoeur, P. (1999). Emlékezet – felejtés – történelem. Ford. Rózsahegyi Edit. In N. Kovács T. (vál., 32

szerk.) (1999). Narratívák 3. A kultúra narratívái. Budapest, Kijárat Kiadó, 61.
 Assmann, A. (2008). 65.33
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elbeszélések is hozzáférhetővé válnak, amelyek nem képezik egyéni emlékezetük részét, ily 

módon azonban a közösség tagjaként szert tesznek közös történelmi tudatra. 

  A kultúra az a „szimbolikus értelemvilág”, amelyhez csatlakozva, annak szabályait, 

normáit, kánonjait  betartva, intézményeihez és jelentéseihez igazodva „lakhatóvá teszi”  az 34 35

ember számára a világot. Assmann kulturális alakulatnak nevezi azon jelek, vonások 

összességét, amelyek révén a csoport tagjai a közös szimbólumrendszerben osztoznak, amely 

a kollektív identitás alapja, és amely azt reprodukálja. A. Assmann öt pontban rögzíti ezen 

elemek csoportjait eseményekre, vizuális és verbális jelekre, oktatási és médiatartalmakra, 

emlékművekre és műemlékekre, valamint emlékező rítusokra osztva azokat.  Minthogy 36

pedig korunk társadalmai számos csoportidentitást termeltek ki a családtól a nemzetig és a 

vallási közösségig, ezen alakulatok összetett struktúrát mutatnak. A közös jelrendszer 

alappillérei a közös nyelv, tudás és emlékezet, ezek segítségével közösségi tapasztalat, 

várakozás (akár jövőkép) és értelmezés jön létre. A korábban már említett mitomotorika 

fogalma az emlékezés által azokat a szövegeket mozgósítja, amelyek a „kik vagyunk” 

kérdésre adnak választ – ezek az eredetmítoszok, legendák, rítusok (Assmann (2004). 138–

142). Ez utóbbiak, s adaptált formáik, az ünnepek központi helyet foglalnak el a kollektív 

identitás kialakításában, fenntartásában, reprodukálásában, avagy éppen traszformálásában, 

elsősorban azért, mert a csoport újra és újra aktualizálja helyzetét a közös élményalap 

felidézésével, a narratív formák újra elbeszélésével.  37

  A kollektív identitás tehát valójában egy fikció – illetve, ahogy A. Assmann 

fogalmaz, valami olyan, amit a csoport magának „csinál” és amely szükségképpen 

mediatizált.  Az adott csoport tagjai hozzák létre és tartják életben azzal, hogy közösségre 38

lépnek egymással egy „szimbolikus valóságban” (Assmann (2004). 132), amely feladható és 

megmásítható. Ennek oka, hogy „a kollektív identitás, nem más, mint tudatosult társadalmi 

hovatartozás. A kulturális identitás eszerint nem egyéb, mint tudatos részvétel valamilyen 

kultúrában, egy adott kultúra megvallása.” (Assmann (2004). 133). 

 Assmann külön fejezetben taglalja a kánon kialakulását, kulturálisan betöltött szerepét az antikvitástól a 34

zsidó-keresztény kultúrkörön keresztül a 20. század totalitárius rendszereiig. Ld. Assmann, J. (2004). 103–124.
 A lakhatatlan, idegen, veszélyes világ képzetét, valamint az annak élhetővé és biztonságossá tételének 35

eljárását, azaz az emberi civilizációt, a kulturális folyamatokat járja körül Hankiss Elemér Az emberi kaland 
című munkája. Hankiss, E. (2014). Az emberi kaland. Egy civilizációelmélet vázlata. 5. bővített kiadás. 
Budapest, Helikon.

 Assmann, A. (2008). 55–56.36

 Pataki (1999). 182.37

 Assmann, A. (2008). 55.38
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  Mindebből következik, hogy a kollektív identitás létrejötte, tehát egy bizonyos 

közösségi történelmi tudatban történő osztozás serkenthető, valamint tudatosan és 

szándékoltan módosítható, torzítható.  A kulturális adathalmaz elemeinek célzott alkalmazása 39

irányított dekódolást, emlékezet és történelem viszonyának befolyásolt értelmezését 

eredményezi. Ezt a célt szolgálják a totalitárius rezsimek propaganda-gépezetei, amelyek a 

hatalom legitimitását könnyen dekódolható közlések révén végzik el: a kulturális alakulatok, 

emléknyomok, bizonyítékok ideologikus transzformációja, emlékezet és felejtés bonyolult 

összefüggésrendszerének tudatos mozgósítása, az épített városi környezetnek mint a kollektív 

identitás ritualizált terének módosítása.  

2.1.3 A posztmodern állapot és a posztdependens identitás mint 

válságnarratíva 

A. Assmann szerint a posztmodern az emlékezet és történelem közötti sajátos kölcsönhatás 

révén újfajta emlékezetfolyamatokat generál. Az 1989–90-es időszakban Európában végbe 

ment rendszerváltozások utáni éveket a „befagyasztott emlékezet olvadásaként” definiálja, 

ezeket követően s főként a történelmi cezúra révén sor kerülhetett a múlt újfajta elbeszélésére. 

Paradoxnak tűnő kifejezéssel az emlékezet történelméről, valamint a történelemről mint 

egyfajta emlékezetről ír:  a rendszerváltásokat követően világossá válik, hogy konstruált 40

emlékezetfolyamatok zajlottak le, ugyanakkor a hamisított történelmi tények leleplezésével 

nem szűnik meg az azokra reflektáló, s így ezen tényeket, eseményeket folyamatosan 

újrateremtő emlékezet. 

  E ponton több elméleti kapcsolódási pont is kínálkozik, ezek áttekintése révén 

egyfelől gazdagíthatók a konkrét esetek elemzési aspektusai, ugyanakkor az elmúlt évtizedek 

kulturális sajátosságainak esszenciális jegyei is kirajzolódnak – különös tekintettel az egykori 

keleti blokk, ill. a volt Szovjetunió traumatikus narratívái esetében. A posztmodern elmélet, 

amely a másodlagosság és szimuláció dialektikáját leplezi le, valamint a posztkoloniális 

kritika mint a posztdependens kultúrák hiány-tapasztalatának elemzése korunk fragmentált 

identitáskonstrukcióinak értelmezése felé mutat. 

 Uo. 65.39

 Uo. 61–62.40
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  A posztmodern a 20. század második felének talán legtöbbet használt terminusa, 

értelmezési köre szinte megragadhatatlan, előzményeitől, nemzeti jellegzetességeitől 

társadalomfilozófiai elemzésén át a művészeti aspektusokig számos önálló, nagyívű elemző 

munka tárgyát képezte, ehelyütt az identitáskonstrukciók sajátos határhelyzetének, valamint a 

valóság mint elbeszélhető narratíva problémájának szemszögéből szerepelnek a legfontosabb 

megközelítések. 

  A posztmodern nyugat-európai és tengerentúli megközelítése, ill. az orosz 

posztmodern sajátosságainak történelmi kontextusba helyezése hasonló kulcsfogalmakat emel 

ki, egy lényegi ponton mégis eltérő kultúrtörténeti szempontrendszert generál. Fredric 

Jameson a kultúripar aspektusából elemezi a művészeti alkotás szerepét, az autonóm 

műalkotás megszűnését a másodlagos – mediatizált és mediatizációra tervezett mesterséges – 

valóság kontextusában látja. Jameson posztmodern kultúrája az Egyesült Államok globális 

kulturális termeléseként jelenik meg, az interpretáció, az utópia és a történetiség fogalmait 

elsősorban egyes művészeti ágak (pl. video, film) jellemző jegyeiként használja. A 

baudrillard-i szimuláció-elmélet Jameson koncepciójában is megjelenik, a szerző a pastiche 

(üres paródia) jelenségét hasonlítja az eredeti nélküli másolathoz. A totalitásra törő 

térstruktúrák (szállodák és bevásárló komplexumok miniatűr városként történő értelmezése), 

az intertextualitás mint az ismétlés radikális esete (jelentésrétegek egymásba illesztése 

művészeti ágakon átívelve az épületrészektől az irodalmi szövegig), s főként a mediatizált 

utópisztikus tér koncepciójának megragadása a posztmodern által megkérdőjelezett és 

kiüresített valóság alapelemeit tárja fel.  41

  Jürgen Habermas az archaikus társadalmak mitikus világképét, a korai 

magaskultúrák egyszerű interpretációs eljárásait, majd pedig a fejlett magaskultúrák – s 

elsősorban a nagy világvallások – ideologikus legitimációját követően a társadalmi egységek 

koherenciájának széthullását és az identitásnak a szociális kapcsolati hálótól történő 

elszakadását tartja korunk válságtendenciájának. Következményként a károsodott identitás 

különféle formáit említi (pl. hasadt identitás).  Habermas ugyan „torz civilizációs 42

fejleményekként”  jellemzi az egypártrendszert (a kommunista pártállamot nevesíti), annak 43

működési elveit nem, csupán következményeit hozza összefüggésbe a posztmodern 

identitásválsággal. 

 Jameson, F. (2010). A posztmodern avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája. Ford. Dudik A. É. 41

Budapest, Noran Libro
 Habermas, J. (1994b). 141–182.42

 Uo. 178.43
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  Jean-François Lyotard is válságállapotot rögzít, amit elsősorban az elbeszélhetőség 

problematikája, a nagy legitimáló narratívák vége jelent. „Végsőkig leegyszerűsítve, a 

«posztmodernt» a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként határozom meg.”  44

Mint a fentiekben, úgy Lyotard is paradigmaváltásként értelmezi a posztmodernt, amelynek 

nyitópontjaként a holokausztot nevezi meg, ezzel mintegy az adornói állítást parafrazálja: a 

nagy elbeszélés lehetetlen, de az elbeszélhetőség szükségképpen kísérlet tárgya kell, hogy 

maradjon.  45

  A fenti elméletekben, noha a klasszikus korszakolási gyakorlat elkerülését tartják 

szem előtt, a posztmodern a 19. század közepén és végén megváltozott tudományos, 

művészeti, társadalmi kontextus következménye. Paradigmaváltás történt az ábrázolás (egyedi 

műalkotás eltűnése az idézetesség és a másodlagosság koordináta-rendszerében), a 

városépítészet (világháborúkat követő romvárosok és újjáépítések), összességében az 

elbeszélhetőség területén. Az információhalmaz strukturálatlansága, a múlt szerepének 

problematizálása töredezett identitást eredményez. Az orosz posztmodern hasonló lényegi 

tézisek mentén fogalmazható meg, az orosz kultúrtörténet sajátosságai miatt azonban lényegi 

különbséggel. 

  Mihail Epstejn a posztmodern és Oroszország kapcsolatát vizsgálva ugyanis 

szűkösnek tartja a jelenség 20. századi leírását, jóval korábbról, I. Péter és Pétervár 

megalapításától eredezteti azt. Epstejn koncepciójának lényegi magva az, hogy a posztmodern 

mint eszmei-esztétikai projekt mélységesen ismerős az orosz kultúra számára, a terminus 20. 

század végi térhódítása az orosz gondolatiság és tapasztalat alapélményeire épült.  46

  Epstejn posztmodern-modellje is a trauma, a határhelyzet, a valóságteremtés 

fogalmai mentén rajzolódik ki. Baudrillard alapfogalmát, a szimulációt, azaz valóságkreálást, 

valamint hipervalóságot használja, feltárva e folyamat évszázados orosz hagyományát. A 

feldolgozhatatlan mennyiségű és strukturálatlan információhalmaz okozta posztmodern 

 Lyotard, J-F. (1993a). A posztmodern állapot. Ford. Bujalos I. – Orosz L. In Bujalos I. (összeáll.) (1993). 44

A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Budapest, 
Századvég Kiadó, 8.

 Lyotard, J-F. (1993b). Széljegyzetek az elbeszélésekhez. Sammuel Cassin-nek. London. 1984. február 6-45

án. Ford. Bujalos I. – Orosz L. In Bujalos I. (összeáll). (1993). 146.
 Epsejn posztmodern és orosz tradíció összefonódását kidolgozó elméletét magyar nyelven ld. Epstejn, M. 46

(2001). A posztmodern és Oroszország. Ford. Bagi I., Goretity J., Gránicz I., M. Nagy M., Szőke K. Budapest, 
Európa Könyvkiadó
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trauma,  az önmagát kiüresítő forma (ezt jelzi a „szupertől a pszeudoig” alfejezet címével), a 47

referencia nélküli jelek hálózata, tehát hipervalóság, ill. a szimuláció  a nyugati gondolkodók 48

elméletéből ismerős fogalmak. A trauma és a szimuláció egymást létrehozó és fokozó 

folyamatok: a jelek és képek mennyisége révén traumatizált egyén már nem képes a jeleken 

mélyebbre hatolni – a valóság pedig egyre több olyan jelet termel, amely mögött nem húzódik 

referencia. (Lényegében a szovjet ideológia okozta traumára vezeti vissza a konceptualizmus 

felszínre törését.)  49

  Epstejn elmélete a következő két tétel nyomán megfogalmazott állítás miatt mutat 

jelentős eltérést a posztmodern elméletének szokásos leírásától. (1) Az orosz kultúra a 

másodlagosság, a valóság helyett a valóság jelei mentén épült már Pétervár felépítése óta. (2) 

A kommunizmus mint idea megvalósításának kísérlete, a szocialista ideológia, s annak 

legfőbb célja az volt, hogy az eszmék ne csupán irányítsák a valóságot, hanem egyenesen 

létrehozzák saját valóságukat. Mindez a posztmodern lényegi jegyeit hordozza – azelőtt, hogy 

a terminus nevesítette volna e folyamatokat.  

  Az orosz gondolkodás szubsztanciális eleme a másodlagosság, ennek nagyszerű 

példája a római, párizsi, amszterdami, velencei stb. struktúrák átvételével célzottan európai 

jelleget  kívánó, minden elemében eltúlzott Pétervár. A végső soron nem nyugati, ugyanakkor 

jellegében nem is orosz új főváros építésétől kezdve a pusztulás attribútumait hordozza, 

egyúttal megalapozza a valós eredeti nélküli másolat, a szimulakrum orosz hagyományát: 

épületei, utcái a valójában ismeretlen nyugati jelleg szimulációjaként, üres formáiként 

jelennek meg. Az orosz építészek a nyugati stílusoknak megágyazó kulturális reáliáktól teljes 

izolációban éltek és alkottak, így a város már korában mesterkélt hatást keltett – ez a kicsit 

mindenre, valójában azonban semmire sem hasonlító sajátos megjelenés, valamint a belőle 

fakadó hiány képzete létrehozta a pétervári szöveg szépirodalmi szövegkorpuszát.  Epstejn 50

szerint a valóság szimulációjával párhuzamosan folyt az „eredetiség szimulációja az orosz 

irodalomban”, ebben a tekintetben nevezi az Anyegint a regény dekonstrukciójaként az első 

 Az emberi élet időbeli tengelye korlátozott, míg az információ, tudás, élmény stb. mennyiség nő, 47

feltételezhető időbeli korlát nélkül. Epstejn szerint e tekintetben rokon a marxizmus, az egzisztencializmus és a 
posztmodern, ugyanis eltér terminológiával (elidegenedés, magántulajdon, a realitás halála, szimulakrum) 
mindhárom ezt az aránytalanságot próbálta megoldani. Ld. a posztmodern traumát vizsgáló írását: Epstejn 
(2001). Az információrobbanás és a posztmodern trauma. Ford. Goretity J. In Epstejn (2001). 301–335.

 Эпштейн, М. Н. (2005). Постмодерн в русской литературе. Москва, Высшая школа, 40–51.48

 Epstejn (2001). 307–308.49

 Pétervár sajátos szemantikai hálója kapcsán ld. a dolgozat 4. fejezetét.50
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posztmodern irodalmi alkotásnak: a regény helyét a regény jelei veszik át.  Az orosz tudat 51

másik mélyen posztmodern jegyeként pedig a valóság helyére lépő jelek tapasztalatát rögzíti. 

  Az ismeretlen Nyugatnak mint a valóságnak a valóság jeleivel történő helyettesítése 

olyan orosz kultúrtörténeti archetípus, amely évszázadok óta jelen van az orosz tudatban. A 

pétervári városalapítással induló, majd a nyugatos–szlavofil ellentét (1830–40-es évek) során 

kicsúcsosodó Nyugat-megjelenítés (nem pedig egyes konkrét nyugati országok) mintegy 

másodlagos valóságként, pontosabban a valóságnak csupán jeleként szerepel az orosz 

gondolkodásban. Tapasztalat és ismeret híján az orosz értelmiség ezzel egy saját nyugat-

képzet létrehozására kényszerül, amely a szláv történelmi és kulturális tudat ellentéteként lép 

fel (akárcsak Pétervár esetében), s amely azonban szükségszerűen nem fedi a nyugati 

értékeket. Epstejn szerint az elképzelt Nyugat szinte vallásos élményként rögzül, sajátos 

„hiper-Nyugatként”, sőt, „Nyugat szigetvilágként”, amely kizárólag Oroszország területén és 

az orosz tudatban létezik.  Ezzel Oroszország jóval a nyugati civilizáció előtt megvalósítja a 52

dekonstrukciót: azzal a kísérlettel ugyanis, hogy a Nyugat mintájára hozza létre saját 

történelmét és kultúráját, valójában egy Nyugat-képzet dekonstrukciója megy végbe, az annak 

ellenében létrehozott orosz kulturális gondolkodás pedig szükségszerűen hipervalóság.  53

  A szocialista ideológia valóságteremtő eljárása, az élet minden területére kiterjedő 

totális propaganda, a marxista dialektika fogalomalkotása, valamint a kiüresített eszmék  54

hosszú távú működése éppen azért valósulhatott meg és állhatott fenn, mert az orosz 

eszmeiség évszázadok óta hasonló eszközökkel kondicinálta magát.   55

  Epstejn kultúrtörténeti aspektusból is kidolgozza a posztmodern mint lényegi orosz 

archetípus tézisét. A nyugati modellhez képest társadalmi-kulturális értelemben lemaradt 

orosz kultúra gyors tempóban igyekszik ledolgozni ezt a distanciát. Átugorva egyes 

lépcsőfokokat (lényegében kihagyva a reneszánszot és barokkot) hamarabb jut el bizonyos 

fázisokhoz (amire példa Puskin és Gogol művészete), s a posztmodern is korábban 

jelentkezik. Ennek tükrében az orosz posztmodern három történeti formáját különbözteti meg. 

 Epstejn (2001). 43–44.51

 Эпштейн (2005). 103–110.52

 Epstejn (2001). 65–66.53

 Epstejn siet tisztázni az üresség dialektikája és a negatív dialektika közötti különbséget, amennyiben az 54

előbbi nem egy tézis tagadása, hanem minden létező elv megsemmisítése, mintegy maga a dialektika 
összeomlása, míg utóbbi alapja egy tézis elutasítása, antitézis felállítása, ahol tézis és antitézis nem törli 
egymást (pl. Adorno, frankfurti iskola). Эпштейн 117.

 „(…) a totális ideológia talaján olyan hipervalóság jött létre, amely – mint valamennyi olyan másolat, 55

amelynek nincs eredetije – nem értékelhető az «igazság-hazugság» hagyományos terminológiájával, mivel 
olyan eszmékből állt össze, amelyek milliók számára valósággá válnak.” (kiemelés az eredetiben) Epstejn 
(2001). 39.
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Elsőként a szovjet éra előtti periódust jelöli ki, amely során az elképzelt nyugati formák 

megjelenése, a Nyugatról kölcsönzött fiktív elemek szimulációja megy végbe. A második 

szakasz a szovjet korszak, amely a korábban létezett valóságot totálisan aláveti az ideológia 

nyomán létrehozott hipervalóságnak. Végül a posztszovjet időszak következik, amelynek 

homlokterébe a feltételesség, másodlagosság elismerése, a játék, az irónia, a paródia 

térhódítása kerül.  56

  Amennyiben a hipervalóságot a valós és nem valós jelek és jelentések közötti határ 

elmosódásaként értelmezzük, amely világban tehát immár nem ragadható meg a különbség 

referencia és szimuláció között (ui. a képek és jelek már nem referálnak semmire), akkor az 

orosz tudatban kialakult Nyugat-kép mint hipervalóság epstejni meghatározása 

megalapozottnak tűnik. A napjaink technológiái révén létrejövő hipertérhez hasonlóan 

ugyanis az orosz gondolkodás is kitermelte a Nyugat koherens, ám szimulált képét, amelyet a 

„valós” Nyugatról szórványosan beáramló információval keverve „használt” a 

mindennapokban. Ez a valóságteremtési tapasztalat alapozhatta meg a szovjet ideológiai 

gépezet eljárásait, amelyek révén sikerült véghezvinni a valóság lebontását és kifejleszteni az 

eredeti nélküli másolat kultúráját. 

  Az orosz kulturális tudat ez alapján évszázadok óta hordozója a posztmodern állapot 

legjellemzőbb elemeinek, így a kiüresített jelentés és a referencia nélküli valóság 

tapasztalatának is. Az üresség és a hiány ugyanakkor egy másfajta válságállapot tipikus 

jegyeként is megragadható, a posztkoloniális kritika hiány- és üresség-képzetén keresztül. A 

posztszocialista válság-állapotot a posztkoloniális hiány-érzettel párhuzamba állító elméletek 

az 1989–1991-es időszakban végbement politikai változások, valamint az azok következtében 

kirajzolódó társadalmi folyamatok vonatkozásában arra helyezik a hangsúlyt, hogy az egykori 

szovjet államok, valamint a keleti blokk országainak kulturális és irodalmi tendenciái 

leírhatók a posztkoloniális kritika eszköztárával.  A két paradigma közös pontja a hatalmi 57

berendezkedés formaváltozásainak a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatása, amelynek 

lenyomatát a társadalmi minták és kulturális gyakorlatok őrzik. A hatalom által elhallgattatott 

tömegek, a központi irányítás és a marginalizált, perifériára szorított (vagy ott tartott) 

 Эпштейн 125.56

 Többek között ld. Christina Sandru, Bogdan Ştefǎnescu, Madina Tlostanova munkáit, valamint a 57

Postcolonial Europe folyóiratot (http.//www.postcolonial-europe.eu, utolsó hozzáférés: 2016. 06. 02.), ill. a 
posztszocialista és posztkoloniális paradigmák közötti kapcsolathoz az alábbi, összefoglaló tanulmányt, az 
irodalmi és kulturális sajátosságok elemézéséhez pedig a tanulmánykötet többi szövegét: Tlostanova, M. 
(2015). Postcolonial Theory, the Decolonial Option and POstsocialist Writing. In Pucherová, D. – Gáfrik, R. 
(ed.) (2015). Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Leiden – Boston, Brill 
Rodopi. 27–45.
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diskurzusok közötti ellentét, ill. az utóbbinak az előbbitől való függősége (dependence)  58

mindkét esetben alapvető, amiképpen jellemző a városi tér sérülése, erőszakos rombolása, 

elpusztítása. A két elmélet közötti átmenetre utal Alexander Etkind megfogalmazásában 

„belső kolonizációként”  leírt folyamat is, amely lényegében az ún. belső emigrációba  59 60

kényszerítés szovjet gyakorlatának szinonimájaként értelmezhető. Ezzel a tágan értelmezett 

gyarmatosító hatalom mintegy megtagadja, elutasítja alávetettjét, nem veszi tudomásul annak 

létét – a szovjet ideológia létrehozott valósága nem biztosított teret az ideológiai okokból 

marginalizált identitás számára, így az egyfajta űrré (void), önmaga hiányává (absence) 

változik. 

  A posztmodern 1970–80-as évekbeli nyugati térhódításával tehát az orosz kulturális 

tudat szintjén archetipikus szimuláció, kiüresítés és hiány csupán újabb színezet kap. A 

szovjet valóság mint létrehozott valóság (avagy művészeti alkotás)  a hetvenes évektől az 61

orosz konceptualizmus játékává válik.  A Szovjetunió felbomlása az ideológiai szimulakrum 62

valóságának leleplezésével kecsegtetett, azonban A. Assmann fent idézett tézise a konstruált 

emlékezetfolyamatok tisztázásáról a posztszovjet és posztszocialista térségben nem mehet 

zavartalanul. 

  A következő fejezet arra keresi a választ, hogy a vázolt elméletek és koncepciók 

segítségével, a posztmodern orosz jegyeinek megismerése révén, a konstruált valóság mint 

kiindulási pont jegyében, valamint a hiány és az űr mint alapvető értékkategóriák 

felhasználásával miként ragadhatók meg a többszörösen traumatizált és megkonstruált 

Kalinyingrádi körzet identitásstruktúrái. 

 A függőségi viszonyból kiindulva napvilágot látott a post-depence fogalma, amely a rezsim és az általa 58

elnyomásban tartott rétegek körül kirajzolódó társadalmi, kulturális következményeket takarja és önálló kutatási 
irányt képvisel. Ld. például a Post-Dependence Studies Center munkáját Varsóban.

 Etkind, A. (2011). Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience. Cambridge, Polity. Idézi 59

Tlostanova, M. (2015). 31.
 Az emigráció és a belső emigráció fogalmáról például Joszif Brodszkij esetében ld. Szőke K. (1997). Az 60

emigráció otthonosságáról. Beszélő 7. évf. 15. sz. http://beszelo.c3.hu/cikkek/…az-emigracio-otthonossagarol 
(Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 02.)

 A szovjet és posztszovjet valóság posztmodern jellegét hangsúlyozza Boris Groys is, egyenesen totális 61

művészetként aposztrofálva Sztálint, aki a majakovszkiji értelemhez hasonló művészeti alkotássá változtatta a 
valóságot. Groys ezzel a szocialista realizmust és általában totalitárius művészetet az avantgárd mozgalmak 
következményeként, sőt, csúcsteljesítményeként írja le. Ld. Groys, B. (1992). The total art of Stalinism: avant-
garde, aesthetic dictatorship, and beyond. Princeton, N.J. Oxford, Princeton University Press., utal rá Эпштейн 
93–94.

 Epsejn külön nagy fejezetben foglalkozik a konceptualista művészettel, ld. Эпштейн 127–232.62
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2.2 A K. városi identitás aspektusai 

„Ami az egyes individuumokat „mi”-vé kovácsolja, nem más, mint a közös tudás és 

önelképzelés konnektív struktúrája, amely egyfelől közös szabályokra és értékekre, másfelől a 

közösen tapasztalt múlt emlékeire támaszkodik.”  J. Assmann e tézismondata alapján 63

vizsgálva Königsberg/Kalinyingrád történelmi eseményeit, az azokra épülő emlékezeti 

eljárásokat, valamint a tudatosan konstruált emlékezetpolitikai és ideológiai célzatú 

narratívákat, leírható a terület kollektív identitásának többszörösen traumatizált, szakadozott 

jellege. 

  A kalinyingrádi identitás konnektív struktúrája egy közös, egyénileg mégis 

differenciált élmény: az 1945 utáni betelepítés után a „máshonnan ide költözés” momentuma, 

amely minden  „máshonnan” érkezett személy vagy család esetében eltérő lehetett, s benne 

egyetlen közös pontként az azonos irány, az „ide” ragadható meg. Az első generációs 

kalinyingrádi lakosság közös múltbeli élménye ezért jórészt hiányzott, majd a betelepítést 

követően meginduló városi építkezésekkel egyidőben konstruálódott – kizárólag a 

város(át)építő jelen révén válhatott a kalinyingrádi „városalapító” múlttá. Ezért a 

kalinyingrádi „mi” alapélménye (vagy más megfogalmazásban a „mi érzés” / „we feeling”,  64

közös élmény) a rom, a hiány és a trauma lett – egyfelől mint a traumatizált város, másfelől az 

elhagyott, korábbi otthon képzeteként. A városépítés aktusa alapvetően a városi narratívák, s 

főként teremtésmítoszok révén kialakuló kollektív identitás fundamentuma, a város lakosait 

összekapcsoló közös tapasztalat kezdőpontja. A betelepítés után kezdődő építkezések 

Kalinyingrád történeti origóját, nullpontját voltak hivatottak kijelölni, azonban az e helyütt 

eleddig létezett város nyomainak markáns jelenléte miatt a königsbergi romváros élménye 

meghatározóvá vált. 

  A pusztulásra ítélt város természetes (minthogy a városról az új lakóknak egyéb 

élményük nem volt, annak vett) üresség-érzetét írta szándékoltan, „mesterségesen” felül a 

szovjet ideologikus narratíva a második világháborús győzelem diadalittas képével. Itt 

utalunk vissza arra, hogy e lakosság közös múltbeli élménye csak részben hiányzik, mert a 

szovjet ideológiai struktúrák, a propagandagépezet mint a közös szovjet múlt tapasztalata a 

 Assmann, J. (2004). 16.63

 Lebow, R. N. (2006). The Memory of Politics in Postwar Europe. In Lebow, R. N. – Kansteiner, W. – 64

Fogu, C. (ed.) (2006). The Politics of Memory in Postwar Europe. Durham and London, Duke University Press. 
3.
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jelenben is ható és létező folyamatokat generált: a königsbergi romokon épülő kalinyingrádi 

valóság szovjet szimulációja mintha csak az epstejni fogalmak évszázados tradíciójának 

fizikai megvalósítása lenne. A K. városi identitás vizsgálatának sarokpontja az a felismerés, 

hogy a szovjet ideológia posztmodern, s egyúttal mélyen orosz jegyeinek tendenciózus 

használata mindmáig folyik. 

  Az Oroszország-szerte hatalmas népszerűségnek örvendő és monumentális keretek 

között megrendezésre kerülő Győzelem napi (május 9.) eseményeknek  különösen jelentős 65

szerepük van Kalinyingrádban: az ünnep mint rítus kulturális koherenciát teremt, e háborús 

győzelem évenkénti, tendenciózus hangsúlyozása a szovjet alapokon nyugvó, nagy mértékben 

birodalmi jellegű kalinyingrádi identitás erősítését szolgálja. A moszkvai központú, de 

országszerte megrendezésre kerülő katonai felvonulás a veteránok felvezetésével, háborús 

emlékművek megkoszorúzásával, kitüntetések átadásával Brezsnyev hatalma idején vált 

kultikus rítussá, akinek kultusza Leninéhez hasonló méreteket öltött. 

  Königsberg annak a német múltnak a szimbóluma, amelyet a Szovjetunió legyőzött 

és ezen a helyen eltörölt a Föld színéről, helyén pedig Kalinyingrádot, e győzelem örök 

hírnökét kezdte építeni.  Az ünnep keretei kitágulnak (az assmanni rituális koherencia 66

fogalma alapján): a történelmi újrajátszás (reenactment) folyamatában Kalinyingrád mai lakói 

a Königsberget ostromló szovjet katonák identitásának folytatólagos hordozói, sőt, 

élményeikben osztozó, legitim leszármazottai, így az évenkénti ismétlés mellett az eredeti 

esemény interpretáció formájában valóssá válik. Annál is inkább, mert a háború szovjet 

áldozatainak felidézésével (ill. a még élő veteránok felvonultatásával) a hősökre és a holtakra 

való emlékezés, „a kulturális emlékezés ősformája” valósul meg.  A május 9-i ünnep és 67

A Győzelem napi katonai parádén és ünnepségeken keresztül megjelenő Nagy Honvédő Háborúról mint az 65

orosz identitás alapeleméről többek között ld. Wolfe, T. C. (2006). Past as Present, Myth, or History? 
Discourses of Time and the Great Fatherland War. In Lebow, R. N. – Kansteiner, W. – Fogu, C. (ed.) (2006). 
The Politics of Memory in Postwar Europe. Durham and London, Duke University Press. 249–283.

 Május 9-én egész Oroszország azt ünnepli, hogy a Vörös Hadsereg térdre kényszerítette a náci német 66

csapatokat és megszabadította Európát a hitleri pusztítástól. Ugyanakkor – amint arra pl. Aleida Assmann 
felhívja a figyelmet – az orosz emlékezetben nincs helye annak a napnak, amikor ugyanez a hadsereg 
felszabadította az auschwitzi haláltábort, noha ezt a napot – január 27. – az Európai Parlament 2005-ben az 
európai megemlékezés napjának nyilvánította. Oroszország tehát nem tartozik bele a holokauszt 
emlékezetközösségébe annak ellenére, hogy a Győzelem napja az orosz identitás egyik sarokköve. Vö. 
Assmann, A. (2014). A holokauszt – globális emlékezet? Egy új emlékezetközösség kiterjedtsége és korlátai. 
Ford. Gyuris K. In Szász A. L. – Zombory M. (szerk.) (2014). 177.

 Assmann, J. (2004). 61.67
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rituális enumeráció  az orosz identitás szerves része: Oroszország (valójában a Szovjetunió) 68

az agresszor náci Németország hős leigázója, amely győzelemben minden orosz (azaz 

szovjet) polgár osztozik. Ebben a napban összesűrűsödik a tér-idő, megteremtődik az a „nem-

egyidejűség”,  amely több ponton is záloga az orosz identitásnak: 1) folytonosságot teremt a 69

szovjet és az orosz korszak között, miközben 2) a szovjet győzelmi mámort erősítve háttérbe 

szorítja a szovjet terror bűneit.  Ennek alapja az a szovjet kánon, amely az ideológiai 70

hadviselés eredménye, és nemcsak ennek az ünnepségnek a vonatkozásában: a múltnak 

kizárólag egyetlen narratívája létezhet, amit a párt (a vezető, a hatalom stb.) képvisel. 

  Ez a nap Kalinyingrádban is a kollektív identitás győzelmi aspektusát hivatott 

hangsúlyozni, annál is inkább, mert e térségben túl sok a nem-szovjet, sőt, a szovjet-orosz 

szimbolikával ütköző – assmanni értelemben vett – bizonyíték. A helyzet sajátosságát tehát az 

adja, hogy a kulturális emlékezetben stabil helyet betöltő Győzelem napja az 1945-ös 

győzelem emlékezetét mozgósító ünnepként megteremti az időbeli folytonosságot, míg térbeli 

ellentmondásba ütközik: a város terében lakó oroszok ma a város terében egykor lakó 

németek feletti győzelmet ünneplik. Ezzel a „nem-egyidejűség” mellett egyfajta „nem-

egyterűség” képződik: a Königsberg feletti – metonimikusan az egész náci Németország felett 

aratott – győzelem emlékezete Kalinyingrádban porosz–német (azaz európai)–szovjet–orosz 

térbeli közegben zajlik. 

  Kalinyingrádnak a győzelem városaként történő megjelenítése nem olvaszthatta 

magába a königsbergi porosz–német múltat, hiszen paradox helyzetet szült volna: a legyőzött 

is része lett volna a dicsőséges történeti narratívának, amelynek pedig alapeleme az 

ellenségkép életben tartása. A múlt eltűntetésére tett kísérletek az emlékezet konnektív 

struktúráinak negatív megjelenési formái.  Ez különösen hangsúlyos a königsbergi térelemek 71

 A Győzelem napja, hivatalos nevén a Vörös hadsereg és a szovjet nép náci Németország felett az 1941–68

1945 közötti Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének ünnepe, az 1945. május 8-i döntés alapján már 
abban az évben életbe lépett, bár az első grandiózus katonai felvonulást – a Győzelem felvonulását – nyáron, 
1945. június 22-én tartották meg a Vörös téren, Moszkvában. Az állami ünneppé nyilvánított napot Sztálin 
1947-ben munkanapként számon tartott ünneppé módosította. Wolfe posztszovjet emlékezettel foglalkozó 
tanulmánya szerint ezt egyfelől Sztálin paranoiája indokolta, az a félelem, nehogy a háborús győzelem 
emlékének nagysága felülmúlja a Vezér alakjának nagyságát. Másfelől a szovjet nép ideológiai célzatú 
nevelését is szolgálhatta: egy háború megnyerhető ugyan, a forradalmi berendezkedésnek azonban továbbra is 
fenn kell maradnia. Az ünnep 1965-ben kapta vissza állami ünnepnap státuszát. Ld. Wolfe, T. C. (2006). 262. 
265.

 Assmann, J. (2004). 84.69

 A kollektív nemzeti emlékezet mindig valamilyen szándékolt cél mentén épül fel, Margaret Atwood ezt a 70

tudatos felejtés aktusában ragadja meg, amikor rámutat: hajlamosak vagyunk emlékezni a rettenetes dolgokra, 
amiket velünk tettek, s elfelejteni azokat a rettenetes dolgokat, amelyeket mi követtünk el mások ellen. Atwood, 
M. (1997). In Search of Alias Grace. Ottawa, University of Ottawa Press. 8. Idézi Assmann, A. (2008). 67–68.

 „Az elevenen tartás és az évezredeket átívelő fonalfelvétel újdonsült pozitív formáinak megfelelői a 71

kívülre telepítés okozta felejtés, valamint a manipuláció, cenzúra, megsemmisítés, átírás és mással helyettesítés 
útján való elfojtás negatív formái.” Assmann, J. (2004). 23.
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elpusztulása és elpusztítása tekintetében. Kalinyingrádban eltűnt azon bizonyítékok jelentős 

része, amelyek az emlékezet révén végbemenő, a múlt rekonstrukcióját célzó folyamatokhoz 

szükségesek. A térbeli hiány és a felejtés folyamatában ugyanakkor fontos szerepe van a 

hátrahagyott saját tér szimbolikus újrateremtésének. E tekintetben kettős funkciója van az 

egykori könisbergi városszövetben felépített tipikusan orosz térstruktúráknak: egyfelől uralják 

a „leigázott” múlt terét, az orosz kultúra attribútumai segítségével relativizálják a történelmi 

múlt emlékeit, másfelől az orosz – főleg egyházi – építészet parafrazálásával megteremtik az 

orosz – vallási – hagyomány narratíváját.  72

  A K. városi identitás összetett és ellentmondásokkal tarkított struktúrája magába 

foglalja a posztszovjet kulturális valóság Oroszország-szerte sok helyütt fennmaradt 

hozadékait. Számos orosz városban vannak zavarba ejtő terek, ahol – példának okáért – 

továbbra is köztéri pozíciót foglalnak el az immár nem is egyféle szerepet játszó Lenin 

szobrok. Egyszerre jelennek meg (1) egyfajta ironikus-nosztalgikus produktum szerepében, 

(2) a történelmi-politikai legitimáció egy megkésett és paradox eszközeként, (3) a szovjet 

korszak tudatos mementójaként, vagy (4) kiüresedett és elfeledett tereptárgyként. Annak 

fényében, hogy a holokauszt-tagadással szemben a sztálini pusztítás tagadása vagy 

bagatellizálása nem számít bűncselekménynek Oroszországban,  s különösebb társadalmi 73

következményekkel sem jár, sőt, a szovjet idők propagálása gyakori jelenség, ami akár 

jelentős társadalmi támogatást is élvezhet,  a fenti lehetőség közül a harmadik variáns tűnik 74

domináns szerepnek. Egy leegyszerűsítő neo-szovjet avagy szovjet éra iránti nosztalgikus 

narratíva felállítása helyett szükséges hangsúlyozni e szobrok sajátos kalinyingrádi 

jelentőségét: a szovjet múlt emlékezete e térségben az orosz történelmi tudatot erősíti, míg a 

problematikus német múlt relativizálása, háttérbe szorítása megy végbe. 

  E fenti folyamat szakaszai a Kalinyingrádi körzet földrajzi és geopolitikai 

helyzetében kiemelt jelentőségűek: egy Európa peremén fekvő orosz térség erős nacionalista 

identitása kulcsfontosságú Putyin elnök (akinek első felesége éppen Kalinyingrádból 

származott) és a birodalmi tervek mentén körvonalazódó orosz külpolitika szempontjából. A 

 Erről ld. a Megváltó Krisztus székesegyház felépítését a Győzelem terén (a dolgozat 3. fejezetében).72

 Erre többek között Alexander Etkind is felhívja a figyelmet. Ld. Etkind, A. (2004). Hard and Soft in 73

Cultural Memory: Political Mourning in Russia and Germany. Grey Room 16, Summer, 44.
 Sztálin népszerűségét jól mutatja a 2008-ban lezajlott Oroszország neve (Имя России) televíziós 74

választóműsor, amely során az orosz történelem legnépszerűbb alakját mint az orosz nemzet brandjét keresték a 
szervezők. A Nagy Könyv itthoni menetéhez hasonlóan minden alakot egy felkért prókátor képviselt. A 
versenyben Alekszandr Nyevszkij és Sztolipin mögött Sztálin a harmadik helyen végzett. (Lenin pedig a 
hatodik lett.) A „versenyzők” és a műsorfolyam bemutatását ld. Szvák Gy. (szerk.) (2009). A tizenkét 
legnagyobb orosz. Budapest, Russica Pannonicana. A projekt oldala: http://nameofrussia.org. (Utolsó 
hozzáférés: 2016. 10. 02.)
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K. városi emlékezetnarratíva hiányosságai, a több ponton tematizálódó üresség-képzet 

azonban nem „tölthető fel” maradéktalanul régi-új politikai-ideológiai tartalommal annál is 

kevésbé, mert K. városban egy, a huysseni „elképzelt emlékezethez”  hasonló pszeudo-75

emlékezet alakult ki Königsbergről, amelyről az itt élők egyikének sincs egyéni (vagy 

leszármazottak nyomán kommunikatív) emlékezete.  A pszeudó-emlékezet fiktív narratívája, 76

az emlékezet mint az emlékezet rekonstrukciója  jön létre, és a megmaradt, valamint éppen 77

az elpusztult königsbergi építészeti emlékek körül sűrűsödik össze. Kant alakja és a 

königsbergi hidak problémája ugyanúgy jelen van a mai város jelentésrétegei között, mint a 

borostyánszoba rejtélye, tehát a történelmi tények és a mitikus, vagy fiktív városi narratívák 

együttesen hozzák létre a városmítoszt (e legendákra alább visszatérek).  Történelem és 78

legenda kapcsolatát az identitás, emlékezés és lokalitás aspektusából tárgyaló tanulmányában 

Gyáni Gábor éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi emlékezet mintegy átveszi a 

hivatalos, ún. nagytörténet szerepét az identitás létrehozásának aktusában, amikor a történelmi 

tényeket sajátos adalékokkal egészíti ki.  A königsbergi múlt kapcsán ennél többről van szó, 79

hiszen Kalinyingrádban a történelmi tények helyett azok hiánya dominált, így a múlt 

misztikus történetei különös hangsúlyt kaptak – így válhattak a K. városi narratíva részévé. 

  A borostyánszobát, s főként eltűnését övező misztikus atmoszféra a hiányos 

königsbergi múlt egyik jelölője, emellett a K. város és Pétervár között húzódó párhuzam 

 Huyssen beismeri, hogy a terminus problematikus, hiszen minden emlékezet fiktív, virtuális, ennyiben 75

elképzelt, mégis különbséget tesz a „megélt tapasztalatokon alapuló” és a mintegy fogyasztási cikként a média 
dimenzióiból áradó emlékezet között. Huyssen, A. (2014). 40.

 A generációk közötti, a traumatikus események emlékezetének fennmaradása korunk egyik legfőbb 76

emlékezetpolitikai-identitásképzési kérdése, amely leggyakrabban a holokauszt emlékezetének aspektusából 
elemzett. A genocídium során elpusztított embertömegek emlékezete, a trauma átélése, mindennek átadása 
elsősorban a túlélők elbeszélései nyomán rekonstruálható – éppen ezért definiálódik több helyütt kritikus 
pontként a kilencvenes évek eleje. Kalinyingrádban olyan események fiktív emlékezete jelenik meg, 
amelyeknek leírása megismerhető, az azokat átélő személyekkel ugyanakkor semmiféle közösségi kapcsolat 
nem fűzi össze a mostani lakosokat. Amikor tehát A. Assmann Margaret Atwoodot idézve egy olyan esemény 
emlékezetét hozza példaként, amelyet az elbeszélő nem élhetett át, annak résztvevőit mégis „mi”-ként, nem 
pedig „ők”-ként rögzíti, a közösségi kohézió és a közösségi emlékezet örökíthető és sajátként beépülő esetét írja 
le. Ld. Assmann, A. (2008). 52. Timothy Snyder nyomán Dan Stone is erre a folyamatra hívja fel a figyelmet: 
„(…) a holokauszt-emlékezet fejlődésének megértéséhez mindenképp szem előtt kell tartanunk a különbséget a 
holokauszt túlélők emlékei és a «kollektív emlékezet» között, amely egész társadalmakban él, amelynek tagjai 
jórészt nem élték át a holokausztot.” Stone, D. (2005). Emlékek, emlékművek és múzeumok. Ford. Bart D. In 
Kovács M. (szerk.) (2005). 326. A folyamat világméretű kibontakozását Zombory Máté ekképp fogalmazza 
meg: „Rendkívül gyors és látványos átalakulási folyamatról van szó, amely a hetvenes évek körül vette 
kezdetét, és egyszerűen fogalmazva abban ragadható meg, hogy a világ olyan részein is «emlékeznek» a 
holokausztra, ahol nem történt meg, és olyanok is, akik személyesen vagy családtörténetileg nem érintettek 
általa.” Zombory M. (2014). Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika. In Szász A. 
L. – Zombory M. (szerk.) (2014).  8.

 Nora, P. (2003). 9.77

 Aleida Assmann fontos megkülönböztetést tesz a mítosz mint terminus történelemtudományi és 78

emlékezetkutatási használata között. Az előbbi esetben a valós és valótlan, míg az utóbbiban történelmi tények 
és a kollektív emlékezetben őrzött események megkülönböztetése mentén definiálható. Vö. Assmann, A. 
(2008). 68–69.

 Gyáni G. (2008). Identitás, emlékezés, lokalitás. 2000, 2008/6. 19–27.79
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motívuma (a legendás szoba története szinte egyidős Pétervárral). A borostyánfaragványokat 

azért készítették, hogy egy terem teljes borítását adják. Ez a lenyűződő alkotás az 1710-es 

években került Pétervárra, amikor a porosz király I. Péter cárnak ajándékozta, a szoba később 

Carszkoje Szeloban, a cári család nyári rezidenciáján került kialakításra. A szoba története a 

második világháborúban vett rejtélyes fordulatot, amikor a náci csapatok a leningrádi blokád 

során leszerelték azt és Königsbergbe szállították. A szoba, azaz a bedobozolt borostyántáblák 

itt tűntek el, 1945-öt követően nem áll rendelkezésre biztos információ a hollétükről – e 

ponton kezdődik a rejtélyes borostyánszoba legendája. Többszáz történet és találgatás látott 

napvilágot azóta, ezek közül több szerint a szoba még mindig a város alatti bunkerekben 

található, más elképzelések szerint a dobozokat végül elszállították, nem tudni azonban, hova. 

A szoba mindmáig nem került elő, számtalan kutatóexpedíció, ásatás, kincskereső hadjárat 

indult a felkutatására, végeláthatatlan az internetes hírek sora a szoba állítólagos 

megkerüléséről. Az eltűnt kincs legendája a K. városi narratíva misztikus oldalának egyik 

főszereplője, a szoba Königsberg pusztulásával veszett el, a város eltemetett múltjának 

hordozója. A fényűző gazdagság és hatalom jelképeként a Pétervárra, s egészében az orosz 

kulturális gondolkodásra jellemző szimuláció tárgyiasult formája, annál is inkább, hogy 2003-

ban átadásra került Carszkoje Szeloban a szoba rekonstruált verziója.  80

  A borostyánszoba mellett Königsberghez kapcsolódó híres legenda a königsbergi 

hidak problémája. A történet szerint e híres matematikai formula, az Euler-képlet a 

Königsberg központjában állott hét hídhoz kapcsolódik és arra a kérdésre adja meg a választ: 

lehetséges-e úgy végigsétálni a hét hídon, hogy egyiken sem haladunk át kétszer, végül pedig 

a sétát megkezdő kiindulópontra jutunk vissza. Leonhard Euler svájci matematikus  híres 81

képlete révén bebizonyította, hogy ez lehetetlen. A tudós csomópontokból és élekből álló 

gráfként rajzolta fel a problémát, bizonyítása pedig a gráfelmélet, tágabb értelemben pedig a 

kombinatorika fontos eredményeként vonult be a tudománytörténetbe. A városi legenda 

szerint a 18. század derekán a königsbergi lakosok előszeretettel próbálgatták a gyakorlatban 

a lehetséges útvonalakat. A második világháború során a hidak is jelentős károkat szenvedtek, 

a háború utáni évtizedekben pedig a város átépítése során egyes megmaradt hidakat is 

lebontottak. Ezzel a hidak struktúrája is átalakult, a königsbergi rajzolat megszűnt: az egykori 

hét híd helyett ma ugyan nyolc áll a városban, ezek közül azonban csupán három található az 

 A szoba történetéről ld. Fiziker, R. (2003). A legendás borostyánszoba. Budapest, Kortina80

 K. város és Pétervár újabb sajátos összekapcsolásaként érdekes adalék, hogy Euler élete jelentős részét 81

éppen Péterváron töltötte a Szentpétervári Tudományos Akadémia oktatójaként.
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egykori történelmi központ területén.  A hidak problémája is a königsbergi múltba zárult, a 82

borostyánszoba történetéhez hasonlóan a hiány hordozója.  83

  A K. városi identitás alapja lényegében két városnarratíva ütközése, ahol mindkettő 

illuzórikus, egyfajta szimuláció, s mindkettő alapélménye a hiányzó referenciatengely: mind a 

königsbergi történelmi narratíva, mind pedig a szovjet és posztszovjet pozicionálás esetében. 

A hiány betöltésére irányuló eljárások végső soron éppen kihangsúlyozzák azt. A königsbergi 

múlt és tapasztalat teljes mértékben elszigetelt a térség új lakossága számára, a térbeli 

környezet azonban nem a szovjet identitás prototipikus tere. A kalinyingrádi valóságteremtés 

aspektusából a szocialista realizmus városi tere, a königsbergi történelmi narratíva 

szempontjából az emlékezet interpretatív koherenciái (hagyományozás, rítus, kiterjesztett 

kommunikációs aktusok) hiányoznak. Paradox módon ez a túlfeszített helyzet a szovjet 

ideológia egyik alapvetését és a posztszovjet valóság egy fő motívumát idézi, amit Etkind a 

múlt szegmensei közötti ellentmondások figyelmen kívül hagyásaként ír le.  84

  A hiány jelensége, amely mind a posztmodern elméletek, mind pedig a 

posztkoloniális kritika posztszocialista, ill. posztszovjet térségre kiterjesztett irányának 

kulcsmotívuma, többszörösen is megvalósul. Bogdan Ştefǎnescu, a bukaresti egyetemen a 

posztkoloniális és posztszocialista kritika kapcsolatával foglalkozó professzor elemzése 

Alexander Kiossev bolgár kultúrtörténész nyomán a hiány traumatikus érzetén alapuló 

identitás, Baudrillard, Groys és Homi Bhabha posztmodern-kritikája mentén a vákuum-

helyzet, az üresség, a semmi fogalmait tartja a posztszocialista világ legalapvetőbb 

motívumainak.  Ştefǎnescu az 1989-es román forradalom és a szovjet blokk felbomlása után 85

született kortárs román irodalmi alkotások formanyelvében, motivikus rendszerében elemezi 

az űr megjelenését, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a kelet-európai identitás lényegében 

 A városi útvonalak mint városi strukturális elemek ilyen átalakulása nagy hatással van a városról kialakult 82

képre, az image of the city képzetére, ehhez ld. a dolgozat harmadik fejezetében Kevin Lynch elméletének 
összefoglalóját az öt leglényegesebb városi alapelemet feldolgozó kategóriáról.

 A königsbergi hidak legendája mint a szovjet hatalomnak áldozatul esett történelmi narratíva jelenik meg 83

Márton László A mi kis köztársaságunk című regényében. A képzeletbeli königsbergi séta során a hidak mellett 
Kant, a borostyán, és a nyom nélkül eltűnt königsbergi lakosság motívumai révén a szovjet valóságalkotás 
folyamata elevenedik meg a regény egészére jellemző ironikus hangvételben. „Amóta ott nincsenek meg a hidak, 
azóta nincs meg Königsberg. Ezzel szemben amióta itt nincsenek meg a hidak, azóta megvan a mi kis 
köztársaságunk.” (kiemelés az eredetiben) Márton, L. (2014). A mi kis köztársaságunk. Budapest, Kalligram, 
226.

 Etkind, A. (2004). 36–59.84

 „(…) identity is historically grounded in a traumatic sense of lack.” Ştefǎnescu, B. (2015). Filling in the 85

Historical Blanks: A Tropology of the Void in Postcommunist and Postcolonia Reconstructions of Identity. In 
Pucherová, D. – Gáfrik, R. (ed.) (2015). 108.
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(poszt-)koloniális tapasztalat alapján alakul. Az üres hely, a hiány, a vákuum tapasztalata az 

ún. poszt-kultúrák (posztkoloniális, posztdependens)  sajátja.  86

  Az epstejni posztmodern trauma, a posztmodern lényegi orosz jellemzőinek, a 

rombolás–átépítés jelentésképző aktusainak figyelembe vételével, valamint a korábban már 

vázolt és fent kiegészített posztkoloniális nézőpont alkalmazásával definiálhatóvá vált K. 

város mint poszt-kultúra tipológiájának univerzális jegyei. Ez azonban az elemzés egyik felét 

teszi csak ki. A K. városi szimulált történeti narratívák, valamint konstruált 

emlékezetfolyamatok minduntalan ütköztetik a feledésre ítélt múlt és a múlt nélküli jelen 

valóságát. Ezért a mai Kalinyingrád nevű orosz város identitása szükségszerűen különbözik 

az ország bármely más régiójához képest többek között azért, mert a közösségi „mi” 

létrejöttéhez és fenntartásához szükséges rítusok, tehát a hétköznapi rutintól az ünnepekig 

számtalan formában manifesztálódó rituális ismétlés emlékezeti és térbeli közege nem 

egységes, hanem töredezett, narratíváiban egymásnak feszülő. 

  A K. városi identitás részben egyetemes, a traumatizált városi narratívákra (lakosság, 

városépítészet, történeti sajátosságok tekintetében stb.) jellemző jegyek és sajátosan csak e 

térségben kialakult struktúrák elegye. A múlt dekonstrukciójára tett kísérlet nem csak az 

újonnan létrehozott Kalinyingrádban volt jelentős törekvés a háborút követően, hasonló 

tendenciák zajlottak le Gdańsk és Wroclaw egykori német (Danzig, Breslau) városaiban, ahol 

a lengyel nemzeti identitás kialakítása volt a cél, valamint Lviv (Lemberg) és Vilnius (Wilno) 

városában, ahol a holokauszt során elpusztított lengyel zsidó lakosság emlékezetének 

eltüntetése zajlott.  Német múlt és szovjet jelen, majd pedig szovjet múlt és orosz jelen 87

egymásnak feszülése azonban olyan egyedi konstellációt eredményez, amely különösen 

Oroszország e legnyugatibb pontján, Kelet és Nyugat distinkciójának évszázados orosz 

hagyományát napjaink tér-idejében aktualizálja. 

  A dolgozat következő fejezetei azt mutatják be, hogy az emlékezet és felejtés 

aktusai, az identitás mint válságállapot, ill. mint tudatosan alakított keretrendszer milyen 

városolvasati, szépirodalmi, valamint kortárs művészeti narratívákat hoztak létre. 

Amennyiben ugyanis kimutathatóvá válnak ok-okozati, ill. hatásukat térben és időben oda-

vissza érvényesítő valóságok (ideológiai, történeti, művészeti) között átívelő kulturális 

gyakorlatok, lehetővé válik K. város mint eset leírása. 

 Ştefǎnescu (2015). 120.86

 A traumatizált városok sorába illesztett Kalinyingrád kapcsán ld. Blacker, U. (2015). Wrinting from the 87

Ruins of Europe: Representing Kaliningrad in Russian Literature from Brodsky to Buida. Slavonic and East 
European Review, 93, 4. 602.
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3 Városépítészet, közösségi terek, térhasználat a városi 

narratíva és az identitás aspektusából 

3.1 A városépítészet jelentősége, városépítészet és városi 

identitás összefüggése, a városantropológia 

megalapozottsága 

A városok története közel tízezer évvel ezelőttre nyúlik vissza, s több ezer éve születtek a 

legkorábbi olyan szövegek, amelyek egy város leírására tettek kísérletet: a modern városok 

narratíváinak gyökerei Babilon, Jeruzsálem, Trója, Róma elbeszéléséig nyúlnak vissza.  88

Város és szöveg kapcsolata, elsősorban az előbbinek az utóbbira tett hatása,  a kettő közötti 89

kölcsönhatás vizsgálata, a vizsgálódási szempontrendszer szerteágazó fejlődése azonban a 20. 

században, s főként annak második felében bontakozott ki. Az iparosodás, valamint annak 

következtében a városokba özönlő emberáradat, az új lakosok lakhatását, közlekedését, 

munkahelyét biztosító infrastrukturális robbanás új környezetet hozott létre – megváltozott a 

város képe, az egyre összetettebb városépítészeti elemek és együttesek mind bonyolultabb 

városszövetet eredményeztek, ez pedig a város tapasztalatának megváltozásához vezetett. A 

18–19. század fordulója az építészetről való gondolkodás és írás, a szaksajtó megjelenésének 

időszaka, majd a következő századfordulóra a nagyváros fogalmának elterjedéséről és a város 

méretének szüntelen növekedésének tapasztalatáról beszélhetünk.  A történelmi ok-okozati 90

háló is látványos lenyomatot hagyott a városi tereken: a hatalomra került totalitárius rezsimek, 

majd pedig a világháborúk okozta pusztítás azelőtt sosem tapasztalt módon alakította a 

városok történetét Európában – nem véletlen, hogy az elmúlt száz év megkapta a 

 Benevolo, L. (1994). A város Európa történetében. Ford. Ordasi Zs. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 88

141.
 A városnarratíva és a városépítészeti struktúrák, ill. a városolvasat összefüggése, a metaforikus 89

városábrázolás, ill. városi toposzképzés szépirodalmi megjelenése jelen dolgozat elsődleges kutatási területe. 
Ezért a város társművészeti ábrázolása szándékosan nem képezi kutatásom tárgyát, miközben pl. a 16. század 
második felében az olasz, német és flamand mesterek művészetében fénykorát élte a város rézmetszet-
ábrázolása.

 Kerékgyártó B. (2015). Identitás/váltás a 19. és 20. század fordulóján az építészetben: Otto Wagner. In 90

Neumer K. (szerk.) (2015). 117–146.
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múlékonyság, átmenetiség korának bélyegét a városvizsgálati területén.  A birodalmi léptékű 91

város(át)építés, a háborúkat követő romváros-képek, valamint az újjá- és átépítések kitörölt, 

ill. átírt szövegeket hoztak létre. A város és annak múltja közötti kapcsolat, az emlékezet, a 

kulturális folytonosság, a városi identitás fogalomkörei a város mint narratíva, a város mint 

textus vizsgálati aspektus felé mutatnak, az olvasás, írás és újraírás terminusok a városok 

elemzésének alapfogalmaivá válnak.  92

  Ha egy város fennállását sajátos narratívaként  ragadjuk meg, akkor minden város 93

elhelyezhetővé válik a városok szuper (felettes) szövegének korpuszában (az emberi 

társadalmak történelmi fejlődésének folyamatában), hasonlóan a szépirodalmi szövegek, ill. a 

művészeti alkotások művészettörténeti folyamatához. Ebben az értelemben az adott város 

nem pusztán az emberi élet kontextusa: maga is textus a városok összességének 

kontextusában. Ezen belül kölcsönhatásokra, öröklődő jellemzőkre, alapstruktúrákra, 

metaforizációs folyamatokra bukkanunk, ezek segítségével illeszthetők a városok közös 

kontextusba. A városantropológia, városszociológia, avagy a várostörténet a városi tér 

geotörténelmeként (Soja fogalma) való értelmezése a várost létrehozó és abban élő 

társadalomról, annak kulturális gyakorlatairól gondolkodik, minthogy a városi tér kollektív 

társadalmi produktum, ugyanakkor a társadalmi lét alakítója is egyben. 

  Narratíváról vagy megatextusról beszélve feltételezhető, hogy a városok történetén 

belül strukturális, metaforikus, szemantikai síkon hasonlóságok, minták fedezhetők fel, olyan 

gócpontok, amelyek mentén eltérő korok eltérő földrajzi elhelyezkedésű városai egy közös 

szempontrendszer mentén elemezhetővé, narratívaként olvashatóvá válnak. Az elemzési 

eszköztár összeállításához elsősorban nem a városok történetének minden részletre kiterjedő, 

 „No century was more strongly marked by, or had become more aware of, the experience of transience 91

that the one hundred years up to 1914.” ill. „(…) Vienna, Paris, and London, too, were substantially rebuilt and 
had millions of new residents in the nineteenth century; they shared with Berlin the experience of 
instability.” (kiemelés tőlem – gax) Fritzsche, P. (1998). Reading Berlin 1900. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, London, England. 7.

 „In an age of urban mass literacy, the city as place and the city as text defined each other in mutually 92

constitutive ways. The crush of people and welter of things in the modern city revised ways of reading and 
writing, and these representational acts, in turn, constructed a second-hand metropolis which gave a narrative 
to the concrete one (…)” (kiemelés tőlem – gax) Fritzsche (1998). 1.

 A városi szöveg és a nyelvi kifejezés kapcsolata a nyelvfilozófiában is megjelenik, pl. Wittgensteinnél. 93

„Nyelvünket olybá tekinthetjük, mint egy régi várost: mint zegzugos térséget utcácskákkal és terekkel, régi és 
új házakkal, meg olyan házakkal, amelyekhez különböző korokban építettek hozzá; s az egészet csomó új 
előváros öleli körül, egyenes és szabályos utcákkal és egyforma házakkal.” Wittgenstein, L. (1992). Filozófiai 
vizsgálódások. Ford. Neumer K. Budapest, Atlantisz. 18. 25. Idézi Lyotard (1993a). 87. Látható, hogy egy 
tipikus városelképzelés a nyelvvel állítható párhuzamba, hiszen a „zegzugos” utcakép az európai városokban 
szívében megőrzött középkori városrészre, az „öleli körül” pedig az ettől koncentrikusan távolódó utcahálózatra 
utal. A város nyelve és a nyelv városa metaforikus terminusok a két rendszer (a nyelv és a város) strukturális 
alapelemeinek hasonló rétezgődéseit helyezi egymás mellé, ezen elmélet mentén a városok alkotta megatextus 
helyét a városok nyelvének metanyelve helyettesítheti.
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történeti, szinte archeológiai ténytárának ismerete és elemzése szükséges, sokkal inkább a 

várostörténet során kiemelkedő, ismétlődő strukturális elemek, s még inkább a visszatérő 

metaforikus, szimbolikus részletek rögzítése. A legalapvetőbb városi elemek tipizálhatók, így 

a korokon és hatalmi berendezkedéseken átívelő városi mintázatok egyfajta paradigmát 

vázolnak. Ezek felismerése segíthet a városok alapítási, átalakítási, ill. elpusztítási 

metódusainak értelmezésében, ezáltal pedig a városnak az adott társadalmi, politikai 

rendszerben betöltött szerepének megragadásában. Ez utóbbi révén tipikus kulturális 

gyakorlatokat ragadhatunk meg, amelyek korunk és jövőnk kulturális logikájának megértése 

felé mutatnak. 

  Már a civilizáció bölcsőjének nevezett Mezopotámiában kialakultak azok a városi 

alaptípusok, amelyek a városok történetén végig vonulva meghatározóvá váltak, ahogy a 

városépítészet, városelmélet egyik megkerülhetetlen alakja, Lewis Mumford történész, 

szociológus is leszögezi alapművében: „A történelem hajnalán a város már érett formájában 

áll előttünk.”  Az erődítményváros, a kultikus, kormányzási, valamint kereskedelmi és 94

kézműves központ az Eufrátesz környékén egy-egy várostípust jelölt,  – lényegében 95

ugyanezeket a típusokat Mumford a szentély, fellegvár, község, műhely és piac struktúráiból 

származtatja.  Mind az ókori, mind a középkori és a modern város használta e kategóriákat: a 96

vallási központ és a temető élesen elkülönült a város központjában álló erődítménytől vagy 

fórumtól, valamint a többi városrésztől. Közös jegye ezeknek a struktúráknak a hatalom, az 

erő, a gazdaság közvetítésének igénye, amely egyes városi helyeknek a továbbiaktól történő 

szignifikáns elkülönítése, hierarchikus kiemelése révén valósul meg. A városrészek 

szétválasztása a szakrális és hétköznapi, Eliade terminusai szerint a szent és profán  97

distinkció mentén történik – a tér rituális elfoglalása, jelentésrétegeinek kialakítása vagy 

mozgósítása minden város esetében megragadható és elemezhető folyamat. 

  A városok mikrostruktúrái közül is kiemelhetők olyanok, amelyek metaforikus, de 

idővel akár groteszk módon is visszaköszönnek a legújabb kori város építészetében is, így a 

városfal, a zikkurat-forma, a labirintus-motívum. A fizikai alakzatok elválaszthatatlanok a 

dinamikus szemiotikai folyamatoktól: a város születésének és pusztulásának mitizációja, a 

városi események metaforizációjának térbeli lenyomata a városszövethez kapcsolódó 

 Mumford, L. (1979). A város szerepe a történelemben: Létrejötte, változásai és jövőjének kilátásai 94

(részlet). Ford. Félix P. In Vidor, F. (vál, szerk., bev.) (1979). Urbanisztika. Válogatott tanulmányok. Budapest, 
Gondolat, 72.

 Schneider, W. (1973). Városok Urtól Utópiáig. Ford. T. Tedeschi M. Budapest, Gondolat95

 Mumford, L. (1979). 75.96

 Eliade, M. (1987). A szent és a profán: a vallási lényegről. Ford. Berényi G. Budapest, Európa97
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városolvasat alapja. A város elválaszthatatlan narratívájától, amely a történeti és mitikus 

események összefonódó hálózata, s amely a kulturális emlékezetben élő elbeszélések révén 

jön létre, alakul át. Kétirányú kauzalitásról van azonban szó, hiszen a narratíva mesterségesen 

(tehát a fentiekhez képest ellentétes irányultsággal) is létrehozható, gondosan megtervezett 

jelentéstartalommal gazdagított városi terek létrehozásával. 

  Ehelyütt emeljünk ki csupán egyetlen példát a fenti jellemzők közül: a labirintus 

nyomán kialakított sikátoros alaprajz, valamint az azzal ellentétes, a labirintus felbontásának 

igényével létrehozott városszövet az egyik legfontosabb a 20. századi városok, s 

hangsúlyosan a hatalmi központok értelmezésekor. Az organikus városfejlődés sajátjának 

tekinthető keskeny és kanyargós (sokszor koncentrikus mintázatot kirajzoló) utcahálózattal a 

városszövetbe bevágott egyenes és átlátható fő út, később pedig a tervezőasztal lenyomatát 

magán viselő derékszögű úthálózat áll szemben. Az egyenes, kiemelt pozícióba helyezett 

domináns út a várostörténet során politikai-ideológiai jelentéssel gazdagodott, hiszen már a 

babiloni Felvonulás útja a hatalomdemonstráció célját tűzte ki. Szemantikájukat tekintve 

ugyanezen elv mentén működnek korunk nagy díszútjai Szentpétervártól Párizsig és 

Washingtonig:  a zegzugos utcák átláthatatlanságával a monumentalitás és az áttekinthetőség 98

kerül szembe, olyan méretekkel, amelyekhez képest az egyén eltörpül, a hatalmát demonstráló 

uralkodó pedig felemelkedik. A központi, többletjelentéssel felruházott és birodalmi jelleggel 

létrehozott, hatalmas szélességű utcák mellett a 20. század diktatúráinak gigászi méretű 

központi terei ugyanezen ideológiai céllal jöttek létre. A különféle városi tér alakításában 

tehát a funkció mellett egy előre meghatározott építészeti program, valamint „a politikai-

kulturális identitást hordozó szimbolikus reprezentáció”  kerül kifejezésre, évezredes 99

struktúrák használatával. 

  A tudatos térhasználat egyik legjelentősebb értelmezési tengelyét a kétpólusú 

aspektus adja, amely végigkíséri a térrendezés történetét. A város alapításának pillanatában 

kijelölésre kerül egy tér, amely többé nem azonos a rajta kívül álló területtel, így bent és kint, 

saját és idegen szembenállása valósul meg. A városi térelemek, épületegyüttesek 

 Ezek, s elsősorban a hauszmanni beavatkozás utáni Párizs kapcsán szögezi le Rowe és Koetter jelentős, 98

Kollázsváros című, a modern városrendezési stratégiáit kritizáló tanulmányában: „Nem jelentenek többet egy 
haldokló eszme szokványos módon megjelenített kellékeinél. (…) Ezekre a sugárutakra egészen egyszerűen 
nincs szükség. Az őket kísérő homlokzatok semmiképp nem jelölnek valóságos határt a nyilvános és a 
magánszféra között. Pusztán csak alibit jelentenek.” Rowe, C. – Koetter, F. (2004). Kollázsváros: A tárgy 
válsága avagy a városi szövet áldatlan állapota. Ford. Kerékgyártó B. – Szántó K. In Kerékgyártó B. (szerk.) 
(2004). A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a huszadik századból. Bevezetés. 2. kiadás. Budapest, 
Typotex, 202.

 Kerékgyártó B. (2008). Az újra megtalált közép? A Reichstag és a német demokrácia megjelenítése. In. 99

Kerékgyártó B. (szerk.) (2008). Berlin átváltozásai. Város, építészet, kultúra. Budapest, Typotex, 93. 
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elhelyezkedése a szimbolikus, a modern kortól pedig az ideologikus városalkotás 

meghatározó komponenseként egyfelől a már említett szent és profán, továbbá központ és 

periféria ellentétén keresztül válik jelentéshordozóvá. Az évszázadok során más-más épületek, 

épületegyüttesek, városi terek kerültek a városok központjába és mások szorultak a 

peremterületekre, minthogy pedig ezek funkcióján, jelentőségén keresztül – a városi tér 

hierarchiája révén – a hozzájuk kapcsolódó kulturális gyakorlatok kerülnek megítélésre, ez a 

szempont a városanalízis fontos komponense a város mint kulturális termék kutatásában. A 

leigázott városok központi negyedei egyre a periféria felé tolódnak, hogy átadják helyüket és 

jelentőségüket az új hatalom által kiképzett tereknek. Ezek a folyamatok a hatalomnak a 

városi struktúra átalakulására tett hatását, következményeit mutatják, amint a totalitárius 

rendszerek csalhatatlanság-képe jegyében szakralizált politikai terek hasonlóképpen a nemzet, 

s a város – konstruált – identitásáról tanúskodnak.   100

  Az építészetnek a történelemhez, hagyományhoz, egyszersmind kulturális 

kontextushoz fűződő kapcsolatát taglaló vita (Ockman és Krier) elsősorban a német 

nemzetiszocialista építészet értelmezése kapcsán bontakozott ki a második világháború után. 

Ebben a városépítészet egyik legfontosabb kérdése merült fel: mennyiben értelmezhető egy-

egy épület, térstruktúra az azt körülvevő közeg, tágabb értelemben pedig az azt produkáló 

társadalmi, ideológiai, kulturális közeg figyelmen kívül hagyásával. K. városnak az 

emlékezet–felejtés, identitás, poszt-kultúra, válsághelyzet, trauma kulcsfogalmai mentén 

történő vizsgálata szükségképpen kiterjed a város építészeti struktúráinak elemzésére, hiszen 

az új szovjet város létrehozása az át-újjá-építési munkálatok révén a városi kontextus 

megváltoztatásával indult meg. Jelen kutatás módszertanához hozzátartozik, hogy a fenti 

vitában a kontextuális városolvasat mellett foglal állást, hiszen a városi elemek és azok 

összességének, kölcsönhatásainak értelmezése, az elemek kulturális beágyazottsága, 

lényegében a város mint szemiotikus tér megragadása teszik lehetővé a társadalmi-kulturális 

elemzést. 

 Központ és periféria szélsőséges eseteként gondolhatunk a Reichstagra, amelyet a tőszomszédságában 100

húzódó Berlini Fal egycsapásra a központból a perifériára helyezett. Ld. Kerékgyártó (2008). 103.
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3.2 A terek és helyek elméletei interdiszciplináris 

aspektusból

A városolvasat elemzése e dolgozatban a 20. század során megszületett városkoncepciókra, 

városanalízis-metódusokra, a terek és helyek különféle elméleteire támaszkodik mind 

módszereikben, mind alapfogalmaik és központi motívumaik révén. Ezek az elméletek a 

szociológia, az urbanisztika, a szemiotika, a filozófia, az etnológia tudományterületeihez, 

néhol határterületeihez tartoznak, ezért ezek a koncepciók bőséges szakirodalmi 

szövegkorpusz elsajátítását követően épülhettek be a dolgozatba. Tudatos döntés 

eredményeként elsőként az elméletek ismertetése következik, azt követően kerül sor a K. 

városi struktúrák és jelenségek elemzésére. Ennek oka, hogy a dolgozat céljának tekintette a 

szerteágazó tudományos irodalom összefoglalását, az interdiszciplináris városkutatás 

tudományos tablójának összeállítását. K. város kulturális sajátosságainak, városolvasati 

jelenségeinek értelmezéséhez jelen kutatás más-más mértékben támaszkodott a megismert 

elméletekre, azok a sokoldalú tudományos látásmód igénye mentén kerültek az elemzési 

stratégiák közé. Alább az elméletek rövid összefoglalása olvasható elsősorban azzal a céllal, 

hogy átláthatóvá váljanak a város mint kulturális jelrendszer főbb vizsgálati lehetőségei, 

részletes ismertetésükre a soron következő három alfejezetben kerül sor. 

  A nagyváros mint traumatikus információhalmaz, egyúttal mint társadalmi-

szociológiai folyamatok térbeli képződménye jelenik meg Georg Simmel munkáiban, aki „a 

modernitás első szociológusa” . Az összetett társadalmi hálózatok városi labirintus-képe 101

Walter Benjamin egyik markáns város-ábrázoló leírásának központi motívuma. Benjamin a 

városi tér, valamint a városelbeszélés mint a múlt rekonstrukciójának lehetősége, tehát 

lényegében a „kulturális tér mint textus” tézis megalapozója. Simmel és Benjamin írásai a 

város társadalmi konstruktumként a modern és posztmodern állapot közötti 

tapasztalatkülönbséget jelenítik meg. A várost körülvevő tágabb szociológiai, történelmi, 

kulturális kontextus mellett a város maga is mint kulturális kontextus működik. E rendszerben 

a térelemek közötti kapcsolat, az általuk létrehozott konstellációk más és más 

jelentésrétegeket mozgósítanak, amelyek révén a város olvashatóvá válik. Kevin Lynch és 

Aldo Rossi a városi elemek, városi műalkotások szemantikai sajátosságainak működési elveit, 

 Frisby, D. (1988). Fragments of Modernity. Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer and 101

Benjamin. Cambridge, Polity Press, 40.
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a város képének elemzési stratégiáit dolgozzák ki műveikben. Rudolf Arnheim az emberi 

lépték és a megfigyelő szempontját helyezi előtérbe a városi dinamika leírásában, Edward W. 

Soja évszázadok, évezredek kulturális aspektusából kiindulva jut el a posztmetropolisz – 

részben a hiper- és virtuális térelméletek fő gondolatát előlegező – koncepciójához. Ezek az 

elméletek tehát a város terét annak építőelemeiből összeálló, s kulturális kontextusba 

ágyazható produktumaként írják le. 

  A társadalmak létrehozzák és minduntalan módosítják saját terüket, amely tér nem 

objektív és egyértelmű, csupán egy a lehetséges szemléleti és ábrázolási módszerek közül.  102

A saját tér egyedi művészeti alkotásként is megragadható, kulturális termékként összetett 

kommunikációs aktusok eredménye, ekként pedig jelek összessége. Vlagyimir Toporov és 

Jurij Lotman városszemiotikai írásai a városszövetet sajátos jelrendszerként írják le, a városi 

szemioszféra tulajdonképpen a társadalom által termelt terek térben és időben végtelen 

kulturális hálózatát foglalja össze egyetlen fogalomként, minthogy a társadalom, ill. kultúra 

tere sajátos szövegként olvasatot, értelmezési lehetőségek mátrixát, akár önnön átértelmezését 

generálja. 

  A posztmodern mint válságállapot keretében a traumatizált kulturális gyakorlatok 

emlékezet, identitás és elbeszélhetőség városhoz fűződő kapcsolatát egyaránt 

megkérdőjelezik. A másodlagosság, kitaszítottság és felejtés mint a kultúra rekonstrukciós 

kísérleteinek fő motívumai saját helyeket hoznak létre, ill. problematizálják a városi helyek és 

terek rendszerét. Pierre Nora halbwachsi alapokon kidolgozott lieux de mémoire elmélete,  103

az utópia ellenében definiált heterotópia koncepciója Michel Foucault filozófiájában, valamint 

az identitást és kulturális sajátosságot már nem vagy csak érintőlegesen hordozó nem-helyek 

Marc Augé munkásságában a posztmodern idézetesség és fragmentáltság mentén kapcsolódik 

a városépítészet és városolvasat elméleti vizsgálataihoz. 

  A város sajátosságainak, ill. a városok tipológiájába illeszthető elemeinek 

megragadása és elemzése számos fogalom (jel, városi műalkotás, sokk / trauma, tér-idő stb.) 

és tudományos megközelítés segítségével lehet komplex. A különféle tudományos 

fundamentumra épülő elméletek mégis egyazon tárgyat járnak körül, elemzésük tárgya 

szükségszerűen a város narratív gócpontjaihoz kapcsolódik, azokból indul ki. Ezek a 

 Moravánszky Á. – M. Gyöngy K. (2007). A tér. Kritikai antológia. Építészetelmélet a 20. században. 102

Budapest, Terc, 109.
 Nora magyar fordítója, K. Horváth Zsolt az alábbi tanulmány második lábjegyzetében részletesen 103

indokolja az eredeti francia terminus használatát, elvetve ezzel a magyar fordítás használatát, amely érvelést 
elfogadva jelen dolgozat is marad a lieux de mémoire kifejezésnél. Nora, P. (2003). 3–16. 
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momentumok a számos fordulóponton átesett főváros esetében az alábbiakban foglalhatók 

össze: „Ha Berlin átváltozásaira gondolunk, ismert s szinte mitologikussá vált történések 

képei bukkannak elő, mindenekelőtt a 20. századból. A zsúfolt, rohanó, mondén nagyváros a 

’20-as évekből, az égő Reichstag, a náci felvonulások, a könyvégetés, az 1936-os olimpia, 

majd a háború által pusztított város, a szovjet zászló kitűzése a Reichstagra, a háború utáni 

bontások és újjáépítés, a Stalinallee meg a Hansaviertel, a város kettészakítása: a 

kétségbeesetten integető vagy csak tanácstalanul bámészkodó emberek, a megosztott Berlin, 

majd a fal leomlása, az egyesülés örömteli és felemelő képei, az óriási építkezések: a 

Potsdamer Platz, a Reichstag…”  E leírás képei révén összeáll egy Berlin-elbeszélés 104

vázlata, az események és városi építmények összekapcsolása révén születő képek kijelölik a 

városnarratíva leghangsúlyosabb pontjait. Jelen fejezet célja a fentiekhez hasonló 

fordulópontok, az azokhoz kapcsolódó egyedi, ill. univerzális városi minták feltérképezése a 

mai Kalinyingrád városépítészeti sajátosságainak értelmezése révén. K. város képeinek és 

narratív gócpontjainak meghatározása, ezek elemzése lehetővé teszi az identitás és az 

emlékezet városolvasati értelmezését. Ehhez elsősorban a fent vázolt elméletek ismerete nyújt 

alapot, így elsőként következzen ezek részletes bemutatása. 

3.2.1 A városi labirintus, a város mint kulturális termék, a városi 

kulturális elemek, a posztváros – Georg Simmel, Walter Benjamin, 

Kevin Lynch, Aldo Rossi, Rudolf Arnheim és Edward W. Soja 

elméletei

A város tere, felépítése, az elemek közötti viszonyrendszer, a tér és az ember közötti 

kapcsolat, a tervezői szándék és a megvalósult struktúra mindennapi életben betöltött szerepe, 

a város mint a társadalom tükre – e fogalmakat, folyamatokat szemügyre véve sajátos 

kommunikációs aktus, kétpólusú hatásmechanizmus tárul fel. A város létrehozása, a város 

érzékelése és a létrejövő városi szemantika kulturális produktum, amelynek értékelése és 

elemzési módszere sokat változott a 20. század folyamán. 

  Georg Simmel a városról való gondolkodást „a sajátosan modern élet termékeinek 

bensősége, mintegy a kultúra testének lelke” iránti érdeklődésként határozza meg.  105

 Kerékgyártó B. (szerk.) (2008). 9. 104

 Simmel, G. (1973). Nagyváros és a szellemi élet. Ford. Berényi G. In. Simmel, G. (1973). Válogatott 105

társadalomelméleti tanulmányok. Budapest, Gondolat, 543–544.
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Koncepciójának bázisa külső és belső világ kapcsolata,  utóbbi beépülése az előbbibe, azaz 106

a nagyvárosi létnek a kulturális tudat szintjén kialakuló lenyomata. Ugyan az egyéni identitás 

kérdése egyfelől pszichológiai vetülete és diszciplináris összetettsége, másfelől jelen kutatás 

célkitűzései miatt semmiképp nem lehet e dolgozat tárgya, Simmel elmélete mégsem 

hagyható figyelmen kívül. Koncepciója adaptálható a városi identitás kollektív 

képződményének vizsgálatához, minthogy a nagyvárosban kiütköző jegyek a modern 

társadalmi folyamatok egészével hozhatók összefüggésbe. Simmel a nagyváros egyik 

legfontosabb tulajdonságát abban látja, hogy az minden eddiginél intenzívebben hat a 

városlakók pszichológiai sajátosságaira. Ez a globalizációval és a metropoliszok lakosságával 

kapcsolatban mára közhellyé vált, ám Simmelnél az ő korában éppen megjelenő felgyorsult 

életdinamikáról és az elidegenedés jelenségéről van szó,  s ezért világos, hogy nem 107

egyének, hanem társadalmi csoportok változásáról, civilizációs léptékváltásról beszél.  108

Simmel utalt elsőként a külső és belső világ kapcsolaként, a térbeli közegnek a lakosságra, a 

társadalomra gyakorolt hatására. Amint kiemeli: a város nem szociológiai következményekkel 

járó térbeli entitás, hanem épp fordítva, egy szociológiai képződmény, amely térben valósult 

meg.  Ez a tézis megalapozza a kontextuális városvizsgálati pozíciót, sőt, a politikai-109

ideológiai térhasználat 20. századi jellemző jelenségeinek elemzését előlegezi – ez a K. városi 

terek és helyek mint kulturális produktumok vizsgálatakor elsődleges értelmezési 

szempontként jelenik meg. 

  A nagyváros mint megváltozott dinamikájú tér hatások és impulzusok hatalmas 

tömegét zúdítja lakóira, amely benyomások a városi tér történetiségét is mozgósítják (a 

városépítészeti rétegek és azok kölcsönhatása Rómában külön elemzés tárgya Simmel 

munkásságában).  A szerző koncepciója is sejteti azt az időbeli szakadást, amely múlt és 110

jelen között a 20. században, s főként majd annak második felében, a második világháború 

után teljesedik ki, azonban Simmel éppen a jelent látja problematikusnak. A város történelmi 

részei a múlt hordozóiként vannak jelen, a történelmi városrészek értelmezhető és megfejthető 

 A The Metropolis and Mental Life (Nagyváros és a szellemi élet) c. munka első mondatait idézve Frisby 106

Simmel modernitás-elméletét értelmezve írja: „The external world becomes part of our inner world.”, valamint 
„The fleeting, fragmentary and contradictory moments of our external life are all incorporated into our inner 
life.” Frisby (1988). 46. 62.

 Uo. 61–62. 82.107

 Annál is inkább, amit szociológusként Simmel az egyének és a kollektív társadalmi csoportok 108

működésének hasonlóságáról ír: „(…) the interaction between individuals is the starting point of all social 
formations.” Simmel, G. (1978). The Philosophy of Money. London/Boston. 129, idézi Frisby (1988). 89.

 Uo. 71. 77.109

 Simmel, G. (1990). Róma. Esztétikai elemzés.(1922). In Simmel, G. (1990). Velence, Firenze, Róma. 110

Mûvészetelméleti írások. Ford. Berényi G. Budapest, Atlantisz,  20.
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rétegei a városi tér-időnek. A társadalmi hálózatok összetettsége (amely a benjamini 

labirintus-képre emlékeztet) az embertömegek véletlenszerű csoportosulása (ez kizárólag a 

nagyváros sajátos terében konfigurálható) a közösségi tér, s ezzel vélhetően a közösségi idő új 

dimenzióját termeli ki.  A múlt attribútumaival szemben Simmel számára a jelen a 111

bizonytalan pont. A nagyvárosban, az emberi kapcsolatok e sajátos közösségi terében a 

társadalmi kölcsönhatás alapélménye a sokk.  112

  Simmel nagyvárost elemző írásainak jelentősége e sokk-élménynek a jelzése, s ez 

fogalmi megelőlegezése a posztmodern traumának, amely a gyökértelenség, a töredezettség és 

a valóság(ok) közötti talajvesztés tapasztalata. Éppen ezért nem véletlen, hogy Simmelnél is 

megjelenik a Benjamin írásaiban alapvető labirintus-kép, hiszen a nagyvárosban eltévedő, 

összezavarodott személy traumatikus élménye civilizációs tapasztalat. Simmel írásaiból az 

világlik ki, hogy a városi identitás, ill. a városi lét jövője a predesztinált sors és az elérhetetlen 

utópia képzete között lebeg,  miközben a városi tér a modernitás újfajta észlelésének 113

keretében jelenik meg: az útkeresés áramló dinamikája és múlandó jelene között.  114

  Walter Benjamin filozófiai és kultúraelméleti írásai mindmáig hatással vannak 

számos tudományág gondolkodásmódjára, elméletei az emlékezet, városolvasat és 

eszmetörténet számos szövegében jelennek meg hivatkozási pontként Adornotól Etkindig, 

Huyssentől Assmannig. Benjamin az építészetet, azon belül a városépítészetet a modernség 

elméletének alappilléreként határozta meg, a város labirintusként, mitikus ismeretlenként 

történő megragadása kora társadalmi jelenségeire reflektál. Gyakran hivatkozott munkája a 

párizsi városkép jellegzetes, eltűnőfélben lévő struktúráján keresztül a modern városi lét 

lényegét, a városnak mint kulturális produktumnak filozófiai megragadását célozza. „Az 

architektúra mint a látens «mitológia» legfontosabb tanúsága. És a tizenkilencedik század 

legfontosabb architektúrája a passzázs.”  Passzázsok című filozófiai esszéjében leírása 115

tárgyává teszi az árkádos, fedett utcatereket, miközben a töredékekből álló szöveg szerkezete 

és formája szintjén megjeleníti a passzázsokat. Benjamin befogadói pozíciójának rögzítéséhez 

 Frisby (1988). 268.111

 Simmel, G. (2000). A szociológia problémája. Ford. Berényi G. In Felkai G. – Némedi D. – Somlai P. 112

(szerk.) (2000). Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Olvasókönyv a szociológia történetéhez. 
Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 459–479.

 Vö. Fritzsche, P. (1998). 31–33.113

 „(…) Simmel’s social theory of modernity quite explicitly concentrates upon the transformation of 114

modern experience of time (as transitory), space (as fleeting) and causality (as fortuitous or arbitrary). All 
three arise out of a conception of modern experience  of the immediate present as differentiated and 
discontinuous.” Frisby (1988). 103. Nem véletlen Frisby könyvének Simmelről szóló fejezetének címe: Georg 
Simmel. Modernity as an Eternal Present.

 Benjamin, W. (2001). Passzázsok (részletek). In Benjamin, W. (2001). „A szirének hallgatása”. 115

Válogatott írások. Ford. Szabó Cs. Budapest, Osiris. 202.
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tovább fejleszti a Baudelaire-től kölcsönzött flâneur (kószáló) alakját, akinek aspektusát 

szöveg szinten a montázs technikájával felelteti meg. „E munka módszere: irodalmi 

montázs.”  A mű önálló tematikájú bekezdésekből, idézetekből áll, amelyek lazán 116

kapcsolódnak egymáshoz, így a montázs, amelynek segítségével a szerző nem mond semmit, 

kizárólag felmutat,  kétféleképpen értelmezhető. Egyfelől munkamódszer, tehát a Párizsról 117

folytatott szociológiai-filozófiai vizsgálat eljárása, amely során a benyomások és leírások 

szaggatottan követik egymást, kizárva ezzel a vizsgálódás tárgyának összefüggő narratív 

befogadásának és leírásának lehetőségét. Másfelől irodalmi eszköz, amely fragmentált, 

idézetes jellege a posztmodern citátumokból építkező műalkotásait vetíti előre.  A passage 118

főnév – németül,  franciául és angolul is – egyebek mellett ‘szövegszakasz, bekezdés’ 

jelentésű, franciául továbbá az ‘elhaladás, átkelés, vonulás, változás, rövid tartózkodás’ 

jelentéstartományokat is mozgósítja. A szöveg címe, szerkezete és formája az árkádról 

árkádra haladásnak, a labirintus akadozó feltérképezésének formai megjelenítése az 

egymástól elváló bekezdésekre szabdalt műben. Ez a modern tapasztalat megszakadt 

folytonosságának, a töredezett valóságtapasztalatnak és egyben a fragmentált 

múltrekonstrukció élménye. Benjamin művében több helyütt is az alvó, ill. álmodó 

társadalom képét vetíti az olvasó elé, aminek felrázásához új közeg, új összefüggések (new 

context) feltárása szükséges. Ennek kiindulópontját kizárólagosan a töredékekben látja.  119

Benjamin műveiben lényegében az az üresség jelenik meg, amely több évtizeddel később 

Lyotard és Habermas posztmodern-elméletének központjába kerül: a nagy elbeszélések 

megszűnése (ld. az előző fejezetben). 

  Benjamin többszörös kulturális kontextusba helyezi a várost, amikor a történelmi 

kontinuitás  és reprodukció eseteként értelmezi. Az újkor nagyvárosának strukturális 120

sajátosságait az antikvitás labirintusaival rokonítja, az utcák és passzázsok mellett a metró és 

 Benjamin (2001). 224.116

 Uo.117

 Adorno töredékek szürreális gyűjteményeként definiálja a Passzázsokat. Adorno, T. W. (1970). 118

Charakteristik Walter Benjamins. In Uő (1970). Über Walter Benjamin. Frankfurt. 11–29., idézi: Frisby, D. 
(1988). 188–189. Maga Benjamin a Passzázsokban kifejti, hogy a montázs segítségével a lehető legkisebb 
építőkockákból építhető fel a történelmi elbeszélés. Benjamin (2001). 225. Frisby Benjamin életművét is 
töredékként, torzóként azonosítja. Frisby (1988). több helyen, pl. 190.

 Frisby (1988). 213.119

 Benjamin történelmi és kulturális folytonosság-képzete munkássága több pontján is megjelenik, így a 120

generációk között társadalmi „szerződés” formájában is, amely hallgatólagos egyezményt feltételez az egykori 
– immár halott – nemzedékek és a jelenkori között. A nemzedékek között ívelő, narratív történelmi 
folytonosság egészében nem ragadható meg, felfejtése idézetek és jelzőpontok segítségével kísérelhető meg – a 
város mint szöveg értelmezésére interhistorikus utalások nyomán, köztük az emlékművek segítségével nyílik 
lehetőség. Benjamin, W. (1968). Theses on the Philosophy of History. In Benjamin, W. (1968). Illuminations. 
New York, Schocken Books, 254. Utal rá Etkind, A. (2004). Hard and Soft in Cultural Memory: Political 
Mourning in Russia and Germany. Grey Room 16, Summer, 41.
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a katakombák szintjére vetített labirintus-képzettel egy reprodukciós folyamatot ír le. A 

passzázs, a város és a földalatti tér összekapcsolása a valóság labirintusának három 

szintjeként  egy többszörösen összetett jelentéshálózatot hoz létre. A múlt és a jelen 121

térstruktúráinak egymásra rétegződése adja a valóság útvesztő-képzetét: a nagyvárost. 

  A történelmi folytonosság, s főként a múlt narratív leírhatóságának problémáját járja 

körül töredékben megmaradt, az 1930-as években született munkája (Berliner Kindheit um 

1900, Berlini gyermekkor 1900 körül), amely berlini gyermekkorának memoár-jellegű 

feldolgozását adja.  A szöveg elveti a kronológiai narrációt, sokkal inkább az emlékezés 122

prousti eljárását idézi (Benjamin Az eltűnt idő nyomában több kötetét is lefordította német 

nyelvre). Látható tehát, hogy több szinten is előbukkan Benjamin szembe helyezkedése a 

folyamatos narratív elbeszélés módszerével, eljárása a város leírásának, a városi struktúráknak 

a kulturális gyakorlatokban, főként a múlt feltárásában és megragadásának kísérletében 

teljesedik ki. 

  Benjamin sokat idézett, valójában baudelaire-i befogadói aspektusa (flâneur) 

számára az idő több aspektusból is központi jelentőségű. A kószáló számára, sétája során a 

város több időbeli rétege is hozzáférhetővé válik. Azonos útvonalak többszöri bejárása során 

az azonos térelemek is többszöri megfigyelés tárgyává válnak, majd egyre inkább egységes, 

folyamatos tér érzetét adják. A térélmény csak az idő dimenziójának használatával állhat 

össze. Mindeközben a mulandó pillanat megragadásának kísérlete megy végbe.  Az adott 123

időpillanatban rögzített, mozdulatlan pozícióból látott „látvány-képzet” a mozgás révén 

megváltozik, időbeli szekvencia mentén kirajzolódó, folyamatos „mozgás-képzetté” válik, a 

tárgyi érzékelés a műalkotás befogadásához hasonlatos folyamattá alakul.  Az idő 124

jelentősége másrészt a látás és megismerés tér–idő vonatkozásában a kollektív emlékezet és 

városi identitás fogalmai felé mutat, minthogy az ilyenformán hozzáférhetővé vált tapasztalat 

nem az egyes ember saját, „privát múltja” , hanem az adott és egyedi városi terekben őrzött 125

közösségi produktum. Benjamin a kollektív múlt rekonstrukciójának kísérletét hajtja végre, 

 Frisby (1988). 210–211.121

 Frisby (1988). 197. A szöveg nem jelent meg Benjamin életében, egy rövid részlet került publikálásra 122

Kiásni és emlékezni (avagy Kiásás és emlékezet címen. A német eredetiben Ausgraben und Erinnern, míg 
angolul az Excavate and Remember és az Excavation and Memory cím is használatos) címen.

 „(…) he is (értsd, a flaneur – gax) the painter of the passing moment and of all the suggestions of eternity 123

that is contains.” Baudelaire, C. (1964.) The Painter of Modern Life. In Uő (1964). The Painter of Modern Life 
and Other Essays. trans.–ed. Mayne, J., London. 4. Idézi Frisby, D. (1988). 17.

 Adolf Hildebrand tér és forma összefüggését A forma problémája a képzőművészetben című munkájában 124

dolgozta ki, az elmélet összefoglalásához, ill. kontextualizálásához a térelméletek sorában lásd Moravánszky Á. 
– M. Gyöngy K. (2007). 8–38.

 Benjamin (2001). 216.125
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amelynek során számára a montázs-kollázs megközelítés az egyetlen alkalmazható technika. 

A megfigyelés többszöri visszatérésen alapuló gyakorlata Benjamin Passzázsok című 

művének szövegen kívüli valóságában is megjelenik: a szerző szinte egész életében ezen a 

munkán dolgozott, más alkotásokat követően vissza-visszatért e fő témához.  126

Munkamódszere, az átvett flâneur-alak strukturális kiteljesedése ez az életműben.  127

  E figura eltűnésével a város bezárulásának képzete merül fel. A kószáló városi 

mentalitásának, a városmegismerés e sajátos folyamatának elemzésekor Benjamin kijelenti: a 

flâneur alakját Párizs teremtette. A város megismerésének egyedüli – Benjamin számára – 

létező metódusa egy város által, egy konkrét város által született meg. Benjamin számára 

Párizs – ahova a nácik hatalomra kerülése és a zsidó törvények életbe lépése elől menekült 

Berlinből – nem csupán e befogadói aspektus kitermelőjeként központi jelentőségű: a városra 

a 19. század fővárosaként, egyszersmind a baudelaire-i modernitás megtestesítőjeként 

tekint.  128

  Benjamin koncepciója a várost mint a történelmi lenyomatok révén kialakuló 

valamely egyedi identitásstruktúra hordozóját ragadja meg, amelynek leírásában a labirintus-

metonímia a város legfőbb attribútumaként annak lényegi jellegét fejezi ki. Baudelaire 

nyomán a mulandóság, ideiglenesség érzete dominál a modernitás, azon belül a párizsi 

nagyvárosi élet megragadásában, s egyúttal megfordítva: a párizsi sajátosságok megragadása 

a modernitás társadalmi és kulturális gyakorlataira, változásaira utal.  A városi jelentések e 129

koncepció szerinti összeillesztése a városolvasat és az identitás kérdéseit előlegezi: kulturális 

jelek összességét, amelynek gócpontja a tükröződő, akváriumszerű passzázs, a modern városi 

élet szentélye.  130

  A labirintus-képzeten keresztül Benjamin más ponton is a tér mint szöveg aspektusát 

értelmezi, amikor az utcanevek hálózatán keresztül kirajzolódó, a város és a nyelv szférái 

közötti kapcsolatot elemzi. Történelmi személyiségek, események neveit viselő utcáival a 

 Frisby (1988). több helyütt, főként a negyedik fejezet: Walter Benjamin: The Prehistory of Modernity. 126

187–266.
 Adorno ugyanakkor „metodológiailag szerencsétlennek”, valamint elméletileg felszínesnek ítélte az 127

1938-ban a flâneur alakja és Baudelaire A modern élet festője című esszé nyomán megjelent töredékes, a 
Passzázsok-projektbe szánt – később átdolgozott – szövegváltozatot. Frisby (1988). 203–204.

 „Paris – Capital of the Ninetheenth Century”. Párizs, Baudelaire és a modernitás megjelenéséről 128

Benjamin munkásságában ld. Frisby (1988). 11–39., 187–265.
 A Baudelaire és Benjamin képzetei közötti kapcsolat tömör megfogalmazása: „The dialectic of the 129

transitory and the eternal, already preset in Baudelaire’s aesthetics, was transposed by the social theorist of 
modernity into dimensions of social life itself.” Frisby (1988). 20.

 Aragon, L. (1980). Paris Peasent. Trans. Taylor, S. W. London. Idézi Frisby (1988). 209. A passzázs és a 130

pláza kapcsolatát erősíti Hankiss Elemér bevásárlóközpontokról szóló gondolatmenete. Egyfelől a pláza a 
bolyongás és keringés, az „«örök visszatérés»” archetipikus ösvénye”, másfelől a szentség továbbörökítői a 
tabernákulum (oltárszekrény) travesztált megjelenítésével. Hankiss (2014). több helyütt, pl. 157–161.
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város új jelentéssel tölti meg a fogalommá vált, jelölt és jelölő közötti referenciális 

kapcsolatot immár nélkülöző neveket, használatukkal „egy nyelvi kozmosz képmása” 

születik.  Az utcasarkon egymásba futó utcák elnevezéseik révén, egymásra gyakorolt 131

hatásuk által új értelmezési mezőt hoznak létre (ez a „sarok mágiája”).  Az utcanevek 132

egymásra olvasása konceptualizálja az adott városi tereket – az ideológiai városépítészet el- és 

átnevezési hullámai mindezt jól érzékeltetik a 20. század derekáról. Benjamin nem csak a 

városi elnevezések mentén gondolkodik: amikor felveti a kérdést, hogy egy név tartalmazza-e 

már magában a karaktert is, a névadás mitikus funkcióját, a névadás teremtő aktusát írja le. 

  A passzázs az említetteket túl egy másik antik mintával is kapcsolatba hozható, az 

agórával, amely a posztmodern város sajátos közösségi terében született újjá: a plázában. Az 

ókori városállamok politikai, művészeti és vallási életének központja, az agóra a 20. század 

végére reprodukálta magát a pláza képében, amely a passzázshoz hasonlóan „egy 

lekicsinyített világ”,  ahol a vásárló kedvére válogathat az őt elárasztó javak között. A 133

passzázs üvegfalai az átláthatóság benyomását keltik, de amiképp a vihar és az eső kint marad 

rajta, úgy a külvilág is – ez napjaink plázakomplexumainak legfőbb sajátossága is, azzal a 

kitétellel, hogy mára a napfény jelenléte is megszűnt, e konstruált világban a nap bármely 

szakában a fény mesterséges áradata fogadja a látogatókat. Benjamin számára ez „az 

architektúra felbomlásának folyamata”,  a fényes, tükröződő felületek miatt a passzázsok 134

egyúttal a tér kétértelműségének megtestesítői, amely a panoptikumhoz hasonlít, benne az 

emberekkel mint bábokkal.  

  A város leírására Benjaminnál jellemző, majd pedig a későbbi városelemzési-

városolvasati elméletek esetén is domináns jegy lesz, hogy a város sajátosságainak 

megragadása egy-egy tipikus struktúra kiemelésével, majd ennek a városra történő 

visszavetítésével teljesedik ki. Ezek Benjaminnál a passzázsok, Rossi munkásságában a 

lakótelepek és a lakótömbök mint mikronegyedek általában, Soya kutatásában az 

agglomeráció, Augé koncepciójában a város kulturális teréből kiszorult helyek lesznek. Olyan 

struktúrák, kisebb vagy nagyobb városrészek ezek, amelyek az adott kulturális, történeti, 

szociális stb. kontextus sajátosságairól árulkodnak. Jelen kutatás is ezt az eljárást alkalmazta, 

ezért kerültek a vizsgálat központjába a K. városi struktúrák közül azok, amelyek a 

Königsberg/Kalinyingrád váltás során hangsúlyossá váltak: a reprezentatív főtér, a turisztikai 

 Benjamin (2001). 202.131

 Uo. 203.132

 Uo. 208.133

 Uo. 210.134
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célú óváros-stilizáció, valamint a szocialista pártépület – ezek elemzését adja a fejezet 

második nagy egysége tartalmazza. 

  Simmel és Benjamin esszészerű írásai több ponton megelőlegezik a század második 

felének városolvasati, térelméleti gondolkodóit. A simmeli trauma konkrét sokk-élmény, 

amely a posztmodern gyökértelenség és elidegenedés tapasztalata felé mutat. A benjamini 

labirintus a nagyváros robbanásszerű telítődését (fizikailag látható, tehát akadálymentesen 

olvasható városképét) írja le, s hármas tér-idő rétegzettségével a szemiotikus tér sajátosságait 

előlegezi, a labirintus évezredes struktúráján keresztül pedig kapcsolatba hozható az elmúlt 

évtizedek referenciális és imaginárius tereinek kulturális-virtuális labirintusával. 

  A civilizációs fejlődés és kulturális átörökítés láncolatában fordulópontot jelentő 

város-koncepciót ír le Lewis Mumford is. A „város történelmi jellegét” hangsúlyozza, ezzel 

időben folytonos produktumként definiálja, így a nagyvárosi struktúrák a városok évezredes 

történetének vezérmotívumaihoz hasonlítva válhatnak értelmezhetővé. Mumford is a 

várostörténet korai időszakának szerkezeti egységeihez (fellegvár, szentély, község, műhely, 

piac) nyúl vissza,  referenciapontot biztosítva ezzel a város rituális-strukturális elemeinek 135

(fal, labirintus, központi tér, szent épület vagy szent hegy).  

  Mumford munkája helyenként nélkülözi a tárgy árnyalt leírását és bináris oppozíciók 

egyszerűsítő látszatát kelti. A város az alapvető elemek folyamatos alakításával és 

fejlesztésével kulturális reprodukciós feladatot lát el, a civilizáció és a város egymásra 

hatásának folytonosságát garantálja: a kultúra létrehozza a várost, annak információhalmazát 

őrizve a város pedig fenntartja a kulturális emlékezet végtelen időtengelyét.  Ezzel az 136

idealizált elképzeléssel Mumford is egyfajta városi sokkhatást  állít szembe, amelynek 137

okozója a város eltávolodása eredeti funkciójától: a fent említett kultúraörökítő szerepétől a 

gazdasági és hatalmi célok irányába.  

  Az ókori görög városállam mint az ideális város képzete, és a modern nagyváros 

mint a totalitárius hatalmi berendezkedés lenyomata és a nukleáris pusztulás jövőbeli színtere 

– Mumfordnak ez az egyszerűsített bináris ellentéte a városi narratíva tudatosan konstruálható 

 Mumford (1979). 72. 75.135

 „Emlékművei, írásos feljegyzései és rendezett társulási szokásai révén a város kibővítette valamennyi 136

emberi tevékenység hatókörét, s időben mind visszafelé, mind előre kiterjesztette azt. Tárolási eszközei 
segítségével (épületek, boltívek, irattárak, emlékművek, írásos táblák, könyvek) a város számára lehetővé vált, 
hogy egy komplex kultúrát örökítsen át nemzedékről nemzedékre, hiszen nemcsak az anyagi eszközöket 
rendszerezte, hanem olyan emberi közvetítőket is megszervezett, akik nélkülözhetetlenek voltak ezen örökség 
továbbítására és kibővítése céljából. Mindmáig ez a város legnagyobb hozzájárulása az emberiség 
fejlődéséhez.” Uo. 75.

 Wright ezt a szorongás kifejezéssel ragadja meg. Vö. Wright, F. L. (1979). Broadacre. In Vidor, F. (vál., 137

szerk., bev.) (1979). Urbanisztika. Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 116.
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jellegét szinte teljesen figyelmen kívül hagyja. A „gépesítéssel kapcsolatos bonyolult 

rítusaink” az emberi kommunikáció és kapcsolatteremtés gátjaiként jelennek meg, a szerző 

ugyanakkor szinte naívnak tűnő lelkesedéssel vázolja az utópisztikus jövő lehetőségét („A 

városnak a szeretet megtestesítőjének kell lennie (…)”).  138

  A város szerepe a történelemben közel egyidőben született Kevin Lynch-nek a várost 

struktúrái segítségével, az olvashatóság aspektusából vizsgáló művével. A tudományos 

megközelítések különbözőségéből fakadó eltérő elemzési stratégiák jelzik, hogy a 20. század 

második felében a város a tudományos gondolkodás számos szegmensének középpontjába 

került. A (mélyen európai) simmeli és benjamini, a nagyváros mint megváltozott kulturális és 

szociális tér koncepció, valamint a mumfordi pusztulás és utópisztikus jövőkép, ill. kulturális 

emlékhely és hatalmi színtér víziók között ingadozó elgondolás adja azt a tágabb elméleti 

keretet, amelyben elhelyezhetők az alább következő urbanisztikai elképzelések szerkezeti 

elemzései, a várost felépítő és látképét uraló elemek specifikációja. A nagyváros által felvetett 

kulturális és társadalmi problémák (felgyorsult dinamika, áradó embertömeg, töredezett 

kommunikáció) a társadalmi folyamatok színtereire, tehát a város szerkezetére s annak 

kiemelkedő elemeire irányítja a figyelmet. 

  Lynch A város képe  című, a város olvashatóságának elméletét kidolgozó műve a 139

városkutatás újszerű módszertanát vázolja fel, amivel megjelenését követően nagy hatással 

volt mind az urbanisztika, mind a környezetpszichológia és a szociológia fő kérdéseire és 

jelentős kutatásaira.  

  A munka a fizikai környezet és az emberi viselkedés közti kapcsolatra, azon belül a 

környezet befogadásának és mentális újra konstruálásának feltételeire helyezi a hangsúlyt. Az 

ún. város képe (image of the city) öt strukturális alapelem és két városolvasati értékfogalom 

mentén épül fel (s alakul újra), célja pedig a város mint alakítható és rekonstruálható kép 

megragadása és elemzése annak komplexitásában, az emberi érzékelés és befogadás 

folyamatain keresztül. A városról kialakuló belső kép és olvashatóság (legibility), avagy 

„imagibilitás” (imageability) az észlelt kép és az észlelő közötti, egymásra kölcsönösen ható 

folyamatok során mentális térképet hoz létre. A városszövet egésze öt kiemelt elem különféle 

 Mumford (1979). 76. 86.138

 Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge, Massachussets, and London, The MIT Press, 139

Massachusetts Institute of Technology. Lynch e könyvében kidolgozza koncepciója alapjait, amelyet többek 
között a György Kepessel közösen folytatott városelméleti kutatásait támogató Rockefeller-ösztöndíj előzött 
meg, s amely egyéni és csoportos geográfiai, szociológiai, pszichológiai és várostervezési kutatások, PhD 
programok kiindulási pontjaként rögzült utóbb. Vö. Appleyard, D. (1978). The Major Published Works of 
Kevin Lynch: An Appraisal. The Town Planning Review, Vol. 49., No. 4., 553.
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konfigurációi, a struktúrák változó dominanciája mentén áll össze, egyúttal az emberi 

befogadásra éppen ezek az elemek az alkalmasak a nagyobb, nehezebben átlátható 

struktúrákkal szemben. A szerző tehát utakra, határokra, negyedekre, csomópontokra, 

valamint irány- vagy jelzőpontokra mint nagyvárosi alapelemekre bontja a városszövetet. 

Ezek rövid karakterisztikája az alábbi: 

  1) Utak, útvonalak (paths): A megfigyelő által rendszeresen, véletlenszerűen vagy 

potenciálisan használt útvonalak, amelyek térbeli összefüggéseket alkotnak, s igen variábilis 

kategóriát alkotnak (lehetnek kövezett utak és utcák, de parkokat átszelő ösvények, járdák 

is).  Az útvonalak típusai számos további jellemzővel rendelkeznek (lehetnek egymással 140

összehangoltak, pl. egy autóút és a mellette futó járda, ugyanakkor egymáshoz egyáltalán nem 

igazodók). 

  2) Határok, falak (edges): Lynch alapvetően azokat a lineáris elemeket sorolja e 

csoportba, amelyek útként nem meghatározottak, amelyek különféle városi egységek 

elválasztását, egyúttal összekötését szolgálják, így legtöbb esetben különböző jellegű városi 

térstruktúrák határát képezik. Határ lehet épített és természetes eredetű is, prototipikusan lehet 

városfal, de folyó, tűzfal, sőt, akár elválasztó funkcióval bíró útszakasz, vasútvonal is. 

  3) Lakónegyedek, kerületek (districts): A negyed a korábbiaknál nagyobb tematikus 

elem, méretében akkora, amelyet az észlelő még egyetlen egységként képes definiálni. Belső 

homogenitással rendelkező terület, amely markánsan eltér a szomszédos városrésztől. Mérete 

változó, különálló városrészt képezhet egy belvárosi negyed ugyanúgy, ahogy egy ipari 

negyed, vagy akár egy egyetemi kampusz. Némely városrész esetén városépítészeti 

együttesről van szó, tehát több tér, ill. utca, valamint több épület egységes, összefüggő 

rendszeréről. Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan reprezentatív, hatalmi berendezkedést 

közvetítő, demonstratív épületegyüttesek, mint az uralkodói rezidenciák, sok esetben vallási 

központok. Napjainkra ezek szerepét részben átvették a reprezentatív igazgatási központok, 

valamint a lakótelepek, amiként egyéb megalétesítmények, főként különféle tematikus 

parkok. A negyedek határa nem feltétlenül egyértelmű elválasztás, e kapcsán Lynch 

megkülönböztet introvertált és extrovertált negyedet annak függvényében, hogy azok milyen 

mértékben kapcsolódnak a környező egységekhez, így egy folyamatos mozaik egy 

 Geometriai alkategóriák szintjén is változékony elemekről van szó, hiszen csak az utak és utcák alaprajzi 140

vonalvezetését tekintve megkülönböztetünk egyenes (kivételek mellett sok esetben az ókor és a barokk 
városépítészetére jellemző), tört (gyakoriak a középkori városi utcahálózatban), íves (leggyakrabban a 
kertvárosokra jellemző) utcatípust, lehetnek állandó vagy változó szélességűek, s hossz alapján is 
differenciáltak. Vö. Meggyesi Tamás (2006). Városépítészet. Egyetemi jegyzet, kézirat. Budapest, 44.
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összetevőjeként vagy kiugróan szeparált területként értelmezhetők. 

  4) Csomópontok, kereszteződések (nodes): Részben pontszerűnek tekinthető városi 

elemek, amelyek többnyire közlekedési csomópontokhoz, útkereszteződésekhez, a 

tömegközlekedési eszközök közötti váltáshoz kapcsolódnak, a városi élet központi helyei, 

amelyek legtöbbször könnyen bejárható, kommunikatív terek, az azonosítás és a tájékozódás 

helyszínei. Ezen elemek sok esetben nem rendelkeznek szükségszerűen erőteljes formával (a 

landmark struktúrájával szemben, ld. alább), jelentős területek azonban a mentális térképek 

hálózatában, mivel stratégiai központoknak számítanak struktúrák közötti váltások mentén. 

  5) Iránypontok, jelzőpontok (landmarks): Lynch rendszerében ezek a kiemelkedő 

jelentőségű épületek vagy természeti képződmények ragadnak meg legmélyebben a szemlélő 

tudatában, ezek válnak az alapvető viszonyítási pontokká, hiszen jellemző tulajdonságuk 

szerint erősen elütnek az őket körülvevő városrésztől (figure–background kontraszt) és 

legtöbbször távolról is jól láthatóak, így kiemelt szerepet játszanak egyfelől a tájékozódásban, 

másrészt a városi jelleg, a városkép emblematikus elemei, pl. történelmi – legtöbbször 

vertikálisan a városképből kiugró – építmények.  

  Az öt városi alapelem meghatározásával Lynch célja nem azok kiragadása városi 

kontextusukból – önálló jellemzésük helyett Lynch az észlelőre ható főbb jegyeik mentén 

kialakuló viszonyrendszert elemezi. Az elemek hatnak egymásra, sajátos konstellációt 

alkotnak, ez pedig befolyásolja az észlelő „városhasználati” szokásait, a folyamatosan alakuló 

városképet, egyúttal a városi narratívát. Egy utca, esetenként egy adott útvonal gyakori 

választását befolyásolja az épületegyüttesek révén az utca tere fölé magasodó homlokzat, 

amely a légtéraránytól az útvonalak egymástól való elválasztásáig számos funkcióval 

rendelkezik.  Az útvonalak specifikációja függ tehát a többi elem behatásától. Kimutatható 141

továbbá egyes elemek jellemző együtt állása: az útvonalak tipikusan kapcsolódnak bizonyos 

határelemekhez, főként a vízpartokhoz (a folyópartok mentén általában futnak gyalogos és/

vagy autós utak). A struktúrák eseteként nem választhatók szét éles distinkciók mentén, a 

kategóriák között a befogadás aspektusa alapján átmenet figyelhető meg. A Budapesthez 

hasonló városok arculatának alapeleme a folyóparti látkép. A Duna két részre osztja a várost, 

a pesti oldal városi élményének szerves része ugyanakkor a budai látkép a Várheggyel, 

Gellért-heggyel, valamint a budai résznek a pesti kép a Parlamenttel. Az egyfelől 

 A légtérarányban jut kifejezésre a határoló térfalak magasságának egy adott útszakasz szélességéhez való 141

térbeli viszonya. Ez utóbbi alapján van értelme pl. sikátorról, feszített arányú utcáról, széles, széteső karakterű, 
vagy nyílt utcákról beszélni. Vö. Meggyesi Tamás (2006). 45.
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határvonalként definiálható folyó összekötő elemként is funkcionál a két part között. 

Hasonlóképp, egyes útvonalak, sőt, városnegyedek egyúttal határként is értelmezhetők, ez a 

többi elemmel alkotott konfiguráció mentén rajzolódik ki. Jellemző budapesti példa ilyen 

útvonalra a nagykörút, amelynek ívén kívül és belül egészen eltérű atmoszférájú közeget 

fedezhetünk fel – ez azonban más tapasztalat egy budapesti, és más egy turista számára. (A K. 

városi példák részletes elemzése e fejezet második felében olvasható.) Látható tehát, hogy az 

elemek felismerése és értelmezése nem kizárólagos, az észlelő élményei, tapasztalatai, 

attitűdje jelentősen befolyásolják azt. Lynch az elemek viszonyának elemzésével 

meghatározza azoknak a város észlelésében betöltött szerepüket.  A város képe igazi 142

distinkciója nem az elemek, hanem a fogalmak mentén a városolvasatok között ragadható 

meg: olvasható vagy sem, eleven vagy sem a város képe. Az olvashatóság és az „imagibilitás” 

dinamikus folyamata a különféle városi benyomások egymást átfedő és felülíró folyamatai 

mentén jöhet létre, az egymásra épülő értelmezésrétegek teszik a várost élővé.   143

  A szerző az említetten kívül további munkákban is ember és város, ember és 

környezete kapcsolatát elemezte, így a tér és idő összefüggésében vizsgálta a környezet 

változását és az időfaktor megjelenését, elsősorban múlt és jövő polarizált kapcsolatát a városi 

környezet alakulásában,  hangsúlyozta az ember szerepét a térrendezési folyamatban, 144

egyúttal demisztifikálta a technicizált eljárásokat és a mintakövetést, amelyek helyett az 

emberi faktort és az egyedi ötlet jelentőségét  emelte ki.  A városkutatás egy későbbi, a 145 146

kulturális hagyományok és a civilizációs következmények mentén napvilágot látó elmélettel 

köthető össze gondolatban az a mű, amely A város képe elemzési stratégiáját ülteti át az 

autópályák, sztrádák mint speciális térstruktúrák vizsgálatára, s amelynek Lynch társszerzője 

volt.  A vizsgálat tárgyává tett, speciálisan nagyvárosi (ill. nagyvárosok közötti) térelemek 147

Marc Augé etnológus kilencvenes években publikált nem-hely elméletének legfőbb példái. 

  Lynch a város részeinek elemzése mentén építi fel az olvashatóság feltételrendszerét, 

míg a simmeli–benjamini városértelmezés a nagyváros egészét vagy annak egyetlen domináns 

részét választja ki. Az eltérő megközelítések közös síkja a fragmentumok jelentősége. 

Benjamin megközelítésében a szöveg szintjén megjelenő töredezettség a városi tapasztalat 

 Appleyard (1978). 552.142

 Majzik E. (2007). Kevin Lynch: A város szemléletének struktúrája (1960). In A. Gergely A., Bali J. 143

(szerk.) (2007). Város-képzetek. Az antropológiai megismerés árnyalatai. Budapest, MTA PTI Etnoregionális 
Kutatóközpont, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Könyv Kiadó Kft. 10–11.

 Lynch, K. (1976). What Time is the Place? Massachusetts, MIT Press144

 Lynch, K. (1962). Site Planning. Massachusetts, MIT Press145

 Appleyard (1978). 556–557.146

 Appleyard, D. – Lynch, K. – Myer, J. R. (1964). The View from the Road. Massachusetts, MIT Press147
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leképeződése, amiképp Lynch városolvasatában a városi szövet részegységekre bontása az 

észlelői spektrum és értelmezési rendszer keretei szerint megy végbe. A más-más 

diszciplináris megközelítést előtérbe helyező kutatások egymás mellé állíthatóak a 

tekintetben, hogy ugyan a város részegységeinek megragadására törekednek, egyúttal 

feltárják azok idő- vagy térbeli folytonosságát, így városi narratíva ívét vázolják. 

  Aldo Rossi olasz építész, urbanista a városolvasati kutatások szempontjából kiemelt 

jelentőségű és az építészet szakmai keretén kívüli olvasók felé is nyitó A város építészete  148

című munkája a városépítészet kulturális átértelmezésének, a történelmi paradigmaváltások és 

ideológiai változások nyomán bekövetkezett, múlt–jelen–jövő aspektusából végbement 

hangsúlyeltolódás kontextusában látott napvilágot. Amint azt Kerékgyártó Béla építészet és 

emlékezet kulcsfogalmai mentén felépülő, Rossi elméletének és napjaink városépítészetének 

kapcsolatát vizsgáló tanulmányában összefoglalja, A város építészetének keletkezési 

körülményei az alábbi eseményekhez és folyamatokhoz kapcsolható: 1980-ban jelent meg 

Charles Lencks A posztmodern építészet nyelve című munkája; 1980-ban valósult meg A múlt 

jelenléte című kiállítás a velencei építészeti biennálén; ezekben az évtizedekben végezte az 

ún. velencei iskola morfológiai kutatásait; összességében tehát ebben az időszakban vált 

hangsúlyossá „[a] modern felfogás tabula rasát, újítást hangsúlyozó felfogásával a tartósság, 

folytonosság fogalmát, illetve jelenségét helyezi szembe”.  A torontói egyetemen az 149

építészet elméletével és történetével foglalkozó Mary L. Lobsinger elsődlegesen a háború 

utáni időszak történelmi kontextusát, főként a háború utáni rekonstrukciós kudarcokat látja a 

korabeli olasz építészeti diskurzus gócpontjának, és éppen a szociokulturális háttérben rögzíti 

a mű hatástörténetének első egy-két évtizedes sikerét (annak ellenére, hogy a mű első angol 

nyelvű fordítása csupán 1982-ben jelent meg).  A háború és a háborút követő évek nagyban 150

átalakították (ill. megszüntették) a városi tereket, ezzel is erőszakosan módosítva a városi 

identitás alakulását sok más országhoz hasonlóan Olaszországban is. Ezzel új kihívás elé 

állították a városi gondolkodókat, építészeket, miközben a város mint civilizációs produktum 

is egészen új kontextusba került. Rossi munkájával közel egy időben számos olasz 

urbanisztikai mű született (ezek ráadásul nem szűkíthetők Róma tudományos közegére), A 

 Rossi, A. (1982). The Architecture of the City. Trans Ghirardo, D. – Ockman, J. Cambridge, 148

Massachusetts – London, MIT Press
 Kerékgyártó B. (2013). Építészet, identitás és emlékezet (Aldo Rossi elmélete és a lakótelepek példája). 149

In S. Varga P. – Száraz O. – Takács M. (szerk.) (2013). A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és 
módszertani alapjai. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 85.

 Lobsinger, M. L. (2006). The New Urban Scale in Italy: On Aldo Rossi's “L'Architettura della cittá”. 150

Journal of Architectural Education, Vol. 59. No. 3. (February) 28–29.
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város építészete több szempontból összegző elméletet dolgoz ki.  151

  Rossi munkája terminológiájával, struktúrájával, elemzett példáival a városról mint 

az ember által létrehozott olyan kollektív alkotásról gondolkodik, amely feltétlenül 

kontextuális mind történelmi (idő), mind építészeti (tér) szempontból. A szerző strukturalista 

elemzésnek veti alá a várost (módszertana ismertetésekor Saussure munkásságára is 

hivatkozik): elemeket, típusokat állapít meg, amelyekre azonban sokkal inkább kulturális 

elemként tekint építőelemek helyett. Rossi elméletének középpontjában a folytonosság áll, s 

jóval az emlékezetkutatások első hulláma, az 1970-es évektől kezdődően meginduló 

„memory-boom”  előtt idézi Halbwachs kutatásait, minthogy a közösségi emlékezet 152

térbeliségét tartja e folyamat kulcsának. Tudományos elődök és hatások áttekintésekor Rossi 

összefoglalóiból egyértelműen kiderül, de indirekt módon egész munkájából kiviláglik, hogy 

fő rendezőelve elszakíthatatlan az európai kultúrtörténet folyamától, ez kutatása 

legalapvetőbb kontextuális bázisa. Az emberi (mű)alkotások az idők során folytatják, 

elutasítják vagy parafrazálják az antik példákat. Az egymásra rakódó kulturális rétegek 

elképzelése mélyen európai jelenség a palimpszeszt példájától Trója feltárásáig, s főként az 

egymást követő korszellemek és művészeti irányzatok tekintetében. Rossi elméletében az 

egymást követő korok, ideológiák, trendek nem egymás mellé helyezett épületek, hanem a 

város tulajdonképpeni egészére boruló új rétegek formájában jelentkeznek. 

  Rossi számára a városi műalkotások (urban artifacts) elemzése az egyéniség, a 

locus, az emlékezet és a design kategóriái mentén épül fel és az identitás, valamint az 

emlékezet fogalmai felé mutat. Ebből a szemszögből Lynch kategóriái szinte épp azt a 

funkcionalista osztályozást képviselik, amelyet Rossi leegyszerűsítőnek vél és csak részben 

tart alkalmazhatónak,  noha világos, hogy a lynchi észlelői tapasztalatra, szokásra és 153

élményre az adott struktúrák történelmi-kulturális sajátosságai is hatást gyakorolnak: 

landmark lehet egy víztorony és egy diadalív is, miközben eltérő szemantikai mezővel 

rendelkeznek.    

  Rossi szerint a város mindennemű változása során megőrzi folytonosságát és 

állandóságát, később azonban bővíti kijelentését a kontextus, tehát a környezet megőrző 

 A tanulmány által felsorolt, paradigmaváltást kiváltó háború utáni társadalmi változások nem 151

korlátozhatók az olasz helyzetre, tekintve, hogy a központ–periféria, szociokulturális egyenlőtlenség és egyéb 
társadalmi folyamatok ezen időszak sajátjainak mondhatók Európa-szerte. Uo. 30.

 A fent már hivatkozott kötethez írt előszavában S. Varga Pál röviden áttekinti a norai lieux de mémoire 152

megszületésének, egyúttal a monologikus emlékezetfogalom átalakulásának történetét, s a második 
világháborút követően fellépő orientációs zavar következményeként nevezi meg a hetvenes években megugró 
emlékezetkutatási tendenciákat. S. Varga P. – Száraz O. – Takács M. (szerk.) (2013). 9.

 Rossi (1982). 46–48.153
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hatását említve.  A városrészeket az emlékezet kapcsolja össze, a részek közötti összetartó 154

erőt tehát építészeti olvashatóság mellett szociológiai tényezők alakítják, a térbeli 

homogenitást a város alapvető természete biztosítja, amely nem redukálható elemek 

összességére: a város alapgondolata szerint a múlt és a jövő összekapcsolódását kínálja.  155

Rossi tipológiai koncepciójának alapja a formával szemben elsőbbséget élvező elv, amely 

szerint minden építészeti műben jelen van egy konstans jellemző, a tipikus elem: a kulturális 

elem.  Ennek mentén határozhatók meg a már említett folytonosság elemei, amiként az ún. 156

állandóság jelensége (phenomenon of «persistences») s annak összetevői is, pl. a város 

jellemző „megjelenése” vagy az emlékművek jellege, száma, elhelyezkedése stb. E tipológia a 

tudattalanban megbúvó építészeti archetípussal válik egésszé, amely kapcsolatot teremt a 

realizált térelemek és a képzeletbeli struktúrák között, valójában tehát egyetlen konkrét elem 

látványa sokszoros, térben és időben kiterjedt, képzeletbeli kollázst alkot.  Rossi ezzel a 157

virtuális és hipertér-kutatásokat előlegezi, amelyek főként az ezredfordulót követően merültek 

fel a városkutatásban. 

  A város építészete a várost komplexitásában vizsgálja, amely a tér- és időbeli 

paraméterek változásával a „helyi idő”, a város emlékezete mentén áll össze koherens 

történelmi produktummá.  A város megalapításától jelen lévő mítoszok és rítusok hordozói a 158

térstruktúrák, ily módon épülnek be az emlékezetbe. A város történelme nem csupán a 

konkrét, valós térben és időben létező struktúrára vonatkozik, hiszen az a városi tartalmak 

sorozatának szintézise – a városok kontinuitását a struktúrák legmélyebb rétegeiben kell 

keresnünk: a formától a kollektív képzeletig tágítva a vizsgálatok spektrumát.  A város 159

egyfelől gigantikus, komplex, emberalkotta objektum, másfelől a városi műalkotások 

összesége, s a város egészének és az azt alkotó elemeknek szerves része „saját történelmük”, 

amely megítélésük során elválaszthatatlan tőlük.  (Gondoljunk vissza lokalitás és a hivatalos 160

történelem, a legendák és a nagytörténet közötti feszültségre Gyáni Gábor korábban már 

idézett tanulmányában.) 

  A városvizsgálat analitikus módszereként Rossi az egyedi épületek és lakóépületek 

két nagy csoportjára osztja a műtárgyként felfogott város egészét, ezzel elkülöníti egymástól a 

 Uo. 55–61.154

 Uo. 131.155

 Uo. 35–45.156

 Ld. Masznyik Csaba bevezetőjét Aldo Rossi A város építészete c. könyvének közölt részleteihez. 157

Kerékgyártó B. (szerk.) (2004). 180–181.
 Rossi (1982). 63–64.158

 Uo. 128–129.159

 Uo. 29–31.160
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város kollektív és individuális tereit.  A lakóépületek kitüntetett érdeklődésre tarthatnak 161

számot amiatt, hogy lassú és nehézkes alakváltozásuk miatt tipikus jellemzői az őket 

létrehozó társadalmi, kulturális stádiumoknak.  A lakóterületek a városok története során 162

jellemzően elhatárolódnak a többi városi negyedtől és a városközponttól távolodva 

helyezkednek el, ez a lakótelepek elszaporodásával csak fokozódott. Rossi főműve előtt is 

vizsgálta a lakóépületek működését és elhelyezkedését, kutatótársaival kulcskérdésként veti 

fel ezen épületek elhelyezkedését: központ és periféria szembeállításakor a lakóépületek 

példája szembetűnő, minthogy a lakók élettereként nem a város központjában, hanem egyre 

inkább onnan kiszorulva helyezkednek el.  A lakótelep számos városépítészeti kutatás 163

tárgyát képezte az elmúlt évtizedekben, napjainkban pedig átalakulások lassú folyamatának 

lehetünk szemtanúi, pszichológiájuk azonban kevéssé változott, rendszerint külön városrészt 

alkotva az őket felépítő kor tanúi. 

  Lynch és Rossi tipizálható alapelemek és azoknak fizikai, valamint kulturális 

tulajdonságai által az észlelőre tett benyomásai mentén felépülő, a városi közeg és a kulturális 

folyamatok közötti kapcsolatot hangsúlyozó elmélete mellé helyezhető Rudolf Arnheim a 

városi dinamikát vizsgáló koncepciója. A szerző e dinamikát egzakt geometriai fogalmak és 

formák, s főként viszonyfogalmak,  valamint azok emberre tett hatása keresztmetszetében 164

értelmezi, azonban kevéssé az egyes elemekre fókuszál, inkább azok kölcsönhatását, s 

legfőképp a tér egészének sajátosságait ragadja meg, egyes elemek kiemelésekor is azok 

hatására, de főként az elemek viszonyrendszeréből kialakuló erőmezőre (field of forces)  165

koncentrál. Arnheim a vizuális észlelés teóriáját kidolgozó korábbi munkáiban is központi 

jelentőségű a kontextus, a jelentéssel teli közeg, amelynek figyelmen kívül hagyása a valóság 

 Rossi, A. (2004). A város építészete. Ford. Masznyik Cs. (Részletek) In Kerékgyártó B. (szerk.) (2004). 161

183.
 Rossi (1982). 70–71.162

 Polesselo, G. U. – Tentori F. – Rossi, A. (1960). Il problema della periferia nella cittá moderna. 163

Casabella-continuitá 241. 130. Idézi Olmo, C. (1988). Across the Texts. Trans. Levine, J. Assemblage, No. 5. 
95. (90–121.)

 Arnheim ellentétpárok mozgósításával elemzi a városi terek, objektumok váltakozásából létrejövő sajátos 164

dinamikát. Percepciós szempontból vertikális és horizontális szembeállítása az épületek méretének és 
stabilitásának megítélésekor játszik kulcsszerepet, telítettség és üresség distinkciója a térérzékelés egyik bázisa 
kereszteződések, útvonalak, terek elemzésekor, de fontos még a két- és háromdimenziós képalkotás ellentéte, 
valamint a kül- és beltéri struktúrák elemzésénél a külső–belső, lent–fent, rész–egész szembeállítás. A felsorolt 
viszonyfogalmak, amelyek egymás nélkül értelmezhetetlenek, egy nagyobb egység tulajdonságairól vagy a 
megfigyelés nézőpontjáról árulkodnak. Az egység, a teljes kontextus szinte önkényes megszakítását veti fel 
egyes elemek izolált elemzése kapcsán, s kijelenti, hogy problematikus világos határok kijelölése. Arnheim, R. 
(1977). The Dynamics of Architectural Form. Los Angeles – London, University of California Press, Berkeley, 
68. Az egyes építészeti elemek elemzése nem mellőzheti a kontextust, azonban a város mint kulturális termék 
nem vizsgálható egyes, kiemelt jelentőségű komponensek önálló definiálását nélkülözve sem. 

 Arnheim (1977). 25.165
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(a művészet, a városépítészet stb.) fals érzékeléséhez vezet.  Az emberi szem nem képes 166

városi alkotásokat teljes méretükben befogadni és sokszor az építmény teljes egészében 

kizárólag madártávlatból, ill. a tervrajz ismeretében érthető meg. A befogadás ilyen 

paradoxona kisebb léptékben a városépítészeti elemek közötti hierarchiában ragadható meg: a 

városi objektumok közötti tér hat azok befogadására, a köztük lévő távolság és az őket 

körülvevő elemek determinálják az építészeti elemek dominanciáját vagy épp 

jelentéktelenségét, így a kompozíció elemei közötti hierarchiáról beszélhetünk.  Az alá-167

fölérendeltség is a kontextus részét képezi, amely jelentős szerepet játszik a struktúra 

egészében. A városi elemek közötti kapcsolatot, azok egymásra gyakorolt hatását, és az 

ezáltal keletkező új jelentéstartalmat Arnheim ugyanakkor a proxemika aspektusából is 

vizsgálja, s a térhasználat kultúrába ágyazottságát elsősorban Edward T. Hall kutatásai 

nyomán teszi meg a városi térértelmezés egyik legalapvetőbb bázisának.   168

  Hall kiindulópontja, hogy a tapasztalás nem objektív, hiszen minden kultúra saját 

nyelve és saját szelektálási folyamata más-más világtapasztalati eljárást von maga után. 

Ebben nagy szerepet játszik az épített környezet, amelynek változatossága is a kulturális 

eltérések mentén ragadható meg. Az ember ugyanis sajátosan csak rá jellemző új dimenziót 

teremtett, ez a kulturális dimenzió, amelynek alapvetése a kölcsönhatás ember és a teremtett 

közeg között. Hall olyan kulturális antropológusok, mint Franz Boas és Edward Sapir nyomán 

a kultúra alapvetésének a kommunikációt nevezi meg, így az ember és a létrehozott tér közötti 

viszonyrendszert kiemelt jelentőségűnek látja: az ember környezetet teremt, megteremti az 

élet közegét, saját világot alkot, amely világ aztán hatást gyakorol az emberre, akár új 

embertípust formál. Hall elméletének jelentősége a kulturális lét, azon belül az épített 

környezet, a város kommunikatív szerepének hangsúlyozásában áll – ez utóbbi kapcsán 

kiemeli, hogy kétirányú folyamatról van szó: egyfelől okozat, a kulturális sajátosságok 

lenyomata, eredmény, másfelől azonban ok, forrás, új kulturális viszonyok létrehozója.  169

  Azzal, hogy a városi tér elemzését az ember térhasználatához hasonlítja, hogy az 

emberi szem befogadóképességét veszi mércéül, valamint, hogy a városépítészeti elemek 

befogadását az emberi szem fizikai befogadóképességéhez kapcsolja, Arnheim egyértelműen 

 Arnheim, R. (1969). Visual Thinking. Berkeley, University of California Press, 193. Utal rá Heath, T. 166

(1993). The Architectural Theory of Rudolf Arnheim and Its Implications for Teaching. Journal of Aesthetic 
Education, Vol. 27. No. 4. Special Issue: Essays in Honor of Rudolf Arnheim, 85.

 „In the hierarchy of composition, the order of the facade is subordinate to that of the masses, which in 167

turn is subordinate to the plan.” Uo. 91.
 Arnheim (1977). 26.168

 Hall, E. T. (1987). Rejtett dimenziók. Ford. Falvay M. Budapest, Gondolat169
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a megfigyelő szempontjából, annak fizikai és időbeli helyzetéből, egyúttal kulturális 

beágyazottságából kiinduló vizsgálatot folytat, a kontextus elsődlegességét pedig a 

viszonyfogalmak elkerülhetetlenségeként mint alapvető emberi befogadási eszközökként 

fogalmazza meg.  Amikor tehát egy kontextusában észlelt elemről beszélünk, valójában egy 170

kultúrába ágyazott kulturális termékről van szó. Más szóval a városi tér értelmezése egy 

látómező egészével hozható kapcsolatban, amelyet azonban tágíthatnak az egyes elemek. 

Látható, hogy ezen a ponton összekapcsolhatóvá válnak a korábban értelmezett városolvasati 

elméletek, minthogy mindnek a szó szoros értelmében vett városkép, egy egészében 

működőképes struktúra, egy kulturális produktum a vizsgálati tárgya, nevezzük azt 

olvashatóságnak, imagibilitásnak, vagy akár erőtérnek. 

  Az ezredforduló időszakának meghatározó urbanista gondolkodója, Edward W. Soja 

– társadalomgeográfusként és városkutatóként – szintén a város történelmi, társadalmi és 

térbeli jelenségként való értelmezését hangsúlyozza, ezt alátámasztandó a város fejlődését 

történelmi fordulópontok mentén tematizálja, első, második és harmadik városi 

forradalomként (urban revolution) definiálva azokat: Jerikó az első, Mezopotámia a második, 

az iparosodás a harmadik forradalmi változás mérföldköve. A tágan értelmezett 20. 

századot  is három forradalmi változásra bontja a városfejlődés szempontjából: a fin de 171

siècle korszakára, a húszas évektől a második világháborút követő évekig tartó periódusra, 

valamint a hatvanas–hetvenes években kezdődött, és napjainkban is tartó időszakra.  A 172

városok strukturális alakulása elválaszthatatlan az őket létrehozó politikai, gazdasági 

folyamatoktól, az ipari negyedektől a bankszféra vagy üzleti városrész vonzáskörzetéig 

egymástól markánsan különböző modellek ismerhetők fel. Külön fogalomként használja a 

„suburbia” kifejezést, amely a nagyvárosokat körülvevő mind nagyobb területű agglomeráció 

jelentőségére utal. 

  Soja koncepciója a postmetropolis képzetében teljesedik ki, amely egy olyan városi 

struktúra, amely nem csupán napjaink társadalmi és gazdasági fejlődésének összefoglaló 

modellje, hanem egy sajátos „metafizikai valóság”, folyamatos metamorfózis, amelyben 

 „Egyetlen tárgyat sem fogunk fel úgy, mint ami egymagában, a többiektől elszigetelten létezik. Látni 170

valamit azt jelenti, hogy egy bizonyos pozíciót tulajdonítunk neki az egészen belül: helyet a térben vagy egy 
beosztást a méretek, a tónusok vagy a távolságok mércéin.” Arnheim, R. (2004). A vizuális élmény. Az alkotó 
látás pszichológiája. Ford. Szili J. – Tellér Gy. Budapest, Aldus Kiadó, 13.

 A városfejlődés ilyen időbeli kontextualizálása, tehát a 20. század tág értelmezése éppen ellentétes az 171

Eric Hobsbawm-féle „hosszú” 19. század (1789–1914) és a „rövid” 20. század (1914–1991) koncepciójával.
 Soja, E. W. (2000). Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Malden – Oxford, Blackwell 172

Publishers, 4–5. valamint 110.
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valóság és képzelet megragadhatatlan keveredése megy végbe.  Iain Chambers 1990-es 173

munkája, a Border Dialogues: Journeys in Postmodernity nyomán Soja kiemeli, hogy a 

postmetropolis megragadása egyre problematikusabb, a városhatárok elmosódnak, vidék, 

agglomeráció, non-city, valamint természetes és mesterséges közötti határvonalak egyre 

meghatározhatatlanabbak. Bővítve a spektrumot, Soja mintegy a posztmodern valóság 

sajátosságára reflektál, mikor leszögezi: többé nem alkalmazhatóak a korábban bevált 

valóságértelmező ellentétpárok, mint a fekete és fehér, nő és férfi, tőke és munka, 

gyarmatosító és gyarmatosított,  ugyanígy, központ és periféria. A valóság és a valóság jelei 174

közötti különbségtétel epstejni problémája ez. Ha pedig ide soroljuk valóság és képzelet, 

avagy valóság és virtualitás ellentétpárjának paradox felbomlását, a hiperrealitás és hipertér 

problémájához jutunk, ez pedig napjaink egyik legaktuálisabb városelemzési álláspontját 

jelenti.  

  Soja elméletében az egyik legnagyobb újításnak az tűnik, hogy elveti a fenti duális 

gondolkodásmód révén a valóság bináris oppozíciók alapján való elbeszélhetőségének 

lehetőségét. Hangsúlyozza, hogy a korábbi polaritások nem tűnnek el, sokkal inkább egy 

„töredezett társadalmi geometriát”  hoznak létre, amit a társadalom mozaikosságával hoz 175

összefüggésbe. 

  Soja elmélete több aspektusból is összegzőnek, ugyanakkor a városkutatás újabb 

irányai előtt utat nyitó, extrovertált koncepciónak tekinthető. Munkájában szerepelnek a 

városértelmezés elmúlt száz évének olyan jellegzetes problémái, mint az ellentétpárokra épülő 

definíciók problémája, a metonimikus, ill. metaforikus rész–egész viszony, a fragmentum, ill. 

töredezettség mint a városi narratíva fő szervezőelve, a város és az ember egymásra gyakorolt 

hatásmechanizmusa. Ugyanakkor a bipoláris gondolkodás feloldása, a társadalmi polaritások 

árnyalt rendszere, a (város)határok elmosódása a posztmodern kulturális koordináta-

rendszerében helyezi el a várost, annak észlelését s az azt leíró elméleteket is. 

 Uo. 147–148.173

 Uo. 153.174

 Uo. 265.175
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3.2.2 A város strukturális értelmezése kulturális jelek összességeként –  

Jurij Lotman és Vlagyimir Toporov városszemiotikai elméletei

A város mint tér vizsgálatainak eddig vázolt irányai a körülhatárolható és egyedi, földrajzi 

koordinátákkal meghatározható, fizikai valójában mint kulturális produktum, egyúttal 

nagyváros mint élettér fő komponenseit határozták meg. A városkép olvashatóságának az 

egymással különféle konstellációt alkotó elemek feltérképezése, valamint a közöttük fennálló 

viszonyrendszer értelmezése akár egyes összetevők kölcsönhatása, akár egymásra vetülő 

rétegek felfejtése mentén. A város nem szakítható ki mélyebb kontextusából – Rossi kulturális 

elemről és történelmi kontextusról ír munkájában –, a város a civilizált emberi társadalom 

élettere, s mint építészeti alkotások (műalkotások), a városról (alapításáról, nevezetes lakóiról, 

e helyütt végbement történelmi eseményekről stb.) szóló elbeszélések összessége tágabb 

kulturális kontextusba illeszkedik. Ugyanakkor sajátos narratíva, ilyen formán pedig „a 

kulturális tevékenység szférája”.  Jurij Lotman a térről mint szemiotikus tartalommal 176

rendelkező entitásról, a bioszféra fogalmának analógiáján szemioszféráról beszél, amely 

folyamatos információáramlás terepe, jelek és kódok sajátos összessége, generálja a jelek 

létrejöttét és az információ kialakulását. A szemioszféra bináris törvényeken alapul, újabb és 

újabb nyelveket hoz létre, míg rajta kívül nem létezhet sem nyelv, sem kommunikáció, más 

szóval nem más, mint a kultúrához kapcsolódó szemiotikus tér egésze.  Minthogy a város 177

egyértelműen szemiotikus tartalommal rendelkező tér, Lotman szemioszféra-elmélete 

kiindulópontot nyújthat a város mint narratíva vizsgálatához. 

  A szemioszféra nyelvek – jelrendszerek – összességéből áll, amelyek e 

koordinátarendszeren belül részint lefordíthatók/dekódolhatók, részint azonban rejtve 

maradnak, heterogén információhalmazt hoznak létre, egy dinamikus viszonyok hálózatából 

felépülő egységet. Lotman az alábbi példával világítja meg a szemioszféra fogalmát. 

Képzeljünk el egy múzeumi termet, amelyben a különböző korok kiállítási tárgyaiként 

számunkra ismert és ismeretlen nyelvű feliratok találhatók vitrinekben, a megfejtésükhoz 

pedig különféle instrukciók állnak a rendelkezésünkre, s szintúgy a kiállítás haladási irányára 

és látogatói viselkedésünkre vonatkozó szabályok. Ha ezt a képzelt termet megtöltjük 

 Lotman, J. M. (1973). Szöveg – modell – típus. Ford. Bánlaki V. et al. Budapest, Gondolat Kiadó, 276.176

 Лотман, Ю. М. (2000). Семиосфера. Культура и взрыв. Внутры мысляющих миров. Статьи, 177

исследования, заметки. Санкт-Петербург, Искусство-СПБ, 252.
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tárlatvezetők és látogatók alakjaival, egységes rendszert kapunk – így fest a szemioszféra.  178

A példa alapján tehát különböző típusú és hierarchiájú jelekkel megtöltött térről van szó, a 

jelek értelmezéséhez, befogadásuk sorrendjéhez többszintű instruáló segítség áll 

rendelkezésre, a térben történő eligazodás és a jelek befogadása végsősoron mégis önálló 

döntéseken nyugvó tevékenység egy bizonyos „hibahatáron” belüli variabilitással. Az 

elemeknek nem szükséges térben és időben szinkrón jelen lenni, előre- és visszautalással is 

képesek összekapcsolódni egymással. Paradox módon a szemioszféra mégis homogén önnön 

határának aspektusából: határozottan elkülönül a rajta kívül álló valóságtól. Minden kultúra 

ugyanúgy kezdi meg létezését: a legalapvetőbb bináris ellentét mentén „sajátra” („belsőre”) és 

„idegenre” („külsőre”) osztja a világot, tehát kijelöli határait mind térben, mind időben. 

Ennélfogva egy koordinátarendszer jön létre, amelynek időbeli tengelyén múlt, jelen és jövő, 

a térbelin pedig saját és idegen, valamint a kettő közötti határvonal helyezkedik el. Ettől 

kezdve oppozíciók hosszú sora mentén definiálja önmagát, amely Lotman szerint minden 

kultúra sajátja, forrása pedig az emberi test jobb–bal, fent–lent, s természetesen élő–halott 

ellentétei.  

  A szemioszféra működésének megértéséhez vissza kell kanyarodnunk Lotman 

kultúrafelfogásához, hiszen a szemiotikus tér az általános érvényű kulturális gyakorlatok 

mentén ragadható meg. A kultúra alapeleme az információ, amely hármas funkcióban van 

jelen a kulturális folyamatokban: 1) információátadás, 2) információ létrehozása, 3) 

információ tárolása. Ez a három eljárás megfogalmazható szövegek átadása, szövegek előre 

nem látható, előre nem kiszámítható módon történő létrehozása, valamint a szövegekre való 

emlékezésként is.  A kulturális folyamatok a második és a harmadik lépésben teljesednek ki, 179

a küldő és a befogadó felet összekötő közlemény szisztémája bonyolult hálózattá alakul, így 

Jakobson kommunikációs modellje alapján – és az evolúciós fejlődéshez hasonlítva – Lotman 

meghatározza a kulturális szöveg sajátosságait: kódok mentén épül fel; statikus, izolált 

keretek között nem létezhet; más szöveggel történő cseretevékenység mentén gazdagodik; 

előzetesen algoritmikusan nem determinálható változásokon megy keresztül.  Kultúra és 180

szemioszféra kapcsolata az alábbi módon ragadható meg: a szemioszféra azon kódok 

összessége, amelyek egymással folytatott minduntalan, térben és időben megvalósuló, 

valamint különféle nyelveken átívelő kölcsönhatása sajátos szöveget hoz létre, amely nem 

 Лотман (2000). 253.178

 Uo. 151.179

 Lotman, J. M. (1989). A kultúrák kölcsönhatásának elmélete. Szemiotikai megközelítés. Ford. Pálfi Á. 180

Kultúra és közösség, 6. sz. 10–12.
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más, mint a kultúra maga.  

  Lotman a szöveg terminust értelemszerűen tág értelemben használja, világos tehát, 

hogy szöveg közel sem csupán nyelvileg megformált, verbális kommunikációs közlemény 

lehet, hanem kulturális értékkel bíró, akár nehezen vagy csak részben dekódolható szöveg, 

sőt, posztmodern értelemben vett valóság is. Amiként tehát kommunikatív aktust teremtő 

szöveg a közlekedési tábla és a szépirodalmi szöveg is, úgy bonyolult kódolási és dekódolási 

folyamatok mentén információ létrehozása, átadása és tárolása zajlik egy esemény, egy 

népcsoport vagy egy város története, az arról szóló elbeszélés, az arra történő emlékezés 

esetében is. A városi narratíva egy szöveg tehát, amely a város mind térbeli, mind időbeli 

tengelye mentén gyarapszik, s amelynek bonyolult mátrixa részben vagy egészben 

dekódolható elemekből áll – ezt szemioszféraként összegezhetjük. 

  A város szemioszféraként kijelöli saját határát, pontosabban elkülöníti önmagát a 

világ többi részétől azzal, hogy alapításakor térben és időben is pontosan meghatározható az 

„előtte” és az „utána” állapot. Létének kezdőpillanatát rítusok és mítoszok lengik körül, ez a 

központi pillanat a város alkotta – három dimenziós – szemiotikus tér legbiztosabb pontja, a 

szemioszféra központja. Központ és periféria fogalompár bevezetésével az utóbbi felé 

közeledvén egyre kevésbé mozdíthatatlan elemekről van szó, egyre jellemzőbb a 

többértelműség, átértelmezés, gondoljunk egy korszak határán keletkező művészeti alkotásra, 

amely már átmenetet képez az új irányába. Lotman azzal a kitétellel teszi meg előbbi állítását, 

hogy a kultúrát nem kanonizált normák rendszereként, hanem egymással vetélkedő 

rendszerek paradigmájaként definiálja,  amely egy nyugalmi és biztos pont (központ) felől 181

tart egy lazább szerkezetű állapot (periféria) felé, azonban nem időbeli elmozdulásról van szó, 

hanem egy térben és időben szabadon mozgó folytonos hullámzásról. A városszemiotika 

szempontjából központ és periféria dichotómiáján nem a város térbeli kiterjedését kell 

szemügyre vennünk. Noha vitathatatlan, hogy a városolvasat szempontjából a 

városközpontban elhelyezkedő és a város szélére szorult épületek, épületegyüttesek funkció, 

struktúra stb. szempontjából markáns és jelentéshordozó különbséget mutatnak, a központ–

periféria ellentét ilyetén értelmezése megmaradna a topográfiai adatrögzítés szintjén. A városi 

szemioszféra központját a városi narratíva térben és időben összesűrűsödött gócpontja 

jelentheti, amely a jelek és jelentések, narratív elemek aspektusából a leggazdagabb 

dekódolási lehetőségeket hordozza. 

 Лотман (2000). 260.181
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  A városi tér szemiotikai elemzése a fizikai tér, valamint a rituális-szimbolikus 

valóság, történeti elbeszélések és további kulturális jelek összekapcsolódása révén lehetséges. 

Egy város esetében jelek és kódok bonyolult hálózata jön létre a valóságos struktúrák, tehát a 

reálisan létező város, valamint a hozzá tapadó különféle további narratív rétegek között. Ez a 

kapcsolat igen tág elemzési spektrumot nyit meg, hiszen a teremtésmítoszoktól az alapítási 

legendákon és rítusokon keresztül, valamint az ideális terek képzetétől az ideális város 

tervéig, egyúttal az elpusztult elemek emlékezetéig a városokról történő gondolkodás tengelye 

a mitologikus múlttól a távoli jövőig vezet. Amikor a kultúrtörténet vizsgálatának két 

szempontjaként a tartalmas információ, valamint a társadalmi kódok rendszerének 

megragadását említi, utóbbin pedig a kultúrát mint a kódok történelmileg kialakult, társadalmi 

szerkezetektől és identitáskonstrukcióktól függő hierarchiáját ragadja meg,  tulajdonképpen 182

kijelöli szemiotikai rendszerének és a városkutatási eljárások kapcsolódási pontjait. A város 

ugyanis a társadalmi kódok nagy sűrűségű explicit lenyomata, olyan sajátos kulturális szöveg, 

amelynek kölcsönhatásai során megragadható és elemezhető értelemképződés megy végbe. 

  A város mint egymáshoz bonyolultan kapcsolódó, térben és időben szabadon mozgó 

elemek összességéből felépülő szöveg elmélete jelenik meg Vlagyimir Toporov pétervári 

szöveg koncepciójában is azzal a különbséggel, hogy a hangsúlyt a városi narratíva elemeit 

interpretáló és metaforizáló szépirodalmi szövegek egymáshoz szervesen kapcsolódó 

láncolatára helyezi. Pétervár egy összetett szemiotikus tér: a város megépítésétől illuzórikus 

és misztikus elemeket mozgósít, amelyek a „pétervári metaszöveget” alkotó szépirodalmi 

alkotásokban poétikai paradigmát alkotnak, a kialakuló textus Pétervár új valóságát teremti 

meg, amely újabb jelentésréteget rétegez a városra.  

  A Pétervár esszenciális magját újra és újra feldolgozó, egyúttal pedig gazdagító 

megatextus is bináris oppozíciók, valamint a „saját” és „idegen” közötti elválasztó/összekötő 

határ mentén létezik, értelmezése dekódolási folyamatokhoz kötött. Elmozdulás a lotmani 

elmélettől, hogy Toporovnál a szemiotikus tér önreflektív módon konstruálja saját 

szépirodalmi szövegbázisát, ezzel kettős folyamatot valósít meg: értelmezi a kódokat, s 

egyúttal bővíti is azok sorát – ugyanakkor mintha éppen ezzel Lotman domináns és alárendelt 

kulturális kódjainak paradigmáját valósítanák meg. Toporov elméletével részletesen a 

dolgozat egy későbbi, a K. városi szépirodalmi narratívát elemző fejezete foglalkozik. 

 Lotman, J. M. (1971). A kultúra tipológiájának problémájához. Valóság, 14. évf. 1. sz. 90.182
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3.2.3 A városi valóság metaforikus és tematikus terei jelen és jövő,  

történelem és utópia között – Pierre Nora, Michel Foucault és Marc 

Augé hely- és térelméletei

A fragmentált, a valóság konstruált és konstruáló jelei nyomán folyamatosan változó, 

válsághelyzetben lévő identitás értelmezése szorosan összefonódik a helyek és terek újabb 

megközelítésével. „A világban, amelyben élünk, a kiszámítható, mérhető térélménynek vége, 

következésképp a helyek s a terek között nincs tervezhető és logikusnak tartható 

viszonyrendszer.”  A benjamini városi labirintus-élmény kaotikus jellege mellett még ilyen 183

viszonyrendszer mentén alakulhatott ki, és magában hordozta ugyan a trauma jeleit, egy 

jellemzően pozitív, egyszerűen fogalmazva magabiztos szemlélődő és egy megváltozott, 

fragmentumaiban megragadható tér találkozását írja le. A kulturális jelekből álló szemiotikus 

tér a jelek dekódolási szabályainak ismeretében jelentős mértében értelmezhető. A lieu de 

mémoire történészi és szociológiai, a heterotópia filozófiai, illetve a nem-hely etnológiai, 

antropológiai megközelítésében az alapvető közös vonás az, hogy a posztmodern 

társadalmának bizonyos helyei a hozzáférhetőség eltérő stádiumában vannak az emlékezet és 

a történelem, a tér- és időfelfogás kiegyensúlyozatlan viszonyrendszere miatt. A 20. század 

történelmi kataklizmái és az ezek nyomán összeomló és újjáalakuló történelemszemléleti 

tendenciák legégetőbb problémája végső soron a kontinuitás, a rekonstrukció és az 

elbeszélhetőség útvesztőin keresztül vizsgálható. A modern társadalmi tér újra definiálása 

pedig elválaszthatatlan az individuum és a közösség önképe, azon keresztül kollektív 

emlékezet és közösségi identitás (re)konstruálásától. 

  Nora, Foucault és Augé kutatásainak célja azon helyek felismerése és kutatása, 

amelyeket a társadalom a posztmodern utáni kor társadalmi szükségleteit kielégítésére hoz 

létre, használ és helyez bizonyos értelemben határain kívülre. Ezek a szükségletek a tér és idő 

sűrítésével, ezáltal e két dimenzió tudatos használatával megteremthető emlékezés, mitizálás, 

összességében pedig a kulturális önreprezentáció.  

  Mindhárom fogalom egyfajta szembehelyezkedő viszonyt fejez ki. A lieux de 

mémoire a spontán létrejövő és természetes módon létező emlékezettel, valamint az ún. 

antropológiai térrel, tehát a közösség térben megélt történelmével állnak szemben. A 

 György P. (2004). Az utópia ígéretétől a heterotópia bizonytalanságáig. Tér és Hely – az esztétikai 183

tapasztalat lehetőségei a globalizáció korában. Beszélő, 9. évf. 1. sz.. http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-utopia-
igereterol-a-heterotopia-bizonytalansagaig (Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 06.)
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heterotópiák a társadalom reálisan létező tereinek, valamint az utópiának sajátos ellentétei, 

bizonyos szempontból e két végpont között helyezkednek el. A nem-helyek szintén 

szembekerülnek az antropológiai térrel, mivel az utóbbi identitásképző, tehát közösségi 

interakció során jelentésképző tulajdonságával ellentétben a nem-hely a magányos 

individuum tere, egyúttal a lieux de mémoire kitüntetett tereinek ellenpólusai is. Kissé 

egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az identitáshoz mint szükséges társadalmi 

konstruktumhoz a lieux de mémoire áll a legközelebb és a nem-hely kerül tőle a legtávolabb, 

így az elméletek megszületésének kronológiájától eltekintve a lieux de mémoire – heterotópia 

– nem-hely sorrend lehet indokolt az áttekintéskor. 

  A lieux de mémoire elmélete Pierre Nora történész, szociológus és társszerzői Les 

lieux de mémoire című grandiózus (a mű hét kötetes és több mint hatezer oldal), 1984 és 1992 

között készült munkájában került kidolgozásra.  Nora koncepciójának – amelynek legsűrűbb 184

koncentrátumát a Les lieux de mémoire-t bevezető esszéje adja  – halbwachsi alapvetése az 185

emlékezet és a történelem szétválasztása, sőt, szembeállítása. Múlt és jelen viszonyában a 

távoli múlt jelenvalóvá tételének és rekonstrukciójának kérdése vetődik fel, történelem és 

emlékezet distinkciója is e viszony mentén fogalmazódik meg: az emlékezet „a megélt 

esemény”, a történelem pedig az „azt értelmezhetővé tévő szellemi tevékenység”.  Sőt, Nora 186

megfogalmazásában az emlékezet szakralizálja, a történelem pedig deszakralizálja a múltat.  187

Az előbbi élő, mivel mindig élő csoportok hordozzák, manipulálható és individuálisan eltérő 

módon használható, míg az utóbbi a múltbeli események egy szükségszerűen tökéletlen 

rekonstrukciója. Nora megfogalmazása több ponton végletes, ami a francia történelem, 

történetírás, valamint az emlékezetpolitika és nemzeti öntudat (identitás) 

kapcsolatrendszerének problematikus helyzetére irányítja a figyelmet. Emlékezet és 

történelem egymásnak feszülő ellentétét Nora odáig fokozza, hogy a lieux de mémoire 

létrejöttét a történelemnek az emlékezetet megsemmisítő folyamatában, annak végpontjában 

helyezi el. 

  Az emlékezet szerepét átveszi a politika, míg az emlékezet közege helyett a lieux de 

mémoire mint sajátos helyek válnak a folytonosság biztosítékául, egyúttal az identitás 

 A teljes szöveg magyarul nem olvasható, kiadásra került azonban egy, a Les lieux de mémoire egyfajta 184

összefoglalásaként felfogható kötet. K. Horváth Zs. (vá. és szerk.) (2009). Pierre Nora: Emlékezet és 
történelem között. Válogatott tanulmányok. Budapest, Napvilág

 Nora, P. (2003).185

 K. Horváth Zs. (1999). Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás 186

francia látképe. Aetas, 1999/3. http://www.aetas.hu/1993-3/99-3-9.htm  (Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 10.)
 Nora, P. (1984–1992). Entre Mémoire et Histoire. Les Lieux de Mémoire. Paris, Gallmiard, vol. 1. 23–43. 187

Idézi Assmann, A. (2008). 60.
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kialakulásának zálogául.  Azért hozza ezeket létre a társadalom, mert megszűnt a spontán 188

emlékezés, „az emlékezethelyek azért létezhetnek, mert az emlékezetnek nincs már valódi 

közege”  – ezzel Nora a szertartás, a rítus eltűnését írja le. Az emlékezet annak hordozói, 189

folyamatos megújítói, tehát az egyén vagy valamely közösség révén létezik. Kitűnik, hogy 

Nora az emlékezet eltűnését e társadalmi csoportok, ún. emlékezet-társadalmak 

kommunikációs aktusainak az eltűnésével köti össze. A meg-nem-élhető emlékezet 

mesterségesen megkonstruált, intézményi keretek közé helyezett terepe a lieu de mémoire;   

ilyen elsősorban a valós térben létező, a kulturális térből azonban részint kiszoruló könyvtár, 

múzeum, levéltár, archívum, stb. Nora e minőségben definiálja az emlékezetfolyamatok 

kiemelt aktusát, az ünnepeket is, miközben utal az ismétlésen alapuló vallásos emlékezetre, 

mint annak közvetlen, „igazi” formájára”, amely azonban már hozzáférhetetlen (Nora 

nyelvezetében nyomként szerepel az a fajta lenyomat, amely az assmani terminológiában 

bizonyítékként szerepel, s ugyan ezen emlékezeti támpontok lényegében megfeleltethetők 

egymásnak, lényegi különbség, hogy Nora a történelem által létrehozott, ezáltal 

mesterségesen kreált közvetítő eszközként, és az emlékezet ellenében rögzíti, míg Assmann 

az emlékezet természetes és szükséges komponenseként definiálja). A létrejött, „közvetett” 

emlékezés a megörökítés vágyából és a felejtéstől való félelemből fakad, és mindenre kiterjed 

– az emlék önmaga rekonstrukciójává,  az emlék egyfajta emlékévé, önmaga idézetévé válik 190

– ezzel Nora az emlékezést egyszersmind jellemzően posztmodern produktummá avatja. 

  Nora a lieux de mémoire tipológiáját adja esszéje végén, eszerint ezen speciális 

helyek három fő csoportba sorolhatók. Az elsőbe sorolhatók a közvetlen tapasztalatok által 

ismert helyek, ilyen a temető, a múzeum, egy esemény évfordulója. A másodikba az 

intellektuális jellegűek tartoznak, mint a generáció és a nemzetség elvont fogalma. A 

harmadik csoportot az anyagi szempontú helyek alkotják, amelyek lehetnek hordozhatók is, 

szobrok vagy emlékművek és az idő által létrehozott műemlékegyüttesek. E három csoport 

koherenciáját a szimbolikus aktus adja: egy konkrét fizikai hely szimbolikus jelentése révén, 

egy szimbolikus jelenség a fizikai világba belépve és azt megszakítva válik lieu de mémoire-

 „A helyekbe beköltözõ kollektív emlékezet szükségképpen újradefiniálja a történelmet: az emlékezetben 188

tartott múlt ennek eredményeként tudományból szociális, valamint kulturális tudássá és gyakorlattá alakul át, 
ami identitást teremt.” Gyáni (2008). 21. Ezzel a lokális emlékezet és a hivatalos történelmi narratíva elválása, a 
lokalitás egyfajta dominanciája érhető tetten.

 Nora (2003). 3. A hely és közeg distinkcióját a lieu és milieu (hely és közeg) szavak szembefordítása 189

adja, ennyiben az emlékezethely az elvesztett emlékezett kompenzációjaként jön létre. Vö. Huyssen, A. (2014). 
46.

 Nora (2003). 8.190
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rá.  191

  A lieu de mémoire tehát valójában egy válság-effektus, amennyiben az emlékezést 

segíti a folytonosság fenntartásában. Nora évtizedekkel e munkáját követően újabb distinkciót 

emelt ki, mégpedig történelem és politika feszültségét, amellyel történelem és emlékezet 

viszonyrendszerét is megbolygatta: politikán az emlékezet és az ideológia elegyét érti, 

amennyiben az a történelemnek a közösségben betöltött szerepének meghatározója  – végső 192

soron pedig identitás-konstruáló tényező. 

  Nora lieu de mémoire-koncepciója és Foucault heterotópia-elmélete számos ponton 

kapcsolatba hozható egymással. Michel Foucault Eltérő terek  című rövidebb írásában és A 193

szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája című művének előszavában fejti 

ki heterotópia-elméletét. A tér-elméletek identitáskutatáshoz kötődő szempontjából elsősorban 

az előbbi írásban felépített elmélet a mérvadó, hiszen az utóbbi nyelvre és gondolkodási 

sémákra koncentráló szempontjával szemben ebben a rövid szövegben a kulturális sémák 

ütköztetése kifejezetten a társadalom reális tereivel szemben álló „fél-reális” vagy teljes 

egészében virtuális terek leírásában megy végbe. Foucault 1967-es írásában a heterotópia 

topológiájának megalkotásával azokat a helyeket írja le, amelyek az utópiával ellentétben 

léteznek a társadalom reális terében, elbeszélnek vagy tükröznek egy társadalmi teret, mégis 

„külsőek minden helyhez képest”. A „más tér”, „eltérő tér”, „külső tér” megfogalmazások 

mind egyfajta kitaszítottságra utalnak, ezt a kizárást pedig maga a társadalom végzi el. Sajátos 

neologizmust használva Foucault heterotopológiát alkot, amelyben a heterotópia két válfaját 

határozza meg. Az első a válság heterotópiája, amely főként a primitív társadalmak sajátja, de 

legkésőbb a 19–20. század fordulójáig eltűnik. Bizonyos válsághelyzetként megélt 

állapotoknak a társadalom reális teréből való egyfajta kiűzéséről van szó. Példaként szent 

vagy titkos helyeket, a közösségből kitiltott vagy háttérbe szorított tagok más térbe 

 Emlékezet és hely összekapcsolódásának viszonylatában Alexander Etkind soft és hard memory 191

osztályozást javasol (a terminus angol verziójának használata tűnik kézenfekvőnek, annál is inkább, mert 
explicit módon is megjelenik Etkind szövegében a számítógép hardware–software analógiája). E szerint a soft 
memory a szöveg szintjén, míg a hard memory fizikai jelenlétében az emlékezés terepe. A temető mint 
kulcsmotívum és központi példa e gondolatmenetben is felbukkan. Etkind felosztásában a szimbolikus 
jelentésmező a soft memory területe, ami irodalmi szövegtől történelmi narratívákig igen sokrétű lehet, ez 
kapcsolódik össze a konkrét emlékművekkel. Más terminológiával, de Etkind is a szemiotikus tér mint az 
emlékezet helye és mint identitáskonstruáló hely működését írja le. Etkind, A. (2004). 39–40.

 Nora, P. (2014). A politikától veszélyeztetett történelem. Ford. Vaspál V. In Szász A. L. – Zombory M. 192

(szerk.) (2014). 51–63.
 Foucault, M. (1999). Eltérő terek. Ford. Sutyák T. In. Foucault, M. (1999). Nyelv a végtelenhez. 193

Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen, Latin Betűk, 1999. 147–157. Erhardt Miklós fordításában a 
cím: Más terekről. Heterotópiák. A szöveg elérhető francia és angol nyelven az alábbi linken („Of Other 
Spaces, Heterotopias”, 1967; 1984): http://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heterotopia.en.html 
(Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 07.)
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száműzését említi. A második fajta heterotópia valamelyest rokon az elsővel, ez a deviáció 

heterotópiája, amelybe a társadalom átlagos tagjaihoz képest valamilyen okból deviánsnak 

tételezett személyek kerülnek. Foucault különleges példaként említi a temető heterotópiáját, 

amelynek szerepe a társadalom alakulásával változott az évszázadok során azzal, hogy a 

település központjában található templom mellől kikerült a város szélére.  

  A heterotópia egyfajta heterokróniát feltételez és idéz elő, hiszen sajátos, a reálisan 

létező terektől teljesen eltérő módon létező időt hoz létre. Ez a szakadás megintcsak a temető 

esetében a legszembetűnőbb. A temető idejét az eltemetett halottak uralják saját idejükkel, 

azaz elmúlt életidejükkel. Az időkezelés ugyancsak sajátos példája a múzeumok és 

könyvtárak heterotópiája. Ezen terek heterokróniájának alapelve a sűrítés, hiszen egyetlen 

térben fogják össze az emberi tudás időben egymástól távol eső lenyomatait.  Az 194

örökkévalóságra törő heterotópiák ellentétei a pillanatot megragadó heterotópiák, azok tehát, 

amelyek a kultúra rögzíthetetlen elemeire, az ünnepekre, a rítusokra fókuszálnak. Ilyenek 

például a vásárok.  

  Nora és Foucault elméletének egy fontos közös pontjához érkeztünk. Nora szerint 

napjaink társadalmából kiveszőfélben vannak a rítusok, az ünnepek nem hordozzák már 

magukban a rituálé közösségformáló, identitásalakító jegyét. Nora szerint egy eseményre való 

emlékezés az év adott napján emlékezethely, de csupán addig marad spontán jellegű, amíg 

nem válik hivatalos nemzeti ünneppé. A foucault-i vásárokhoz a középkori karnevál mitikus 

ereje kapcsolódik, míg Nora ünnepfelfogásában ez már erősen módosult formában van jelen, 

amit a spontaneitás, az egyénileg átélhető emlékezet eltűnésével magyaráz. Egyrészt azt 

állítja, hogy „az emlékezethelyek kora akkor kezdődik, amikor a személyesen megélt 

hatalmas emlékezeti tőke eltűnik, és már csak a rekonstruálható történelem számára él 

tovább.”,  másrészt azonban valamiféle szertartásosságot feltételez, amikor ezen 195

intézmények emlékezethelyekké válásának zálogát abban látja, hogy az emberek képzelete 

szimbolikus jelentéssel ruházza fel őket, másként, ha valamilyen rítust köt hozzájuk. Paradox 

módon Nora elméletének fontos állítása tehát, hogy a rítusok kikopása miatt van szükség az 

intézményesített emlékezethelyekre, miközben ezek létezéséhez ugyancsak rítusokra van 

szükség. 

 A múzeum a kultúratudomány más vizsgálati aspektusai felől is kiemelt pozíciót foglal el. A saját teréből 194

kiragadott műalkotás mesterséges tereként, a művet dekontextualizáló közegként, az alkotásnak „a változásban 
való maradandóságának helye”-ként. Radnóti, S. (1995). Hamisítás. Budapest, Magvető, 277. (A múzeum c. 
alfejezetben 277–280.)

 Nora (2003). 18.195
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  Marc Augé francia etnológus nem-hely elmélete szervesen kapcsolódik a két fenti 

gondolatmenethez, tágan értelmezve a 20. század identitáskutatásai szempontjából, szűkebben 

pedig a két szöveggel folytatott virtuális diskurzusa miatt. Augé az emlékezethelyek 

ellentéteiként definiálja a nem-helyeket, amennyiben azokat a társadalmainkat uraló 

személytelen, identitásnélküli tereknek nevezi, amelyekhez az individuum nem tud kötődni.  196

Elsősorban az emberek és tárgyak gyors helyváltoztatásához szükséges létesítményeket 

(gyorsforgalmi utak, fel- és lehajtó szakaszok, repülőterek), magukat a közlekedési 

eszközöket (ezek közül kedvenc példája a metró, amelynek külön tanulmányt szentelt),  197

valamint az olyan ideiglenes tartózkodás céljából létrehozott társadalmi térproduktumokat 

sorolja a nem-helyek közé, mint a bevásárlóközpontok vagy a menekülttáborok. A gondolat 

gyökerét már a Foucault-szöveg végén is felfedezhetjük, amikor az úszó hajó mint „hely 

nélküli hely” határozódik meg. Augé az antropológiai terekkel való szembeállítás segítségével 

a heterotópia társadalomból kitaszított helyzetével rokonítható aspektust vet fel: „Ahogy az 

antropológiai terek szerves társadalmiságot, úgy a nem-helyek magányos szerződéses 

viszonyt hoznak létre.”.  A nem-helyek nem egy társadalom vagy társadalmi csoport közös 198

identitásának következményeiként jönnek létre, éppen ellenkezőleg, a nem-hely hoz létre egy 

talán pszeudo-identitásnak nevezhető struktúrát. A bevásárlást végző személyeket az akciókat 

hirdető feliratok és a kasszák felé mutató nyilak rendezik közös halmazba, amely halmaz egy 

eltérő időpillanatban azonban sosem azonos korábbi önmagával az emberek folyamatos 

cserélődése miatt. A nem-hely nem feltétlenül asszociál negatív előjelet, hiszen egy 

nyereményjátékon felkínált utazásnak a gondolata is kivált belőlünk egy képet és megteremt 

egy világot, amelyben sosem jártunk. Egy olyan világ jön létre, amelyet minden ember a 

magáénak érez, mivel mindenkit megszólít. Ebben az értelemben a nem-hely rokon a 

szimulakrum elvével, amennyiben egy nem létező valóság jelei: a nem-helyek egymást 

reklámozzák, éltetik és tartják életben. A tér és idő sűrűsödéséből létrejövő univerzumok (a 

televíziós csatornák fiktív valósága, az internet, a valóságshow-k, az egyéb, éppen csak az 

adott médium számára megteremtett esemény, pl. választási műsor stb.) tehát olyan „részben 

fiktív, de valós hatást kifejtő totalitások”,  amelyek átveszik azon világok helyét, amelyeket 199

az etnológus vizsgál. A nem-hely egyfajta örök jelenbe zárul, a tér az idő fogságába esik. 

 Augé, M. (2012). Nem-helyek. Bevezetés a szürmodernitás antropológiájába. Ford. Fáber Á. Budapest, 196

Elmegyakorlat Műcsarnok-könyvek 11.
 Augé, M. (2013). Egy etnológus a metróban. Ford. Fáber Á. Budapest, Elmegyakorlat Műcsarnok-197

könyvek 14.
 Augé (2012). 55.198

 Uo. 24.199
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  Augé koncepciójának meghökkentő jellegét éppen a fenti hangsúlyeltolódás adja, az 

tehát, hogy a vizsgálat tárgyát ezek az eleddig érdektelennek vélt helyek képezik. Valójában 

azonban a társadalmi változások nyomon követésének egyenes következményének tudható be 

a vizsgálat fókuszának elmozdulása. Augé az értékrend és a komponensek átalakulása okán 

korunkat nem tartja a megszokott terminusokkal leírhatónak, ezért a posztmodern egyfajta 

tükörképeként, egyúttal ellenpólusaként valóságunkat szürmodernitásnak nevezi. 

  A társadalom konkrét és absztrakt terei, ezek egymáshoz, valamint a társadalom 

tagjainak mint csoportoknak e helyekhez fűződő kapcsolata az identifikációs folyamatok 

eredője és következménye egyszerre. A terek átalakulása, az egyre problematikusabban 

definiálható térélmények a bizonytalanság felé terelik tapasztalatainkat, s végső soron éppen 

ez a bizonytalanság adja meg azt a keretet, amelyen belül az új narratívák megszületnek és 

amely determinálja elmesélhetőségük metódusait – a sokat emlegetett válsághelyzet keretei 

ezek. Amikor Augé a helyek és az identitás kapcsolatáról szólva úgy fogalmaz, hogy „amikor 

bulldózerrel tarolnak le egy területet, a fiatalok a városba költöznek, vagy amikor máshonnan 

érkezők telepednek le, akkor a legkonkrétabb, a térhez legszorosabban kötődő értelemben a 

terület nyomaival együtt az identitás nyomai is eltöröltetnek a föld színéről”,  a 200

mesterségesen megalkotott városi konstruktumokhoz kapcsolódó problematikus 

identitásalakulatokat jelzi. Augé elképzelt példamondatának absztrakt szituációja 

Kalinyingrád újrateremtésének pillanatában abszurd aktusként valósult meg. 

 Uo. 31.200
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3.3 K. város a jelekből és jelentésrétegekből épülő 

szemiotikai tér 

Az előzőekben összefoglalt város- és térelméleti megközelítések alapján a mai Kalinyingrád 

városolvasati elemzésének fő irányai az alábbiakban körvonalazódnak. A térség történelmi, 

kiemelten 20. századi történelmének sajátosságai paradigmaváltást eredményeztek: a múlt és 

az emlékezetpolitika ideológiai felhasználásának elsődleges eszközévé a tér válik, a 

valóságteremtés építőkockáiként kiemelhető a térstruktúrák alakításának módszertana. A 

struktúrák közötti, kulturális lenyomat státuszuk, stiláris jellemzőik és térben elfoglalt 

helyzetük által meghatározott viszonyrendszer szerves részét képezi a város interdiszciplináris 

vizsgálatának, amely a város tipológiájára enged következtetni. K. város városolvasati 

elemzése a posztdependens városi tér  formaváltozásának esettanulmánya, amelyet az alábbi 201

elemzési módszerek és viszonyfogalmak segítségével végzek el, hogy feltárjam K. város mint 

szemiotikai tér sajátosságait. 

  (1) A Königsberg és Kalinyingrád városszövete közötti viszonyrendszer vizsgálata: a 

két város kiemelt jelentőségű épületeinek funkcionális összehasonlítása, ezek hatása az 

aktuális városnarratívára, a jelentésmódosítás és -képzés esettanulmányai (konkrét példák). 

  (2) Kalinyingrád tudatos megalkotásának folyamata: a szovjet városépítés-

városrendezés (ideológiai háttér és gyakorlati megvalósulás). 

  (3) A hiány építészete és a 21. századi jelentésképzés igénye közötti kapcsolat: az 

üresség feltöltésére irányuló projektek értelmezése az eredetiség, rekonstrukció, szimuláció 

fogalmai mentén. 

  (4) Terek és helyek használatának elemzése olyan fogalompárok tükrében, mint múlt 

és jelen/jövő, szent és profán, virtuális és valódi, központ és periféria, ill. szocializmus és 

posztmodern, ideológia és történelem. 

 A fentiek kiindulópontja az előző fejezetben ismertetett lotmani szemioszféra fogalom, 

 A városi tér e kategóriáját Madina Tlostanova post-dependence tempo-localities, ill. space of the post-201

totalitarian post-depence society terminusai nyomán használom. A szerző a posztszovjet és posztkoloniális 
állapot átfedésében kialakuló művészeti narratíva legfontosabb aspektusainak az alábbiakat látja: 1) a tér 
érzékelése, 2) a metamorfózis és a hasonmás-jelenség, 3) a nyelv, 4) a művészeti ágak közötti átjárhatóság, 
idézetesség, egyfajta szinesztézia. Látni fogjuk, hogy e jellemzők K. város narratíváinak esetében is 
uralkodóak, ezzel is a poszt-kultúrák egyfajta narratív íve rajzolódik ki. Tlostanova, M. (2015). 33–34., ill. 44–
45.
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amely szerint a szemiotikus térben nem különálló nyelvekről, hanem azok 

összekapcsolódásáról, folytonos kölcsönhatásáról van szó. A kultúra mint szöveg, 

információáramlás, valamint jelek és egymásra ható jelentések összessége, a tér pedig mint 

ennek a végtelen összetett mátrixnak egy vetülete vizsgálható.  

  Lotman nyomán alapvető szempont, hogy „[i]mmanens kulturális fejlődés nem 

képzelhető el a külvilágból folyamatosan beáramló szövegek nélkül”, ahol a külvilág is az 

adott kultúra terméke, egy általa létrehozott „másik” fél, a szakadatlan kölcsönhatáshoz 

szükséges partner, az ismeretlen idegenről létrehozott kép. Ilyenkor a „belső” kultúra 

minőségeivel ellentétes „külső” értékrendszer jön létre. Ez az ellentétképzés – mint arról már 

esett szó korábban – az orosz kulturális folyamatok sajátja, s főként Oroszország és a Nyugat 

szüntelen szembenállását képezi le,  fenntartva az ismeretlen másik fél ellenében történő 202

önmeghatározás évszázados hagyományát. E tradíció folytatása jelenik meg K. város 

esetében, ahol a város ellentétképét jelentő ismeretlen másik fél paradox módon a város maga 

– annak egy másik történelmi korban létezett, idealizált vagy éppen démonizált, valamiképp 

tehát travesztált alakváltozata. 

  Kalinyingrádban az egymásra épült városi rétegek jelen és múlt közötti átjárás 

ellehetetlenítését célozták, ezzel ugyanakkor a mai városszövet a jelentésrétegek 

összeolvasásának lehetőségét kínálja. 

3.3.1 A középkori város metaforikus terei – a városalapító  

lovagrendtől a hiány építészetéig

Könisberg esetében a város megalapításának előzményeitől, tehát a Könisbergi Vár 1255-ös 

alapításától századokon át ívelő városi narratíváról beszélhetünk. A középkori városok egyik 

zárt csoportját alkotó német és angol városok egyáltalán nem, vagy csak elenyésző esetben 

épültek antik alapokon, túlnyomó többségük, amiként Königsberg is, egyedi rajzolat alapján 

jött létre. Königsberg más tekintetben is tipikusnak volt mondható e városok sorában, 

amennyiben egy központi katonai konstruktum köré idővel betelepülő kézművesek, 

kereskedők (esetünkben továbbá halászok) számának emelkedésével épülnek az új 

városrészek, a város alapterülete növekszik, a városfal kitolódik, a városi épületek és az 

 Lotman (1989). 10–11.202
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utcahálózat egyre összetettebb formát ölt.  Königsberg három város egyesítése (1724) révén 203

lett egységes, addig hivatalosan az alábbi három különálló városról beszélhetünk: Altstadt 

(1286-ban kapott városi rangot), Löbenicht (1300) és Kneiphof (1327). 

  A Baltikumban az 1240-es évektől jelennek meg újonnan épített városok, Lübeck, 

Riga, Danzig és Rostock. Az első Hanza szerződés 1241-ben Lübeck és Hamburg között 

köttetik meg. A középkori – főként németországi – városok fejlődése a 14. század végéig 

számos közös jegyet mutat, a már említetteken kívül ezek közé tartozik a városi egyetem 

megalapítása is. 

  Elemzésünket e narratíva megszakításának térbeli és időbeli pillanatától, 

Kalinyingrád megteremtésétől indítjuk; először e folyamat városépítészeti sajátosságainak 

feltárásával foglalkozunk. A Königsberg nevű városban is bizonyosan sor került épületek, 

épületcsoportok átépítésére, városépítészeti elemek eltávolítására, közterületek 

újrastrukturálására, ezek a változtatások mégis megmaradtak a város szemiotikai mezején 

belül a város történetén belül értelmezhető eseményekként, ugyanakkor a városi narratíva 

korpuszát bővítve, annak dekonstruálása helyett.  Ezzel szemben a területen a 20. században 204

véghezvitt változtatások nagyfokú térbeli és időbeli koncentrációja, s főként az ezek 

hátterében húzódó ideológiai motiváció megszakította a narratíva folyamatosságát, 

határpontot épített és a városi elbeszélés jelentős módosulását generálta. A városok átépítési 

vagy újraépítési munkálatainak valódi jelentősége az átalakítással elérendő célban rejlik: ez 

lehet a háború utáni újraépítés, egy fokozott áttekinthetőség létrehozása vagy 

hatalomgyakorlás.  A háborús pusztítás minden város életében egyfajta kataklizma, amely 205

után döntő az új városépítészeti irány kijelölése, s különösen igaz ez a középkori múltra 

visszatekintő városok esetében, a történelmi emlékek rekonstrukciós elveinek összetettsége, 

az azokhoz kapcsolódó városi identitás sérülékenysége révén. A lebombázott Königsberg 

átépítésével Kalinyingrád létrehozása több referenciapont együttes átalakítását jelentette. 

Kalinyingrádban lecserélődött a lakosság, az elnevezés, a nemzetiség, így itt a történelem, az 

 Benevolo (1994). 55–57.203

 Átmenetet képez, avagy a városi identitás módosítására – nem pedig teljes cseréjére – tett kísérlet a náci 204

hatalomátvételt követő, Kelet-Poroszország eme pontjának számos helységének, közterületének átnevezése. 
Ekkor ugyanis a város arculata, az image of the city alapjaiban nem változik, inkább annak torzított 
felhasználása megy végbe: a környék porosz történelmi múltra emlékeztető, vagy litván csengésű elnevezése 
német nevekre cserélődtek, ugyanakkor a város szövete egészében vált a náci diktatúra díszletévé. A jelentés 
torzulása figyelhető meg.

 Az átépítések városok és korok függvényében más-más célt szolgáltak. Kiragadott esetek: Párizsban a 205

17. századi átépítések a méltó uralkodói központ megalkotására helyezték a hangsúlyt, míg a 19. század 
közepén kezdődő nagyszabású „haussmanizálás” a forradalmak elkerülését tette meg céljának. Ez utóbbi a 
városról alkotott képzetek egyik első mesterséges alakítására tett kísérlet.
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emlékezet és az identitás teljes cseréjének grandiózus kísérletével egyszerre zajlottak le más 

városok esetében rendszerint egymástól térben és időben távol eső változások. 

  Az egykori königsbergi városszövet viszonyítási pontként jelenik meg Kalinyingrád 

létrehozásától egészen napjainkig (és várhatóan a jövőben is), pozíciójának megfelelően 

indokolt a 20–21. századi város szempontjából szignifikáns elemeinek kiemelése. Az 

értelmezés sarokkövei a königsbergi építészeti elemek elpusztítása és tagadása, a mégis 

megmaradt struktúrák használatának produktivitása, végül pedig a stilizáció mint a városi 

jelrendszer. Ezen folyamatok értelmezéséhez a kiemelt königsbergi épületegyüttesek 

szolgálnak referenciaponként: 

  (1) A Königsbergi Várat, amelynek építése 1255-ben kezdődött meg (kezdetben 

fából, később tégla és kő felhasználásával), fennállása alatt többször átépítették, többnyira az 

aktuális uralkodó, ill. a korstílus igényeinek megfelelően, így a 16. és a 19. században is. A 

második világháború légitámadásai során jelentős károkat szenvedett, romos állapotban állt a 

hatvanas évek közepéig, míg 1967-ben a területi párttitkár utasítására felrobbantották. 

  (2) A Königsbergi Dóm építését az 1330-as években kezdték meg, tornyait a 16. 

században kapta, története során több alkalommal végeztek rajta restaurációs munkálatokat. A 

háború során az épület teljesen kiégett, az alapozás és a külső tartófalak ugyanakkor 

megmaradtak, ilyen „csontváz” alakjában állt az 1992-ben megindított teljes felújításig. 

   

  A vár és a dóm a világi és az egyházi hatalom, az uralkodó és az isten lakhelyei. E 

két épülettípus jellemzően az adott város szimbólumává válik. A szent és a profán 

legjellemzőbb terei ezek, amelyek legtöbbször nagy tömegű építményekkel hasítanak ki nagy 

területeket a város szövetéből. E két épület uralta a königsbergi városmag látképét – a 

városban ma úgy tartják, hogy a hatvanas években mindkettőre pusztulás várt volna, ám a 

dóm nyugati falának külső oldalán található „Stoa Cantiana” nevű Kant emlékhelyre való 

tekintettel, az nem került lebontásra. Kiemelt hely a Königsberg néven egyesített három 

középkori város (Altstadt, Löbenich, Kneiphof) területén, azaz a Kant-szigeten, valamint 

annak közvetlen környezetében állt épületcsoportok együttese. A folyónak ez a szakasza 

Königsberg tipizált látképeként rögzült. Ez a városrész teljes mértékben elpusztult a háború 

során, a 2000-es években megindult városmegújítási elképzelések túlnyomó többségében a 

tipikus königsbergi épületstruktúra stilizált-szimulált formában jelenik meg. 
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  (3) A légibombázás során a város belső negyedei károsultak a legnagyobb 

mértékben, tehát az egykori három alapító város területe, míg a külsőbb kerületekben több 

német épület túlélte a háborút. A megmaradt lakóépületek jelentős része a háborút követő első 

időszakban lakóépületként vagy építőanyagként került felhasználásra, ugyanakkor több 

katonai épület is elkerülte a teljes pusztulást. Königsberg fejlődése és a város természetes 

terjeszkedése során több városfal is felhúzásra került. Elsőként, a három város egyesítése előtt 

mindhármat külön városfal védte, az egyesítést követően az új város köré is fal került. A 19. 

században az előző nyomvonalával részben megegyező körben épültek főként védbástyák, 

kaszárnyák, városkapuk, valamint töltések a falakon kívül. Egyúttal a városfaltól több 

kilométeres távolságban véderődök épültek. Ezek közül a fennmaradtak sűrűsége a 

városközponttól távolodva növekszik, állapotuk és felhasználásuk, kihasználtságuk igen 

széles spektrumban differenciált. 

  Königsberg egyik városépítészeti kvázi-hagyatéka a középkori és a szovjet korszak 

határának jelölője, a német nemzetiszocialista korszak jelentős darabja: a Berlin–Königsberg 

közötti autópálya, s annak Königsberg határában megépített darabja, a Berlinsbrücke, a 

Berlini híd. Az 1933-ban megépült autópálya jelentős szerepet játszott Hitler terveiben, hiszen 

a versailles-i béke következtében Königsberg az ún. lengyel folyosón keresztül tarthatta a 

kapcsolatot Németországgal, e geopolitikai akadály áthidalására kezdődött meg a pálya 

építése.  A háború során több szakasza elpusztult, így a híd is, amelyet a visszavonuló német 206

csapatok felrobbantottak. Később, Kalinyingrád fejlesztése részeként az eredetileg nyitható 

híd mellett új út épült, a híd-torzó két része azonban a legutóbbi időszakig érintetlenül 

meredezett. A Berlinka romjai az utazás terét tematizálhatják. Az orosz kultúrában az utazás, 

az úton levés évszázados különösen fontos alapélmény az ország hatalmas méretei és a nagy 

távolságok miatt.  Az utazás tere jellemzően az augé-i nem-hely koncepcióba lenne 207

illeszthető, mivel a kulturális tereken kívül eső, azokat összekötő elem, de ez esetben a 

lerombolt híd torzója megszakítja a kapcsolatokat, elválasztja a tereket, emlékeztetve a 

kapcsolatra. Olyan jelentésréteget mozgósít, amely a königsbergi rom-képzet kontextusába 

 A Berlinkáról röviden ld. György P. (2009). A Kalinyingrád-paradigma. Budapest, Magvető, 95–96.206

 „A helyzet (értsd, a hatalmas távolságok és nyílt terek szülte állapot – gax) dramatizálása a XIX. század 207

első felében volt jellemző, amikor P. Ja. Csaadajev Oroszországot a mérhetetlenül nagy terek termékeként írta 
le, ahol sok a földrajz és kevés a történelem, amikor A. Sz. Puskin, P. A. Vjazemszkij, sőt I. Miklós cár is 
elátkozta az utakat, utazást és az ország kiterjedését (…).” Trejvis, A. (2008). A fejlődés természeti és 
társadalom-földrajzi korlátai. Ford. Hrubi L. In Horváth Gy. (szerk). (2008). Regionális fejlődés és politika az 
átalakuló Oroszországban. Pécs, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. 138–139.
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illeszthető. A Berlinka sajátosságának aktualitását az adja, hogy 2013-ban megindult az 

autópálya rekonstrukciója, amelynek keretében a híd csonkja is eltűnik/megújul. Ezzel az 

assmanni időkeret problémája merül fel: a kommunikatív emlékezet időtengelyén túl a 

Berlinka emléke a kulturális emlékezet részévé válik-e, avagy eltűnik a híd romjaival együtt. 

  A kiemelt épületek, épületcsoportok az erőszakosan megszakított városnarratíva 

kiemelkedő pontjai, amelyek városmitológiai jelölőként, jelenlétükkel, avagy éppen 

hiányukkal befolyásolják, ill. befolyásolhatják K. város mai jelrendszerét. Az épületek 

lebontása, újjáépítése (restaurációja), stilizált formában történő megjelenítése nem építészeti 

szempontból, hanem a jel- és jelentésképző folyamat miatt kerül az elemzés látómezejébe. 

3.3.2 A hiány építészete Kalinyingrádban a második világháború után:  

a romvárostól a szovjet ideologikus építészet szakaszain át napjainkig 

A német csapatok visszavonulását és a szovjet hatalomátvételt követően, 1945 áprilisától a 

város ugyan még szűk másfél évig a Königsberg nevet viselte, az ideológiai célú propaganda, 

ill. a szovjetizálás első lépései már ekkor megkezdődtek. A háború utáni szovjet 

berendezkedés történetével több munka is részletesen foglalkozik,  a városkép 208

átalakulásának ismertetése azonban jellemzően kisebb hangsúllyal jelenik meg. 

  1945 tavaszától kezdődően egyre nagyobb számban érkeztek lakosok a Szovjetunió 

különböző pontjairól,  a lakosság folyamatos növekedése egyre több lakóépületet követelt. 209

Amint arra Alekszandr Popagyin kalinyingrádi kulturológus, „A város szíve” (Сердце 

города) program egyik vezetője a városi identitás témájában megrendezett 

konferenciaelőadásában rámutatott, már a háború utáni hónapok, sőt, első évek 

városépítészeti munkálatai elsősorban a könnyen és gyorsan, jelentős befektetés nélkül 

lakhatóvá tehető épületek felújítását célozták. Első pillantásra paradox helyzetnek tűnik, hogy 

míg a városvezetés igyekezett elkerülni az összetettebb rekonstrukciós munkálatokat, addig a 

 Кретинин, Г. Б. – Брюшинкин, В. Н. – Гальцов, В. И. И др. (ред.). (2002). Очерки истории 208

Восточной Пруссии. Калининград, Янтарный сказ. Az előbbi nagy terjedelmű, az egykori Kelet-
Poroszország teljes történetét felölelő munka mellett kiemelendő Richard J. Krickus The Kaliningrad Question 
című 2002-es munkája, valamint a kalinyingrádi szerkesztők által összeállított alábbi mű: Костяшов, Ю. В – 
Гальцева, С.П. – Гедима, А.Н. – Клемешева, М.А. (сост.) (2002). Восточная Пруссия глазами советских 
переселенцев. Первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах. Санкт-Петербург, 
Бельведер

 Костяшов, Ю. В. (2009). Секретная история калининградской области. Очерки 1945–1956 гг. 209

Калининград, Терра Балтика, 72.
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központi tér és fő utca át-, ill. kiépítése szinte azonnal megindult.  A város új jellegének 210

meghatározásához a központi tér (fórum, agóra) és a fő utca (felvonulási út) kialakítása az 

immár új, szocialista város megalapozását jelentette, a középkori várépítés rítusát idéző 

aktusként, amelynek révén a többszörös névváltoztatáson átesett sugárút és hosszúkás formájú 

központi tér a háborút követő időszaktól kezdve a város koordináta-rendszerének két fő 

tengelyévé válhatott. 

  Az említett előadásban Popagyin négy jól elkülöníthető szakaszra bontja a háború és 

a rendszerváltás közötti időszakot. Az első, Sztálin halálával záruló periódus két fő tendencia 

mentén alakította a városképet: a lakhatási kérdés sürgető megoldása, valamint a győztes 

szovjet birodalom ideologikus tereinek kialakítása. Ugyan a legfőbb cél a német múlt 

emlékeinek eltörlése volt, a város mielőbbi lakhatóvá tételének érdekében kezdetben nem 

került kialakításra a korábbitól eltérő utcahálózat, a meglévő mentén folyt az építkezés.  Az 211

ellenség fölött aratott győzelem sokrétű hangsúlyozása alakította az élet minden szegmensét, 

ennek fényében kerültek kialakításra a központi urbanisztikai elemek, ennek a szellemében 

születtek a csupán részben megvalósuló merész építészeti tervek is,  amint a sztálini és 212

poszt-sztálini időszak legegyértelműbb mérföldkövei, a Sztálin-szobrok is: bár ezek közül az 

elsőt csak 1953 áprilisában állították a Győzelem terén.  

  A második periódus Hruscsov hatalomra kerülését követően veszi kezdetét, amely 

lényegében a korábban ismertetett két tendencia folytatásaként írható le, így továbbra is a 

gyors lakóházépítés az egyik legjelentősebb cél. A sorozatgyártott betonlakótelepek 

korántsem csak Kalinyingrádban szaporodnak gombamód, hanem az ötvenes-hatvanas évek 

építkezésének szignifikáns példái, ennek köszönhető gúnynevük, a hruscsovka. A 

reprezentatív utcakép kialakítása is folytatódik, a Leninszkij és a Szovjetszkij sugárút 

 Попадин, А. Калининград 1946–2013 гг. На фоне эпох..., konferenciaelőadás. Elhangzott a 210

Kalinyingrádi Múzeumok Éjszakája 2013 keretében rendezett „Városi identitás: építészet és közösségi terek” 
nemzetközi konferencián 2013. május 17-én a Kronprinz épületében. (Международная конференция 
„Городская идентичность: архитектура и общественные пространства”, Музейная ночь в Калининграде 
2013.) Az előadás szövegével nem, de gondolati síkjával rokon írott változat: Попадин, А. (2006). 
Самосознание калининградцев. http://popadin.narod.ru/samosoznanie.html (Utolsó hozzáférés: 2015. 01. 05.)

 Васютин, О. – Попадин, А. (2014). Королевская гора в Калининграде: проекты и замыслы по её 211

застройке. Историко-аналитический обзор. http://tuwangste.ru/upload/iblock/d9e/oleg-vasyutin_-aleksandr-
popadin.-istoriko_analiticheskiy-obzor-_korolevskaya-gora-v-kaliningrade-proekty-i-zamysly-po-eye-
zastroyke_.pdf 7. (Utolsó hozzáférés: 2016. 02. 10.)

 Az egykori königsbergi Nordbahnhof épületét a Kreml faláról ismert és a moszkvai „hét nővér” épületein 212

grandiózus méreteket elnyerő tornyokkal tervezték megtoldani, a terv azonban végül megvalósítatlan maradt. A 
„hét nővér”, más néven „Sztálin felhőkarcolói” («Семь сестер Москвы», «Сталинские высотки») az 1940–
50-es évek fordulóján Moszkvában felépített hét – az eredeti tervek szerint nyolc – grandiózus, a 
monumentalitás és a hatalomdemonstráció céljával felépített épület összefoglaló neve (Lomonoszov Moszkvai 
Állami Egyetem, Ukrajna Szálló, a Külügyminisztérium épülete, Hilton Moscow Leningradskaya, lakóház a 
Kudrinszkaja téren, lakóház a Kotyelnyicseszkaja-rakparton, épület a Vörös Kapuk téren).
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kialakításával létrejött a mai belváros két fő bevezető útvonala. Ezzel a lynchi értelemben vett 

út (path) itteni jellemzőinek jelentős átalakulása megy végbe, hiszen a königsbergi korszak 

zegzugos utcáival jellegükben éppen ellentétes, széles és átlátható útvonalak kerülnek 

kialakításra. Ez az átalakítási folyamat a következő periódusban teljesedik ki. A történelmi 

forgatókönyvnek megfelelően a főtéren lévő Sztálin-szobor helyét az olvadás korában Lenin 

alakja veszi át (1958).  

  A Brezsnyev-korszak, a harmadik időszak a város második világháború utáni 

történetének legfontosabb városépítészeti eseményeit szülte: a nagyrészt fennmaradt 

utcahálózat átalakítását, az egykori királyi vár felrobbantását és a Szovjetek Házának 

megépítését.  A hatvanas évek első felében kiteljesedett a város megmaradt német vázának 213

elpusztítási és a város jelentős mértékű átépítésének terve (e cél több helyütt szó szerint is 

megfogalmazásra került például olyan fordulatokban, mint kiírtani, barbárság, megerősíteni, 

építeni stb.)  és 1964-ben megindultak a munkálatok – elsősorban a város főutcájaként 214

aposztrofált Leninszkij proszpekt átalakításával – a központi városépítészeti terv alapján. 

Ebben az időszakban számos terv született a várdomb újjáalakítására (ennek szimbolikus 

jelentősége a többek között Mumford által is leírt városépítészeti archetípusok,  közülük a 

szent hegy motívuma kapcsán is szembeszökő), ezek többnyire a szocialista építészetre 

jellemző hatalmas, neoklasszicista épületeket ajánlottak a város központjába.  E tervek 215

kivitelezését akadályozta volna a nyomokban még álló vár, amelynek épületkorpusza 

erőteljesen romos állapotban ugyan, de túlélte a háborús bombázást, és 1968-as 

felrobbantásáig uralta a városközpont látképét.  Ugyanebben az évben látott napvilágot, 216

majd 1970-ben került elfogadásra a kalinyingrádi városnarratíva egyik legjelentősebb 

elemének, az új politikai központként megálmodott Szovjetek Házának terve. Az építkezés 

meg is kezdődött ebben az évben, így a 71,6 m magas betonmonolit átvette a porosz múlt 

 A vár felrobbantásának és a Szovjetek Háza felépítésének folyamatát Etkind a szovjet éra egyik 213

legjelentősebb ideológiai városalakításhoz, a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyház 1929-es 
felrobbantásához és a helyére szánt Szovjetek Háza terveihez hasonlítja. A kalinyingrádi épület szerkezetében 
nem, elnevezésével azonban megidézi a tervezett moszkvai épületet, miközben betölti annak tervezett 
funkcióját: eltörli egy korábbi, azon a helyen állott térstruktúra emlékét és politizálja a teret. Vö. Etkind (2004). 
46.

 «… вытравить из неё дух пруссачества и утвердить нашу советскую культуру в архитектурном 214

пейзаже.», valamint «Надо сказать, что центр города застраивался немцами беспланово, варварски, что 
вообще характерно для капиталистических городов.»  Васютин – Попадин. (2014). 6.

 Uo. 10.215

 A város központi épületének háború utáni elpusztítása nem csak itt merült fel. A bombázás és ostrom 216

során erősen megrongálódott Reichstag épülete esetében is felmerült a lebontás gondolata, Berlinben azonban 
végül másként alakult a helyzet: az épület maga elkerülte a lebontást, a politikai-ideológiai célú „stílustisztítást” 
azonban már nem sikerült, így kupoláját végül felrobbantották. Kerékgyártó B. (2008). 100. A Reichstag 
áttetsző új üvegkupolája a régi történelem felülírásának szimbóluma lett.
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legjelentősebb építészeti emlékének helyét.  Duplán paradox helyzet állt elő, amikor ez a 217

szovjet ideologikus építészeti gyakorlatot követő monumentális betonépület nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket, és építészeti hibából (bizonytalan alapzat), ill. pénzügyi nehézségek 

miatt végül nem lett belőle pártépület. Az üres épület olyan lett, mint egy felkiáltójel: az előtte 

elterülő, és a kiüresített valóság „kifecsegéseként” a Központi tér nevet viselő, lebetonozott, 

funkciótlan térrel az ürességre mint a totális szovjet valóság hagyatékára és a poszt-kultúra fő 

rendezőelvére hívja fel a figyelmet. 

  Ebben a periódusban a Sztálin (majd Lenin) szobor helyére az Oroszország-Anya 

szobor kerül (1974), amely máig a Leninszkij sugárút és a Tyeatralnaja utca találkozásánál 

kialakított kis park központi eleme. Szimbolikája mindmáig aktuális: az Oroszország-

Anyácska (Матушка Россия, Матушка Русь) képzet az orosz nemzeti identitás szimbóluma 

az irodalomban, társművészetekben, propaganda-narratívákban, amely Oroszország és a volt 

Szovjetunió államainak területén számos ponton megtalálható szobor alakban, s amely 

Kalinyingrád mint a legnyugatibb és a háborúban kulcsfontosságú szerepet játszott orosz 

város esetében különösen jelentős. 

  A negyedik szakasz a rendszerváltás időszakát és az azt követő éveket foglalja 

magába, amely évektől fogva egyre-másra láttak napvilágot a Szovjetek Háza és az egykori 

vár területét újratematizáló építészeti elgondolások. Fontos rögzíteni, hogy a tervek domináns 

része a Szovjetek Házának felújítását célozza, míg lebontásáról nem esik szó.  A 2000-es 218

évektől kezdődően a város a trendeknek megfelelően több plázával, nagyobb 

bevásárlóközponttal, a külső negyedekben pedig új lakónegyedekkel és modern 

lakóparkokkal sűrűsödik, miközben néhány háború előtti és számos a szovjet időkben 

keletkezett városépítészeti elem megmaradt. 2003-tól egyre több egyetemi építészeti kar 

figyelmét keltette fel a kalinyingrádi belváros sajátos esete, ezek között már található olyan 

projektterv, amely teljesen figyelmen kívül hagyná mind az egykori várat, mind a Szovjetek 

Házát. Az ilyesfajta megközelítés éppen az ideológiailag túlterhelt tér elméleti kiüresítését 

célozza valamely narratíva favorizálása, vagy a bonyolult összefonódások együttes kezelése 

helyett (ezt az irányt nevezik a már említett kalinyingrádi szerzők dekonstruktivista 

 Mint említettem, Kant sírja mentette meg a dómot, amely majdnem áldozatul esett e németellenes szovjet 217

tisztogatásnak, végül részben városi tiltakozás miatt, részben pedig a „Kant Marx elődje, sírja nem pusztulhat 
el!” ideológiai érvelésnek köszönhetően menekült meg. Попадин (2006). Ugyanebben a periódusban, 1974-
ben, a 250 éves jubileum apropóján indult el a Kant születésnapja alkalmából rendezett ünnepségek máig tartó 
sorozata.

 Васютин – Попадин (2014). 19–21.218
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attitűdnek).  Ugyanakkor ebben az időszakban jelennek meg a Vár, valamint az egykori 219

óváros újraépítését célzó, tehát a középkori városkorpusz felélesztését hangsúlyozó 

kezdeményezések is, amelyek többsége érintetlenül ábrázolta rajzain a Szovjetek Házát – 

fokozva az eltérő történelmi-ideológiai-építészeti lenyomatok sűrűségét. 

  A városnarratíva módosítása, a célzott identifikációs eljárások aspektusából a 

városszövet fizikai értelemben történő átalakítása mellett a közterületek átnevezése is döntő 

jelentőségű. A névadás aktusa a városok esetében is a teremtés, a létrehozás rítusának eleme, a 

városi tér a világ többi terétől történő elkülönítésének eszköze: egy terület azzal, hogy nevet 

kap, egyértelműen elhatárolódik környezetétől, a névadáskor e két tér végérvényesen 

kettéválik, tehát időbeli határpont is, amennyiben az elnevezés időpillanatában megkezdődik a 

város saját időszámítása. Hasonló történik átnevezéskor is, hiszen az új névvel lezárul az 

előző névhez tartozó történelmi intervallum, s új veszi kezdetét. 

  Az átnevezés nem a 20. század vívmánya, a római alapokon fejlődött középkori 

városok is új neveket kaptak, a germánok városértelmezése például a -burg utótagot 

eredményezte számos város esetében (Augustából Augsburg, Coloniából Kolnaburg stb.),  220

jelentőségükben mégis a 20. századi átnevezések tűnnek ki a történelmi példák sorából.  221

Érdekes összevetni az olyan birodalmi központokat, kiemelt jelentőségű városokat, amelyek 

mindvégig azonos név alatt működtek (pl. Moszkva) azokkal, amelyek minden történelmi 

paradigmaváltást magukon viseltek (pl. Leningrád-Petrográd-Szentpétervár, Sztálingrád-

Volgográd). 

  A háború előtt Königsberg 950 utcából állt, ezek közül az 1945 májusát követő bő fél 

évben közel 400 átnevezésére kerül sor, a fennmaradó elnevezések cirill átírással és orosz 

fordítással-magyarázzal kerülnek ki a közterületekre. Az intézkedés elsődlegesen a náci 

Németországra utaló elnevezések megszüntetését célozta (Adolf Hitler-platz), azonban 

számos, a nemzetiszocialista hatalomátvételt megelőző történeti elbeszélésre utaló, porosz 

elnevezés is áldozatul esett (Ponart, Lomze, Kneiphof stb.). A szovjet ideológiai céloknak 

megfelelően a szovjet valóság kiemelkedő alakjai (Kalinyin) és háborús eseményekhez 

köthető személyek (Tribuc admirális, Szommer generális), továbbá orosz történelmi alakok 

(Minyin és Pozsarszkij) neve, valamint a szovjet győzelmi narratívát erősítő (Győzelem tere), 

 Uo. 24.219

 Benevolo (1994). 33.220

 Különálló kutatás tárgyát képezhetné a mindvégig változás nélküli névvel rendelkező (Moszkva) és az 221

átnevezések sorával a történelmi paradigmaváltásokat magukon viselő városok összehasonlítása (Szentpétervár, 
Volgográd). Berlin ugyan az első csoportba tartozik, Hitler és Speer tervei alapján és a germán óriásbirodalom 
megvalósulása esetén azonban Germania néven vált volna e világbirodalom központjává.
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ill. a kommunizmus eszméjéhez kapcsolódó (Pionyerszkaja utca, Szovjetszk) elnevezések 

dominálnak. A kilencvenes években egyes utcák esetében újabb átnevezésre került sor, ekkor 

főként az orosz kulturális-történeti jelleg mozgósítása vált fő szemponttá (az orosz irodalom 

jelentős alakjai nyomán Puskin, Gogol, Lermontov, Dosztojevszkij stb. utca).  Ezáltal 222

különösen összetett jelentéshálózat rajzolódik ki: a benjamini koncepció szerinti összeolvasás 

az elszórva megmaradt német elnevezések, a szovjet utcanevek, az orosz kulturális utalásokat 

hordozó nevek bonyolult rétegződését adja, miközben a szemantikai mezőt néhol az eredeti 

elnevezések emléke is bővíti (ez utcanevek esetén kevésbé dominál, inkább a Kalinyingrádi 

körzet településnevei révén hangsúlyos, pl. Tilsit-Szovjetszk, Insterburg-Csernyahovszk). 

  A második világháborút követően a szovjet ideológiának megfelelő építkezések 

indultak meg, ezek fő jellemzői a következő fejezetben olvashatók. A háborút követő időszak 

építészetének történeti feltárásakor érdemes a nem megvalósult terveket is számításba venni, 

különösképp igaz ez a hiány építészetének kalinyingrádi esetében, s főként két terv kapcsán. 

Az egyik azt szorgalmazta, hogy a megmaradt Königsberg teljes lerombolása után teljesen 

tiszta alapokon induljon meg az új város megalkotása, míg egy másik terv szerint 

ellenkezőleg, a romvárost éppen romvárosként kellene meghagyni, a háborús pusztítás örök 

mementójaként. Ami végül megvalósult, az e két fenti véglet között helyezhető el, ám minden 

bizonnyal nem a tabula rasa építkezés ötletének ideológiai szempontú elutasítása, sokkal 

valószínűbb, hogy anyagi és praktikus szempontok okán. 

3.3.3 Irányított metaforizáció – Kalinyingrád a totalitárius térhasználat 

kulturális kontextusában 

Königsberg szinte teljes elpusztításával tehát egy megkonstruált szovjet Kalinyingrád 

létrehozása volt a rezsim célja, amely szervesen illeszkedik a totalitárius rendszerek téralakító 

elméletéhez és gyakorlatához. Kalinyingrád megteremtése és az ideológiai céloknak 

megfelelő folyamatos alakítás korábban kidolgozott gyakorlatokra, valamint a Szovjetunió 

jelentős központjaiban, főként Moszkvában folyó eljárásokra támaszkodott. A náci 

Németországban a háború előtti nagyszabású építkezések, valamint a bolsevik városrendezési 

irányok legfontosabb közös jegye a totális hatalom építészeti megragadása volt. Minthogy e 

törekvések ókori birodalmi mintákhoz nyúlnak vissza, tehát a rendezettség, befejezettség, 

 A városi átnevezések tételes, kerületekre lebontott áttekintését az alábbi oldalán található táblázat 222

tartalmazza. http://www.klgd.ru/city/history/gubin/toponim.php (Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 09.)
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átláthatóság és monumentalitás elveit tartja szem előtt, markáns változásokat okoznak egy 

ezen elvektől merőben eltérő elgondolások alapján létrehozott város esetében. A zegzugos 

sikátorokkal, nem egysíkú homlokzatokkal, kis légtérarányú utcákkal és terekkel rendelkező, 

összességében koncentráltságra és biztonságos elzártságra törekvő  középkori városként 223

Königsberg alapstruktúrája nem is állhatott volna távolabb a szovjet birodalmi lépték 

példáitól.  Az átépítéseket követően az újonnal létrehozott Kalinyingrádban nyoma sem 224

maradt ennek az utcahálózatnak, ezzel fizikai értelemben megszűnt a város/városrészek 

labirintus-jellege: az átlátható utcák száműzték ezt az ókori típust, ugyanakkor – amint azt 

majd látni fogjuk a K. városi narratíva főbb jegyei révén – motivikus szinten annál inkább 

jelen van egyfelől az elveszettség tapasztalata révén. 

  A Königsbergtől Kalinyingrád felé tartó városépítészeti folyamat áttekintése során 

két eltérő időspektrumú, K. város esetében hangsúlyosan egymás mellé kerülő kulturális 

kontextus emelendő ki: a rom-szemantika és a totalitárius városépítészet elmélete. 

  Az át- és újjáépítés aktusa szorosan összekapcsolódik a romokkal való együttélés, 

egyszersmind a romok jelenlétének szemantikájával. Amint erről már esett szó, a 

városalapítás térbeli és időbeli elhatárolódás a városon kívül eső „idegen” világtól: a város 

kiterjedése térben, az alapítás pillanata időben izolál. Ennek prototipikus esete az üres helyen 

megjelenő város (amely ugyanakkor más szemantikai nehézségekkel néz szembe, lásd a 

mocsaras „semmi” közepén felépített Pétervár esetét), ugyanakkor jellemző európai példa a 

városi rétegek egymásra rakódása, a római alapokon fejlődő városok esete. A nyugat-római 

császárság bukásától fogva az egykori római városok jelentős része lebontásra került, a romos 

állapotban megmaradt elemek különböző mértékben és jelleggel ugyan, de a városok 

dekoratív részévé váltak, így „[e]ttől kezdve az antikvitás «romjaival» való együttélés az 

európai civilizáció állandó elemévé vált (...)”.  A épületek bármilyen arányban fennmaradt 225

részletei az azokat létrehozó civilizáció lenyomatai, a jelenkori várost megelőző korok 

hordozói. Értelmezésük többoldalú lehet. Egyfelől e korábbi civilizáció hatalmasságáról és 

erejéről árulkodnak, hisz íme, nyomai még ennyi idő elteltével is szemmel láthatóak, másfelől 

azonban éppen az emberi korok múlandóságáról, s az idővel szemben folytatott küzdelemben 

való örök alulmaradásról árulkodnak. Ebből következően a romok használata és eltüntetése is 

 Benevolo (1994.) 55.223

 A totalitárius építészet a hatalomdemonstrálás egyik elveként éppen a befejezettséget tartotta leginkább 224

szem előtt, amely összhangban állt a rendszer ideológiájával: megszünteti a korábbi korok összes problémáját, 
teljesen új világot teremt, amely az örökkévalóság, vagy legalábbis a távoli jövő felé tekint.

 Benevolo (1994.) 30.225
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több ok miatt következhet be és több célt szolgálhat. Egy múltbeli dicsőséges korszak 

elemeinek felhasználásával átörökíthetővé, használhatóvá, hozzáférhetővé, így beépíthetővé 

válik az adott kultúra szemantikájának bizonyos rétege, pl. a hatalom, a siker, a gazdagság 

jelentésmezeje, amelynek révén a jelenkori város is hatalmasabbnak, sikeresebbnek, 

gazdagabbnak tünteti fel magát. Az ilyen legitimációs célzatú esetekben az építészeti emlékek 

mintegy emblémaként kerülnek felhasználásra. A romok eltüntetésével, mesterségesen 

konstruált „üres hely” létrehozásával, majd annak ideológiai tartalom mentén történő 

feltöltésével éppen a múlt jelenkori reprodukcióját végrehajtó emlékezet kiirtása a cél. 

  A birodalmi léptékű városépítészet szimbolikus és reprezentatív téren a fasiszta, náci 

és szovjet rezsimek alatt érte el csúcspontját eltérő ideologikus kánon, de közel azonos 

célkitűzések alapján.  A náci építészet – szinte kizárólagosan Hitler elvei és Albert Speer 226

tervei és megvalósítása nyomán – klasszicizáló hagyományhoz való kötődése mindvégig  227

dominált, s összességében az ideológia kommunikációs eszközéül szolgált. A birodalmi 

építkezés esetében azonban egyoldalú közlésről beszélhetünk: a birodalom kinyilatkoztatja 

ideológiáját, az ideológia saját valóságok konstruál, amelyet az alattvaló befogad – „az 

üresség problémája, a díszletszerűség, a (halál)kultusz és a szakralitás hangsúlyos jelenléte, a 

monumentumjelleg, valamint az építészet végső soron fegyverként való használata”  nem 228

igényel visszacsatolást. 

  Az új struktúrák építése során a fennmaradt romhoz való viszonyulás mellett a rom 

mint a befejezetlenség demonstrációja is megragadható, különösen az epstejni értelemben vett 

másodlagosság kultúrájának aspektusából. A rom mint a félig kész állapot, „«félig telt» vagy 

«félig üres» kulturális tér”, amelyet fenntartani lehetetlen: tovább építeni vagy tovább 

rombolni lehet csak.  Ebből a szempontból noha mind Hitler, mind Sztálin városépítészeti 229

elképzelései  a totális hatalom reprezentatív tereinek és struktúráinak létrehozására irányult, 230

megvalósulásában a szovjet városok esetében mégis jellemzően orosz vonás emelhető ki. A 

 Szabó, L. (2008). Kisajátított építészet. A Harmadik Birodalom építészeti programjáról. In Kerékgyártó 226

B. (szerk.) (2008). 145.
 A náci építészet bő egy évtizedes időtartalmával kifejezetten rövidnek mondható építészettörténeti 227

szempontból, hatásmechanizmusa okán azonban kiemelt jelentőségű.
 Szabó (2008). 162.228

 Epstejn (2001). 48–49.229

 A szovjet és a náci építészet nem csak az elemzésben kerül egymás mellé, volt példa erre fizikai 230

értelemben is: az 1937-es párizsi világkiállításon egymással szemben került felállításra a két rezsim pavilonja, 
így még a kiállítás mesterséges terében is az erődemonstráció céljai érvényesültek.
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totalitarizmus (jellemzően monumentálisnak vagy megalománnak nevezett)  színpadiassága 231

a múlt helyett a kitágított jelen és a távoli, utópisztikus jövő felé mutat, miközben a szovjet 

rezsim az epstejni értelemben vett totális valóságteremtés díszleteit építette. A moszkvai „hét 

nővér” célja az volt, hogy a birodalom fővárosa ne maradjon el a nyugati, kapitalista 

nagyvárások látványától – miközben Oroszország lakosságának jelentős része természetesen 

vajmi keveset tudott a nyugatról. Az új szovjet Kalinyingrád azért épült, hogy a háborús 

győzelmet szimbolizáló város ne térjen el az orosz lakosság számára megszokott városok 

szovjet látképétől  – miközben a romok tapasztalata mélyen az orosz hagyományban 232

gyökerezik. 

  A königsbergi múlt megtűrése, építészeti struktúrái révén történő életben tartása nem 

egyeztethető össze az ideológiai céllal, ennek következtében történt meg egyéb változások 

mellett a városközpont eltolódása is. Königsberg központja – nomen est omen – a királyi vár, 

valamint a közvetlen közelében felépülő dóm közötti erőtérre esett. A város fejlődése során 

koncentrikusan bővül, évszázadokon át megrendíthetetlen a centrum és az attól egyre 

távolodó utcahálózat viszonyrendszere. A várrom felrobbantásával e központ megsemmisült, 

a központ újradefiniálása a Szovjetek Házával futott zátonyra, az új központ (Győzelem tere) 

megalkotásával pedig végül annulálódott az egykori központ. (Új fordulatot „A város szíve” 

program jelent, amely az egykori központ rekonstrukciójával annak újradefiniálását célozza, 

így újra megtörténhet az aktuális központ szerepének megingatása – ezúttal annak 

megsemmisítése nélkül.) 

3.3.4 Posztmodern rítusok I. Imitáció, szimuláció, eredetiség. A 

hatalom terei a középkorban és napjainkban (két esettanulmány) 

Kalinyingrád egy sajátos, történelmi tér-idő csapda. A 20. század derekán az új város 

létrehozásával együtt egy új időszámítás kezdése volt a cél, amely a korábbi város terével és 

történeti idejével szemben határozza meg magát. A tér és idő problémája nem választható 

 A monumentalitás szó alapjául a monere latin szó szolgál, amelynek jelentése emlékezni, emlékeztetni, 231

építészeti használatban ezáltal az emlékmű és műemlék jelentéshez áll a legközelebb, legfőbb tulajdonságaként 
pedig a maradandóság, a figyelemfelhívás, ezáltal hangsúlyosan a történelem hordozója, ezzel szemben a 
megalomán jelző nem a méretet, hanem a díszletszerűséget, színpadiasságot emeli ki. Vö. Szabó (2008). 141–
174., valamint Moravánszky – Gyöngy K. (2007). 8–10.

 A szovjet narratívába illeszthető, részint moszkvai példák nyomán kialakított Kalinyingrádról, az átépítés 232

tendenciózus jellegéről ld. az alábbi interjút egy készülő, Kalinyingrád aktuálpolitikai és társadalmi 
vonatkozásait vizsgáló könyv szerzőjével, a Boston College segédprofesszorával, Nicole Eatonnal. https://
www.wilsoncenter.org/article/building-soviet-city-the-transformation-konigsberg (Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 
09.)

"89



szét, egyfelől azért, mert a valóságos történelmi tér az idő múlásával változik, avagy az idő a 

történelmi térben telik, másfelől, K. város konkrét esetében azért, mert a városi 

térstruktúráknak a városi narratívával összefonódó változása tudatos időkezelési technikákhoz 

kapcsolódik, ideológiai megfontolásokon nyugszik, ennyiben pedig elválaszthatatlan a 

történeti időtől, valamint kortól. 

  A K. városban a történelmi események nyomán lejátszódott folyamatok elemzéséhez, 

a városi szöveg értelmezésének kontextusához az irodalomtudomány tér- és időértelmezése is 

elméleti hátteret adhat, hiszen a bahtyini kronotoposz fogalom tér és idő 

elválaszthatatlanságát rögzíti.  A kronotoposzban az idő térszerűvé válik, szinte alakot ölt, 233

míg a tér időszerűvé, folyammá, történetté alakul.  A városszövet elemzésében, a K. városi 234

narratíva felfejtésében nem csupán elválaszthatatlan egymástól a tér és az idő tengelye (ez a 

városok története kapcsán nem vitatott), hanem együtt tematizálódnak. A célzott időkezelés 

során az idő mintegy térré tömörül, amelyből részben kiszorul a valós történeti idő. 

  A városi narratíva ideje a tér mellett a társadalmi léttől, az azt felépítő rítusoktól, 

hagyományoktól, ill. konvencióktól sem választható el, amelyek rendszerezik, tagolják az 

időt.  A mediterrán városok szieszta-időben elcsendesülnek, a – vallási, ill. állami – ünnepek 235

idején megváltozik a térhasználat (a szocializmusban jól ismert tömegünnepélyek a naptári 

időt szakaszolva periodikusan használták az erre a célra kialakított tereket), a csúcsforgalom 

idején telítődnek a sztrádák, a zenei és kulturális fesztiválok helyszínei évenkénti periódusban 

felbolydulnak, a kisvárosok és falvak templomai körül vasárnap délelőtt koncentrálódik a 

lakosság. Egyebek mellett ezt nevezi Halbwachs a társadalmi idő tagozódásainak. 

Ugyanakkor e példák megfordításából az következik, hogy a tagolt idő hat az eseményekre, 

valamint az események helyszíneire, az azokról kialakuló mentális képre. Tagolatlan 

időfolyam esetén jelentős akadályba ütközne az események felidézése, az emlékezés, ami 

 Bahtyin fogalmainak városelemzésre történő adaptálása nem e dolgozat újdonsága, a modern regény 233

dialogikus olvasatait a modern város rétegeinek befogadásához hasonlítja Peter Fritzsche a modern Berlinnek a 
városi folyóiratokban megjelenített narratívájának elemzésekor. Fritzsche (1998). 5. Tér és idő kapcsolatának a 
posztszocialista és posztkoloniális kultúrában elfoglalt szerepe kapcsán a kronotoposz (és a foucault-i 
heterotópia) fogalmához fordul Madina Tlostanova is a két paradigma párhuzamait vizsgáló, korábban már 
idézett tanulmányában. Tlostanova (2015). 32–33. Továbbá James Young berlini Zsidó Múzeum elemzése 
kapcsán Zombory Máté „az otthon és az otthontalanság, az azonosság és az idegenség szürke zónáját” 
kontextualizáló kronotoposzként definiálja a múzeumnak a tér-idő problematikát megjelenítő saját terét. 
Zombory M. (2014). 17.

 Bahtyin, M. M. (1976). A tér és az idő a regényben. Ford. Könczöl Cs. In Bahtyin, M. M. (1976). A szó 234

esztétikája. Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 257–258.
 Halbwachs, M. (2000). A kollektív emlékezet. III. fejezet. A kollektív emlékezet és az idő. Az idő 235

társadalmi tagozódása. Ford. Kántor G. In Felkai G. – Némedi D. – Somlai P. (szerk.) (2000). Olvasókönyv a 
szociológia történetéhez. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 
403–404.
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pedig a tér-idő egyfajta kiterjesztése, a városi narratíva elengedhetetlen eleme. Végső soron 

Halbwachs az emberi időképzetet a térképészethez hasonítja, azaz a idő struktúráját az épített 

környezet mintájára megalkotó emberi tudatot feltételez.  Ilyenformán megalapozottnak 236

tekinthető a tér változásaival az időképzetet is befolyásoló folyamatok lehetősége. 

  A térrendezés és az időkezelés, ill. -érzékelés kiemelt jelentőségű a K. városi 

narratíva elemzésekor. A szovjetizálás évtizedeiben és a Szovjetunió felbomlása óta 

megvalósuló téralakítási gyakorlatok ugyan ellenétes időirányultságúak, ám eljárásaik mégis 

hasonló mintákat mutatnak. Abban párhuzamosak, hogy mindkét esetben egy új, a jelentől 

eltérő időrétegre jellemző valóság megalkotása kezdődött meg: a szocializmus a távoli jövőt 

szimulálja idillikus ígéretével,  míg az ezredforduló városépítészeti tendenciái a turizmus és 237

a városmarketing érdekei mentén a – részint fiktív, részint stilizált – történelmi múltat 

imitálja. Mindkét gyakorlat a stabilitás ígéretével lép fel a bizonytalan identitás számára, 

ugyanakkor mindkettő illuzórikus.  

  Mint arról már szó esett, a szimulakrum mint eredeti nélküli másolat jamesoni, ill. 

mint pszeudoesemény epstejni fogalma Baudrillard szimuláció-fogalmán alapul, s a 

posztmodern valóság fogalmi keretét adja. A valóság tükrözése, parodizálása vagy tagadása 

helyett a valóság létrehozása megy végbe, amely a szovjet Kalinyingrád idejében események 

és történelmi narratívák mellett – azokhoz kapcsolódóan – a város fizikai terében kézzel 

fogható módon is megjelent. Két esettanulmány kiemelésével szemléletesen elemezhető a 

torzított K. városi tér-idő, valamint az ahhoz kapcsolódó, ill. az alapján változó identifikációs 

gyakorlat. A szocialista kezdetektől ideológiai célokat szolgáló központi tér a szovjetizálás 

évtizedei során magán viselte a szocialista birodalmi berendezkedés legjellemzőbb 

attribútumait (Győzelem tere), míg a folyó partján, a város egykori pezsgő piac- és 

halásznegyedében felépített mikronegyed, a Halászfalu a pusztulásra és felejtésre ítélt porosz 

történelmi múlt megjelenítésére tett kísérlet. 

 „Minden ember, úgymond, természettől fogva geométer, mivel a térben él. Tehát nem lenne meglepő, 236

hogy az emberek, amikor az időre gondolnak, elvonatkoztatva a különféle eseményektől, amelyek az egyéni 
tudatokra hatottak, a geometriai térhez hasonló homogén környezetet képzelnek el.” A továbbiakban a szerző 
pontosítja tézisét és kiemeli az idő tagozódásának (tehát az időbeli „kapaszkodók”, tájékozódási pontok) 
fontosságát az események reprodukálhatósága, az emlékezet számára. Szemetszúró, hogy az idő tagozódását 
Halbwachs térbeli környezetünkből ismert kifejezésekkel szemlélteti (kapaszkodó, tájékozódási pont), ezzel is a 
tér és idő szimbiózisát erősítendő. Halbwachs (2000). 411.

 Elsősorban a jövő tematizálása a szembetűnő, de a jelenhez és a múlthoz fűződő omnipotens viszonya is 237

kétségtelen. Ez azonban nem kizárólag a bolsevik ideológia sajátja. „Az ideológiák azt állítják magukról, hogy 
– eszméik belső logikája miatt – ismerik a teljes történelmi folyamat misztériumát (a múlt titkait, a jelen 
bonyodalmait és a jövő bizonytalanságait).” Arendt, H. (1992). A totalitarizmus gyökerei. Ford. Braun R. – 
Seres I. – Erős F. – Berényi G. Budapest, Európa, 588.
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A mai városközpont jelentős károkat szenvedett a második világháborús bombázások 

során, ám a rekonstrukciós célokon messze túlmutat a hatalmas főtér Győzelem terére 

keresztelése. A tér kialakítására nem ekkor került sor, s ideológiai célokat sem a szovjetek 

keze által szolgált első alkalommal. E helyütt húzódott a középkori városfal belső vonala, a 

20. század elejéig itt állt a két városkapu. A fal felhúzásának idején ez a terület a saját és 

idegen tér határa, a belső tér perifériája (a lynchi edges fogalmának megfelelően). A 

városfejlődés során e periférikus jelleg egyre csökkent, míg a város gyarapodásával megszűnt. 

E folyamat a kapuk 1910-es évekbeli lebontásával, és a tér létrehozásával zárult le. A tér a 

Hansaplatz elnevezést kapta, ezt követően a harmincas években a német nemzetiszocialista 

gócponttá sűrűsödő városban neve Adolf Hitler-platz-ra változott. Végül a második 

világháborús győzelmi narratíva jegyében a teret a dicső szovjet Győzelemnek dedikálták. A 

tér elnevezése minden esetben az adott történelmi narratívához kapcsolja a várost, noha a 

három névadási aktus más-más ideológiai környezetben valósult meg eltérő politikai-hatalmi 

motiváció mentén. Közös azonban, hogy az aktuális hatalmi berendezkedés reprezentatív 

céljait szolgálta, a szimbolikus jelentésű központi térként mint városi archetípusként minden 

regnáló hatalom idején domináns volt. A Hanza-szövetségre utaló első elnevezés retrospektív 

jellegű, pozitív konnotációkat (gazdasági előny, domináns pénzügyi és kereskedelmi szerep, 

európai jelleg) hordoz, a büszke emlékezés gyakorlatát. Ezzel szemben a két másik elnevezés 

az aktuális és egyedüli hatalomra utal. Ahogy a hitleri Németország, úgy a sztálini 

Szovjetunió is önnön létezésének utánozhatatlan, megismételhetetlen voltát hangsúlyozta 

retorikájában, a világ többi része felett aratott, valamint a jövőben még bekövetkező 

győzelmek egyedüli ágenseként láttatja önmagát. A tömegvezér csalhatatlan, tévedéseit sosem 

vallja be, erre azonban nincs is szükség, mivel a kijelentések, intézkedések igazságértékét 

hosszú távra méretezi, így a hiba nem is derülhet ki.  A totalitarizmus az egyetlen lehetséges 238

narratívaként létezik a saját propaganda által létrehozott hipervalóságban, mivel „a totalitárius 

szervezet azt hirdeti, hogy a mozgalmon kívüli világban minden «halódik».”  Ennek 239

erősítésére használja a téralakítási módszereket is. Az utóbbi két névadás szükségszerű volt 

tehát a rezsim(ek) saját rendszerén belül. A Führer neve révén a tér különleges jelentőségre 

tesz szert, a Németországot a náci ideológia szerint a legerősebb és legtisztább nemzetté 

alakító vezéralak révén a róla elnevezett közterület is felmagasztosul – a totalitárius 

szakralizáció esete. Amiként a náci, úgy a szovjet propagandagépezet is különös hangsúlyt 

 Uo. 433.238

 Uo. 461.239
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fektetett mind a belső, mind a külső ellenséggel való szakadatlan harcra, valamint a 

folyamatos győzelmek sulykolására. Königsberg szovjet kézre kerülése a második 

világháború egyik legnagyobb jelentőségű eseménye volt, hiszen egy jelentős náci központból 

a legnyugatibb szovjet várossá vált. Az új elnevezés tehát teljes mértékben a rezsim logikáját 

tükrözte, amely a Sztálint követő évtizedekben, valamint még a Szovjetunió felbomlása után 

is tartja magát, mind a mai napig.  

  Elnevezése nem változott ugyan, a tér mégis magán viselte a szovjet történelmi 

változások lenyomatát. Ezek során is megfigyelhető a múlt ignorálása és a jövőorientáció. 

1953-ban áprilisában felállításra került a téren egy Sztálint ábrázoló szobor, amely azonban 

nem maradhatott a Vezér kultuszának elítélését követően, így 1958-ban egy Lenin-szobornak 

adta át a helyét. Végül a 2000-es években éppen ezen az ideológiailag többszörösen zsúfolt 

helyen épült fel a Megváltó Krisztus Székesegyház, Kalinyingrád legjelentősebb ortodox 

egyházi épülete. Ez a konstruktum tágabb kontextusba helyezve több értelmezési síkot is 

megnyit. A másolás, az imitáció példája, hiszen az épület nem titkoltan az azonos nevű 

moszkvai „nagy testvér” formáinak, színeinek egyszerűsített és kicsinyített megjelenítése.  240

Ezzel a königsbergi katolikus múlt eltörlésére tett markáns lépés, a sztálini áttelepítés és 

átépítés 20. századi, burkoltabb, mégis demonstratív változata: a székesegyház az orosz 

ortodox egyház hatalmát jelzi, miközben e területen csupán évtizedek óta van jelen. 

Ugyanakkor az orosz ortodox egyház építészeti narratívájába történő direkt bekapcsolódással 

a város közeledik Moszkvához, metonimikusan pedig Oroszország egészéhez. Ez pedig 

mindenképp az orosz nemzeti identitás erősítését szolgálja – Kalinyingrád akár zárványként 

létező exklávéként, akár Európa felé nyitott, azzal organikus kapcsolatban létező 

közösségként történő pozicionálás esetén, hiszen e két lehetőség közül egyik sem kedvez az 

említett érdekeknek.

  A Győzelem terén álló középületek, s a tér mint közterület felhasználása napjainkban 

is erőteljesen politikai színezetű, és a totalitarizmusból átörökített jegyeket hordoz. Az 

egyértelmű hatalmi retorikát használó totalitárius rendszerek egyik fundamentuma az ünnep, a 

gigantikus méreteket öltő, irányított közös és kötelező rítus megalkotása. A hatalmas, 

központi elhelyezkedésű terek és a széles, belátható felvonulási utak a birodalmi 

 A templom jelentéstartománya még egy dimenzióval bővíthető: eredetije, a moszkvai Megváltó Krisztus 240

Székesegyház ugyanis 1929-ben felrobbantásra került, hogy helyét a Szovjetek Háza megalomán épületének 
adja át. S ugyan ez az épület nem született meg, a templomot pedig újra felépítették, kalinyingrádi megidézése a 
kerettörténetet is moozgósítja. Arról nem beszélve, hogy Kalinyingrádban – mint ismeretes – valóban felépült 
egy Szovjetek Háza, amely mind a mai napig áll.
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berendezkedések fontos színterei, amelyeken a vezért és a győzedelmes politikát éltető 

tömegrendezvények kerülnek megrendezésre. Ezen események rendszerint hasonló 

forgatókönyv mentén valósulnak meg, kötelező eleme a tömeg fölé magasodó vezéralak, 

valamint az egyénekból masszát képző néptömeg. A sokadalomban az individuum megszűnik 

egyénként létezni, s főként a szocialista hatalom nagy felvonulásai mutatják, hogy elsősorban 

kollektív entitásként definiálható a pártesemény rituális tér-idejében. Napjaink orosz 

ünnepélyei távolodtak ugyan a totalitárius ünnep fogalmától, számos elemükben mégis 

felidézik azt. A Nagy Honvédő Háború, a Győzelem napja és egyéb állami ünnepek idején a 

kalinyingrádi Győzelem terét szegélyező épületek homlokzatai hatalmas molinókról hirdetik a 

világméretű győzelem aktualitását, a korábban már tárgyalt katonai felvonulás a 20. század 

derekán egymást érő politikai tömegrendezvények eksztatikus lélekállapotát idézi. A 

világháborús díszlet előtt zajló katonai erődemonstráció napjainkban is a tömegrendezvények, 

s az azok jellegéhez igazított városi terek tipikusan birodalmi szemléletéről árulkodnak, 

ugyanakkor a városi ünnepségek, ún. „nagy események” hatásmechanizmusa mentén épül 

fel.  „(…) a speciális térgyakorlatok kapcsán olyan szimbolikus konstitúciós folyamatokról 241

van szó, amelyekben nem önmagában véve a nyilvános tér vagy a hely az érdekes, s fontos a 

kutatás számára, hanem maga a szimbolikus (társadalmi) cselekvés”.  A konstruált tér így 242

válik totális színpaddá. 

  A díszút a birodalmi szemléletű városépítészet legkorábbi reprezentatív jelleggel 

megjelent struktúrája, amelynek elsődleges funkciója az uralkodó felvonulásán, vagy az 

alattvalók hatalmas tömegben történő menetelésén keresztül a hatalomdemonstráció. 

Kalinyingrádban nagy szélességű, átlátható, egyenes vonalvezetésű, klasszikus értelemben 

vett díszút kialakítására a háború során nagymértékben megrongálódott városstruktúra mellett 

sem volt lehetőség. Így a tömegrendezvények esetén felvezető szerepet játszó proszpekt a 

térre vezeti a felvonulást,  amely így betölti a neki szánt szerepet. 243

 „Miközben egy jellegzetes városi ünnepet reprezentálnak (értsd: a „nagy események” – gax), 241

megpróbálnak mozgósítani valamilyen közös – vagy annak gondolt – imaginatív tartalmakat: képeket és 
szimbólumokat a közeli és távoli korokból.” Szijártó Zs. (2004). Színpad és kulissza: a városi nyilvánosság 
átstrukturálódása. Magyar Tudomány 2004/ 10, 1164–1174. http://www.matud.iif.hu/04okt/013.html (Utolsó 
hozzáférés: 2016. 06. 09.)

 Szijártó (2004). http://www.matud.iif.hu/04okt/013.html 242

 A felvonulás, a menetelés beltéri adaptálására tett kísérletként született meg 1939-ben Berlinben az új 243

birodalmi kancellária épülete, amelynek alapkoncepciója szerint a Hitler elé járulóknak hosszas (220 méteres) 
utat kellett megtenniük, ezzel „a ház alaprajzilag tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas promenád”. A 
felvonulási utak és terek szellemében, attól mégis eltérően funkcionáló tér a tömegben menetelés élménye 
helyett az egyén testi és szellemi kimerítését tűzte ki céljául. Szabó (2008). 160.
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A rendszerváltás után indult kezdeményezések az elpusztított épületek és 

épületegyüttesek helyreállítását imitálva új, valójában sosem létezett épületek „újraépítését" 

szülték, ezzel az egykori Königsberg stilizált megalkotása indult meg, ehhez kapcsolódva 

pedig idegenforgalmi szempontok is előtérbe kerültek. E célkitűzések eredménye a Halászfalu 

projekt. 

A projekt egy jelenleg kilenc elemből álló épületkomplexum, amely a Pregel folyó és 

ma a Leningrádi negyedhez tartozó Oktyabrszkaja utca között helyezkedik el, az egykori 

Altstadt területén, szinte a másik középkori város, Löbenicht határán – ez utóbbi eredetileg 

halászfalu volt. 

  A Halászfalu nem állítja magáról, hogy azonos lenne egy háború előtti „eredeti 

Halászfaluval”. Ez lehetetlen is volna, hiszen a város e részének egykori épületei 

gyakorlatilag mind megsemmisültek a 20. század derekán. Ahogy azt sem állítja, hogy egy 

konkrétan megnevezhető és egyedi épületegyüttes restaurált alakja, továbbá azt sem, hogy 

egy egykor éppen ezen a helyen állt épületegyüttes reprodukciója. Az épületcsoport 

elnevezése tovább árnyalja a definíciós nehézségeket, a névválasztással ugyanis az alkotók 

egyértelműen a königsbergi múlt egy markáns elemére utalnak. Ezt erősíti az objektum 

turisztikai narratívája is, amely az építészeti megoldásokat az egykori német stílus 

parafrázisaként jeleníti meg. Ebből a szempontból a Halászfalu nem tekinthető sem önálló, 

sem egyedi alkotásnak. 

  Érdemes megvizsgálni az eredetiség azon aspektusát, amely az átélt történeti időre 

helyezi a hangsúlyt.  A Halászfalu 2006-os létrehozása miatt nem rendelkezik a königsbergi 244

éra tanúságával,  nevével és az azt körülvevő narratívával azonban egy ilyen, valójában nem 245

átélt történelmi időre utal. Különösen szembetűnő ez a szomszédságában álló dómmal 

összevetve, amely 13. századi megépítésétől máig ugyanazon az alapon nyugszik, s még az 

1990-es évek restaurációját megelőző lepusztult állapotában, majd azt követően is 

egyértelműen ugyanaz a dóm volt, amely csakis önmagával azonos. A Halászfalu nem az 

 A tanúság mellett a megalapozó, kiindulási műalkotás fogalma is felmerül, amely Jan Assmann 244

emlékezet-koncepciójának a kulturális folytonosságot biztosító egyik koherencia, a textuális koherencia 
intertextuális kapcsolódásainak típusait vizsgálja. A három típus egyike az utánzás, amely kapcsán Assmann 
úgy definiálja a megalapozó, klasszikus szöveget, hogy „klasszikussá csak akkor válik egy szöveg, ha a 
legkülönfélébb szövegek mintaképéül szolgál”. Assmann (2004). 101. Ezzel lényegében azt mondja a tudós, 
hogy az eredeti az, amit utánoznak. Ezt az eljárást Assmann a kulturális emlékezés egyik szervezőelveként írja 
le.

 Miközben szinte a reprokció szükségességéről szól („A műalkotás alapvetően mindig reprodukálható 245

volt. Amit emberek hoztak létre, azt emberek mindenkor utánozhatták is.”, Benjamin a történeti tanúság 
fogalomkörét, a mű Itt és Mostját, azt a faktort tehát, ami a reprodukcióval elvész, az aura terminusban 
összegzi. Benjamin, W. A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Ford. Kurucz A. új fordítását 
átdolgozta Mélyi J. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 06. 10.)
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építészet történetének és fejlődésének egy meghatározott korában  és az arra a korra 246

jellemző művészeti modorban született,  ehelyett a königsbergi építészeti jelleget idézi, s azt 247

21. századi turisztikai igényekkel elegyíti. Nem Königsbergről tesz tanúságot, hanem éppen 

annak hiányáról, az eltűnt városi jellegről. A Halászfalu nem tartalmazza Königsberg 

történelmi hitelességét, ellenben egyértelműen hordozza Kalinyingrád történetét, azt, hogy a 

város egy elpusztított város romjain épült. 

  A „falu” épületeinek nagy része a háború pusztításáig állt épületek arculatát idézi, 

ezzel direkt módon használja az eltűnt város képét. Az összefoglaló elnevezésen túl a 

komplexum kisebb egységeinek nevei is ilyen kapcsolatot sugallanak. Egy kisebb 

épületegyüttes a „Régi Pregel” nevet viseli, az egész Halászfalu főutcájaként funkcionáló 

„Régi Hanza utca” és több más elem neve („Albrecht bástyája”, „Karolina-udvar”, „Lomze-

torony”) is egyértelműen a porosz történelmi múlt fontos alakjait, eseményeit, elnevezéseit 

idézi meg. Egyik építménynek sincs folytonossági kapcsolata e múlt egyetlen szeletével sem, 

miközben szándékoltan e történelmi kontextus mozgósítását célozzák. 

  A „Régi Pregel” épületcsoport uralkodó eleme a Világítótorony, a dóm irányából 

érkező megfigyelő számára elnyeri a mikronegyed landmark státuszát. Kulcsszerepét nem 

vertikális kiugrása, sokkal inkább hivalkodó kialakítása adja, amellyel metonimikusan 

összegezi az egész épületcsoport jellegét. A projekt tervezői kiemelték az egykori königsbergi 

városkép egy-egy emblematikusnak ítélt elemét, majd egy korábban sosem létezett, a 

königsbergi építészet szempontjából autenticitással nem rendelkező, mesterséges 

atmoszférájú épületegyüttest hoztak létre. Ellenpéldaként említhető a litvániai Klaipėda, ahol 

olyan régi malom- és raktárépületeket ruháztak fel új funkcióval, amelyek a középkori balti 

építészeti atmoszféra posztmodern tanúiként tűnhetnek fel (pl. a háromcsillagos Old Mill 

Hotel épülete a Kúr-földnyelvet és Klaipėdát összekötő komp kikötőjénél). Háború előtti 

fényképek bizonyítják, hogy valóban állt világítótorony a königsbergi kikötő egy pontján, a 

mai Világítótorony azonban nem ennek másolata, nem is rekonstrukciója, s természetesen 

semmiképpen sem az eredeti torony. Napjainkban a legtöbb esetben nem kérhető számon egy 

 A képzőművészeti eredetiség kapcsán jelenti ki Alfred Lessing Vermeer művészetéről és annak 246

eredetiségéről: „meghatározott képeket meghatározott modorban festett a művészet történetének és 
fejlődésének egy meghatározott korában”. (Lessing, A. (1983). What is Wrong with a Forgery? In. Dutton, D. 
(ed.) (1983). The Forger’s Art. Forgery and the Philisophy of Art. Berkeley/Los Angeles/London, University of 
California Press. 66. Idézi Radnóti (1995). 61.

 Az újjáépített történelmi városrészek varsói, drezdai vagy moszkvai esete kapcsán Etkind a remake 247

terminust használja, amely napjainkban a film- és zenei feldolgozások elterjedt terminusa, ezzel lényegében 
arra kerül a hangsúly, hogy az újonnan létrehozott produktum nem azonos az eredetivel, kifejezetten annak 
újraátdolgozott formája. Etkind (2004). 46.
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világítótorony nevű építmény funkciója, mivel ezek a tornyok mára funkciójukat vesztették és 

túlnyomórészt turisztikai célokat szolgálnak. Mégis, számos közülük egy egykor létezett 

világítótorony „utódja”, még ha jelentősen átépített állapotban is. Ilyet találunk a 

Kalinyingrádi körzeten belül is: az igen jelentős flottakikötő és egykori titkos katonai város 

Baltyijszk (a porosz Pillau) kikötőjében álló világítótorony egy eredetileg fából épült, majd a 

19. században kőből átépített torony. A baltyijszki építmény esetében tehát fennáll egyfajta 

térbeli és időbeli folytonosság, amelynek nyomán nem kérdőjeleződik meg eredetisége, 

elsősorban az egykori Pillau egyik történelmi emlékeként.  A Halászfalu világítótornya a 248

terület tengeri kapcsolatát hangsúlyozza, azonban mindössze referencialitás nélküli 

tengerészeti jelkép.

  A történelmi hitelesség a referenciális kapcsolat aspektusából úgy ragadható meg, 

hogy az eredeti műalkotás tartalmazza önnön teljes, korokon átívelő történetét, ebből 

fakadóan jön létre a műalkotás Walter Benjamin-i aurája. A hamisítvány ehhez képest azt a 

benyomást igyekszik kelteni, hogy tartalmazza az adott történetet, imitálja a hitelességet. A 

kalinyingrádi épületcsoport nem definiálható hamisítványként, minthogy nem kelti azt a 

látszatot, hogy hordozza azt a történelmi tanúságot, amelyet az egykoron a helyén álló 

épületek hordoztak. A „materiális azonosság eredetiségfogalma”  ez esetben tehát nem 249

alkalmazható sem negatív, sem pozitív előjellel. A Halászfalu sajátossága éppen abban rejlik, 

hogy a porosz és szovjet város nyomán létrejött K. várost hordozza: a Halászfalu történelmi 

tanúsága valójában a történelmi tanúság hiánya, a lecsupaszított königsbergi városszöveten 

uralkodó hiány. A Halászfalu ugyanis implikál egy referenciális kapcsolatot, azonban nem az 

egykori königsbergi történelmi épületekkel, hanem az azok helyén uralkodó ürességgel: az 

épületcsoport története nem középkori elődökkel kezdődik, ellenkezőleg, azok 20. századi 

lerombolásával.  

  Noha a Halászfalu nem nevezhető hamisítványnak, mivel alkotói nem állítják 

valótlanul, hogy az épületegyüttes azonos egy bizonyos eredeti műalkotással, az épületek 

pedig nem kínálnak hamis eredettörténetet, a hamisítás definitív háttere mégis szükséges és 

 Az említett torony bekerült az „Oroszország tengeri öröksége” címmel rendelkező objektumok közé, 248

noha a torony történetének jelentős részében porosz, ill. német világítótoronyként funkcionált.
 Radnóti (1995). 73.249
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perspektivikus az épületek városolvasati megragadására.  A Halászfalu dekorativitása a 250

háború előtti Königsberg építészeti jellegzetességeinek stilizált alkalmazására épül, ez pedig 

eljárásában részben éppen a hamisítás egyik alapvető gyakorlatát idézi.  A hamisított 251

alkotások hamis történetisége az utánozhatóság, a felcserélhetőség felé mozdítja a művészeti 

ipart, s utat nyit az eredeti/nem-eredeti distinkció egy újabb aspektusa, a reprodukció felé. Az 

eredeti műalkotás többszörösítése nyomán megszülető replikáktól azonban az eredeti nélküli 

másolatokhoz vezet a kulturális gyakorlat, amint ezt feltételezhetjük a Halászfalu esetében is. 

Így egyfajta szimulakrumként definiálható, mivel nem egy megragadható eredeti másolata, 

hanem egy történetileg sosem létezett pszeudo-eredeti szimulációja. 

  A Halászfalu egyfelől a K. városi torzult emlékezet lenyomata, ugyanakkor az 

emlékezethez kapcsolódó kulturális gyakorlatok elé vetett csel: a kalinyingrádi jelen nem 

létezhet a königsbergi múlt eltörlése nélkül, ehelyütt pedig e törölt elem művi 

helyettesítéséről, az emlékezetfolyamatba történő beékeléséről, legalábbis arra tett kísérletről 

van szó. 

  Alois Riegl A modern műemlékkultusz (1903) című munkájában az „emlékművi” / 

„műemléki” minőség keletkezésének társadalmi folyamatai során kialakuló ún. 

műemlékértékeket különböztet meg. Ezek komplex rendszerén belül is az emlékértékek 

különféle típusait különíti el, régiségértéket, történeti értéket, szándékolt és szándékolatlan 

emlékértéket: ezek közül az előbbi közvetlenül érzékelhető, tulajdonképpen fizikai 

tulajdonság, míg az utóbbiak észlelési és befogadási folyamat során kerülnek mozgósításra. A 

történeti érték „tudományos alapon nyugszik, és csak a gondolati reflexió kerülőútján 

juthatunk el hozzá, míg a régiségérték közvetlenül, a legfelületesebb érzéki (optikai) 

benyomás révén mutatkozik meg a szemlélőnek, s emiatt közvetlenül az érzelemhez képest 

szólni”.  252

  A Győzelem tere mint köztéri struktúra bizonyos mértékben rendelkezik 

régiségértékkel, hiszen a tér maga ugyanezen a helyen terült el korábbi formáiban is, és noha 

az útburkolattól az épületek funkcióin keresztül a teret díszítő elemekig számos változás ment 

 Az eredetiség fogalmának definitív nehézsége kapcsán Susan Sontag az alábbiakat írja: „Egy festményt 250

vagy grafikát akkor ítélnek hamisnak, ha kiderül, hogy nem annak a művésznek a munkája, akinek 
tulajdonították. Egy fényképet vagy a televízióban, az interneten hozzáférhető filmes dokumentumot pedig 
akkor, ha kiderül, hogy megtéveszti a nézőt az állítólag bemutatott jelenettel kapcsolatban.” Sontag, S. (2004). 
51. Ezzel Sontag a művészeti ágak, műfajok közötti elemzési, értelmezési különbségekre hívja fel a figyelmet, 
és lényegében az alkotásnak a valósághoz való viszonyának különbözőségét veti fel.

 „A hamisítás alkalmazott művészet, amely egy másik mű vagy idegen stílus attraktivitására épít, és azzal 251

hízeleg a szemnek, hogy ő – az.” (kiemelés az eredetiben) Radnóti (1995). 37.
 Riegl, A. (1998). Művészettörténeti tanulmányok. Ford. Adamik Lajos. Budapest, Balassi Kiadó, 11. 252

Riegl elméletének rövid összefoglalásához lásd Moravánszky – M. Gyöngy K. (2006). 12–15.
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végbe, pontosan e helyütt korábban is volt tér. A Halászfalu egy mesterségesen konstruált, 

tehát szándékolt emlékértéket hoz létre, amely a régiségérték könnyedén tapasztalható hiánya 

miatt a porosz történelmi múltat idéző szimulatív benyomást kelt, ugyanakkor valós 

régiségértékkel rendelkezik az eltörölt Königsberg helyén felépült Kalinyingrád hiányos 

emlékezetének szférájából. A két kiemelt esettanulmány a tér és idő tudatos alakításának és 

használatának más-más metódusait mutatja be, mégis egymás mellé állíthatók a K. városi 

kulturális emlékezet, ill. identitás elemzése során. A totalitárius propaganda létrehoz egy 

olyan világot, amely képes szembeszállni a valósággal azon oknál fogva, hogy az utóbbi nem 

logikus, nem konzisztens és nem szervezett, míg a létrehozott fiktív valóság mindenképpen 

fegyelmezett és következetes. A Győzelem tere mindmáig e birodalmi képzetalkotás 

keretében létezik, amelynek során sajátosan megnyúlik a történelmi múlt, kitágulva a jelen és 

a jövő felé. A Halászfalu ezzel ellentétes időkezelésével a jelent nyitja meg a múlt irányába, 

referenciális kapcsolatot azonban nem kínál, egy fiktív múltból egy pszeudo-jelent teremt, 

ilyenformán a baudrillard-i szimulációhoz közelíthető. Mindkét városrész esetében az idő 

valamely szeletének torzítása megy végbe, amelynek nyomán a jelen itt és mostja is kicsúszik 

a kezünk közül: „A harmadrendű szimulakrum végül a jelen, amelyet maga a szimuláció 

konstituál, amelyben minden forma a reprodukálhatóság szempontjából van elgondolva, 

szimulációs modellek és kódok szervezik és ellenőrzik az emberi élet minden területét, a 

politikát, a gazdaságot, a kultúrát, a mindennapokat.”  Kalinyingrád belvárosának kiemelt 253

területei ilyen modellekként ragadhatók meg, jelentősen befolyásolva a városi identitás 

alakulását. A szimuláció pedig új szintre lép, amikor korunk okostechnológiái révén létrejön a 

mediatizált tér és a fizikailag létező szimuláció fiktív elektronikus képe, egy újfajta 

hiperrealitás.  254

  A kalinyingrádi tér-idő problémát tovább árnyalja múlt és jelen térstruktúráinak egy 

további aspektusa, amely a szocialista dialektika önellentmondásokba torkolló eszmeiségét 

idézi:  egymás mellé kerül a múlt eltörlésére tett és az ugyanezen múltbeli réteggel való 255

kapcsolatteremtés kísérlete. A Kalinyingrádi Körzeti Duma 2010. októberi határozata 

értelmében az addig állami tulajdonban lévő, eredeti funkciójukat tekintve egyházi 

 Radnóti (1995). 262.253

 A virtuális K. város sajátosságainak bemutatása jelen dolgozat A virtuális város II. Kalinyingrád 254

mediatizált terei a közösségi média csatornáin c. alfejezetben kapott helyet.
 A szovjet ideológia elutasította a szélsőséget, miközben a kompromisszum veszélyét hangoztatta. A 255

paradox helyzet megoldásaként az elvi üresség olyan jelmondatait termelte ki, mint a „harc a békéért” vagy a 
„dialektikus materializmus”, így kizárta önnön egyoldalúságának veszélyét, miközben egy minduntalan 
mozgásban lévő, megragadhatatlan realitást teremtett. Эпштейн (2005). 82.
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objektumok átkerülnek az Orosz Ortodox Egyház (más néven Moszkvai Patriarchátus) 

Kalinyingrádi Parókiájának fennhatósága alá.  Paradox a helyzet: az objektumok eredeti és a 256

mostani, új tulajdonosa között a vallásosság teremt kapcsolatot (a törvény szövege szerint), 

ugyanakkor a történelmi narratíva megszakításával kapcsolat vagy folytonosság helyett az 

ellentét dominál. A térség porosz jellegére utaló épületek az orosz identitás egyik legerősebb 

hordozójának, az ortodox egyháznak a kezébe kerülnek, ezzel a térség königsbergi múltjának 

helyét szimbolikusan az orosz egyház jelene veszi át. Geopolitikai aspektusból ez az 

európaiság és az oroszság szembenállását artikulálja, utóbbi dominanciájának erősödését 

jelenti az előbbivel szemben.  257

  A törvény címében szerepel az „egyházi rendeltetésű objektumok” meghatározás, 

amely egyfajta folytonosságot hivatott teremteni az egykori és új gazda között. Azonban a 

döntés által érintett épületek több mint fele lovagi vár, amely de facto nem rendelkezett 

egyházi funkcióval. A törvény előkészítése során az objektumok száma szűkült, de míg egyéb 

okokra, érvekre hivatkozva bizonyos épületek, épületcsoportok lekerültek a listáról, a lovagi 

várak rajta maradtak. A Kalinyingrádi körzet területén található egykori lovagrendi várak 

jelentős része lepusztult állapotban tanúskodik a több évszázados német-porosz narratíváról, 

ezeknek az ortodox egyházhoz kerülése jelképesen e tanúságot homályosítja el. A várak 

jelentős részének sorsa bizonytalan, az átadás az egyház kalinyingrádi térhódításának jeleként 

mégis emblematikus döntés. 

  A várak tehát maradtak, néhány épület azonban lekerült a végleges listáról, így a 

Kristionas Donelaitis Múzeum épületcsoportja, amely a Kalinyingrádi Történeti (korábban 

helytörténeti) Múzeumhoz tartozik. Donelaitis a litván nemzeti irodalmi nyelv 

megteremtőjeként  jelentős alakja a litván kultúrának, а „litván Puskin”, így a múzeum 258

különös jelentőségű a litvánok számára, és kényes pont lehet a kalinyingrádi kapcsolatok 

szempontjából. A múzeum abban a luteránus templomban található (az egykori 

 A határozat szövege orosz nyelven: http://kaliningrad.regnews.org/doc/iq/um.htm (Utolsó hozzáférés: 256

2016. 04. 01.)
 A döntés hátterében álló lehetséges okok, valamint az Orosz Ortodox Egyháznak a Kalinyingrádi 257

körzetben betöltött szerepéről ld. Safronovas, V. (2011). Rewriting History in Kaliningrad: Facts on the Ground. 
http://www.eurozine.com/articles/2011-06-20-safronovas-en.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 04. 03.)

 Šilbajoris, R. (1982). Kristijonas Donelaitis, A Lithuanian Classis. Slavic Review, Vol 41., № 2. 251–265. 258

A költői szerepvállalás, az irodalmi nyelv megteremtése és annak korokon átívelő, örökérvényű jelenvalósága 
kapcsán Joszif Brodszkij, Tomas Venclova egy kötetének előszavában a szerzőt Donelaitis és Mandelstam 
költői nyelve síkjára helyezi. Brodszkij, J. (1991). A költészet: A valóságnak ellenálló forma. Előszó Tomas 
Venclova lengyel verseskötetéhez. Ford. Szőke K. Holmi, 1991/3. 275–282.
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Tollmingkehmen,  a mai Csisztie Prudi településen, a Kalinyingrádi körzet délkeleti 259

területén, a litván határtól megközelítőleg 15 km-re), ahol Donelaitis 1780-as haláláig 

lelkipásztorként szolgált, s amelyet a költő születésének 250 éves évfordulója alkalmából 

1964-ben felújítottak. A hetvenes években újra temették a költő földi maradványait, 1979-ben 

pedig megnyílt a Donelaitis Emlékmúzeum. Az egykori templom többek között a Litván 

Külügyminisztérium hivatalos közbenjárásának köszönhetően lekerült a Nyikolaj Cukanov 

kalinyingrádi kormányzó által aláírt végleges átadási dokumentumról.  Az egyháznak a 260

kalinyingrádi identitás alakításáért zajló „harcában” ez a lépés több értelmezést is felvet: 

egyfelől a litván kulturális hagyomány megszakítása kevesebb kockázattal jár a kalinyingrádi 

orosz narratíva számára, másfelől szignifikáns kultúr- és geopolitikai veszéllyel jár a 

kalinyingrádi–litván kapcsolatokra nézve.  261

  A litván költő múzeuma mellett egy további, Kalinyingrád központjában található 

épület kapcsán is felmerülhetett az átadás, amely végül nem valósult meg. Több, a témával 

foglalkozó cikkben említésre kerül annak lehetősége, hogy a Königsbergi Dóm épületéről is 

szó esett az ügyben, azonban Angela Merkelnek Putyin elnökre gyakorolt nyomása 

következtében az eljárástól eltekintettek.  A dóm az egykori königsbergi látkép szignifikáns 262

fennmaradt eleme, a város königsbergi múltjának explicit hordozója. Az esetleges átadás nagy 

lépést jelenthetett volna az e helyütt, Kelet és Nyugat között az emlékezetpolitika terén zajló 

jelképes összecsapásban. A hangversenyteremként, Kant emlékhelyként és múzeumként 

funkcionáló épület egyházi szereppel nem rendelkezik, jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy 

az Orosz Ortodox Egyház üzemeltetése alatt mennyiben maradt volna meg a benne működő 

intézményeknek köszönhető kulturális jellege. 

 Donelaitis életrajzának rövid, magyar nyelvű összefoglalójában a falu litván alakja, a Tolminkiemis neve 259

szerepel. Bojtár E. (1980) Litván költők. Európa Könyvkiadó, Budapest. 355–356. A település nevének német 
változata mind a Tolminkehmen, mind a fenti Tollmingkehmen alakban előfordul. Šilbajoris tanulmányában az 
előbbi írásmód szerinti településnév szerepel.

 A múzeum „megmeneküléséről” ld. a Donelaitis-passió c., 2010-es részletes összefoglalót az exklav.ru 260

kalinyingrádi portálon, orosz nyelven. Тимофеев, С. (2010). Страсти по Донелайтису. http://exclav.ru/stati/
temyi/strasti-po-donelaytisu.html (utolsó hozzáférés: 2016. 03. 14.) Az eset felkorbácsolta az orosz–litván 
kulturális és egyházi kapcsolatokat, a cikk második fele ezért nem véletlenül sorolja a Vilnius területén állott 
ortodox templomok katolikus fennhatóság alá kerülésének jelentőségét, sejthetően a Donelaitis Emlékmúzeum 
körüli vita jelentőségét csökkentendő.

 A Kalinyingrádi körzetben állandó lakhellyel regisztrált orosz állampolgárok ún. Egyszerűsített átutazási 261

dokumentum (УТП, Упрощенный Транзитный Документ) igénylésére, egy sajátos vízumfajtára jogosultak, 
ami Litvánián keresztül Oroszországba történő utazásra jogosít. Ez fordítva is működik: egy oroszországi lakos 
lényegesen egyszerűbb – és olcsóbb – eljárás folytán juthat Litvánián keresztüli utazást biztosító vízumhoz, 
mint schengeni vízumhoz.

 A Putyin-Merkel-szál több helyütt is felmerült: az Orosz Ortodox Egyház fennhatósága alá rendelt 262

objektumokról jelent meg cikk a germany.ru, német székhelyű portál orosz nyelvű portálon: http://
foren.germany.ru/arch/religion/f/17490123.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 04. 03.), valamint ld. a korábban már 
említett Safronovas-cikket.
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  A lovagi várakon túl számos (az objektumok közel fele) épület rendelkezett egyházi 

funkcióval valamikor. A törvény nem tisztázza, hogy mely időszakban kellett egyházi célt 

betöltenie az adott épületnek, így nem mondott ellent a rendelkezésnek a tény, hogy egyik 

sem működött aktív egyházi intézményként az átadást megelőző időszakban. Az egykori 

templomépületekben kulturális intézmények működnek, így a Kalinyingrádi Filharmónia 

(Кирха Святого Семейства, az egykori Szent Család katolikus templom) és a Kalinyingrádi 

Bábszínház (Кирха памяти королевы Луизы, a Luiza porosz királynő emlékének ajánlott 

katolikus templom) esetében. Az egyházi funkció elhagyásával a tér deszakralizációja ment 

végbe, miközben a város kulturális életének jelentős pontjaiként az említett épületek 

megmaradtak a városi dinamika aktív elemeinek. 

  Az átadási rendelkezés rögzíti, hogy az átadást követően biztosítani kell az épületben 

működő intézmény számára az ingyenes használatot, avagy az új tulajdonos a korábbival 

megegyező értékű épületet (helyiséget) köteles helyette biztosítani. Ez azonban több esetben 

is problematikus volna, így az Insterburgi vár és az annak fenntartására, kulturális térré 

fejlesztése céljával létrejött alapítvány esetében. A «Фонд Дом-Замок» alapítvány és az évek 

során futott projektjei («Замок Инстербург», «ИнстерГОД», «Инстерфест») a vár épületét, 

annak terét használja, kulturális és oktatási eseményeik, így zenei fesztivál, filmvetítés, 

múzeum, tánc- és hagyományőrző előadás az épülethez szervesen kapcsolódva, építészeti 

jellegzetességeit és azt kulturális jelölőként használva valósulnak meg. A tér inspirálja a 

megvalósuló projekteket, tér és tematika szétválaszthatatlan, így az alapítvány munkája más 

térben elképzelhetetlen. Ez indokolja a döntés kapcsán megjelent nyílt levelet, amelyben az 

alapítvány több tagja is felszólalt a rendelkezés ellen, hivatkozva annak szakmaiatlan voltára, 

a társadalmi párbeszéd hiányára, a képviselői érvek dilettantizmusára.  263

  2010-ben egy állami rendelkezés is életbe lépett, amely az 1917-es októberi 

forradalom előtt egyházi tulajdonban lévő, majd a bolsevik államosítás áldozatául esett 

ingatlanok visszaszolgáltatásáról döntött,  az év során tehát a kalinyingrádi döntésen kívül is 264

átkerült néhány lovagrendi vár és több templomépület az egyház birtokába. Ez a döntés is 

visszás helyzetet eredményezett, hiszen a bolsevik hatalomátvétel értelemszerűen nem 

érintette a mai Kalinyingrádi körzet területén állott egyházi épületeket, hiszen akkor ez nem 

volt szovjet terület. Hasonlóképpen paradox az is, hogy – a körzeti döntés által érintett, a 

 Alekszej Agleznyov, a «Фонд Дом-Замок» alapítvány tanácstagjának, a «Замок Инстербург» projekt 263

vezetőjének tiltakozása: http://lynxangel.livejournal.com/567.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 04. 03.)
 http://rg.ru/2010/12/03/tserkovnoedobro-dok.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 04. 03.)264
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fentiekben említett épületekhez hasonlóan – a döntés értelmében később fenntartót váltott 

objektumok sem az ortodox, hanem a katolikus vagy az evangélikus egyházközösséghez 

tartoztak, tehát az Orosz Ortodox Egyház legitimitása nem merülhet fel az ügyben. (Egyúttal 

ezzel a lépéssel az Orosz Ortodox Egyház vált az ország legnagyobb, nem állami 

földbirtokosává.)  Sőt mi több, egyes épületekben az átadás előtt evangélikus gyülekezett 265

működött, mint Druzsba (Дружба, az egykori Allenburg) település templomának esetében. A 

hasonló helyzetű templomok esetében a hivatalos indoklás a lakosság ortodox többségét 

hangsúlyozta, ezzel pedig újfent egy katolikus – ortodox, azaz Nyugat – Kelet distinkció 

tematizálódik. Ellentétek vizuális értelemben is képződtek az átadások kapcsán, erre feltűnő 

példa a Juditten Kirche, amely már a rendszerváltás időszakában otthont adott ortodox 

istentiszteletnek. A templom azóta is aktív, ennek megfelelően a vörös téglás épület szentélyét 

ikonosztáz díszíti. A két jellemző jegy, a vörös tégla és az ikon az épület külső borításán is 

egymás ellen feszül – e két jelkép a város königsbergi és kalinyingrádi rétegét helyezi egymás 

mellé, miközben a két történelmi narratíva közötti feszültségre irányítja a figyelmet. 

  Az épületek átvételével az Orosz Ortodox Egyház olyan objektumok birtokába jut, 

amelyek a múlt rétegeinek hordozói, mégpedig az ortodoxia múltjához nem kapcsolódó tér és 

idő még megmaradt pillérei. A döntés mögött húzódó lehetséges okok, s egyúttal a lehetséges 

következmények nem függetleníthetők az identitás kérdésétől. A Kalinyingrádi körzet 

hovatartozásának meghatározásában döntő szerepet játszik az ortodox egyház, amely egyre 

szaporodó építkezéseivel és ingatlanállományával, ezzel egyúttal a városkép aktív alakításával 

a terület orosz voltát erősíti. Egyház és állam összefonódását, a diktatórikus 

berendezkedésekre jellemző háborús narratíva lehetőségét vázolja egy kritikus kalinyingrádi 

hang, amely szerint az orosz állam éppen az egykori eredeti tulajdonostól, a katolikus és 

evangélikus egyháztól igyekszik megvédeni lakosait.  Ezzel kapcsolatban felmerül a jogos 266

igénnyel fellépő egykori tulajdonosok megjelenésének lehetősége, a fenyegető külső ellenség 

alakja. Ezek a felvetések a szovjet korszakra jellemző ellenségképzés, permanens 

szembenállás és látens háborús helyzet képzetét elevenítik fel. 

  A kiemelt kalinyingrádi városépítészeti változások, ill. jellegzetességek a terek 

segítségével az időképzetre tett hatásgyakorlás esetei. A Halászfalu a múlt, a Győzelem tere a 

 Részletesebben az Orosz Ortodox Egyház által birtokolt ingatlanokról, orosz nyelven: Кириллов, Н. 265

(2007). Церковная реституция, Business Guide (Коммерческая недвижимость), Приложение, №103/П 
(3679) http://www.kommersant.ru/doc/774401 (Utolsó hozzáférés: 2015. 05.23.)

 Karpenko, A. (2011). The debate over Kaliningrad's architectural heritage: An insiders perspective. 266

http://www.eurozine.com/articles/2011-06-15-karpenko-en.html (Utolsó hozzáférés: 2016. 04. 03.)
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jövő, a lovagi és katolikus épületek története pedig egy sajátos jelen irányába mutat. A múlt 

megidézése hamis, mert a Halászfalu épületcsoportja nem képes folytonosságot teremteni 

Königsberg egykori narratívájával. A sztálini pártállam által létrehozott Győzelem tere a 

szocialista jövő monumentális szimulációja, amelynek metaforikája lényegében átöröklődött 

az ortodox székesegyház felépülését követően is. A Sárkányölő Szent György – a pétervári 

Sándor-oszlopot idéző – győzelmi oszlopa a székesegyházzal a háttérben a fényes jövő ígérete 

a démonizált múlttal szemben. Az egyháznak átadott épületek esete túlmutat a térelemek 

tulajdonosváltásán: a tér birtokbavételével jelképes határátlépés valósul meg, a jelen ortodox 

egyháza diadalmaskodik a katolikus és luteránus múlt felett. 

  Mindhárom esetben az identitásra gyakorolt alapvető hatásról van szó. Mindhárom 

példa a tér vagy térelemek közvetítésével az idő mozgósítása, sajátos tematizálása megy 

végbe. Mindnél egy csoportidentitás kerül felkínálásra: a turisztikailag vonzó középkori 

városok halmaza, a moszkvai rendezett, birodalmi léptékű városépítészetre törekvő szocialista 

városok halmaza, s végül az ortodoxiában egyesülő orosz nép halmaza.  

  Az újonnan épített és megtűrt térelemek egy valóságban nem létező Kalinyingrád 

képét hozzák létre, amely kifejezetten a képeslapok és time-laps videók világa számára 

készült, s ahol Kalinyingrádban van középkori óváros,  ugyanakkor vannak az Orosz 267

Földről jól ismert terek és térelemek (Oroszország-Anyácska, Győzelmi oszlop, ortodox 

templomok). Ez a kép egy Oroszország-szerte unikális terület, egy orosz földbe ágyazott 

turisztikai látványosság benyomását kelti a média határtalan világában, míg a valós, fizikális 

értelemben befogadható Kalinyingrád egészen más narratívával szolgál: a szovjet birodalmi 

városépítészet alapjain ma is jellemző imitáció és szimuláció esetét. 

3.3.5 Posztmodern rítusok II. Königsberg megjelenítése Kalinyingrád  

szívében: „A város szíve” program 

A második világháború során Berlinben elpusztult városrészek, épületcsoportok a hetvenes 

évektől kezdődően hívtak életre rekonstrukciós terveket, az 1990 után indult újjáépítési 

munkálatok során pedig meghatározó elemekké váltak. Ehhez képest a háború során jelentős 

 Az Altstadt német főnév használata többszörösen is e nem létező óváros létét próbálja aláhúzni: azon túl, 267

hogy így nevezték az egykori Königsberg egyik városrészét, azelőtt pedig magát az egyik várost, német 
nyelvterületen ez önmagában régi várost, óvárost jelent. Ez a szó használatos a német városok egykori, 
rendszerint középkori városrészeinek megjelölésére, ennek a kifejezésnek a használatával Kalinyingrád a német 
városok csoportjához közeledik.
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mértékben megrongálódott, gyakorlatilag romvárossá vált Königsberg esetében erre nem 

kerülhetett sor, a Kalinyingrádot létrehozó ideológiai célok épp ellenkezőleg, a múlt 

eltörlésére irányultak. Ezzel magyarázható, hogy igen későn, a 2000-es évektől jelentek meg 

tervek és ötletek, később pedig az azokat szorgalmazó pályázatok és workshopok, amelyek 

elsősorban az egykori városközpont rekonstrukcióját/újjáépítését/megépítését célozták. 

Amiképpen Berlin esetében,  úgy Kalinyingrádban is felmerült a rekonstruálásra váró múlt 268

és a jelen városi igényei közötti egyensúly kérdése, a szimuláció veszélye, egyszersmind a 

városi identitás fogalma, a 2000-es évek első évtizede a városközpont egészét, tehát a 

legjelentősebb városrészt összefogó terveket, azokat célzó konszenzuális eredményt nem 

hozott (ld. a Halászfalu esetét, amely a városszövet egészéből kiragadott, ezáltal egyfajta 

zárványként létrejött üres homlokzat egy esete). A 2015-re – a tervezőasztalon – jelentős 

eredményeket hozó, ám a teljes projekthez képest egyelőre az első lépésekig eljutott fő 

projekt erre tesz kísérletet. 

  A városközpont problémája szempontjából Berlin releváns párhuzam, a bezártság 

légkörének, a tér feldarabolásának és a hangsúlyeltolódásnak szignifikáns példája. Az újra 

egyesült Németországban a Berlini Fal perifériává pusztított környéke az ismét egységes 

Berlinben újra központi hellyé változott, amelynek következtében nagy lendülettel indult meg 

a központi épületek és terek rekonstrukciója, többek között a 2000-es évek környékére így jött 

létre a kormányzati negyed. A projektterv különösen fontos aspektusát a Kelet és Nyugat 

egyesítését artikuláló alapgondolat adta, amely az egész épületegyüttes szimbolikájának 

mozgatórugója volt – ám sajnos sok szempontból a tervezőasztalon maradt.  A töredezettség 269

feldolgozásának, egyfajta városi koherencia megteremtésének, a városi terek dominanciájának 

kérdése K. város központi tereinek is kulcsmotívuma, ami azonban a berlinitől jelentősen 

eltérő közeget érint, egyebek mellett megkésettsége miatt is. Az időfaktor fokozza a helyzet 

összetettségét. Az 1945-re romossá vált városban a hatvanas években pusztult el az 

évszázados történelem legjelentősebb jelképeként álló Königsbergi Vár, amelynek 

tőszomszédságában a hetvenes években épült fel az új jelkép, a Szovjetek Háza. A közben 

létrejött üres terek felszámolása 2016-tól indulhatott meg. 

  Königsberg egykori központja, amint arra korábban már utaltunk, kiüresedett és a 20. 

század második felében Kalinyingrádban új városközpont jött létre, a folyóparttól északra 

 Kerékgyártó B. (szerk.) (2008). 13.268

 Ld. többek között Uo. 107-től269
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fekvő Győzelem terén.  A szigetre vezető hídstruktúra átalakításával a sétáló útvonalak  270

(paths, Lynch) megbolydultak: a sziget nyugati részén két híd lebontásával és helyettük új, az 

autós- és villamosközlekedés számára optimalizált új híd megépítésével a középkori központ 

az „ottlét” helyéből „tranzithellyé” alakult.  A következő években a város referenciapontja 271

várhatóan újra változik, minthogy „A város szíve” program keretében újra/meg/beépül az 

egykori városközpont (Altstadt), és újra értelmezésre kerül az elpusztított Königsbergi Vár is, 

tehát a „Kant-sziget” északi, átellenes partja. A folyópart kiemelt szerepet kapott a projektben. 

Königsberg folyóparti épületcsoportjai szoros kapcsolatban voltak magával a folyóval, a 

halászhajók és a parti épületek keretezte part egyike a legtipikusabb Königsberg-

ábrázolásoknak. A kalinyingrádi átalakítások következtében ez a folyóparti orientáció 

megszűnt, a teljes mértékben eltűnt Altstadt helyén a Szovjetek Háza vonalától az üresség 

dominál: ennek az épületnek az arnheimi értelemben vett dinamikája az üresség, az üres hely 

mentén értelmezhető. Éppen erre a területre koncentrál az új terv, a város folyóparti 

negyedének élénk, pezsgő városrésszé tétele mellett hangsúlyos cél a város vízi látképének 

kialakítása.  

  A projekt formálisan 2012-ben vette kezdetét, amikor a körzet kulturális tanácsának 

elnökségi ülésén felállításra került a városközpont átalakításáért felelős munkacsoport, a 

gyakorlatban 2013-ban kapta meg „A város szíve” elnevezést és látott munkához. A központi 

városrész 12 alegységre bomlott, ezek a nagy volumenű, teljes projekt keretében külön 

pályáztatás útján kerülnek majd megtervezésre és megvalósításra. 2016 nyaráig két pályázati 

folyamat zárult le. A pályázatok kiírását megelőzően megállapításra kerültek a fontosabb 

elméleti és gyakorlati csapásirányok, amelyek a város e nagyívű átalakítását szükségszerűen 

mindvégig fémjelzik. 

  A projekt újra felveti a már elemzett eredetiség problémáját. A tervek célzottan az 

1935–1944-es állapotot veszik irányadónak a tervezés során,  miközben a „renoválás” és 272

„revitalizálás” kifejezéseket használja. A kijelölt területen elenyésző a fennálló történelmi 

 Oleg Vaszutyin kalinyingrádi építész és Alekszandr Popagyin kulturológus közös cikkének lezárása arra 270

utal, hogy a városközpont áthelyezése csak igény volt, valójában nem történt meg. A középkori 
városközpontnak, annak szemantikai és városolvasati jelentőségének már csak történelmi szempontból sem 
lehet párja a Győzelem terének kialakítása, ugyanakkor a szovjet korszak évtizedei során (a térre halmozott 
ideológiai rétegek, az ott megrendezett politikai események), majd azt követően (a város legnagyobb 
pravoszláv egyházi épületének felépítése, továbbá tömeg-, gyalogos és autós közlekedési csomóponti jelleg, az 
oktatás és a kormányhivatalos épületei, valamint a plázák megjelenése kapcsán) a Győzelem tere mégis a város 
legforgalmasabb és legjelentősebb közterületévé vált. Васютин – Попадин  (2014). 34.

 Uo.271

 A projekt előkészítési szakaszának, a metodológia leírása, orosz nyelven, 7. pont. http://272

www.tuwangste.ru/research/methodology (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 14.)
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épületek száma, így a renoválás szó nehezen értelmezhető városépítészeti szemlélet 

meghatározásaként. A projekt három tematikus irányt jelölt ki, illetve követett az előzetes 

kutatás fundamentumaként. Ezek közül első a városépítészeti emlékművek értékrendszerének 

lengyel és szovjet szerzők által – a Szovjetunió összeomlásának előestéjén – kidolgozott 

osztályozása.  Az értékrendszer a városépítészeti, az építészeti-esztétikai, emocionális-273

művészeti, tudományos-restaurációs és a funkcionális értékek mentén épül fel. A második a 

városépítészet ún. „genetikus kódjának” megőrzését szem előtt tartó elv követése a 

rekonstrukciós folyamat során. Ez túlmutat a konkrét történelmi épületek megóvásán, ill. ezek 

kapcsolatán a városszerkezet különféle egységeivel (épületekkel, épületegyüttesekkel, 

negyedekkel), és a „városépítészeti szövet” és „városépítészeti váz” fogalmai segítségével 

komplex, részek közötti organikus kapcsolat fenntartását, s akár e kapcsolat újra értelmezését 

vetíti előre. Végül harmadik a kulturális örökség megőrzése (renováció/revitalizáció), amely 

egyértelműen a történelmi városrészek visszaállítását célozza, a város egykori felosztásának 

felelevenítésének, a korábbi funkciók teljes mértékű vagy minél nagyobb szintű 

visszaállításának eszközével. Egyúttal azonban a történelmi városépítészeti elemek 

mindennapi városi körforgásba történő visszakapcsolásával az adott részek megfiatalítása is a 

város rekonstrukciós tervének része (ez egyes esetekben újszerű, pl. turisztikai, üzleti stb. 

funkciók érvényesítésével együtt zajlik). 

  „A város szíve” program a tágabban értelmezett kalinyingrádi belvárosra helyezi a 

hangsúlyt. Ennek gócpontjai a következők. Az egykori lovagi vár, ill. annak helye (oroszul 

Королевская гора, latinul Regiomontum, németül Königsberg, ma a Szovjetek Házának 

tőszomszédsága); a három egykori város (Altstadt, Löbenich, Kneiphof) területe;  a 274

„hippodamoszi terv” és a hálós városszerkezet, a középkori városmag (a sziget keleti része a 

dómmal, vele szemben északon a vár, valamint keleten az egykori zsinagóga területe);  az 275

Euler-képlet jelentésmezejének mozgósítása; a lynchi district és landmark fogalmait idéző 

városépítészeti egységek és domináns elemek mint az egyetem és a középkori 

 Пруцын О. – Рымашевский Б. – Борусевич В. (1990). Архитектурно-историческая среда. Москва, 273

Стройиздат. Utalás a műre: http://www.tuwangste.ru/research/methodology (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 14.)
 A nevek sajátos útvesztője érhető tetten a várostörténeti kezdeti szakaszában is. A vár körül, amelynek 274

neve Königsberg volt, egyre növekvő település jött létre, amely még a 13. században városi rangot kapott, majd 
a századfordulón a városfaltól távolabb eső, újabb település is várossá fejlődött. Minthogy különálló városokról 
volt szó, tisztázni volt szükséges a neveket. A vár közvetlen közelében létrejött települést nem a várról – 
Königsberg – nevezték el, inkább a kronológiára helyezvén a hangsúlyt kaphatta az Altstadt („Régi város”) 
nevet. A sorra létrejövő három település évszázadokon keresztül fejlődik egymás mellett, adminisztratív 
szempontból egymástól elkülönítve – a vár pedig egyikhez sem tartozva, különleges hercegi rezidenciaként.

 A középkori városmag autenticitással rendelkező „régi/új” kialakításával kapcsolatban hangsúlyosan 275

kerülendő esetként kerül említésre a Halászfalu épületegyüttes. http://www.tuwangste.ru/research/medivail-core  
(Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 26.)

"107



városbeosztás.   276

  Már a projekt előkészítő szakaszának leírásából, a nyelvezetből következtethetünk a 

városi identitásteremtés szándékára. A szövegek mindvégig középkori elnevezéseket 

használnak, ami a szovjet-orosz Kalinyingrád elhomályosítását és a korábban nagyrészt 

megsemmisített Königsberg feltámasztását közvetíti. Az aktuálisan nem használt közterület-

elnevezések, az Altstadt Piactere, a Wilhelm tér vagy a Paradeplatz (az egyetem új épülete 

előtti Egyetem tér) azt sugallják, hogy Königsberg és Kalinyingrád egymás mellett 

létezésének, összeolvashatóságának problémája nem megoldott, hiszen periodikusan hol az 

egyik, hol a másik kiemelése, ezzel párhuzamosan a másik háttérbe szorítása megy végbe a 

várostörténet során. Ugyanakkor ez a terminológia sem egységes, mivel a folyó nevét nem 

Pregelként szerepelteti, hanem az orosz változatú Pregolya (Преголя) elnevezést használja. 

  A közterületek névhasználata az előzetes tanulmányokban, projektleírásokban 

összefügg a projekt egyik lényeges iránymutatásával, amely az egykori eredeti nevek és 

elnevezések visszaállítását szorgalmazza.  Ez önmagában nem volna szokatlan lépés 277

átnevezett és arculatot váltott városok esetében, ugyanakkor a kalinyingrádi áttelepítések 

fényében már árnyaltabbá válik a kép, hiszen a betelepített lakók és leszármazottaik számára 

nem ismerősek a múltból újra felbukkanó elnevezések, nekik a kontinuitás éppen e ponton 

szakadhat meg. 

  A projekt az egyik legaggasztóbb változásnak a város alapvető stilisztikai átalakítását 

nevezi meg, amely az évszázados utcahálózat és városépítészeti együttesek eltűnésével, a 

közlekedési struktúra megváltoztatásával, s kiemelkedően a közösségi terek megszűnésével 

hozható összefüggésbe.   278

  Az első lezárult alprojekt az egykori vár vonzáskörzetének területére fókuszál. A 

Studio 44 nyertes pályázatának szöveges ismertetője bevezető soraiban tisztázza a kiindulási 

pozíciót: „Nem bontunk le egyetlen szovjet panelházat sem, nem robbantjuk fel a Szovjetek 

Házát. Ezek ugyanúgy a történelem tanúi, mint a romok alá temetett königsbergi épületek 

 A projekt előkészítési szakaszának tájékoztatója, A történelmi területek határainak közös terve, II. pont. 276

http://www.tuwangste.ru/research/borders (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 25.)
 Szintén ebből az aspektusból érdekes a projekt honlapjának címe, a tuwangtse.ru, amely a Német 277

lovagrend megérkezése előtt ezen a területen álló porosz település, Twangste/Tuwangste nevére utal. A 
közterületek porosz neveihez való visszatérés, vagy a német múltra történő egyéb utalás a pályázat egészét 
átlengi, többek között említhető az egyik, a pályázaton részt nem vett, mégis publikált pályázat, amelyben 
moszkvai építészhallgatók tervezték újra a város belterületét pl. Wagner tér és Hoffmann Hotel tervezett 
létrehozásával.

 Amint arra a projektkiírás is utal, radikálisan lecsökkent a közterek száma a kijelölt területen (tízről 278

egyre). „(…) в 1940 г. На территории проекта «Сердце города» насчитывалось не менее десяти 
площадей, сейчас − одна.” http://www.tuwangste.ru/research/regeneration (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 27.)
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alapjai.”  279

  A nyertes pályázati anyag mind a három egykori középkori város területére 

kiterjedően dolgozott ki terveket, új épületek kialakítását az első két városrészre tervezi, míg a 

szigeten területrendezési munkálatok várhatóak, az egykori – a dómtól nyugatra fekvő 

szigetrészen állt – épületcsoportok mintájára beépítésre nem kerül sor. A publikált 

látványtervek alapján kétféle épülettípus felhúzása várható. Az egyik a königsbergi 

építészetnek megfelelő, az adott területen (tehát elsősorban a folyópartokon) egykor állt házak 

(kis alapterületű, legfeljebb néhány emeletes, főként raktárakként, ill. a kereskedők és 

halászok házaiként funkcionált épületek) mintáját követő építkezés. A másik „új urbanizmus” 

címén korszerű, látványos, mondhatni illusztris épületeket jelent, amelyek keletről és 

nyugatról szegélyeznék az egykori Altstadt területét. 

  A látványtervek mellett közölt szöveges leírás az építészetet nyelvként, a várost 

pedig hipertextusként rögzíti, a tervezés ennek jegyében a kohézióra helyezi a hangsúlyt, 

amelyben nem az egyes történelmi elemek változatlan használata, hanem az adott történelmi 

méret/lépték, az egykori építészeti dinamika keretében megvalósuló és ahhoz igazodó új 

formák alkalmazása dominál.  Egyik ilyen, korokon átívelő megoldás a fennmaradt és 280

feltárt pincék alapozásának és talapzatának felhasználása az új épületek emelésekor. 

  A belső városrész gyökeres át(vissza-)alakulásával jelentősen megváltozik a városról 

születő tapasztalat, az image of the city. A kalinyingrádi lakosság sosem volt königsbergi, így 

a mostani Kalinyingrádban megjelenő königsbergi elemek vagy reminiszcenciák nem 

ébresztenek emlékeket, hanem új tapasztalatokat generálnak. A „Kant-sziget” egykori 

beépítettségével szemben Kalinyingrád a dóm szigeteként tartotta számon a területet, amely 

parkjában az egykori sűrű épületszerkezetet egy sajátos rajzolattal idéznek meg a sziget teljes 

beépítése helyett. A tervek ugyanakkor nem egyszerűen megőrzik a Szovjetek Házát: a 

projekt keretében megszülető új épületek nem lehetne annál magasabbak, így megmarad 

annak látómezőt uraló jellege. A városmitológia századok óta ismert elemét is felelevenítené a 

győztes projekt: az Euler-képlet megidézéséhez újra hét híd vezetne a szigetre vagy annak 

 „Мы не сносим ни одного советского панельного дома и не взрываем Дом Советов. Они — такие 279

же свидетельства истории, как фундаменты кёнигсбергских зданий, погребённые под слоем 
обломков.” (Saját fordítás – gax) http://www.tuwangste.ru/contests/contest_1/projects/230 (Utolsó hozzáférés: 
2016. 01. 27.)

 „Язык архитектуры не может не обновляться — в противном случае он будет звучать фальшиво. В 280

то же время город как гипертекст нуждается в структурной, смысловой и коммуникативной связности. 
Эта связность, как и в живой речи, обеспечивается за счёт преемственности архитектурного синтаксиса 
и морфологии — то есть создания новых форм на базе и в рамках исторической структуры и 
архитектоники.” http://www.tuwangste.ru/contests/contest_1/projects/230 (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 27.)
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közvetlen közelébe, míg az utolsó, a központi városrésztől valamelyest távolabb eső hetedik 

híd helyett egy pszeudo-restaurátum jönne létre sétatávolságon belül. A hidat szándékoltan 

nem egy korábban állt híd másolataként tervezik megépíteni, „napjaink designja szerint”  281

épül meg, s Euler nevét kapja. 

  A pályázati felhívás számos orosz pályázón kívül francia és portugál érdeklődők 

figyelmét is felkeltette, és olyan kliséket is kreált, mint az alábbi koncepciózus 

megfogalmazás: „Új Központ Kalinyingrád számára, ahol Történelem és Emlékezet 

találkozik a Művészettel és a Természettel” (Новый Центр для Калининграда, где История 

и Память встречаются с Искусством и Природой) vagy a következő üres frázis: „(a 

koncepció) napjaink építészetén és funkcióin alapul, de tisztelettel viseltet a történelem iránt 

és a középkori városépítészeti szövetre emlékeztet” („[концепция] опирается на 

современную архитектуру и функции, но с уважением относится к истории и 

напоминает о средневековой градостроительной ткани”).  A porosz–szovjet–orosz/282

exklávé történelmi tengely identitásváltozatainak ilyesfajta leegyszerűsítése a térség valódi 

problematikáját régi város és modern város két pólusává mossa össze, s ezzel K. városnak a 

20. század közepe óta fennálló bizonytalan határhelyzetét figyelmen kívül hagyja. 

  A másik, 2015-ben lezárult projekt a ПОСТ-ЗАМОК azaz Poszt-Kastély  címet 283

viseli, amely az egykori, szűken értelmezett königsbergi városközpont, azaz a később a 

városnak nevét kölcsönző királyi vár területére, a mai Szovjetek Háza előtti üres térre 

összpontosul. A nagyobb területet felölelő projekttel összhangban (annak nyertes 

pályázatához igazodva) ez esetben is a meglévő fizikai elemek megtartása, valamint az azokat 

körülvevő, fizikai értelemben üres területek használata a fő irány. A pályázat kiírásának 

egyenlete szerint a „Poszt-Kastély + Szovjetek Háza” kompozíció létrehozása az elvárás, 

ennek keretében az utóbbi – fennállása óta első alkalommal – konkrét funkcióhoz is jutna.  284

  E dolgozat elkészültének idején, 2016 őszén egyik projekt sem lépett még 

megvalósulási fázisba, a városi identitás alakulásának/alakításának igénye, annak fő iránya 

mégis körvonalazódni látszik. A jelenleg jóváhagyott, fent röviden bemutatott projektek a 

 A Studio 44 projektjének összefoglalója elérhető orosz nyelven. http://www.tuwangste.ru/contests/281

contest_1/projects/230 (Utolsó hozzáférés: 2016. 01. 29.)
 http://www.tuwangste.ru/contests/contest_1/projects/251 (Saját fordítás – gax) (Utolsó hozzáférés: 2016. 282

02. 09.)
 A vár épületét újragondoló tervek nem csupán „A város szíve” program keretében születtek. A 2000-es 283

évek második felétől többeket foglalkoztatott az egykori óváros központi épülete, a 2007-es Antikastély egy 
francia építész, Jean-Michel Wilmotte terve volt. E szerint a középkori épület helyén egy közösségi épület állna, 
amely belső kialakításában az egykori vár külső kontúrjait követné. Ki- és befordítás a kalinyingrádi 
városszövetben. Васютин – Попадин  (2014). 31–32.

 http://www.tuwangste.ru/contests/contest_2/specification  (Utolsó hozzáférés: 2016. 02. 10.)284
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Königsberg romjain létrehozott Kalinyingrádban a megmaradt, valamint létrejött üres helyek 

újbóli tematizációját tűzték ki célul. Ezek a hangsúlyosan központi elhelyezkedésű területek a 

következők: a königsbergi vár egykori helye, az attól délre, a folyó partján egykor állott 

kereskedelmi épületegyüttesek, valamint a szigeten a dómtól nyugatra állt egykori háztömbök 

– ez utóbbiak csak a jelölés szintjén jelennek meg. A Halászfalut ellenpéldaként használó 

tervek összefüggő városrészeket mutatnak, amelyek megépülésével teljesen eltűnne a mai 

belváros két „leglátványosabb” üres területe: a Szovjetek Háza melletti üres tér, valamint az 

előbbi és a folyópart közötti terület. Az egész projekt deklaráltan kerülni akarja a pusztítást, 

megőrizni azokat az épületeket, amelyek az elmúlt évtizedek során maguk is történelmi 

emlékekké alakultak, elsősorban a Szovjetek Házát. Ugyanakkor elkerülhetetlen annak 

kérdése, hogy az üresség, a hiány feltöltésével nem egyfajta újabb szemantikai értelemben 

vett kiüresítési eljárás megy-e végbe.  

  A belváros középkori minták szerinti beépítése a rekonstrukció és eredetiség 

problémája mellett jelentős mértékben érinti az emlékezés tárgykörét is: ahogy a nyolcvanas 

évek kalinyingrádi gyermekei sosem látták a vár romjait, úgy „A város szíve” projekt – annak 

akár csak első két szakaszának – megvalósulását követő évtizedekben az üresség és a hiány 

tűnhet el majd az akkori új generáció emlékezésmechanizmusából. (Ez az aspektus a 

városlakókban is felmerült. 2015-ben kérdőív segítségével mérték fel a projekt szervezői a 

lakosság egy rétegének  véleményét a vár újraépítésével kapcsolatban, amelynek 285

eredményeként szignifikánsnak mutatkozott az a meglátás, hogy a vár újra/felépítése törést 

okozna a városi emlékekben, sőt, egy válaszadó kommentárja szerint a hatvanas években lett 

volna indokolt ez a lépés, míg napjainkra ez teljesen okafogyottá vált. Hozzátartozik az 

igazsághoz, hogy az épület létrejötte mellett is szóltak vélemények, noha a „történelmi 

műemlék helyreállítása volna jó” jellegű kommentárok egyszerűsített attitűdöt sejtetnek.)  286

  A folyamatban lévő projektek K. város harmadik nagy átalakulását előlegezik, ennek 

lezárultával a Szovjetek Háza előtti, valamint az egykori Altstadt helyén tátongó üresség lesz 

az, ami eltűnik, amire már nem emlékeztet semmi. A paradigmaváltás egy metaforája a 

 Összesen 303, 18 és 79 év közötti válaszadó véleményét mérhették fel a kérdezők, minthogy azonban a 285

kérdőív kitöltése a 2015 májusában megrendezésre került Múzeumok Éjszakája három helyszínén volt 
lehetséges, a válaszadók már egy szűk réteget képviseltek a város lakosságának reprezentatív képviselése 
helyett azáltal, hogy az adott esemény résztvevői voltak. Erről a körülményről a kérdőív alapján született 
eredményt publikáló dokumentumban a szervezők is említést tesznek. http://tuwangste.ru/studi/#rezultaty-
oprosa-kaliningradtsev-po-parametram-vossozdaniya-ordenskogo-zamka-kyenigsberg-may-2015-go (Utolsó 
hozzáférés: 2016. 02. 15.)

 „(…) хотелось бы восстановить памятник истории” (Saját fordítás – gax) http://tuwangste.ru/studi/286

#rezultaty-oprosa-kaliningradtsev-po-parametram-vossozdaniya-ordenskogo-zamka-kyenigsberg-may-2015-go 
(Utolsó hozzáférés: 2016. 02. 15.)
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„három nullajelzés” is: a kalinyingrádi, a régi, valamint az új nullapont az utcaszint 

kijelölésekor. Ez a város történetének új szakaszának tudatos kijelölése. 

  Berlin és Kalinyingrád összehasonlítása segít feltárni a háborús pusztítást 

elszenvedett városok újratervezésének eseteit. Berlin a háborút követően, a berlini fal 

fennállása alatt, s főként megszűnése után az európai kettészakítottság legfőbb szimbólumát 

nem elfedve, hanem azt hangsúlyozva épült át (ld. a berlini fal megmaradt elemeit, a 

Checkpoint Charlie átkelőhelyet mint turisztikai látványosságot stb.). Berlin átalakulásában a 

20. századi krízispontok ellensúlyozása, nem pedig eltörlése az origó – olyannyira, hogy a fal 

megmaradt részeinek jelentős része emlékhelyként funkcionál. Ezzel szemben világos, hogy a 

königsbergi múlt elemeinek jelentős része elpusztult, így azok nem válhatnak automatikusan 

emlékhelyekké, ebből az aspektusból az egykori, legfontosabb épületegyüttesek újraépítése, 

mai, városi funkcióval történő feltöltése e hiány betöltésére irányul. Ugyanakkor a Berlinben 

jelzőpontokként megőrzött faltorzók párhuzamos jelensége Kalinyingrádban hiányzik. A 

központi, leginkább szimbolikus értékkel bíró épületcsoportok helyét és szerepét itt az üresség 

vette át, Kalinyingrád legfőbb emlékhelyévé éppen a Szovjetek Háza melletti üres tér, a vár 

egykori területe vált, legfőképpen a Szovjetek Házával közösen alkotott furcsa szimbiózisban. 

„A város szíve” program megvalósulása esetén ez a paradox kapcsolat bomlik fel és alakul át 

egy újra álló vár-építmény, valamint a funkcióval felruházott Szovjetek Háza között. Kérdés 

marad, hogy a hiány építészetének felszámolása a K. városi identitás hiány-komponensét 

miként módosítja majd. 

3.3.6 A rekonstruált város konstruált képe

3.3.6.1. A virtuális város I. A mediatizált Königsberg: a véderődök és 

városkapuk a csatarekonstrukciók tereiként 

A győzelem-narratíva kapcsán esett már szó a történelmi újrajátszásnak, avagy 

csatarekonstrukciónak mint identitásformáló eljárásnak a jelentőségéről. A kalinyingrádi 

térségben nem kizárólag második világháborús események felelevenítésére kerül rendszeresen 

sor (többek között a friedlandi csata megjelenítésére a Napóleoni háborúk eseményei közül, 

több első világháborús esemény rekonstrukciójára stb.). Minthogy azonban Kalinyingrád a 

győzelem városa, és ez az imázs szó szerint, városépítészetileg, valamint metaforikus és 

szimbolikus értelemben is a városnarratíva szintjén a második világháborúban kivívott szovjet 
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győzelemre épül, elsősorban az ezen időszakra utaló újrajátszások kiemelése szükséges. 

Königsberg ostroma 1945. április 6–9. között zajlott, a harci eseményekre az április 9-i 

csatarekonstrukcióval emlékeznek a térség hagyományőrző társaságai. Emellett azonban az 

országosan hagyományos május 9-i, Győzelem napi események is a kalinyingrádi identitás 

vizsgálatának jelentős pontjaként ragadhatók meg. Az április 9-i dátum ugyanis megreked 

regionális szinten: Königsberg eleste Kalinyingrád születését kiváltó esemény, amely a 

városon túl Kelet-Poroszország tágabb területére is nagy hatással volt, azonban nem országos 

emléknap. A május 9-i, Győzelem napi megemlékezés és katonai demonstráció így egységes, 

és ami még fontosabb, országos keretet ad az egykor itt lezajlott események emlékezetének. 

  A Győzelem napi ünnepi eseménysorozat az orosz győzelmi mámort fenntartásával 

az orosz nemzeti identitás militáris jellegét hangsúlyozza, a birodalmi berendezkedést 

legitimálja. A Győzelem napi katonai felvonulás Kalinyingrád központjában zajlik, olyan 

városi térben, amely jelentős átalakításon esett át a háborút követő évektől kezdődően. A 

Győzelem tere és az oda befutó proszpektek mentén kirajzolódó díszlet a rendezvény szovjet-

orosz hagyományát erősíti, az egykori porosz-német városkép helyén a szovjet-orosz 

városépítészet, valamint az ezredforduló jellemző építészeti elemei jelennek meg. Ezzel 

szemben a város határában, valamint azon kívül elhelyezkedő véderődök terében 

megrendezésre kerülő csatarekonstrukciók a königsbergi teret idézik meg. Königsberg 

ostromának történelmi újrajátszására hagyományosan a városközponttól észak-nyugatra 

található, történeti múzeumként funkcionáló 5. sz. erőd előtt kerül sor. A felvonulás győzelmi 

mámora teljesedik ki a családi rendezvényként igen népszerű előadáson, hiszen a város 

történetének alapélményét teszi átélhetővé egyidejűleg nagyszámú közönség számára. Az 

összecsapást audiovizuális effektusokkal dúsítják, a csatatér felett repülőgépek is feltűnnek a 

csatateret „bombázva”. A küzdelem során a nézők szinte eufórikus állapotba kerülnek, a 

németek bukását követően sportmérkőzést idéző győzelmi ünneplés tör ki. Az ünnep 

összekapcsolja a rituális pillanatban osztozó közösség tagjait, s évről évre megerősíti a nácik 

felett győzelmet arató orosz nemzeti közösség tagjaiként történő önidentifikációt.  

  E rítus alapvető komponense a tér, amelyben megvalósul: az erőd, amelynek szerepe, 

hogy múzeumi eszközökkel hordozza az építmény, valamint annak révén az egész város 

történelmi jelentőségét, ezen alkalmakkor mediatizált térként jelenik meg. A csata szemlélői 

számára megragadhatóvá válik az eltörölt Königsberg egy szelete, miközben épp a város 

pusztulásának kezdőpontját jelentő történelmi pillanat részeseivé válhatnak. A Königsberg 

eltűnésével induló Kalinyingrád-narratíva erősítésének kulcsmomentuma a május 9-i 
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eseménysorozat, hiszen a gyökértelen kalinyingrádi identitással szemben a győztes 

kalinyingrádi identitás képzetét erősíti. A csatarekonstrukció és a veteránokat kiemelten 

szerepeltető katonai felvonulás egyfajta posztmodern eposz: a hősök történetének felidézése, 

a rendszeres újbóli elbeszélés révén a narratíva fenntartása a cél, ami az évenkénti, gondosan 

megtervezett és irányított kollektív emlékezés révén valósul meg.  

  A csatarekonstrukció hagyományosan az egyenruhásokkal tör ténő 

fényképezkedéssel ér véget, az esemény zárása így szinte groteszk felhangot kap, ahogy az 

elégedett, családos nézőközönség csapatostul rohanja le a német katonákat alakító szereplőket 

a közös fotóért. Ez a tömegszínházi jelenet valójában a történelmi esemény emlékezetpolitikai 

törvényszerűségeként is értelmezhető, hiszen a katarzist kiváltó győzelmi mámor fennkölt 

pillanatai után a hétköznapi valóságba vezet vissza, másrészt a történelmi esemény 

reprodukált jelenetéről gyűjtött kézzel fogható emlék (fotó) a résztvevők élményeit, 

emlékezetét őrzi. Ezzel az intertextualitáshoz hasonló folyamat játszódik le: a fotó narratívája 

elsődlegesen a csatarekonstrukciót őrzi, ugyanakkor hordozza az eredeti eseményt mint 

rituális kontextust.   287

3.3.6.2. A virtuális város II. Kalinyingrád mediatizált terei a közösségi 

médiában 

A város nemzeti, kulturális, építészeti kontextusa, az abból fakadó városi narratíva mellett is 

sokszoros variációkban létezik. Tükröződések és sorozatok újabb és újabb darabjaiból tevődik 

össze, hiszen a hivatalos és nem-hivatalos kulturális rétegektől a valós és virtuális terek 

látszólagos ellentétéig perceptuális vonulatok sorai vetülnek egymásra. A városról szerzett 

tapasztalat pedig rendszerint a várossal fizikai értelemben történő találkozás előtt 

megszületik, hiszen nem igazán találni napjainkban olyan várost, amely kapcsán ne élhetnénk 

az előzetes feltérképezés lehetőségével: különféle mediatizált formában.  A városról születő 288

prekoncepciók, a város tudatosan létrehozott képe – a hivatalos városi brand –, a társadalmi 

kapcsolatok révén alakuló városnarratíva, valamint mindezek sokszorosan mediatizált 

 Bruner antropológus felidézi, ahogy Marx azt mondja Hegelre támaszkodva: „a világtörténelem nagy 287

eseményei mindig kétszer történnek meg, először tragédiaként, másodszor bohózatként.” Bruner, E. M. (1999). 
Az etnográfia mint narratíva. Ford. Vörös Miklós. In N. Kovács Tímea (vál., szerk.) (1999). Narratívák 3. A 
kultúra narratívái. Budapest, Kijárat Kiadó, 191–192.

 Mester T. (2010). Virtuális közterek. A városi tér és az új technológiai tér találkozási pontjai. Szijártó Zs. 288

(szerk.) (2010). KÖZ/TÉR. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések. Budapest – Pécs, Gondolat Kiadó, PTE 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 201.
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megjelenítése tehát a város sajátos szövegkorpuszát gazdagítja. 

  K. város esetére ez többszörösen is érvényes. Az alapvető turisztikai 

városreprezentációs forma, a képeslap a megmaradt königsbergi látványosságokat 

hangsúlyozza, elenyésző számban jelenik csupán meg kalinyingrádi építmény: a dóm és a 

megmaradt, s főként múzeumként funkcionáló városkapuk dominálnak. Ez az arány 

megváltozik az internetes csatornákon megjelenő kalinyingrádi turisztikai elemek 

vonatkozásában, mert a középkori emlékek és a 20. századi jelleget magukon hordozó 

városrészek egymásra hatása révén az utóbbi évek fotóin és videóin egy olyan városkép 

bontakozik ki, amely a mai Kalinyingrád tér-idejében fizikai valójában nem létezik. Egy 

olyan város képe, amelynek középkori városrésze turisztikailag csalogató, amelynek pezsgő 

városi élete a time-lapse videókon  dinamizmust közvetít. Ezek az ábrázolások a társadalmi 289

kapcsolatok olyan láncolatát sugallják, amelyek pozitív, tipizált képet kölcsönöznek a város 

egészének: turisztikai paradicsom, modern üzleti negyed, európai szintű bevásárló- és 

szórakoztatóközpontok. 

  A város észlelése tehát a különféle megjelenítési formák függvényében nagymértékű 

eltérést mutat. „Ha «ugyanazt» a szöveget teljesen különböző reprezentációs formákon 

keresztül érzékelnénk, többé már nem ugyan arról a szövegről van szó. Minden egyes formája 

különféle konvenciókkal érintkezik, melyek a művet az adott forma törvényei szerint 

alakítják, és eltérő módokon kapcsolják más művészetekhez, műfajokhoz és szövegekhez.”  290

Amennyiben folytatjuk az eddigi elemzési metódust, s a várost sajátos szövegként vizsgáljuk, 

tehát motívumait és jelentéshordozó szerkezeti egységeit a szövegelemzés módszereihez 

hasonlóan kíséreljük meg értelmezni, akkor a fenti koncepció érvényes lehet a város terének 

mediatizált, valamint virtuális formában megjelenített változatának az eredetivel összevető 

vizsgálatára.  

  A mai Kalinyingrád fizikai tere a digitális-, s főként a mobileszközök révén 

megsokszorozódik, a legújabb technológiáknak köszönhetően új (virtuális) terek jönnek létre. 

A városi tér online megjelenítése legnagyobb mértékben a közösségi média csatornáin megy 

végbe, elsősorban a Facebook és az Instagram alkalmazásokon regisztrált fiktív vagy valós 

felhasználói fiókok formájában. Természetesen számos valós intézmény üzemeltet ilyen 

 Hosszú idő alatt felvett képek rövid idő alatt történő lejátszása, amely egyfajta gyorsított felvételt 289

eredményez, az idő múlását hivatva hangsúlyozni.
 Chartier, R. (1995). Forms and Meaning: Texts, Permormances, and Audiences from Codex to Computer. 290

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, idézi Kisantal T. (2009). A történetírásban újabban 
meghonosodott fordulatokról. Előszó. In Uő (szerk.) (2009). 27.
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oldalakat (múzeumok, oktatási intézmények, könyvkiadók stb.), jelen esetben nem e tartalmak 

hangsúlyosak a K. városi valóság kiterjesztése szempontjából, mivel az ilyen oldalakon 

másutt is hozzáférhető információ jelenik meg pontosan körülhatárolt kontextusban. Ezzel 

szemben a konkrét személyhez vagy intézményhez nem köthető, egyértelműen a városi 

arculat alakításának céljával működő oldalak az egykori Königsberg és a ma létező 

Kalinyingrád városi elemeinek tendenciózus használatával a K. városi identitás elemzéséhez 

fontos elemeket szolgáltatnak. Ezen oldalakat két csoportra oszthatjuk. Egyfelől a historizáló, 

a königsbergi valóságot mozgósító oldalak, másfelől a modern Kalinyingrád-képet 

hangsúlyozó felhasználói fiókok. Az előbbire szignifikáns példa a My own Königsberg 

Facebook oldal, valamint a hozzá tartozó Koenigsberg Today Instagram profil:  mindkét 291

felület Kalinyingrád elődjeként definiálja Königsberget, a feltöltött fényképek révén 

minduntalan egymásra vetíti a két várost. Az Instagram fiók ennél is tovább megy, amikor a 

„The spirit of Königsberg in Kaliningrad” jelmondatban foglalja össze tevékenységének 

magvát. A königsbergi városi táj elemeinek a kalinyingrádi városszövetbe helyezésével 

csupán virtuálisan létező város jön létre: a Kalinyingrádra ma legjellemzőbb városi terek 

mellőzésével és a középkori elemek hangsúlyozásával egy történelmi-építészeti emlékekben 

gazdag város prekoncepciója születik meg a várost fizikai valójában nem ismerő szemlélőben. 

A városlakók számára pedig a múltjára büszkén emlékező polgár aspektusát kínálja, 

miközben a város fizikai terében és városépítészeti eljárásaiban ilyesfajta emlékezéspolitikai 

tendencia aligha lenne megragadható. 

  A fenti csoportosítás mentén az online megjelenések másik nagy halmazát a modern 

nagyváros képét létrehozó felületek teszik ki. Ezt az irányt képviseli a Walking Kaliningrad 

Instragram-fiók,  amely elegyíti ugyan a porosz, a szocialista és az elmúlt negyed 292

évszázadra jellemző építészeti jegyeket, szándékában az egyedi, sok jegyében mégis ismerős 

nagyváros imázsépítése fedezhető fel. Ezzel pedig az ismeretlen–ismerős, saját–idegen 

identitásképző dichotómia elmosását erősíti. E tendencia legmeghatározóbban a már említett 

time-lapse videókban ragadható meg, hiszen ezek a filmek túlszínezett képeikkel és gondosan 

választott aláfestő zenéikkel az európai szemlélő számára fogyasztható árucikket kínálnak a 

város képében. 

  A porosz történelmi előzményeket hangsúlyozó és a várost a világ vonzó 

 https://www.facebook.com/myownkonigsberg/, https://www.instagram.com/koenigsbergtoday/ (Utolsó 291

hozzáférés: 2016. 08. 24.)
 https://www.instagram.com/walkingkaliningrad/ (Utolsó hozzáférés: 2016. 08. 24.)292
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nagyvárosainak sorába helyező oldalak attitűdje és célkitűzése tehát eltérő, a felhasznált 

technológia szempontjából azonban egymás mellé állíthatók. Egyfelől mindkettő minimális 

szemlélői/felhasználói aktivitást vár el, hiszen a tetszésnyilvánítás (like), a tartalom újbóli 

megosztása (share) és a szöveges véleménynyilvánítás (comment) csatornáin túl nincs mód 

jelentős visszacsatolásra, lényegében a szokásos internetes mechanizmusok érvényesülnek, a 

tartalom létrehozójának egyoldalú közlése jelenik meg. Másfelől pontosan meghatározható a 

fizikai és a digitális terek közötti határ, utóbbi az előbbiből következik, visszahatásról pedig 

aligha beszélhetünk. 

  Ehhez képest jelentenek lényeges elmozdulást a többek között folyamatos 

internetkapcsolattal rendelkező mobileszközökre kialakított különféle alkalmazások, amelyek 

az utóbbi évek térelméleteire is nagy hatással voltak. A városkutatás a kommunikációs, azon 

belül a mobiltechnológiák ugrásszerű fejlődésével és köznapi térhódításával, az azok nyomán 

kialakuló új városi identitásstruktúrák dinamikus alakulásával vett új irányt. A napjainkban az 

emberek jelentős többségének kezében lévő okoskészülékek újradefiniálták a virtuális és 

valóságos, a digitális és fizikai világ kapcsolatát, a helyhez kötött vezetékes 

internethozzáféréssel szemben a mobileszközök 3G és GPS alapú alkalmazások segítségével 

közelítik egymáshoz a két szférát, a különféle helymeghatározásra és navigációra szolgáló 

applikációk mindinkább összemossák e két világ határát. A térértelmezésének alapjait többek 

között Lefebvre, Castells és Kelly munkásságára építő Adriana de Souza e Silva megadja az 

ún. hibrid valóság definícióját, amelyet élesen elkülönít a főként Milgram és Colquhoun 

tanulmányaiból ismert kiterjesztett és kevert valóság értelmezéseitől.  A hibrid valóságot a 293

kevert és kiterjesztett terek fúziójaként rögzíti, miközben hangsúlyozza a kommunikáció és a 

társas interakció jelentőségét: „A hibrid valóság fogalma azon közösségi gyakorlatok 

keveréke, amelyek egyszerre zajlanak a digitális és a fizikai terekben, a mobilitás feltételei 

mellett.”  A fizikai városi terekben és a mobilvilág virtuális tereiben egyszerre jelen lévő 294

felhasználók nem e két valóság kettőválasztott befogadását végzik, hanem a kettő kollázsát 

élik meg. 

  K. város esetében a lényegében fotó- és videóarchívumnak is nevezhető Historypin 

 Kiterjesztett valóságról beszélünk, ha a virtuális/digitális valóság a fizikaihoz kapcsolódik, abból 293

következik, annak egyfajta meghosszabbítása, tehát kiterjesztése, miközben kapcsolata a fizikaival megmarad, 
ahhoz képest mintegy másodlagos szerepet tölt be. Kevert valóság esetén az ok–okozati viszony nem fejthető 
vissza, így nem állapítható meg, melyik szféra töltött be elsődleges szerepet. Milgram és Colquhoun 
elméletének összefoglalása: de Souza e Silva, A. (2010). A kibertől a hibridig. A mobiltechnológiák mint a 
hibrid tér interfészei. Ford. Kiss Gábor Zoltán. In Szijártó Zs. (szerk.) (2010). 257–258.

 Uo. 260.294
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mobilalkalmazás emelhető ki, amely nem Kalinyingrád kapcsán jött létre, a világ számos 

városában elérhető, e térségben azonban különös jelentőségű a terek és helyek elméletei, 

valamint az emlékezet és az identitás fogalmának közös mátrixában. Működési elve igen 

egyszerű: a Google Street View adatbázisa és GPS-es helyzetmeghatározás révén a járókelő 

az aktuális pozíció alapján előhívhat archív felvételeket az adott városi nevezetességről, a 

mobileszközön pedig egymásra vetítve megjelenik az archív és az aktuális látvány. Ezzel egy 

olyan városi élmény, várostapasztalat jön létre, amelynek alapja nem eredeztethető pusztán a 

fizikai valóságból, továbbá amely során a fizikai és a digitális valóság egy virtuális 

harmadikat, ún. hibrid valóságot hoz létre. A képernyőn megjelenő képen elmosódik a határ a 

történelmi múlt és a jelen, a teljes valójában sosem látott és a hétköznapi szinten 

megtapasztalat városkép, továbbá a fizikai és a virtuális valóság között.  

  A Historypin és a korábban említett közösségi oldalak felhasználói élménye között is 

jelentős különbség mutatkozik meg, hiszen az előbbi alapjául szolgáló adatbázis a 

felhasználók által bővíthető, az adott pillanatban a mobileszközön létrehozott múlt/jelen, 

valamint fizikai/virtuális valóság montázs rögzíthető és visszatölthető az archívumba, ezzel 

megtörténik a visszacsatolás, kétoldalú kommunikációs aktus jön létre.  

  A mai városi tereknek archív felvételekkel történő összeolvasása elsősorban azért 

jelentős, mert ezzel az adott struktúrákhoz olyan történelmi-kulturális jelentések tapadnak, 

amelyek Kalinyingrád történelmi fordulópontjai miatt természetes úton nem részei a kulturális 

gyakorlatoknak.  Az internet világa pedig már nem különül el konstans kibertérként a 295

valóság fizikai tereitől, a hibrid terek komponensei már nem választhatók szét elemeikre. 

  Az eltűnt porosz fizikai környezet és a mai városi tér közelítését végzik azok a 

mobilkészülékre tervezett alkalmazások is, amelyek kifejezetten a helymeghatározás, a térben 

valahol levés fixálását célozzák, legismertebb ezek közül a Foursquare és a Swarm. Ezen 

applikációk a GPS alapján rögzíteni képesek a használó mozgását a térben, így egész 

útvonalak archiválhatóak. Ezek a felületek a világ számos pontján működnek, elsődleges 

funkciójuk tehát a fizikai jelenlét rögzítése, K. városban ugyanakkor további feladatot is 

ellátnak: mivel az aktuális pozíció meghatározása egy bármelyik felhasználó által bővíthető 

listából történő kiválasztással megy végbe, lényegében tetszőleges elnevezés társítható az 

adott helyzethez. Így megelevenednek Königsberg híres közterei, ahogy maga Königsberg is 

 Niedermüller P. (2007). A város: kultúra, mítosz, imagináció. In A. Gergely, A. – Bali J. (vál. és szerk.) 295

(2007). Városantropológiai vázlatok és változatok. A városmegismerés kérdőjeleiből. Budapest, Könyv Kiadó, 
MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 209–210.
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meghatározható aktuális tartózkodási helyként. Ilyen módon is sajátos hibrid valóság jön 

létre, hiszen a mai város bármely, térképen és GPS koordinátával meghatározható pontja 

könisbergi elnevezéssel rögzülhet egy online kapcsolati láncot alkotó ismeretségi kör 

számára, ezzel pedig újra a városi nyelv és a mentális térképek aktív elemeivé válhatnak a 

fizikai valóságban immár nem létező városi struktúrák. 

  Összességében mind a múltbeli valóság újrateremtésének, adaptív 

rekonstrukciójának aktusa, mind pedig a fizikai valóság digitálisan reprodukált változatát, ill. 

egy konstruált új valóság létrehozását célzó eljárások a K. városi identitás lényegi 

komponense felé mutatnak. Hiszen amiképp a csatarekonstrukciók, úgy a modern 

technológiák révén megszülető városképzetek is a mai várost jellemző valamely hiátusból 

fakadnak. A történelmi újrajátszás egyfelől a történelmi múlt eleven emlékezetének 

szakadására, másfelől a mesterségesen létrehozott városban a hiányzó kalinyingrádi múlt 

helyettesítésére irányul. A 21. századi technológiák révén létrehozott Kalinyingrád-kép az 

Európa peremén, mind Kelet, mind pedig Nyugat felől nézve periférián lévő térség és 

környezete közötti organikus kapcsolat hiányát érzékelteti, amiként a történelmi rétegek 

egymásra vetítésével operáló mobilalkalmazás egy, kizárólag a virtuális térben létező 

valóságot kínál a tér- és időbeli kontinuitásban keletkezett szakadást áthidalandó. További 

elemzés tárgyául kínálkozik a fenti jelenségek és a generációs rétegződés közötti lehetséges 

kapcsolat, továbbá a mediatizált városképzet további, ill. áttételes megjelenése a társadalmi 

gyakorlatok révén a városi emlékezetben. A jelenlegi kutatás célja a főbb erővonalak jelzése, 

valamint a többszörösen parafrazált – valós, képzelt, virtuális stb. – városképnek a város 

narratív hálójában történő elhelyezése.  

  Látható, hogy a K. város terminus a város különféle technológiák révén történő 

megjelenítése szintjén is indokolt: Königsberg és Kalinyingrád szüntelen egymásra vetítése a 

városi narratíva központi momentuma, akár a történelmi újrajátszások, akár a digitálisan 

megjelenített városkép felől nézzük, a Kalinyingrád alapelemeként rögzíthető hiány 

betöltésére tett kísérletek minduntalan königsbergi elemek felhasználásával történnek. Az így 

kialakuló mediatizált, többszörösen tükrözött város-képzet alkotja a sajátos Königsberg/

Kalinyingrád esetet. 
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3.3.7 A hiány építészete. Összegzés

A dolgozat harmadik fejezete a városépítészet, a közösségi terek, valamint a térhasználat K. 

városi sajátosságaira fókuszált, elsődleges szempontként a városi narratíva, az emlékezet/

felejtés, valamint az identitás fogalomrendszerén keresztül. A városok olvasata, tehát a terek 

és helyek értelmezésének tudományos irodalma jelentős szövegkorpuszt tesz ki, a különféle 

elméletek kidolgozói igen változatos megközelítési módokat kínálnak az urbanista 

aspektusától a filozófiai kultúrakritikán keresztül az etnológiai meglátásokig. A dolgozatnak 

nem lehetett célja K. város minden elmélet és koncepció szerinti elemzése, az azonban igen, 

hogy bemutassa: a városi narratíva értelmezéséhez szükség van a városszövet vizsgálatára, 

ezen elemzés pedig számos nézőpontból megindítható. A kószáló alakjától hosszú út vezet az 

augé-i észlelőig, de ennek az ívnek a bemutatása feltétlenül szükséges volt, hiszen 

segítségével világossá válik, hogy a városvizsgálat dinamikus elemzési metódust kíván, 

amelyben egymás mellé kerülhet a lotmani szemioszféra mint kulturális jelrendszer 

koncepciója és a strukturális városelemzés. 

  Az elemzett K. városi példák nem egyedi esetek, azonban ez esetben is tudatos 

választás eredményei. A Halászfalu és a Győzelem tere mint kiemelt városi elemek több 

szempontból is a dominánsak. A Halászfalu a város sajátos történeti státuszára hívja fel a 

figyelmet, miközben eredeti és hamisítvány, valóság és szimuláció fogalmait mozgósítja, 

hiszen a város mai terében az eltörölt egykori város kulturális lenyomatának kiemelt jegyeit 

hordozza, egyúttal mintegy kiszorul a mai város teréből. A Győzelem tere ugyanakkor az 

egyházi, mitologikus és ideológiai jegyek együttes használata által túlterhelt főtér különleges 

esete, amely explicit identitásformáló céllal jött létre. Ez a terület a Győzelem napi felvonulás 

központi helyszíneként különösen hangsúlyos: a város győzelmi narratívájának díszlete. 

  A két említett térstruktúra mellett a város jelentős eleme a Szovjetek Háza, annál is 

inkább, hogy a Königsbergi Vár egykori helyén megépített monstrum minduntalan megidézi e 

lerombolt, szimbolikus épületet: a Kalinyingrád szimbólumaként kezelt Szovjetek Háza az 

emblematikus Königsbergi Vár ellentétes pólusa, előbbi az utóbbi hiányának megjelenítője. 

Az egyebek mellett a vár újjáépítése kapcsán létrejött „A város szíve” program ezen a 

bonyolult összefüggésrendszeren keresztül ragadható meg, a napvilágot látott tervek és 3D 

animációk lényegében a város újból átépítését célozzák. 

  K. város értelmezésekor nem hagyható figyelmen kívül ugyanakkor a 21. század 

jellemző technikai sajátosságainak, elsősorban a GPS és 3G alapú okos eszközök és a 
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közösségi média szerepének dominanciája. Ezek révén többszörösen újra értelmezhető a 

hipertér, tehát valóság és szimuláció kapcsolata, míg a csatarekonstrukciók térhasználata 

rituális kapcsolatot keres a múltbeli eseményekkel – elsősorban a győzelmi narratíva 

jegyében. 

  Az előző fejezet elemzéseiből kitűnik, hogy a történelmi folytonosság és a kulturális 

emlékezet megszakadt szálai a város fizikai terében is kitapinthatók, K. város szövetének a 

hiány építészeteként történő értelmezése túlmutat a második világháború utáni éveken: a 

német, szovjet emléknyomok mellett a város legjellemzőbb városépítészeti sajátosságai 

napjainkban épp a megszakítottságot és a hiányt hangsúlyozzák. 
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4 K. város a szépirodalomban: a königsbergi textustól a 

K. városi narratíváig

4.1 A város az orosz irodalomban 

A város metaforaként, toposzként, szimbólumként és tematikus strukturális elemként is 

évszázadok óta jelen van az orosz kulturális gondolkodásban. A szláv mitologikus 

eredetmondákban és biblikus motívumokban egyaránt gyökerező sokoldalú városábrázolás az 

orosz irodalom lényeges vonalát alkotja, amely meghatározó a kalinyingrádi városirodalom 

vizsgálatához mind elméleti, mind metodikai szempontból. Toporov pétervári szöveg 

koncepciója a várost sajátos realitásmezőként értelmezi, amely mitologikus és álomszerű 

szférák egymásra épülő strukturájából rajzolódik ki, s amely Puskin és Gogol művészetétől 

kezdődően íveli át az orosz irodalmat. Tomas Venclova a toporovi elméletre támaszkodva 

bevezeti a königsbergi szöveg fogalmát, amely elsősorban Brodszkij három versében 

értelmezi a sajátos königsbergi/kalinyingrádi eszköztárat, metaforikát.  

  A pétervári szöveg, valamint a pétervári mitológia egyik legmarkánsabb eleme a 

város szembeállítása a szláv hagyományokkal, a Keletet megtestesítő Moszkvával. Toporov 

állítása szerint ugyan nem határolható körbe egy pétervárihoz hasonlóan komplex moszkvai 

szöveg, azonban az ősi, keletibb fővároshoz kapcsolódó kulturális és irodalmi szféra 

megkerülhetetlen, elsősorban mint a Pétervárt is meghatározó ellentétpár. 

  A két város szembeállítása mint strukturális-szemantikai képződmény egyúttal 

hatással van további városi narratívákra is, hiszen az orosz kulturális gondolkodás számára 

bármely város meghatározása Pétervárhoz és Moszkvához képest, a kettő közötti viszonyhoz 

pozicionálva történhet. Annak ellenére, hogy vitatott a pétervárihoz hasonló moszkvai szöveg 

léte, a más városi narratívák mégis a két szövegkorpuszhoz viszonyítva törekednek egyfajta 

harmadikként saját szövegkorpuszuk meghatározására. Vlagyimir Abasev a permi szöveg 

vizsgálatát végzi el munkájában, amelyben Perm meghatározását egy szemioszféra kulturális 

jelrendszeréből eredezteti. A szerző könyve előszavában a pétervári és a moszkvai 

szemioszféra és textuális háló mellé helyezi harmadikként vizsgálata tárgyát, leszögezve 

mindeközben, hogy a városok által generált szövegmátrixok kialakulása kulturálisan 
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determinált a helyek mitizációja és a lokális sajátosságok reprezentációja révén.  296

  Az elmúlt évek, évtizedek szakirodalmának tükrében egyre inkább kitágulni látszik a 

városi megatextus vizsgálati spektruma, az említettek mellett elemzés tárgya a krími, a tallini, 

a vilniusi szövegnek az orosz irodalomban betöltött szerepe is. Amint arra Larisza Gavrilina, a 

kalinyingrádi Kant Egyetem kandidátusa rámutat tanulmányában, nem minden város esetében 

jön létre sajátos metatextus.  A pétervári eszkatológikus mitológiához hasonló „egyedi 297

komponens” nem minden városi környezet sajátja. Éppen ez a königsbergi szöveg, valamint a 

K. városi narratíva kulcsa, hiszen a Königsberg/Kalinyingrád váltás okozta fordulópont, a 

térség geopolitikai, kulturális és történeti jellemzői a városi szemioszféra összetett rendszerét 

hozták létre. Brodszkij verseivel kezd kiépülni az a narratív mátrix, amely az ezredforduló 

idejére mind bonyolultabb viszonyrendszert, metaforikus kapcsolati hálót dolgoz ki az 

egymásra reflektáló szövegek között. 

  Jurij Bujda is egy összetett metaforaláncba építi a várost és mitizált formában jeleníti 

meg, Zinovy Zinik pedig már toposzként használja a königsbergi/kalinyingrádi szférát. 

Napjaink ifjú kalinyingrádi írónemzedékének munkásságában felbukkannak a fenti 

tendenciák különböző elemei, ugyanakkor markáns elmozdulás érzékelhető a korábbi, pl. a 

bujdai pozícióhoz képest. Utóbbi posztdependens kulturális tradícióba illeszthető, a mágikus 

realizmushoz közelíthető eszköztár egy jellemzően poszt-kultúra leírására tesz kísérletet, míg 

előbbiek számára a traumatikus tapasztalat már csak metaforikusan hozzáférhető, amelyben a 

Königsberg/Kalinyingrád váltás immár a posztszovjet valóság jeleivel keveredik. 

Kalinyingrád toposzként jelenik meg egy magyar szerző, Térey János művészetében is, a 

városi mitológiát külső nézőpontból mozgósító mű áttekintése a K. városi narratíva 

értelmezését gazdagítja. 

  A fentiek alapján az alábbiakban elsőként a toporovi városelmélet összefoglalása 

következik. K. város és Pétervár kulturális párhuzama több aspektusból is alapvető jelen 

kutatás szempontjából. Mindkét város a tágabb kulturális kontextus ellenében jött létre, 

mindkettő esetében domináns jegy Kelet és Nyugat ütköztetése, mind a két város valamely 

ellentétes komponens mentén került meghatározásra, ill. mind a két esetben kevert kulturális 

tér jött létre, s nem utolsósorban, mind K. város, mind Pétervár narratívája legendák és 

misztikus jegyek alapján épült. Minthogy Pétervár a hagyományos orosz Moszkva 

 Абашев, В.В. (2000). Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе в ХХ веке. Пермь, 296

Издательсто Пермьского университета
 Гаврилина, Л. М. (2011). Калининградский текст в семиотическом пространстве культуры. 297

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2011. вып. 6. 75–83.
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ellenpólusaként került kialakításra, a pétervári szöveg toporovi koncepcióját követően 

Moszkva szépirodalmi pozíciója is tisztázandó, annál is inkább, mert a város az orosz 

irodalomban Pétervár és Moszkva örök ellentétére épül, így a két város motivikus oppozíciója 

bármely további városi narratíva elemzésének alapja. 

4.1.1 Toporov pétervári szöveg koncepciója mint a városirodalom  

elméleti alapvetése 

A pétervári szöveg elméletét az orosz irodalomban Vlagyimir Toporov dolgozta ki 

Петербургский текст русской литературы című munkájában  (magyarul a bevezető 298

első fejezet jelent meg Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban címen).  A 299

pétervári szöveg nem egyszerűen pétervári szerzők munkáit, vagy Pétervárott játszódó 

szövegek összességét jelenti. A pétervári textus Pétervárhoz nem csupán tematikusan 

kapcsolódik, a szövegeket felépítő irodalmi eszköztár egy összeolvasható szemantikai hálót 

hoz létre. Toporov sajátos monolitként beszél a szövegek egységességéről,  amelynek 300

szemantikai összetettségét hármas spirálként ragadja meg. Pétervár a misztikum és a 

látomások városa, a róla szóló szöveg egyfajta sajátos „álom az álomban”, egy tovább 

gyűrűző káprázat, aminek következtében a város összeolvad a mögötte meghúzódó sajátos 

mitológiával, amelyet a várostörténet és a város irodalma generált. E három, egymásba 

gyűrűző komponens egy sokrétű, illuzórikus „mélyebb realitásszférát”  hoz létre, amelynek 301

elemei elválaszthatatlanok egymástól. Ebben a sajátos térben egy örökös és ciklikus élet–

halál–újjászületés körforgás megy végbe, ezt nevezi Toporov „a pétervári szöveg 

alaptémájának”.  Ennek kibontakozása egy prototipikusan pétervári eszköztár mentén 302

történik, amely szemantikai koherenciát képvisel.  

  A realitástól elszakadás és a valóság felülírási kísérletének ellentmondásossága már 

az első pillanattól kapcsolódik a városhoz, hiszen I. Péter a Néva mocsaras, városalapításra 

alkalmasnak nem nevezhető hatalmas torkolatában alapította Pétervárt 1703-ban. Amint a 

történelmi tények mutatják, Péter ragaszkodott egy új város létrehozásához, noha az Északi 

 Топоров, В. Н. (2003). Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург, Искусство–298

СПБ
 Toporov, V. Ny. (2003). Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban. Bevezetés. Ford. Szitár K. 299

In Nagy I. (szerk.) (2003). Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Budapest, Argumentum, 317–336.
 Топоров (2003). 27.300

 Toporov (2003). 317.301

 Uo.302
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háború során több keleti-tengeri várost elfoglalt.  A vállalkozás hatalmas anyagi befektetést 303

és munkaerőt igényelt, valamint ezrek életét követelte. A város találgatások tárgya 

történetének első pillanatától kezdve, Péter motivációjáról számtalan magyarázat látott 

napvilágot, ezek pedig beépültek a várossal együtt létrejött és vele növekvő mitologikus 

hálóba. Péter a tradicionális orosz értékeket képviselő Moszkvával szemben egy Nyugat felé 

nyitó, modern várost alapított egy addig lakatlan területen, úgy építkezett tehát, hogy nem 

kellett előbb elpusztítania a régi hagyományokat, sem azokat tiszteletben tartania. A cár 

döntéséből egyértelmű egzisztenciális kód olvasható ki: célja egy új birodalmi központ 

létrehozása egy addig üres helyen, ezzel egy új kulturális tér megteremtése, avagy a tér 

tematizálása. Pétervár földrajzi fekvését tekintve e tér, az új birodalom peremén helyezkedik 

el, Lotman terminológiája szerint „excentrikus város”, a természettel ellentétes mesterséges 

teremtés eredménye, amely alapításától kezdve végzet-mítoszokat hív életre.  304

  A „pétervári mítosz” azon elemei dominálnak a pétervári szöveget alkotó irodalmi 

alkotásokban, amelyek az eszkatológikus mítoszok mentén létrejövő végtelen körforgás 

összetevőiként szerepeltethetők. A várost fennállásától kezdve rendszeresen veszélyeztető 

árvíz, a különféle pusztító természeti erők, valamint a város építéséért feláldozott életek azt az 

élet–halál küzdelmet tematizálják, amelyet a város és az azzal metonimikus kapcsolatban álló 

alakok folytatnak az újjászületés és az örök élet ideájáért folytatott harcuk során. A pétervári 

szöveg alapélménye egy bonyolult kettős perspektíva, amely az örökkévalóság és a 

múlandóság egyidejűségéből, egyúttal a bukás és újjászületés összekapcsolódásából fakad, s 

amely a szövegek különböző szintjein jelenik meg. A kettőség a Pétervár–Moszkva 

szembeállítás alapélménye éppen úgy, ahogy a városon belül feszülő végletes ellentéteké is. 

Lotman ezt az „örök Róma” és a „múlandó Róma” archetípusának Pétervár képében történő 

egyesítésével magyarázza.  Ebből a kettős alaphelyzetből fakad a paradicsomi és ördögi 305

város egyidejű és egy térben való léte, és ide köthető a pétervári szöveg kettős olvasati 

lehetősége is. 

  A pétervári szöveg bölcsője Toporov szerint Alekszandr Puskin Bronzlovas című 

verses elbeszélése, amelyben a szobor és Jevgenyij ellentétében a bukásra ítélt kisember és az 

általa elérhetetlen és befolyásolhatatlan történelem, a nagyszabású történelmi lépték 

összecsapása megy végbe. A fantasztikus és hatalmas Pétervár-képe jelenik meg Nyikolaj 

 Többek között lásd Beszpjatih, J. Ny. (2003). Pétervár alapítása: állami szükségszerűség vagy az 303

uralkodó hóbortja? Ford. Teller K. In Nagy I. (szerk.) (2003). 151–158. 
 Lotman, J. M. (2003). Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In Uo. 132.304

 Uo. 135.305
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Gogol ún. „pétervári elbeszéléseiben” is (A Nyevszkij proszpekt, Az arckép, Egy őrült naplója, 

Az orr, A köpönyeg, 1835–1842), ezt követően pedig az 1860–1880-as években Fjodor 

Dosztojevszkij nagyregényeivel éri el egyik csúcsát. Az említett művek együttese ekkorra már 

egyfajta irodalmi Pétervár-paradigmává állt össze, amelyet a századforduló szimbolista 

alkotói tradícióként, irodalmi hagyományként használtak, s alakítottak. Alekszandr Blok és 

Andrej Belij, majd pedig Anna Ahmatova és Oszip Mandelstam tovább árnyalják a sajátos 

pétervári szférát, egyúttal mintegy érzékeltetik annak végét. Toporov lezártnak tekinti a 

pétervári szöveget, utolsó jelentős alkotóként Konsztantyin Vaginovot emeli ki, aki pontot tett 

a pétervári téma végére. 

  Amint azt Toporov több helyütt hangsúlyozza, a pétervári szöveg egyáltalán nem 

azonos a pétervári szerzők saját városukról írt beszámolóival. A legtöbb esetben tágabb 

értelemben nem is pétervári szerzőkről, vagy konkrétan Moszkvához köthető alkotókról van 

szó (Puskin, Lermontov, Dosztojevszkij, Belij stb.). Pétervár érthetetlensége és lényegének 

hozzáférhetetlensége éppen azért lehet annyira szembeszökő ezen alkotók korszakos 

műveiben, mert azt a várossal való találkozás váltotta ki. 

  A pétervári szöveg alapján kirajzolódó Pétervár-ábrázolások nem csupán sok ponton 

kapcsolódnak egymáshoz, sokkal inkább ugyanazt a leírást hozzák létre. Toporov elméletének 

egyik kulcsmomentuma ennek az egyneműségnek (monolit jellegnek) a magyarázata, amely 

nem szűkíthető sem a leírás tárgyának egyezésére, sem pedig valamely tendenciózus irodalmi 

tradíció eszköztárára. E koherencia zálogaként azt a közös gondolati magot határozza meg, 

amely minden, a pétervári szöveghez sorolható irodalmi műben közös annak ellenére, hogy 

azok más-más szerzőtől származnak. A közös gondolati magot pedig nem is maga a város 

jelenti, hanem az a törekvés, amely a bukáson keresztül a lelki megváltáshoz vezet. A 

passiójárás biblikus tradíciója, valamint a mitologikus hősök bukása és feltámadása olyan 

mitopoétikus alapot jelent, amelyre minduntalan támaszkodik a Pétervár köré felépített 

misztikus mátrix. 

  A pétervári szöveg egy külön realitáson belül létezik, amely sajátos természeti és 

kulturális-anyagi szférából épül fel. Ezek olyan jellemzők, amelyek részben éppen ellentétes 

mivoltuk segítségével köthetők a városhoz és a mögötte megbúvó gondolati maghoz. A város 

klimatikus-meteorológiai jellemzőinek (eső, hó, vihar, árvíz, fehér éjszakák, hőség stb.) és a 

földrajzi-építészeti sajátosságainak (víz, szárazföld, egyhangúság, nyílt tér, tagoltság) 

ábrázolásában a bináris párba állítható fogalmak negatív pólusai dominálnak. Különleges 

jelentőséggel bír a város periférikus helyzete, amely egyrészt összefüggésbe kerül minden, a 
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szövegekben megjelenő határhelyzet-elbeszéléssel, másrészt, tágabb szempontból erősíti az 

eszkatológikus narratívát. Az anyagi-kulturális szférához kapcsolódnak a várostervezési, 

városépítészeti sajátosságok, valamint a különféle térértelmezések – ezek mint a „metafizikus 

realitások”  kifejezőeszközei jelennek meg. A város papíron tervezett, egymást 306

derékszögben metsző párhuzamos utcáinak hálózata örök ellenpólusa a moszkvai központ 

köré burjánzó zegzugos szerkezetének. Pétervárott egy sugárút, a Nyevszkij proszpekt kerül a 

középpontba, ezáltal metonimikus kapcsolat jön létre közte és az egész város között. A 

proszpekten túlmenően is hangsúlyosak a városi térstruktúrák, amelyekben oppozícióba kerül 

a mesterségesen és erőszakosan létrehozott város a leigázni vágyott természettel.  

  A pétervári realitás legfőbb alappillérét a mitikus háttér, a szellemi-kulturális szféra 

adja. „Ide tartoznak például a mítoszok és hagyományok, jóslatok és próféciák, irodalmi 

alkotások és műemlékek, filozófiai, társadalmi és vallási eszmék, az orosz történelem 

pétervári periódusának alakjai és az irodalmi hősök, a város mindenfajta spiritualizációja és 

megszemélyesítése (...).”  A pétervári szöveget generáló kulturális források és az ezekből 307

fakadó, különböző szférákhoz sorolható elemek (Toporov szubsztrátumokként definiálja őket) 

mentén tipikus pétervári szituációk alakulnak ki. A káosz és egyik fő megnyilvánulása, a 

vakság (vagy a látás, láthatóság hiánya), ezeken keresztül a kétértelműség és 

meghatározatlanság a pétervári alapkonfliktus prototipikus jelölője.  

  Ha a pétervári szöveg elszakíthatatlan a város alapításával létrejövő mitologikus 

háttértől, akkor azt mondhatjuk, hogy lényegében egy századokon át sűrűsödő, mitikus 

motívummátrixról van szó – hiszen minduntalan mozgósítja ezt a mitologikus gondolati 

magot. A paradicsomi, ugyanakkor mégis ördögi, elátkozott, tehát a végletes dichotómiák 

mentén létező város képén keresztül a legősibb morális kérdések vetődnek fel és kerülnek 

kidolgozásra. 

  Toporov elmélete és a fent ismertetett, a pétervári szövegre jellemző sajátosságok két 

okból számítanak alapvetésnek a K. városi narratíva értelmezésekor. Egyrészt Toporov olyan 

vizsgálati metódust dolgozott ki, ami adaptálható más városokhoz kapcsolódó vizsgálatokra. 

A módszer átültetését, amint arra már történt utalás, Joszif Brodszkij három verse kapcsán 

Tomas Venclova litván irodalomtörténész, író, költő kezdte meg, aki megalkotta a königsbergi 

textus terminust és lefektette a városhoz kötődő szemantikai mátrix leírásának alapjait. 

Másrészt a várostextusok vizsgálata egészében elképzelhetetlen a pétervári szöveg nélkül, 

 Toporov (2003). 330.306

 Uo. 331.307
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mivel a természetes vagy épített környezet és a kulturális önazonosság témájában számos 

visszacsatolásra lelhetünk. Pétervár azonban az orosz kulturális tudat egy további lényegi 

aspektusából is kiindulási pontként jelenik meg a K. városi narratíva elemzésekor, ez pedig a 

másodlagosság és a szimuláció. Amint arról korábban már esett szó, Epstejn posztmodern-

fogalma az orosz tudat alapvető sajátosságainak összefoglaló terminusa, amelyben Pétervár a 

szimulált európai formák, az elképzelt és szimulált Nyugat megjelenítéseként központi 

motívum. E tekintetben különösen szembeötlő a szovjet valóságteremtő eljárások párhuzama, 

amely nem hagyható figyelmen kívül K. város esetében. 

4.1.2 A „másik” oldal. Moszkva mint irodalmi toposz és mint  

Pétervár ellentéte 

Akár az ember alkotta város, akár az azt övező mitológia, akár a valóságteremtés 

szempontjából nézzük, a pétervári struktúra egyik sarkalatos pontja a Moszkvával történő 

szembeállítás. A pétervári hagyományrombolás, mesterségesség és pszeudo-nyugati 

orientáció a moszkvai tradícióval, évszázados múlttal és szláv, azaz keleti jelleggel szemben 

fogalmazódhatott meg. Ez a distinkció számos aspektusban nemegyszer élet és halál 

szembenállásáig tágítva a spektrumot.  308

  A Moszkva–Pétervár ellentét a 18–19. század fordulójának közeledtével kezdett 

felerősödni. Radiscsev Utazás Pétervárról Moszkvába című, 1790-es munkája kevéssé bontja 

ki ezt az ellentétet, a városok a birodalom fundamentumaiként jelennek meg, mint az orosz 

élet alfája és omegája, tulajdonképpeni két végpontja. E két végpont közötti utazás biztosít 

terepet az elbeszélő társadalomfilozófiai fejtegetései számára. Az orosz gondolkodásban 

Péterváréhoz hasonlóan Moszkva képe sem statikus, sokkal inkább egy folyamatosan alakuló, 

dinamikusan bővülő szemantikai mátrix.  

  Nyikolaj Karamzin Feljegyzések a régi és az új Oroszországról politikai és polgári 

vonatkozásban című, 1811-es műve Moszkva–Pétervár-ábrázolásban egyrészt a negatív 

hagyomány szellemében könnyekre és holttestekre épült városnak nevezi  és elutasítja 309

 Vö. „Москва венчала, а Петербург хоронил!” Афанасьев, Э. Л. (2000). Москва в расдумьях 308

русских мыслителей послепетровского времени. In Блудилина, Н. Д. (ред.) (2000). Москва в русской и 
мировой литературе. Сборник статей. Москва, Наследие, 42.

 Карамзин, Н. М. (1991). Записка о древней и новой России в ее политическом  и  гражданском  309

отношениях. Примечания Ю.С.Пивоварова. Москва, Наука, 37. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
karamzin.htm (Utolsó hozzáférés: 2016.  05. 29.)
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Pétervár fővárosi rangját, másfelől egy fontos szempontot mozgósít az utazó aspektusának 

bevezetésével. A Pétervár és Moszkva közötti áthatolhatatlan kozmikus űr a földrajzi távolság 

képében is megjelenik. Radiscsev után néhány évtizeddel Karamzin is mintegy a travel 

writing, travelogue műfajához nyúl és fontos Kelet–Nyugat distinkciót fogalmaz meg. 

Karamzin a nyugati utazó szempontjából jeleníti meg Moszkva hagyományos orosz jellegét, 

amely az orosz vidék gazdagságát kínálja, ezzel szemben a mocsaras Pétervár a szegénység és 

betegség tere, amely az idő előtti pusztulást idézi.  A nyugati utazó Moszkván keresztül 310

pillanthat be a birodalom valójába. Karamzin az utazó, tehát egy külső szemlélődő alakját 

idézve Moszkván keresztül látja definiálhatónak az orosz jelleget, a szempontrendszer 

megfordításával, de hasonló eljárással láttatja az európai Königsberget az orosz utazó 

szempontjából (ld. a következő alfejezetben). 1812 után, Napóleon visszavonulását követően 

Moszkva újra a nemzet szimbólumává válik,  a következő évtizedekben számos alkotó 311

árnyalja tovább műveiben az addigra kialakuló Moszkva-képet. Egyfelől Alekszandr 

Gribojedov színműve, Az ész bajjal jár (1824) a moszkvai értelmiség krízisét jeleníti meg, 

amelyhez szorosan kötődik a város ambivalens megjelenítése.  Másfelől a csaknem húsz 312

évet Moszkvában töltő Mihail Lermontov elsősorban korai műveiben egy konfliktusos 

megítéléstől mentesebb, jóval romantikusabb képet fest a városról.   313

  A Pétervári elbeszélések ciklus misztikus városábrázolása mellett Gogolt is 

foglalkoztatta Moszkva, főként mint egykori főváros, valamint mint Pétervár kibékíthetetlen 

ellentéte. A Pétervár és Moszkva című esszé, amely később a Pétervári feljegyzések az 1836-

os esztendőből című karcolatba olvadt be, Moszkva és Pétervár ellentéte mellé harmadik 

komponensként beemeli az ősi fővárost, Kijevet. Ezzel egyúttal Moszkva is veszít az 

évszázados és hagyományos fővárosi státusz erejéből, hiszen azzal, hogy Gogol a birodalmi 

tabló kezdőpontját a Kijevi Rusz idejébe helyezi, Moszkva egyfajta ellenpólus, egy sajátos 

„másik város” szerepében jelenik meg.  Gogol írásának első mondata alapján, bizonyos 314

szempontból ugyanaz történt Moszkva és Kijev esetében, ami a két főváros között: hogy 

Pétervár elragadta Moszkvától a fővárosi posztot. Amennyiben pedig e státusz átruházása 

 Uo.310

 Афанасьев (2000). 50.311

 Vö. Гришунин, А. Л. (2000). Грибоедовская Москва. In Блудилина, Н. Д. (ред.) (2000). 69–93.312

 A Панорама Москвы című esszé, a Странный человек és a Два брата című drámák, a Княгиня 313

Лиговская és a Песня про царя Ивана Васильевича című elbeszélések, valamint a Сашка című poéma. Ld. 
Усок, И. Е. (2000). Лермонтов в Москве (1814–1832 гг.) In Блудилина, Н. Д. (ред.) (2000). 94–110.

 Гоголь, Н. В. (1952). Петербургские записки 1836 года. In Гоголь Н. В. (1952). Полное собрание 314

сочинений в 14 т. АН СССР. Инстиут русской литературы (Пушкинский Дом), Москва – Ленинград, 
Издательство АН СССР, 1937–1952., том  8. Статьи, 177.
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olyan törést okoz, amelynek helyén keletkező űrt a mítosz tölti ki, akkor más történelmi 

kontextusban, de Gogol hasonlót tételez Pétervár mellett Moszkva történetének felívelése 

kapcsán is. Pétervár megalapításával Péter központot hozott létre az addigi periférián, ezzel 

együtt azonban részint periférikussá változtatta a korábban központi Moszkvát.  Az ezzel 315

kialakult kétpólusú tengely hangsúlyeltolódást hozott létre. 

  Gogol Pétervár szűrőjén keresztül nézi Moszkvát, s ez fordítva is igaz, a két város 

közötti dichotomikus ellentét valójában összekötő kapocs, amely nélkül egyik város sem 

lehetne meghatározható. Gogol olyan alapvető jelentőségű és a későbbi kulturális köztudatban 

beépült attribútumokkal vértezi fel a két várost, mint a férfi és női jelleg ellentéte, az 

elevenség és a mozdulatlan dermedtség szembeállítása, ugyanakkor a pétervári értelmiség 

megfontolt életmódjával szemben az orosz nemesség hírhedt mértéktelenségét kapcsolja 

Moszkvához, a német úr és az orosz nemes képéig egyszerűsítve a dichotómiát (e ponton is 

tetten érhető a képzelt nyugat oroszországi szimulációja: a pétervári értelmiség mintája a 

német úr).  316

  A Pétervár–Moszkva ellentét, s ezen keresztül a két város értelmezése áll Alekszandr 

Herzen 1857-es Moszkva és Pétervár  című cikkének középpontjában. Herzen markánsan 317

szétválasztja a két várost nem csupán térben, hanem időben is, amennyiben koncepciója 

szerint Pétervár a múlt nélküli jelen, egyúttal kora egész Oroszországának metaforája, míg 

Moszkva a múlt, az elfeledett emlékek városa. Herzen radikális kijelentésig jut, amikor 

Pétervár létrejöttét szükségesnek, míg Moszkváét egyenesen feleslegesnek nevezi. A 

Radiscsev és Gogol műve nyomán már említett tendenciát támasztja alá Herzen, amennyiben 

Moszkva eljelentéktelenedését Pétervár megalapításától eredezteti és az 1812-es évben látja e 

tendencia pontszerű lezárulását. 

  Ugyanez az év jelenik meg Tolsztoj legjelentősebb Moszkva-ábrázolásában. 

Napóleon belső monológja a városfalnál a Háború és béke című nagyregényben egy 

többszörösen összetett városképet tükröz. A város egyrészt ellenáll a hódítónak, lenyűgözve 

 vö. Hajnády Zoltán (2004). A Pétervár-mítosz az orosz irodalomban. Modern Filológiai Közlemények, 315

VI. évf. I. Szám, 62–73.
„Петербург весь шевелится, от погребов до чердака (...); Москва ночью вся спит (...). Москва 316

женского рода, Петербург мужеского. В Москве всe невесты, в Петербурге всe женихи. (...) Петербург 
– аккуратный человек, совершенный немец, на всe глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать 
вечеринку, посмотрит в карман; Москва – русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до 
упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане.” Гоголь 
(1952). 178.

 Герцен, А. И. (1954). Москва и Петербург. In Герцен, А. И. (1954). Собрание сочинений в 317

тридцати томах. Том второй. Статьи и фельетоны. 1841–1846. Дневник 1842–1845. Москва, 
Издательство Академии Наук. http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0390.shtml (Utolsó hozzáférés: 2016. 05. 06.)
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ezzel Napóleont, másfelől szent város, amely egyúttal otthont kínál az Antikrisztus-Napóleon 

számára is.  Gulin tanulmánya egy különös aspektusra hívja fel a figyelmet, nevezetesen a 318

pravoszlávia eszkatológikus elképzeléseire, amely rokonságot mutat a Toporov által feltárt és 

Pétervárhoz kapcsolt végzet-elképzelésekkel.  

  A Moszkvához köthető számtalan további irodalmi alkotás felsorolása nélkül is 

elmondható a fentiek tükrében, hogy ha összefüggő, a szövegek összekapcsolódása révén 

folyamatosan és szervesen bővülő metaszövegről nem is beszélhetünk Moszkva kapcsán, a 

város irodalmi művekben történő szerepeltetése bizonyos közös jegyek nyomán általánosabb 

tendenciák felé mutat. A centrum és periféria, a múlt és jelen, a természetes és mesterséges 

ellentéte, valamint számos további dichotómia nem csupán azért fontos, mert Moszkvát és 

Pétervárt definiálja, hanem mert az orosz kulturális gondolkodás egy jelentős tipológiai 

változásához vezetett. Az ősi orosz eredetmítoszok és teremtéstörténetek hagyománya szerint 

a mindenkori birodalom szellemi központja egyúttal a földrajzi centrumban helyezkedett el, 

ezzel szemben Pétervár létrehozásával és fővárosi rangra emelésével a szellemi-kulturális 

központ földrajzilag periférikus területre tolódott. S mivel Péter fő célja az Európa felé 

történő nyitás, tehát a Nyugathoz történő közelítés volt, egyidejűleg egy másik hagyomány is 

átíródott. A korábbi Észak–Dél orientáció helyébe (amely pl. II. Katalin idején ismét fontossá 

vált) a merőben új Kelet–Nyugat koordinátarendszer lépett, amely új alapokra helyezte az 

orosz identifikációs folyamatokat, ezzel tehát a pétervári időkre vezethető vissza a 18. 

századtól erősödő és az orosz identifikációs pozicionálás folyamataiban mindmáig domináns 

Kelet–Nyugat, Oroszország–Európa distinkció. Ezzel együtt a két város konzekvens 

szembeállítása túlmutat egy kétpólusú ellentéten: a képzelt vagy valós másikkal szembeni 

öndefiníciót mint orosz archetípust alapozza meg. 

  A fentieken túl Pétervár és Moszkva ellentéte és összekapcsolása alapvető 

jelentőségű az orosz gondolkodásnak a városhoz mint kulturális konstruktumhoz fűződő 

viszonya, s főként annak leírhatóságának szempontjából. E leírás a viszonyítás, egy kijelölt 

kulturális szférában (szemioszférában) történő pontos pozicionálás mentén épül fel, s amint 

arra már utaltunk, ez a kétpólusú kulturális tér a további városi narratívák definiálása 

szempontjából nem ignorálható. Összességében egy olyan mitologikus háttérről, s azon 

felépülő szemiotikai hálóról beszélhetünk, amely egyfelől az elveszett, elbukott, vagy éppen 

felmagasztosult, megdicsőült városok pretextusaként jelenik meg, másfelől, amely 

 A részletes elemzéshez ld. Гулин, А. В. (2000). Москва 1812 года в романе Л. Н. Толстого Война и 318

мир. Мотивы православной эсхатологии. In Блудилина, Н. Д. (ред.) (2000). 156–169.
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viszonyítási alapot szolgáltat további városi szemioszférák önmeghatározásához. K. város 

elemzésekor alapvetőek a fenti előzmények, hiszen a legyőzött (tehát elbukott) Königsberg 

helyén a győztes (tehát megdicsőült) Kalinyingrád épült fel, a K. városi narratívában 

minduntalan egymásra vetített képek, motívumok, szimbólumok révén ugyanakkor a bukás–

győzelem ciklikusság folyamatos: e két város nem választható el egymástól sem történetileg, 

sem tematikusan, sem motivikusan. 
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4.2 Tomas Venclova königsbergi szöveg koncepciója 

A pétervári szöveg egy, az orosz tudatban létrehozott, tehát szükségképpen illuzórikus 

Európa-képhez közelíteni vágyó mesterséges – szintén illuzórikus – tér allegorikus mítoszait 

dolgozza fel és metaforizálja. Összességében Toporov abban szögezi le a pétervári 

szuperszöveg jelentőségét, hogy a valóságban létező Pétervár kizárólag ezeken a szövegeken 

keresztül „hatol be a szimbolikus és a provinciális szférájába”,  vagyis e szövegkorpuszon 319

keresztül ragadható meg egyfajta pétervári esszenciális tudás, tapasztalat, szintézis.  

  Az egykori Königsberghez, ill. a mai Kalinyingrádhoz kapcsolódó irodalmi szövegek 

is egy sajátos metaszöveget alkotnak, ennek teoretikus alapvetéseit Tomas Venclova fektette 

le A „königsbergi szöveg” az orosz irodalomban és Joszif Brodszkij königsbergi versei című 

tanulmányában.  Venclova a központi terminus átörökítésén túl a város és az annak 320

meghatározó jegyeit metaforizáló szövegek közötti összefüggést vizsgálta elsősorban 

Brodszkij három versében, ezzel pedig a K. városhoz kapcsolódó szövegeket összekapcsoló, 

folyamatosan bővülő szemantikai háló megragadásához szükséges első lépéseket tette meg. 

Venclova a königsbergi narratíva egyik legfőbb sajátosságát az Európával való markáns 

distinkcióban látja, tanulmányának távlati jelentősége – amely révén a K. városi narratíva 

elemzésekor kiindulópontnak számít – pedig éppen az, hogy az Oroszország–Európa, vagyis 

Kelet–Nyugat szembenállás végigvonul a Brodszkij műveit követő, Königsberghez/

Kalinyingrádhoz kapcsolódó irodalmi műveken is. Ezen jegyek elemzésén túl jelen fejezet 

egyik legfőbb kérdése az, hogy a pétervári szimuláció posztmodern effektusa mennyiben 

ragadható meg a K. városi narratívában. 

4.2.1 A königsbergi textus gyökerei: Nyikolaj Karamzin és Andrej 

Bolotov 

Venclova két művel, Nyikolaj Karamzin (1766–1826) és Andrej Bolotov (1738–1833) 

Königsberghez kapcsolódó írásaival vezeti be a Brodszkijnál már metaforikus szinten 

megjelenő königsbergi elemek vizsgálatát. Karamzin 1789–1790 közötti európai utazásait az 

 Toporov (2003). 324–325.319

 Венцлова, Т. (2005). „Кенигсбергский текст” русской литературы и кенигсбергские стихи Иосифа 320

Бродского. In Венцлова, Т. (2005). Статьи о Бродском. Москва, Baltrus – Новое Издательство, 96–120.
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Egy orosz utazó levelei  című útleírásban örökítette meg. A szerzőt egy csapásra népszerűvé 321

tévő írás két legfontosabb része a nagy francia forradalom idején megtett párizsi utazás, 

valamint a Königsbergben tett látogatás.  

  A „Königsberg, 1789. június 19.”  című fejezetben Karamzin a város legfőbb 322

jellemzőire figyel föl, köztük a városépítészet főbb elemeire. Városszociológiai 

szemléletmódot előlegez a város kiterjedése és a lakosság mérete közötti aránytalanság 

felfedezése, valamint a közösségi terek, a városi kertek, parkok szerepének hangsúlyozása 

(ezt Bolotov is aláhúzza). A város központi építészeti elemére is reflektál, amikor a dóm a 

lovagrend kora utáni nosztalgikus vágyódás tárgyaként jelenik szövegében. A városépítészeti 

elemzés egy másik aspektusa is megfigyelhető a műben, amikor Königsberg építészeti 

strukturáltságát Moszkváéhoz hasonlítja.  Ez nem konkrét építészeti elemek hasonlóságára 323

utal természetesen, hanem egy koherens egészként felfogható és értelmezhető város komplett 

egységként történő befogadására és értékelésére, egy szintén szerves egészként értelmezett 

másik városhoz való hasonlítására. A még nem bolygatott történelmi valóságban létező 

Königsbergben nyoma sincs olyasfajta fragmentáltságnak, amely a 20. század utolsó 

harmadától a posztmodern gondolkodás és irodalom egy speciális tárgyává teszi. Vagyis míg 

Karamzin elbeszélésében Königsberg idősíkok közötti dinamikus gondolati mozgást jelenít 

meg, addig ez Brodszkij műveiben a síkok összemosódása felé tolódik.  

  A Moszkvával történő összehasonlítás mellett szignifikáns Kelet és Nyugat 

találkozása, amely a kulturális gondolkodás két végleteként jelenik meg Karamzin és Kant, 

azaz az orosz és a nyugati ember találkozásakor.  Ezt a szemléletmódot erősíti az előző 324

fejezetben Pétervár kapcsán már említett utazó aspektusa, amely itt az orosz utazó és a 

Nyugat találkozására módosul. 

  Venclova kitér Andrej Bolotov königsbergi beszámolóira. A kevésbé ismert 

Bolotov  csupán néhány évvel Karamzint megelőzően ismerkedett meg Königsberggel, 325

1758–1762 között élt a városban. Bolotov elsősorban az agrárkultúrában játszott szerepe miatt 

jelentős, nevéhez köthető az első orosz botanikai kiadvány, számtalan mezőgazdasági tárgyú 

cikket publikált különböző folyóiratokban, több növénytermesztési felfedezés köthető a 

 Карамзин, Н. М. (1980). Письма русского путешественника. Повести. Москва, Правда. A szöveg 321

2016-ban magyarul is megjelent: Karamzin, Ny. M. (2016). Egy orosz utazó levelei. Ford. Horváth Iván. 
Budapest, Ráció Kiadó

 Karamzin (2016). 29–33.322

 „(…) Königsberg nincs rosszabbul megépítve, mint Moszkva.” Uo. 30.323

 Венцлова (2005). 97.324

 Munkásságának áttekintéséhez ld. Rice, J. L. (1976). The Bolotov Papers and Andrei Timofeevich 325

Bolotov, Himself. Russian Review, Vol. 35, No. 2. 125–154.
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nevéhez. Ugyanakkor terjedelmes memoár maradt fenn utána, amelyet harminc évig írt. 

Elsősorban az 1760–70-es évek orosz történelmi eseményeit rögzítette, ugyanakkor szólt a 

nagy francia forradalom orosz fogadtatásáról is, s jelentősek útleírásai is, amelyek 

tartalmazzák Königsberggel kapcsolatos tapasztalatait. Bolotov königsbergi feljegyzései 

memoárja ötödik, hatodik és hetedig fejezetében kaptak helyet, amelyeket a Hétéves háború 

során rögzített poroszországi szolgálata idején.  A feljegyzések elsősorban a kulturális és 326

városépítészeti nézőpontot előlegező elemek összességéből felépülő szubjektív városolvasat 

szempontjából fontos. A szerző ugyanazokat a városi gócpontokat emeli ki, amelyekre 

Karamzin is utal, így a folyót, a dómot, a várat és a véderődítményeket, a számára szűknek és 

sötétnek tűnő utcák és a vendégszeretetet nélkülöző német lakosok összekapcsolásával pedig 

egyfajta korai mentális városképet örökít meg. Különösen fontos a már itt megjelenő 

ambivalens végkicsengés, a fullasztó és elutasító városban ugyanis egyetemes jelentőségű 

tapasztalatokat élt át azzal, hogy „megismerte magát, a világot és a Teremtőt”.  Ezzel szinte 327

szakralizálja az addig a tudomány szempontjából fontos szereppel rendelkező várost, amely a 

későbbi városkép összetettségét, a város mitizált megragadását előlegezi.  

  Karamzint és Bolotovot követően további orosz írókat, költőket vonzott a virágzó 

Hanza-város, a következő közel másfél évszázadban Fonvizin, Herzen, Nyekraszov, 

Szaltikov-Scsedrin, Csehov, Jeszenyin és Majakovszkij is megfordult Königsbergben. 

Ezekben az időkben két fő városi toposzról beszélhetünk: a Kant-kultuszról, illetve az 

„európai város” képről. Immanuel Kant, aki egész életét a város vonzáskörzetében élte le, 

1724-ben született Königsbergben és itt is halt meg 1804-ben. Kant filozófiájának még csak 

vázlatos ismertetése sem képezheti jelen munka tárgyát, annyi azonban kiemelhető, hogy a 

napjait szigorú és megmásíthatatlan menetrend szerint élő filozófus legjelentősebb művei 

mellett az ún. Világpolgár-esszé szerzője, miközben az Univerzumról írt, egy-két tartományon 

belüli utazást leszámítva egész életében szülővárosában élt. Kant alakja könnyen válhatott 

különböző korokban városi jelképpé, a 19. században az egyetemváros Königsberg egy 

könnyen csatolható tudománytörténeti elemeként funkcionált. Ez közvetlenül kapcsolódott az 

orosz kulturális és tudományos élet „nyugati város” képéhez: Königsberg egy viszonylag 

 A memoár teljes szövege elérhető online az alábbi linken: http://az.lib.ru/b/bolotow_a_t/text_0080.shtml, 326

amely az alábbi kiadások alapján került összeállításra: Болотов, А. Т. (1993). Жизнь и приключения Андрея 
Болотова. Описанные самим им для своих потомков. В 3 томах. Т. 1: 1738-1759. Москва, Терра.; Губин, 
А. Б. – Строкина, В. Н. (сост.) (1990). Болотов в Кенигсберге (Из записок А. Т. Болотова, написанных 
самим им для своих потомков), Калининград, Кн. Издательство. Ez utóbbi kiadvány a Königsbergre 
vonatkozó szövegeket külön közli.

 Венцлoва (2005). 99.327
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könnyen és gyorsan elérhető európai város volt, „az oroszok számára az első és legközelebbi 

Európa nagyvárosai közül”,  ugyanakkor az európai körutazások végeztével gyakorta a 328

hazatérő orosz utazó utolsó állomása Oroszhon előtt.  Ezzel tehát Königsberg egyfajta 329

közvetítői, mediátori szereppel rendelkezett a nyugati és keleti kulturális, tudományos 

hagyomány között. 

4.2.2 A königsbergi szöveg a 20. században: Joszif Brodszkij  

Königsbergi ciklusa 

A második világháborút lezáró békeszerződéseket követően a politikai színtér 

átrendeződésével gyökeresen megváltozott az egykori kelet-poroszországi térség geopolitikai 

helyzete, lakossága, neve, városépítészeti arculata. Mindennek nyomán jelentős fordulat 

következett be a történelmi múlthoz és az emlékezethez fűződő viszonyban, mindez pedig 

újra definiálta a területhez kapcsolódó, annak sajátosságait feldolgozó szépirodalmi alkotások 

origóját.  

  Joszif Brodszkij életrajzának és munkásságának átfogó elemzése nem képezheti e 

dolgozat tárgyát,  kizárólag a Königsberghez/Kalinyingrádhoz kapcsolódó műveinek 330

elemzése következik alább, a königsbergi szöveg aspektusából kiindulva elsősorban a 

venclovai szempontrendszer alapján. Brodszkij 1963-ban járt első alkalommal a 

Kalinyingrádi körzetben, erre az utazásra reflektál két, 1964-ben született műve, az 

„Отрывок” („В ганзейской гостинице Якорь…”)  és az „Einem alten Architekten in 331

Rom” című vers. A „königsbergi ciklusnak” nevezhető műegyüttes harmadik darabja a 

„Képeslap K. városából” című vers (1967), amely Baka István fordításában magyarul is 

olvasható.  Brodszkij e három összekapcsolódó versben vezeti be a K. városi narratíva 332

 Uo.328

 ld. Nyekraszov egy M. N. Longinovnak címzett, 1857-es levelében szereplő, újra nem kiadott versben. 329

Венцлова (2005). 100.
 Vö. a rendelkezésre álló bőséges szakirodalomból például az alábbiakat: Крепс, М. (1984). О поэзии 330

Иосифа Бродского. Ann Arbor, Ardis Publishers; Лосев, Л. В. (ред.) (1986). Поэтика Бродского. Сборник 
статей. Tenafly, N.J., Hermitage; Лейдерман, Н. Л. – Липовецкий, М. Н. (2001). Современная русская 
литература. Кн. 3. Москва, Эдиториал УРСС, 132–150.; Лосев, Л. В. – Полухина, В. П. (ред. и сост.) 
(2002). Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе. Москва, Новое 
Литературное Обозрение; Степанов, А. Г. – Фоменко, И. В. – Артёмова, С. Ю. (ред.) (2012). Иосиф 
Бродский: проблемы поэтики. Сб. науч. трудов и материалов. Москва, Новое литературное обозрение.

 Mivel több Brodszkij-vers is az „Отрывок” (Töredék vagy Részlet) címet kapta, a vers azonosításának 331

érdekében zárójelben feltüntetésre kerül a mű első sora. Az elemzésem tárgyát képező vers további említésekor 
elhagyom e konkretizáló jelölést.

 Brodszkij, J. A. (1997). Képeslap K. városából. Ford. Baka I. In Brodszkij, J. A. (1997). Új élet. Pécs, 332

Jelenkor, 12.
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legfőbb elemeit, olyan toposzt alapoz meg, amely a későbbiekben e városi textus 

kulcsmotívumaként szerepel. Brodszkij Königsberg/Kalinyingrád-értelmezésére elsőként 

Venclova reklektált már idézett tanulmányában, 2008-ban pedig kiadásra került a Мир 

Иосифа Бродского  című kötet, amely kifejezetten a költő kalinyingrádi látogatásaira, a 333

három kalinyingrádi ihletésű versre fókuszál. A kötetben Venclova alapvető tanulmányán 

kívül helyet kapott Venclova saját Képeslap-verse is (erről később lesz szó), Brodszkij 

Litvániához és Baltyijszkhoz fűződő viszonyát elemző tanulmányok, Alekszandr Popagyin 

kalinyingrádi író, városvédő és közéleti személyiség írása, valamint a kötet szerkesztőjének, 

Oleg Scseblikin szentpétervári újságírónak több elemző szövege. 

  Az „Отрывок” már az első sorban a Balti-térség részeként határozza meg a vers 

terét a Hanza-motívum használatával, amelyet versszakról versszakra dúsít a königsbergi 

szférát jellemző további elemekkel (pl. a tengerészetet jelképező vasmacska megjelenése a 

szálló nevében). A második versszak fegyverei, a harmadik versszakban megjelenő katonák és 

a kikötővárosokra jellemző világítótorony, majd pedig az ötödik versszakban helyet kapott, 

konkretizáló szerepű Kelet-Poroszország név egy egyre erősödő lánc egymást követő szemei. 

A világítótorony Baltyijszk, az egykori Pillau kikötőjében álló, eredetileg 18. századi toronyra 

utalhat. Baltyijszkban hozták létre a második világháború után a legnagyobb balti-tengeri 

flottát, aminek következtében zárt katonai várossá nyilvánították. A háború után a körzetre 

jellemző introvertáltság jelenik meg Brodszkij versének ötödik versszakában, az elzártságnak 

egy elviselhetetlen foka, amelyben a női arc képe is csak ingoványos csempészúton juthat át a 

határon. A lírai szubjektum Kelet-Poroszországnak hívja ezt a területet, noha éppen az 

elzártság miatt bizonyos, hogy már a Kalinyingrádi körzetről van szó. Ezzel a kitörlésre ítélt, 

de már a vers legelső sorában mozgósított múlt végérvényesen összekapcsolódik az 

önmagába zárt jelennel, még ha kibékíthetetlen ellentétek soraként is válik csak leírhatóvá. A 

második versszak iróniája a harmadik versszak keserédesen kacsintgató világítótornyán 

keresztül a verszárlat izolált magányáig fokozódik, amelyet az újra felidézett női alak sem 

képes feloldani. Az utolsó versszakban a sötétséggel párosulva az állandó mozgásban lévő, 

így a visszafordíthatatlant jelképező tengerhullám jelenik meg, amely egyúttal magában 

hordozza a korábbi mocsár képét is, amelyen feltűnik a titokzatos „ő” képe. A víz és az annak 

felszínén, tükrében felbukkanó kép összetett motívumsort mozgósít. A szláv mitológiából 

ismert holt víz asszociálódik ebben és a következő tárgyalt versben is. A holt víz begyógyítja 

 Щеблыкин, О. (ред.) (2008). Мир Иосифа Бродского. Поэт в закрытом гарнизоне. Санкт-333

Петербург, Журнал Звезда
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a sebeket, de nem támasztja fel a holtat,  vagyis láthatóvá válik a térséget szimbolizáló alak, 334

mégis elérhetetlen marad.  

  A víz központi motívum a „Képeslap K. városából” című vers esetében is, amely a 

már az első sorban hangsúlyosan megjelenített töredezettséget fokozza. Az orosz eredetiben  335

a rom szó két különböző megfelelője szerepel a versnyitányban (развалины) és a középső 

harmad elején (руины), Baka István fordítása mindkétszer a rom szót használja. Ezzel az 

ismétléssel a magyarban még dominánsabb a romváros képe, az ismétlés és fokozás pedig 

sajátja a versnek, így szerves változtatás. A víz a már az első sorban megjelenő romokat 

fragmentálja tovább azzal, hogy a tükrözéssel további darabokat hoz létre. A lerombolt város 

remegő tükörképe az egykori múlt felvillanását kínálja, de amiként a város neve nem 

rekonstruálható, úgy a múlt sem integrálható szervesen a jelen nézőpontjába. A fent említett 

tovább darabolással párhuzamosan azonban újrateremtési aktus is végbe megy, hiszen a tükör 

széttördeli a kastély romjainak képét, egyúttal azonban újra is építi azt. A második 

versszakban szereplő rom a harmadik versszakban már fallá, majd pedig ősi házzá alakul, 

amely a lacani tükör-stádium drámai aktusát idézi: a darabokra hullott test képe egyfajta 

totalitásig bővül,  miközben paradox módon éppen az elidegenedett városi identitás 336

rekonstruálhatatlanságát illusztrálja. A K. városi identitás központi motívuma, a hiátus éppen 

a lassan telítődni látszó fizikai tér valódi ürességével kerül hangsúlyos pozícióba. Ugyanezt a 

paradox telítődést erősíti a mitológiai holt víz kínálta olvasat is, hiszen a sebek 

begyógyításával, vagyis a darabok valamilyen rend szerinti összeillesztésével sem 

rekonstruálható az egykori eredeti.  

  A címben szereplő K. város megnevezés jelezheti azt, hogy Königsberg és 

Kalinyingrád egy közös harmadik városban oldódik fel, amely a kettő közül egyikkel sem 

azonos teljes mértékben, de hordoz bizonyos közös elemeket. Ezzel szemben a vers 

ajánlásának címzettje,  Venclova szerint az egyetlen mássalhangzó az anonimitásba zárt 337

 Vö. Афанасьев, А. Н. (1982). Древо жизни. Избранные статьи. Москва, Современник, 101–108., 334

186–213.  
 Бродский, И. А. (1994). Открытка из города К. In Бродский, И. А. (1994). Избранные 335

стихотворения 1957–1992. Москва, Панорама, 114.
 „A tükör-stádium dráma, amelynek belső hajtóereje az elégtelenségtől az eljövendő meglátásáig szárnyal. 336

Ez a dráma mozgósítja a térbeli azonosulás ámításába esett alany fantáziájit, amelyek a darabjaira széthullott 
test képétől totalitásának ama formájáig terjednek, amelyet ortopédikusnak (orthopédique) nevezek, s végül, az 
elidegenedett identitásnak ama magára öltött páncélzatáig, amely merev struktúrájával meghatározza majd az 
alany egész szellemi fejlődését.” Lacan, J. (1993). A tükör-stádium, mint az én funkciójának kialakítója. Ford. 
Erdélyi I. – Füzesséry É. Thalassa 1993/4., 2. sz,. 5–11.

 Ezen a művön kívül a „Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова” és a „Литовский дивертисмент” 337

című műveket is hasonló ajánlással látta el a költő.
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város jelölője, az utolsó apró nyom, ami Königsberg után maradt.  Az elpusztított város 338

képe és a vershelyzet Venclova gondolatmenete szerint a vers műfaját is meghatározza, amit ő 

az epitáfium, azaz sírfelirat évszázados tradíciójának folytatásaként értelmez.  A városi tér 339

és idő különösen fontos a költeményben, valójában mind az idő, mind a tér győzedelmeskedik 

a város felett: a jövőre vonatkoztatott, „dölyfös években” született jóslat végül beteljesíti 

önmagát, a tér pedig kiszorítja a testet, az üres város egyetlen dinamikus komponense a szél 

maradt. A mű folyamatos feszültségét a szövegen végig húzódó ellentétek adják, amelyek 

szinte kozmikusra tágítják a tér és idő fogalmát. Az „újmódi Arkhimédész” és a „régi 

törvény” évezredeken, felvirágzott és letűnt civilizációkon ível át, miközben a múlt 

újraírhatóságának, módosíthatóságának örök problémáját veti fel. A mű középső részében egy 

valamivel szűkebb időszeletet mozgósít az elbeszélő, amikor az ókor után a középkori múltat 

köti össze a jelennel. Az időbeli oda-vissza mozgás térbeli megfelelője a romok között 

„kószáló” szél harmadik szakasz béli megjelenése. (A magyar „kószáló” kifejezés a flâneur 

baudelaire-i és Walter Bejamin-i alakját idézi fel) Az eredetiben az első szakaszban használt 

развалины szó jelenik itt meg újra, amit Baka falakra változtatott. Ennek ellenére mindkét 

esetben egy labirintus-kép asszociálódik, amely a „térből kiszorított test” tévelygésével 

összekapcsolva, tehát a vers tér-idő fogalmait összegezve a jelenkori elveszett, halott város 

maga.  

  A címben a K. város pszeudo-helységnév mellett szereplő kvázi-műfajmegjelölés, a 

képeslap is ellentéteket hordoz magában. „Hiszen a képeslap egy rendkívül személyes dolog. 

A képeslap két ember, a küldő és a fogadó személyes életrajzának egy ténye. Egyúttal a 

képeslap, a borítékba zárt levéllel ellentétben hozzáférhető bármely idegen tekintet 

számára.”  A szovjet rendszerben felbontásra ítélt levelek mellett a képeslap kéretlenül 340

tárulkozik fel. A képeslap továbbá erősen korlátozott terjedelmű üzenet továbbítására 

alkalmas csak – ez három versszakot és tömör képhasználatot jelent Brodszkij művében. A 

szovjet valóságba zárt egykori Königsberg fragmentáltsága a lezárt levél episztolai 

hagyományával szemben a nyílt, mégis hozzáférhetetlen, képeslapra firkantott néhány sor 

műfaji sajátosságait hordozza. 

  Tomas Venclova négy évvel Brodszkij halálát követően megírta saját Képeslap-

 Венцлова (2005). 105.338

 Uo. 107.339

 „Но ведь открытка – вещь сугубо личная. Открытка – это факт личной биографии двух людей: 340

отправителя и получателя. Но открытка, как не заклеенное в конверт письмо, доступна любому 
постороннему взгляду.” (Saját fordítás – gax) Зиник, З. (2011). Эмиграция как литературный прием. 
Москва, Новое Литературное Обозрение, 65.
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versét, az „Новая открытка из города К.”  („Új képeslap K. városból”) című művet. Az 341

„Új képeslap…” számtalan ponton kapcsolódik „elődjéhez”, ezek közül a cím a 

legszembetűnőbb, a motivikus párhuzamok kapcsolják azonban valójában a K. városi 

textushoz. Venclova műve az alapjául szolgáló vers főbb képeit parafrazálja évtizedekkel az 

eredeti vers születése után. Megváltozott vershelyzetről van szó, Venclova már nem 

ugyanarról a városról szól, amelyről Brodszkij tudósított. A Brodszkij-versben múltat idéző 

kastély Venclovánál eljelentéktelenedik, erre utal a hangsúlyosan a jelenhez kapcsolt 

kastélykapu mint ásító száj megjelenítése.  A hatodik versszakban semmibe mutató 342

vertikális tengely és az ókor említése ugyanitt, valamint a két versszakkal későbbi 

„geometria” szó Brodszkij Arkhimédész-alakjára utal vissza. A spiritus flat ubi vult latin 

mondás a szellem szabad áramlását feltételezi, e romok közül azonban mégsincs szabadulás – 

a Brodszkij versében a romokra hulló falevelek alkotják a venclovai versbeszélő szerint 

elképzelhető egyetlen sírhelyet. Az utolsó előtti versszakban a venclovai vers elődje első 

kijelentésére válaszol: a város romjai Brodszkijnál „az idő s az oxigén győzelmét” hirdetik, 

Venclovánál az idő és a mértantudós győzelme után még veszteség sem marad. A „hiány 

hiánya” oximoronja ugyanezen versszak első sorára utal vissza, mivel a kimondatlan, meg 

nem születő szó, tehát a valódi élet előtti halál is egyfajta oximoron, ez a vers szerinti K. 

város alapélménye. Ebben a versszakban megjelenik a Brodszkijnál is kiemelt szél metafora. 

Az orosz műben a szél a visszatérő alak áttetszőségét, ezáltal a visszatérés és a 

megismételhetőség reményének szertefoszlását jelzi, Venclovánál ez fokozódik, amennyiben 

a szél az álommal kerül hasonlító szerkezetbe, tehát az álom illuzórikus jellege és a szél 

megfoghatatlansága kapcsolódik össze. A versszakot kettős tagadás, a „veszteség hiánya” 

zárja. 

  Az utolsó versszak a jelen sötét éjszakáját tárja az olvasó elé, amelyben felejtésre 

ítéltetik e vidék neve, a harmadik versszakban „megölt városnak” nevezett vidéké, s ahol 

végsősoron a legmélyebb identitásválság jelenik meg: a reggelt váró kollektív „mi” már 

szétbonthatatlan különálló individuumokra. Ez az utolsó másfél sor („не разобрав как будто 

/ мы, в конце концов, это или не мы”) a vers középső versszakának végén, tehát hangsúlyos 

geometrikus helyen szerepeltetett képre, az eső által elmosott arcvonások 

felismerhetetlenségére, tehát az azonosíthatatlanságra utal vissza. 

 Венцлова (2008). Новая открытка из города К. In Щеблыкин, О. (2008). 84–85.341

 „(...) Отдохнувшие под замком ворота / разжимают челюсти, их зевота / может вас 342

проглотить. Такие теперь времена.” (Uo.) A kiemelt jelenleg szó (kiemelés tőlem – gax) egy valamikori 
másik helyzettel szemben fennálló ellentétet nyomatékosít. 
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  Brodszkij harmadik königsbergi verse az „Einem alten Architekten in Rom” című 

filozofikus mű. Venclova már idézett tanulmányában részletesen elemzi a mű és a pretextus 

Wallace Stevens vers, a „To an Old Philosopher in Rome” című mű közötti kapcsolatot. 

Stevens költeménye az élete utolsó harmadát Rómában töltő, spanyol születésű, de magát 

amerikainak tartó George Santayana filozófus, esszéista tiszteletére született. A nagy 

gondolkodó elvonultan, szerzetesi magányban élt Rómában, az évek során sok író, művész 

látogatta meg otthonában (pl. Tennessee Williams), többekkel levelezett (pl. Ezra Pound)  – 343

ez Kant szigorú napirend szerinti, elzárkózó életét és a rendszeres látogatásokkal egybekötött 

híres ebédeit asszociálja a K. városi mitológiából. Stevens valójában nem járt a filozófusnál 

Rómában, ismeretségük Santayana harwardi éveiben köttetett. Amint arra több Stevens-

tanulmány rámutat, a The Rock ciklusban található legtöbb műhöz hasonlóan, az öreg 

filozófushoz írt vers központi motívuma a vég, az elégia műfajához köthető vers a bölcs tanító 

búcsúztatása és dicsőítése.  A mű kibékíthetetlen ellentétek, testi és szellemi, földi és égi, 344

profán és szakrális regiszterek distinkciója mentén épül fel, amelyek azonban a végtelenben 

találkozó egyenesekhez hasonlóan mégis összeérnek („Two parallels become one, a 

perspective, of which / Men are part both in the inch and in the mile.”)  Venclova részletes 345

elemzésében feltárja a Stevens és Brodszkij verse közötti tematikus és formai párhuzamokat, 

mindenekelőtt a közös problémát: a vég pillanatában számot vető személyiség találkozását „a 

transzcendentális és az immanens közötti kibékíthetetlen ellentéttel”,  ugyanakkor rámutat a 346

Brodszkij-mű legfontosabb sajátosságaira.  

  A vers legszembetűnőbb eleme a cím, egyrészt a latin betűk adta tipográfiai 

elkülönülés, másrészt a stevensi alany megváltoztatása miatt. Az építész utal a lerombolt 

königsbergi városszövetre, ugyanakkor az „öreg filozófus” metonímiájaként az „öreg építész” 

Kant alakját is magában hordozza.  Venclova Kant és Karamzin alakján keresztül vezeti 347

végig Brodszkij viszonyát az elpusztított Königsberghez. Az elemzés a königsbergi textus 

későbbi szövegeivel létesített párbeszédének felfejtése szempontjából folytatható. A 

Brodszkij-vers legfőbb elemei tematikus szinten a város emberalkotta konstruktumként 

történő megjelenítése, a pusztítás következményeinek leírása, motivikus szinten a jellegzetes, 

 Armstrong, T. D. (1985). An Old Philosopher in Rome: Santayana and his Visitors. Journal of American 343

Studies, Vol. 19. No. 3. 350.
 Vö. MacCaffrey, I. G. (1973). A Point of Central Arrival: Stevens' The Rock. ELH, Vol. 40, No. 4. 606–344

633.; Tompkins, D. P. (1973). To Abstract Reality: Abstract Language and the Intrusion of Consciousness in 
Wallace Stevens. American Literature, Vol. 45, No. 1. 84–99.

 Stevens, W. (1959). Poems, New York, Random House, 159.345

 Венцлова  (2005). 110. (Saját fordítás – gax)346

 Uo.347
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Brodszkijnál állandó tükör és víz, egyúttal víztükör és tükrözés (reflexió). A sötétség és az eső 

a pétervári szöveggel azonos természeti jelenségek, és felmerül a látomás toposzán keresztül a 

megismerhetetlenség, a hozzáférhetetlenség is, amelyek együttese különféle művészi 

módokon él tovább a legutóbbi évtizedek K. városi szövegeiben. 

  A Wallace Stevens-vers és Brodszkij művének összekapcsolódása vizsgálható a K. 

városi narratíva elmúlt egy-két évtizedben született alkotásainak egy új szempontjából is. Ez a 

szempont az emigráció, amelynek a 20. századi orosz mindennapokban, kulturális életben és 

irodalomban betöltött szerepére és magára az irodalmi emigráció-fogalomra a K. városi 

narratíva II. című alfejezetben térek ki részletesen. Ennek gyökereként fontos azonban már itt 

jelezni, hogy a Stevens-vers központjában álló Santayana alakja is elválaszthatatlan az 

emigrációnak a filozófiai és irodalmi gondolkodásra tett hatásától,  amiként az emigrációba 348

kényszerített Brodszkijjal kapcsolatban sem kerülhető meg az identitás kérdése.  349

 Ennek az aspektusnak a jelentőségét támasztja alá a 20-as évekbeli Nemzetközi Mark Twain Társaság 348

alapítójának (és az író unokatestvérénak), Cyril Clemens Santayana-monográfiájának irányadó megközelítése. 
Vö. Clemens, C. (1937). George Santayana. An American Philosopher in Exile. Webster Groves, Missouri, 
International Mark Twain Society.

 Különösen érdekes összevetni Brodszkij és a már említett Zinovy Zinik emigráció-felfogását, főként az 349

alábbi részlet alapján. „Joseph Brodsky used to say that if a person's national identity can diminish, it was not 
there to begin with.” Brodszkij ezzel mintegy tagadja az emigrációban kialakuló identitásválság 
létjogosultságát. Venclova, T – Cuplinskas, D. (2008). Exile as Good Luck. New England Review, Vol. 29, No. 
2, 132.
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4.3 K. városi narratíva I.: Jurij Bujda és a porosz 

menyasszony metaforikus alakja 

Brodszkij három elemzett műve Venclova szerint egy „königsbergi ciklust” alkot, amelyben a 

szemantikai problémákkal tágított, egyúttal megragadhatatlan jelen egy egységes múltbeli 

narratíva háttere előtt sejlik fel. A fragmentáltság, az egésznek az összetevőire hullása 

tematikus elemként és motívumszinten van jelen, miközben a múlt viszonyításai pontként 

funkcionál. Jurij Bujda A porosz menyasszony című elbeszélésciklusában  ugyanez 350

strukturális, szöveg- ill. kötetszervező elvként működik, egyúttal megváltozott múlt-

koncepciót hordoz. Bujda elbeszélésciklusának vákuumba szorult szereplői sajátos kollektív 

amnéziában szenvednek, a múltnélküli jelleg hordozói, mintegy egy kreált valóság szereplői. 

A porosz menyasszony című kötettel kezdődően már nem beszélhetünk „königsbergi 

textusról”, mivel megszűnt a jelen és a múlt közötti átjárás, amely Brodszkijnál illuzórikus és 

tükröződő dimenziók segítségével még megidézhető volt. Ezért új kategória megalkotása 

válik szükségessé, a königsbergi textus kifejezés helyett a K. városi narratíva terminus. 

4.3.1 A menyasszony metafora gyökerei és megjelenése Bujda 

elbeszéléseiben 

Bujda kötetének negyvenhét elbeszélését a szereplők és a helyszín egysége tartja össze: a 

történetek egyetlen városban játszódnak, a sajátos városi narratíva a szereplők történeteiből 

körvonalazódik, mindvégig fontos azonban a lineáris elbeszélhetőség hiánya, a szöveg 

különböző rétegeit uraló széttöredezettség. Nem beszélhetünk egyetlen főhősről, a legtöbb 

alak helyet kap csaknem az összes elbeszélésben, ami a tér- és időbeli átjárhatatlanság mellett 

a szereplőháló önmagába forduló, klausztrofób jellegét hangsúlyozza. Az alakok mind csak 

egyetlen szövegrészben válnak főszereplővé, abban a nekik szentelt fejezetben, amelyben 

helyükre kerülnek a töredékek, s ahol az adott szereplő története egy koherens egész 

benyomását kelti. Ez a koherencia látszólagos, néhány kiemelt elbeszélés részletes vizsgálata 

rámutat, hogy a város történetének globális elbeszélése mellett az egyes alakok életútjának és 

 Буйда, Ю. В. (1998). Прусская невеста. Москва, Новое Литературное Обозрение. A kötet magyarul 350

is megjelent: Bujda, J. V. (2006). A porosz menyasszony. Ford. Goretity J. Pozsony, Kalligram. 
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jellemének egységes összeállítása is akadályba ütközik. 

  Bujda A porosz menyasszony (Előszó helyett) című első elbeszélésben jelzi a múlt 

hozzáférhetetlenségének problémáját, amikor bevezeti az elérhetetlen, majd egyetlen érintésre 

szétporladó menyasszony metaforikus alakját. A vélhetően Bujda szülővárosában, 

Znamenszkben (az egykori porosz Welauban), a Kalinyingrádi körzetben játszódó 

elbeszéléseinek egyik legfőbb eleme a hiány, amely a területet felforgató történelmi traumák 

következtében alakult ki a kulturális emlékezet és a művészet területein. Bujda nem csupán a 

kitörlésre ítélt múltat, hanem a térséget ért traumatikus események egész sorozatát fogja össze 

az elérhetetlen porosz menyasszony alakjában. 

  A várost, az országot, a népet egyetlen női alakba sűrítő toposz gyökerei, a város 

szélsőséges női entitásként megjelenítése egészen a Bibliáig nyúlik vissza.  A „nő-város” 351

biblikus képének elemzése az orosz kultúratudományban is megtörtént, I. G. Frank-

Kamenyeckij és Toporov munkái számítanak alapvetéseknek. Frank-Kamenyeckij az Égi 

Jeruzsálem és Babilon, valamint ókori városok női alakban való metaforizált megjelenésével 

foglalkozik tanulmányában,  míg Toporov a „szűz-város” és a „parázna-város” biblikus 352

képét elemzi munkájában.  353

  Ezt a metaforát követi végig Ellen Rutten Unattainable Bride Russia  című műve, 354

amely szerint a menyasszony képében megjelenített Oroszország az irodalmi szövegekben 

egy sajátos szerelmi háromszög női tagja két férfi alak, a mindenkori hatalmi rezsim és az 

értelmiségi réteg mellett vagy éppen között. Ez a háromszög sokféleképpen jelenhet meg, 

állandó viszont a hatalom, az értelmiség és az elképzelt orosz nép problematikus 

kapcsolatának metaforizációja. Traumatizált értelmiségi rétegről van szó, egy olyan 

társadalmi krízisről, amely egyes kutatók szerint I. Péter uralkodásával vette kezdetét.  A 355

szerző azonban nem e sajátos helyzet társadalompolitikai elemzését nyújtja, hanem az 

 Ld. Babilon mint szajha, Jeruzsálem mint idealizált, ártatlan menyasszony, de mint parázna is. Babilon: 351

„... mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet...” (Jel 19: 2), Jeruzsálem: „...és így 
szólt hozzám: “Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. Elvitt engem lélekben egy nagy 
és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet” (Jel 21: 9–10). „Volt két asszony, egy 
anyának a lányai. Ezek paráználkodtak Egyiptomban, már ifjúkorukban paráznák voltak. (...) A nevük így 
értendő: Oholá Samária, Oholibá pedig Jeruzsálem.” (Ezékiel 23: 2–4)

 Франк-Каменецкий, И. Г. (2004). Женщина-город в библейской эсхатологии. In Франк-352

Каменецкий, И. Г. (2004). Колесница Иеговы. Труды по библейской мифологии. Москва, Лабиринт, 224–
236.

 Топоров, В. Н. (1987). Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте. In 353

Топоров, В. Н. (1987). Исследования по структуре текста. Москва, 121–132.
 Rutten, Е. (2010). Unattainable Bride Russia: Gendering Nation, State, and Intelligentsia in Russian 354

Intellectual Culture. Evanston, Illinois, Northwestern University Press.
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elsősorban a 19–20. század fordulóján virágzásnak indult gender-metaforát vizsgálja. 

Munkája során Rutten jelentős szövegkorpuszt tekint át: Alekszandr Blok, Nyikolaj 

Bergyajev, Andrej Platonov, Borisz Paszternak, Danyiil Andrejev, Vaszilij Grosszman, 

Venegyikt Jerofejev, Viktor Jerofejev, Vlagyimir Szorokin, Viktor Pelevin, Mihail Berg, 

Timur Kibirov műveit. A föld, az otthon, a szülőhaza feminizációját Rutten a pogány földanya 

kultuszra vezeti vissza, amely orosz földön a cár-atyuska és az Oroszország-anyácska képben 

teljesedett ki. A 18. századtól tovább árnyalja ezt a képet Moszkva és Pétervár az előző 

alfejezetben már kifejtett dichotómiája, ami egyben a női és a férfi, valamint az orosz és az 

idegen ellentéte. Bujda porosz menyasszonyának esetében a konkrét városokra vonatkoztatott 

nemek közötti ellentét köszön vissza.  

  A 19. századi orosz regényhősök utazó, európai kultúrával ismerkedő alakok, akik 

elfordulnak Oroszországtól, összességében konfliktusaik, tragédiáik oka a tény, hogy nem 

ismerik hazájuka, mert: annak igazi valója elérhetetlen számukra. A 20. század elején 

Bergyajev és Blok Oroszország-ábrázolása alapozza meg az elérhetetlen menyasszony egyre 

koncentráltabb képét. Az Ismeretlen Nő, A Szépséges Hölgy bloki alakjai mind-mind a 

láthatatlan, fátyol mögé rejtett, megfoghatatlan nőalak képét előlegezik, míg Bergyajev az 

orosz lélek nőiségét, az ún. „orosz komponenst” határozza meg az ösztön, a gyengeség, a 

passzivitás kiemelésével.  Rutten a metafora nyomait keresi a szovjet időkben is, amely a 356

szocialista realizmus keretei között eddigi formájában nem lehetett jelen, mivel a hivatalos 

ideológia „tokba zárta” az orosz értelmiség dilemmáit – az ellentétek átkódolva kerülhettek 

csak szovjet kontextusba. Jobban megfigyelve azonban kapcsolódási pontot találunk a 

sztálinizmus nagy család-eszméjével, amelyben a vezető az apa, a nemzeti hősök a fiú, az 

állam a család, Oroszország pedig az anya képében jelenik meg, noha természetesen mindez 

idealizált formában, a létrehozott szovjet valóság keretében. Sztálin alatt tehát a metafora 

marginalizációja megy végbe a cenzúra és az irodalom ellehetetlenülése miatt, mégis olyan 

jelentős művekben kerül kifejezésre, mint Paszternak Doktor Zsivagója vagy Platonov Boldog 

Moszkvája.  Rutten kerüli az egyszerűsítést, a marginalizáció okainak feltárásakor alapos 357

vizsgálatnak veti alá a három társadalmi szereplőt, mivel a metafora szerepének változását a 

három alkotó komponens szerepének változásában, tehát a társadalom strukturális 

átalakulásában látja. A posztmodern időszakára már többszörösen megváltozott a metafora 

mind összetételében, mind szerepében. Ez többek között a posztmodern legfontosabb 

 Rutten (2010). 59–91., 92–111.356

 Uo. 112–151.357
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tendenciája nyomán ment végbe, amelynek célja nevetségessé tenni a korábbi fogalmakat, így 

pl. Oroszország identitását is, amely kulturális-irodalmi klisévé vált. Másrészt a kései- és 

poszt-szovjet időkben az állam–értelmiség–nép háromszög még inkább aktualitását veszti, így 

Venegyikt Jerofejev Moszkva – Petuski című művében az elérhetetlen szeretett nő metaforája 

sokkal inkább irodalmilag motivált, mintsem politikailag. Viktor Jerofejev és Szorokin 

írásaiban újabb fordulatot vesz Oroszország elérhetetlen nőként való ábrázolása, Rutten 

könyve negyedik terjedelmes fejezetében foglalkozik ezzel az korszakkal, amelynek kiemelt 

műveiben a szovjet emigránsok és a promiszkuit orosz főhősnő jelenítik meg az értelmiség és 

Oroszország egymáshoz való viszonyát. A hangsúly erősen a szexualitás felé tolódik: az 

Oroszországgal kötött szimbolikus házasság orgazmusként jelenik meg, a korábbi művekben 

előfordultmetaforára szexuális allúziók utalnak. 

  Bujda a pelevini és szorokini megközelítés helyett (a szexualitás és brutalitás 

vulgaritásig fokozódó ábrázolása, az orosz identitás kérdéseinek az „Oroszország orgazmusa” 

képben kiteljesítése, az irodalmi tradíciók klisékké nyilvánítása és az azok lebontására tett 

kísérletek helyett a hagyományok révén komplett valóságot teremt (mintegy a szovjet 

valóságteremtés és szimuláció eljárását imitálja irodalmi értelemben). Műve központjában az 

elérhetetlen menyasszony metaforában egyesülő néma, alvó, szellemi vagy fizikai 

fogyatékkal élő, vagy más módon saját sorsuk vákuumába került nőalakok állnak, akik 

szervesen illeszkednek a Rutten által vizsgált művek láncolatához (bár Rutten nem tárgyalja). 

Rutten szerint az Oroszországot szimbolizáló nő melletti férfi alakjában valami idegen ölt 

testet, valami olyan jelleg, amely gátolja, megerőszakolja, elpusztítja a nőt – a nőt, akinek 

alakjában a térség, a város, az ország koncentrálódik. Ez a pusztítás azonban nem aktivitás, 

hanem inaktivitás, a férfi tehetetlenségéből, a valódi tett hiányából fakad. Az Oroszország–

rezsim–értelmiség háromszög közvetlenül nem jelentkezik Bujda szövegében, a társadalmi, 

fizikai vagy pszichológiai értelemben megrekedt női és az előbbi kategóriákban gyakorlatilag 

impotens férfi alakjának metaforikus kapcsolata azonban meghatározó jelentőségű. 

  A Kína című elbeszélés hősnője Kátya Ogyinocska („Magányos Kátya”), akinek 

életébe egyszer csak betoppan egy ismeretlen, szagtalan, névtelen és múlt nélküli férfi. A férfi 

jelenlétét az ideiglenesség, majd az értékvesztés jellemzi: élete darabokból van összerakva a 

gyökértelenségből indul és arctalansággal zárul (a férfi öngyilkos lesz, s nem is akármilyen 

módon: arcon lövi magát). A férfi mozaikos karaktere a koherens, nagy elbeszélés 

posztmodern széttöredezettségét idézi. A férfi jelenléte a nő számára csak az élet képzete volt, 

mivel a férfi halála utáni orvosi vélemény szerint valójában már évek óta halott volt. Kátya 
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élete nem változik meg, sorsa nem vesz új fordulatot, még lánya vízbefulladását sem a férfi 

idézte elő – már a férfival való találkozás előtt is egyedül volt, erre utal, hogy a szereplő 

beszélő nevet kapott. A csaknem minden epizódban szereplő körzeti megbízott, Ljosa 

Leontyev felesége paralízises, ágyhoz kötött, nincs se jelene, se jövője, tragédiája pedig a 

múlthoz köti. Amíg a háború alatt férje a fronton volt, az asszony magára maradt a fiával. 

Amikor a falu lakói menekülni kényszerültek a büntetőosztag megtorlásaitól, a fiú 

elkeveredett az asszonytól és eltűnt. Ez a múltbeli trauma az asszony életének fordulópontja, 

amely után boszorkányos dolgok esnek meg vele (egyik napról a másik megőszül, majd egy 

másik alkalommal újra besötétül a haja), ágynak esik és elveszti kapcsolatát a külvilággal. 

Gyógyulásában bízva Ljosa a tiszta lap ígéretével új otthont keres Kelet-Poroszországban, 

első otthonukhoz köthető múltjukat az ismeretlen, egyúttal újra alkotható terület jövője 

kedvéért adják fel. Valójában azonban a traumatizált asszony a traumatizált területhez 

kapcsolódik. Az asszony végleg ágyhoz kötött állapotban marad, s vele együtt a férje is szűk 

keretek közé szorul. Az új lakóhely keresése volt „(a)z egyetlen esemény az életében, a 

háborút leszámítva.”  A tragikus sorsú szereplők sem hősök, akik az értékvesztés 358

következtében sorsfordító lépésekre szánják el magukat, sokkal inkább sajátos mitikus 

útvesztőkben bolyongó, azokból azonban soha ki nem jutó kulturális klisék hordozói. 

  Ljosa Leontyev mellett Viliput is világok közti átjárást kereső hős benyomását kelti, 

a saját képére megteremtett nőalak azonban egy kulturálisan determinált eseménysorozatot 

generál. Galaha és a fivérek közötti kapcsolat Pygmalion és Galatea viszonyát idézi. 

Kezdetben Viliput formálja a lányt a saját képére, majd domináns bátyja, Irusz lép az alkotó 

szerepkörébe. Viliput saját erkölcsi törvényének engedelmeskedve átengedi Irusznak Galahát, 

ezzel közvetve a lány halálát okozva. Az elbeszélés címe (Viliputiai Viliput) is a központjába 

állított alak kirekesztettségét hangsúlyozza, Viliput nem tartozik egyetlen világhoz sem a 

sajátján kívül. Ebbe a világba azonban nincs bejárása másnak, így a fizikailag és szellemileg 

is visszamaradott Galaha egyszerű játékszerré silányul, amin Viliput végső áldozata sem 

változtat. 

  Az áldozat és a tehetetlenség motívumai köré épül a Vörös férfi és vörös nő című 

elbeszélés szüzséje is. Pjotr azzal köti magához az élete és szépsége teljében lévő Lizát, hogy 

kasztrálja saját magát. Ebben az elbeszélésben bizonyos értelemben tetten érhető egy szerelmi 

háromszög: Liza előző szerelme egy Arvidasz nevű lovász volt, és e litván férfinév nyomán 

 Bujda (2006). 223.358
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egy Kalinyingrád–orosz hatalom–Litvánia tengely rajzolódik ki, amely egy érdekes 

aspektusra hívja fel a figyelmet: a haladó Litvánia és a megrekedt Kalinyingrád között feszülő 

ellentétre, amely helyzet különösen hangsúlyossá válik annak ismeretében, hogy az 

erőviszonyok korábban éppen ellentétesek voltak.  359

4.3.2 Rítus, mítosz és szakralitás A porosz menyasszony 

elbeszéléseiben 

A szovjet Znamenszk valóságát újraalkotó bujdai világ szereplői szabadon átjárnak egymás 

történeteibe, legtöbbjük több elbeszélésben is felbukkan. Főszereplőről nem beszélhetünk, 

egy alakot mégis kiemelten kezel a szöveg, Bujanyihát, a minden lében kanál öregasszonyt.  360

Ő jelenik meg legtöbbször az eseményeknél, és minduntalan felbukkan a szereplők belső 

monológjaiban, megnyilatkozásaiban is. Közösséget összetartó erővel rendelkezik, alakja 

mitizált, és halála után a közösség kohéziós ereje megszűnik. A szöveg metaforikus szintjén 

Bujanyiha az elbeszélő sajátos alteregója, például a narrációban kiemelten fontos szerepet 

játszó gúnynevek megalkotója. A névadás aktusával új valóságot hoz létre, amely valójában 

maga is egy hipervalóság, imitáció helyett szimuláció. A szereplők létét, tulajdonképpen 

történelmi tanúságát jelölő név ebben a sajátos valóságban már nem érvényes, ezt jelzik a 

gúnynevek, ugyanakkor e valóság morfológiájáról árulkodik, hogy a második névadást a 

valóságon belüli ágens viszi véghez.  

  A Bujanyiha csodája (Poéma) című elbeszélés az asszony halálának a városra tett 

hatását írja le. Ez a fejezet több szempontból is eltér a többi elbeszéléstől. Az első ilyen jelzés 

a címben szereplő Poéma műfajmegjelölés, amely az orosz irodalmi hagyomány egy sajátos 

rétegébe helyezi Bujanyiha halálának történetét, legfőképpen Gogol nagyregényére, a Holt 

lelkekre utalva, amelynek műfaját Gogol poémaként jelölte meg. Másrészt a halál ugyan 

központi eleme a többi fejezetnek is, s ugyan minden elbeszélésben meghal valaki, ez az 

egyetlen szövegrész, amelyben éppen az aktuális főszereplő halála kerül középpontba. 

Bujanyiha halála nem illeszthető be a többi szereplői halál sorába, ezt már a szöveg első 

néhány bekezdésében egyértelmű: nincs szükség az asszony halálhírének verbalizációjára, 

 Venclova, T. (2003). Európa küszöbén. Kalinyingrád és Litvánia. Ford. Páll E. In Venclova, T. (2003). 359

Litvánok és… Válogatott esszék. Budapest, Európa, 242–265., valamint Venclova, T. (2009). Vilnius. Egy város 
Európában. Ford. Tölgyesi B. Budapest, Európa

 Ismét beszélő névról van szó, a név alapjául szólgáló szótő a буян főnév (izgága, kötekedő ember) és a 360

буянить ige (kötekedik, botrányt okoz, izgágáskodik).
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mert már korábban a szereplők tudomására jut Bujanyiha halála, a bekövetkező misztikus 

történések révén.  A mitizált térben sajátos mítoszként kezd el működni a halálhír, amely 361

egyfelől folklorisztikus elemeket mozgósít, másfelőlgúnyosan megfordítja az államhatalom 

kontra nép viszonyrendszert: „Bujanyiha halálhíre szájról szájra, boltról boltra, buszról 

buszra terjedt, a papírgyárból a makarónigyárba, a margarinüzemből a húskombinátba, a 

fafeldolgozóból az olajvárosba, és az utolsó, aki megtudta, a Prokurátor volt.”  A 362

posztmodernre jellemző kettősség figyelhető meg, hiszen a mítosz létrejötte és annak 

profanizációja egyidejűleg történik. A Prokurátor nem beavatatlansága miatt értesül 

utolsóként a hírről, hirtelen kérdése („Talán csak nem otthon halt meg?”) tovább erősíti az 

öregasszonynak a közösségben betöltött központi szerepét, amellyel a Prokurátor is tisztában 

van. A piac kiemelt városi tér, olyan közösségi térstruktúra, amely az ókori fórumoktól a mai 

plázákig húzódó fejlődési egyenesen helyezkedik el, hiszen egy adott közösség 

összetartozását, sajátos módon identitását konstruálja. Az elbeszélések mátrixából kirajzolódó 

teremtő szerepe miatt Bujanyiha nem halhatott meg az otthonában. Bujanyiha nem 

reprodukálható, halála után szerepe betöltetlen marad, ám ez nem egyszerű értékvesztés, 

mivel halálának következménye az üresség felé mutató pusztulás.  Haldoklás közben „tágra 363

nyílt szemmel” nézi az elmúlt évek pusztításának következményeit: eltűnt és átalakított 

üzleteket, egykori viskók helyén felhúzott üvegépületeket. Mindez valójában korrajz egy 

olyan éráról, amely az ő halálával végleg lezárul. Bujanyiha halálát követően rítusok sajátos 

láncolata indul meg, amelyben kultúrtörténetileg egymástól távol álló vallásos elemek 

kerülnek egymás mellé. A halottat egy csónakba helyezik, koporsó híján abban ravatalozzák 

fel, később tömegek zarándokolnak a testhez. A halottbúcsúztató zarándoklat rituális 

előadásként értelmező munkájában Vass Erika a kulturális performansz fogalmának singeri 

definícióját használja, ez alapján a kulturális performansz, tehát a különféle – főként szakrális 

rítusok – elválaszthatatlanok a kulturális identitás kérdésétől, mivel „ezekben jut kifejezésre 

egy kultúra önképe és önmegismerése, s az adott kultúra tagjai számára mint idegenek 

 „Kapitolina teafőzőjében hirtelen zubogni kezdett a víz, és vérré változott, és az öregasszony ebből 361

megértette: Bujanyiha meghalt.” Bujda (2006). 108. Hasonlóképp Vaszka Petuh részeg eszmélésekor: „Lekapta 
az asztalról a maszatos poharat, és majdnem beleesett a mosogatóba: a hirtelen mozgulattól minden vér a 
fejébe tódult, a szíve vadul kalapált, a testét pedig, feje búbjától a sarkáig, forró veríték lepte el. A csapból erős 
sugárban vodka csapott ki. «Na ja – gondolta Vaszka. – Vagy Bujanyihával történt valami, vagy ideje bevonulni 
a bolondokházába. (...)»” Uo. 119.

 Uo.362

 Az üresség, a hiány helyenként a metaforikus szinten túl is megjelenik, pl. „Most pedig kongott az általa 363

be nem töltött tér (...) kongott az élet hiánya.” Uo. 115., „– Úgy érzem, mintha ezt az egészet, elejétől végéig 
maga Bujanyiha agyalta volna ki. És mintha azután, hogy ő eltűnik, mindez az egész is eltűnik. Vagy nem?” Uo 
123., valamint éppen e hiány megfordításával, azonos jelentésben „– Csak hát mindannyian meghalunk – 
felelte szárazon a Prokurátor. – Bujanyiha viszont marad.” Uo. 123.
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számára jelenítik meg a történetet”.  Tulajdonképpen az előbbi gondolat aspektusváltásból 364

következő átfogalmazása csupán az, amint Durkheim állapít meg a közösségi 

összejövetelekről: azok szakrálisnak tekinthetők, mivel azon túl, hogy a közösség tagjai 

felidézik magának a csoportnak az emlékképeit, valójában egy korábbi ceremónia felidézését 

is jelentik. Ez egyfajta „vallásosságot” kölcsönös a rítusnak (lényegében az emlékezet 

fenntartásának rituális koherenciája).  A holttest csónakba helyezése, majd eltemetése vagy 365

vízre bocsátása már a Bronzkorban megjelenő halottbúcsúztató szertartás, elsősorban északi, 

elsősorban skandináv népcsoportokhoz köthető; az ősi szokás bizonyos kultúrákban az 

alvilágba átkelést jelzi. A vízen halálba távozás képzetére a (Magyarországon is ismert) 

csónak alakú fejfák emlékeztetnek. A hajó a szárazföld és a tenger közötti szimbolikus 

kapocs, egyúttal az élő és a halott világ közötti találkozási pontot testesíti meg. Más 

premodern kultúrákban a hajó az egyén vagy a közösség valamely határátlépő rítusának 

gyakori eleme.  Ezzel szemben a zarándoklat motívuma a világvallások egy konkrétan nem 366

definiált kultúrköréhez közelíti az olvasót. A hagyományok egymásra vetítése és összemosása 

e sajátosan töredezett identitásstruktúra jelölőjeként funkcionál.  

  Az egész elbeszélésciklusra jellemző az ellentétek egymás mellé állítása, 

különösképpen a már említett mítoszteremtés–mítoszpusztítás, avagy a szakrális és a profán 

distinkciójának használata. Ez figyelhető meg a Bujanyiha halálát leíró elbeszélésben is. A 

vörös plüss talapzatra helyezett csónak ravatalához sorban érkeznek az ókori siratóasszonyok 

paródiájaként megjelenített vénasszonyok, folyamatosan váltakoznak az emelkedett és a 

hétköznapi nyelvi regiszter elemei, e nyelvi játék eredményeként egy kulturális utalásokkal 

erősen telített, nyelvileg azonban könnyed elbeszélés születik. A halottat búcsúztatók szent 

rítus résztvevői, maguk is megtisztulásra vágynak, miközben a halott átlép egyik világból a 

másikba. A rítus jóvoltából a tér szakralizációja megy végbe: a semleges profán tér (a klub) 

szakrális térré alakul, azzal pedig, hogy ez a tér konkrét funkciót kap (ravatalozás, búcsúztató 

rituálé), a szakralitásra jellemző objektív és közösségi tér jön létre. Objektív abban az 

értelemben, hogy megszűnik a viszonylagosság, hiszen a rítusban mindenki tudja a helyét, 

 Vass E. (2004). „Menjünk az Isten szentséges házába...”. A búcsújárás mint kulturális performansz. In 364

Barna G., (szerk.) (2004). Rítusok, folklór szövegek. Paulus Hungarus – Kairosz, 14.
 Vö. Durkheim, É. (2013). A vallási élet elemi formái. Totemisztikus rendszer Ausztráliában. Budapest, 365

L'Harmattan. Utal rá Augé (2012). 38.
 „Representations of boats appear in rituals associated with transitions in the lives of individuals, such as 366

initiation, marriage and death” Balard, C – Bradley, R. – Nordenborg Myhre, L. – Wilson, M. (2003). The Ship 
as Symbol in the Prehistory of Scandinavia and Southeast Asia. World Archaeology, Vol. 35, No. 3, Seascapes. 
385–403. 391–392.
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akár a kozmikus rendben.  Ennek a rendnek nem mond ellent az új állapot, amelybe a 367

közösség kerül: mindannyian határhelyzetbe kerülnek, amelyben ún. átmeneti rítust hajtanak 

végre. Arnold van Gennep terminusa olyan folyamatot jelöl, amelyben feladásra kerül a régi 

és kezdetét veszi az új élet.  Elsődlegesen Bujanyiha lép át egyik létszférából a másikba, de 368

a közösség is váltásra kényszerül – a világ immár két szeletre oszlik: az öregasszony halála 

előttire és a halálát követőre. A profán és a szakrális ütköztetése következtében Bujanyiha 

újjászületési jelenete a groteszk keretében épül fel. Az új élet, a tisztaság szakrális 

szimbóluma, a fehér galamb megkettőzve és travesztált képben jelenik meg a zárójelenetben. 

A Bujanyiha testét letakaró lepel alól fehér galambok ezrei bukkannak fel, az égbe 

emelkednek, s követik a sokat sejtető nevű egészségügyi hordóból és mindenféle rongyokból 

eszkábált, papírsárkányként a magasba törő repülő sárkányt. Az újjászületés aktusát az utolsó 

bekezdés zárja le, amelyben a városi iskola tetején álló rozsdás szélkakas kukorékolva új 

kezdetet hirdet.  

  A Bujanyiha halálától a temetésig tartó elbeszélést az öregasszony tetteire, életére 

utaló visszaemlékezések színesítik, amelyek mintha egyetlen kollektív tudatból, kollektív 

emlékezetből bújnának elő, spirálosan visszautalnak egymásra, egy elhangzott gondolat 

tapasztalata már jelen van egy későbbiben. A Prokurátor a temetés szervezésének 

folyamatában egyre biztosabb abban, hogy nem saját akaratából cselekszik, ezt a különféle 

szereplői szempontokból elhangzó, Bujanyihához kötődő csodálatos emlékek, belső 

monológok erősítik. Bujanyiha a leghangsúlyosabb nőalak, egyfajta ellentétes viszonyban is 

áll a többivel, ezt az összefüggést a haláláról szóló elbeszélés rajzolja ki. A fentiekben már 

elemzett menyasszony-metafora értelmezésekor a porosz menyasszony és a tehetetlen 

nőalakok kerülnek egymás mellé, míg a Bujanyiha halálát követő események éppen az ő 

teremtő erejét hangsúlyozzák. Bujanyiha a múlt, a megrekedt asszonyok pedig a jelen 

attribútumai. 

4.3.3 Az élet-halál, kezdet-vég ciklikusság mint egy sajátos identitás  

sarokköve

A porosz menyasszonyt a Kalinyingrádi körzet szinonimájnak tekinthetjük a szerző 

 Vö. Eliade (1987). 15–60.367

 Gennep, A. v. (1960). The Rites of Passage. Chicago, Chicago University Press. 12–13. Utal rá Vass 368

(2004). 16.
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jelképszótárában. A menyasszony egy sajátos státusz, amely határhelyzetet jelent gyermeki és 

felnőtt élet, hajadon és férjezett között, átlépést jelöl egyik életből a másikba. A porosz 

menyasszony egyfajta „örök menyasszony”, hiszen megrekedt a két stádium között, ahogyan 

a Kalinyingrádi körzet a szerző szerint a múlt és jövő, Kelet és Nyugat, Oroszország és 

Európa közé szorult, egyértelműen egyikhez sem kapcsolható. Bujda a szovjet korszakra 

jellemző hipervalóságot imitálja, majd emeli mitikus szintre, azt a pszeudo-várost, amelynek 

létrehozásáról a háborút követően a szovjethatalom erőszakosan és a terület organikus 

folytonosságát megszakítva elhatározta. Bujda elbeszéléseinek világában ily módon, éppen 

egy sajátos újrateremtési aktus során válik hozzáférhetővé a más módokon elérhetetlennek 

bizonyult városi narratíva. Marija Gavrilova, aki az elbeszélésciklusban felépített élet-halál 

fogalmakat vizsgálta, éppen a mítoszteremtést tartja a múlt és jelen közötti kulcsfontosságú 

kapocsnak, hiszen a mítosz emeli a történeti eseményeket kozmikus szférába.  Gavrilova 369

(Epstejn kategóriáinak nyomán) a mitologizációs aktus tárgyában látja az archaikus és a 

posztmodern mítoszteremtés közti különbséget, mivel ezt a szerepet az utóbbiban a 

hétköznapi élet tölti be.  Bujda a városka hétköznapi eseményeit mitologizálja, e sajátos 370

posztmodern aktus során a jelentéktelen elemek magasztosulnak fel kozmikus értelművé. 

Ezzel szoros összefüggésben a mesterséges hipervalóság mitizált „verziója” maga is 

mesterséges, így a szöveg egyfajta görbe tükröt tart elbeszélése tárgya elé. Gavrilova szerint a 

ciklus az élet és a halál mitikus fogalmai köré építi fel a töredékektől az egységes egész felé 

tartó elbeszélést, az ellentétek tükröződése és egymás mellé kerülése azonban éppen a 

teljességre törekvés paradoxonára utal. A szövegekben az élet és a halál fogalmaihoz 

kapcsolódó motívumok kerülnek egymás mellé, a látszólagos ellentétek valójában a mitikus 

gondolkodás láncolatát követik. Gavrilova elemzése nyomán a bujdai nőalakok kiemelten 

fontos metaforikus szerepe összekapcsolhatóvá válik az élet–halál ciklikusságával. A ciklus 

címében szereplő porosz menyasszony az elbeszélésekben szereplő nőalakokon keresztül 

mutatkozik meg egyre több oldaláról, ugyanakkor az összes nőalak menyasszony, ráadásul 

örök menyasszony, amennyiben egy határhelyzetbe zárt élethelyzet foglyai. A metaforán belül 

maradva a várva várt esküvő sosem jön el, így nincs átlépés egyik életből a másikba, s így az 

életből a halálba sem. Mint Gavrilova írja: „Az archaikus hagyományban az esküvő a halállal 

 Гаврилова, М. В. (2012). Концепты „жизни” и „смерти” в книге рассказов Ю. Буйды „Прусская 369

невеста”. Языковые стратегии мифотворчества. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Калининград. (kézirat)

 Эпштейн, M. (1988). Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX. веков. Москва, 273. 370

Idézi Гаврилова (2012). 21.
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és születéssel azonosítható, mivel a földdel való analógia nyomán a nő a földhöz köthető.”   371

  Az Oroszország-anyácska kép különböző transzformációi és variációi öltenek testet a 

nőalakokban. A határhelyzetben rekedt nő a perifériára szorult Kalinyingrádi körzet, egyúttal 

a rutteni metaforalánc folytatójaként Oroszország megtestesítője. Ez az egyszerűsített képlet 

kerül kibontásra a női alakot a várossal összekapcsoló Milenykaja és Maszenykaja című 

elbeszélés két címszereplőjén keresztül. A testvérpárra a háború után letarolt területen 

bukkannak rá, tehát egy hangsúlyosan üres térben jelennek meg, az árvák a pusztítás 

következtében létrejött térbeli hiányt testesítik meg. A lányok egyúttal az új élet ígéretét 

hordozzák Róma eredetmondáját idéző szoptatós jelenettel (történetük kezdetén épp egy 

kutya szoptatja a csecsemőket). A letarolt város romjainn újjászületési, újrateremtési szertartás 

megy végbe, a kulturális ciklikusságnak köszönhetően új kulturális tér lehetősége jön létre. A 

Kalinyingrádi körzet organikus fejlődésének megszakítása traumatikus következményekkel 

járt, többek között kulturális törést okozott. Az így kialakult helyzetben, tehát a tér- és időbeli 

kontinuitás erőszakos megszakítása után hozzáférhetetlenné vált a múlt, új kezdetre van 

szükség. Az ikerlányok története az új kezdet lehetőségét rejti magában, egyúttal azonban a 

lányok sorsának megrekedésén keresztül szemlélteti az organikus fejlődés lehetetlenségét. 

Amiként a város félkész és félholt maradt, úgy alakult a lányok sorsa is, különösen 

hangsúlyos, hogy fejlődésük fizikai és pszichológiai szempontból egyaránt: a lányok 

megálltak a fizikai fejlődésben (törpenövésűek), személyiségüket tekintve pedig a fejlődés, a 

változás elutasításának két szélsőségét képviselik. Egyikük a jóhiszemű naivitás, másikuk az 

epés kiábrándultság megtestesítője.  

  A púpos Maszenykaja és a letarolt város közötti kapcsolatra utal az éjszakai 

férfilátogatókat fogadó látvány: a nő meztelen hassal, azonban letakart arccal fekszik előttük, 

így a férfiak maguk sem lehetnek biztosak abban, kivel is töltik az éjszakát. Ez a 

bizonytalanság és megismerhetetlenség jellemzi az exklávé sajátos narratíváját is. A két nő 

alakja az orosz irodalom hasonmás-motívumát is feleleveníti, egy soha önazonosságra nem 

jutó egész darabjai ők. 

  A Bujanyiha csodája című elbeszélés elemzésekor említett teremtő névadó szerep itt 

különösen hangsúlyos. A kislányok névtelenek élettörténetük városhoz kapcsolódó 

kezdőpontjában, a körzettől valójában elszakíthatatlan módon felmerülő első kérdések után 

(„Ki volt az anyjuk: német?, lengyel?, litván – kideríteni nem sikerült. – Írd: két gyermek 

 Гаврилова (2012). 98. (Saját fordítás – gax)371
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nemzetiségű kislány – utasította komoran a katonai kórház parancsnoka a titkárnőjét (...)” ) 372

végül a Mása és Marina nevet adják a kislányoknak. Felnőttkorukban mindketten új nevet 

kapnak: Mását Bujanyiha nevezi el Milenykajának (kedveskének), míg a púpos Marinát a 

közösség Maszenykajának (picurkának). A lányok kétszer lépnek át világok közti határt: 

elsőként, amikor sorsuk névtelenül és múlt nélkül ideveti őket „ebbe a kis kelet-poroszországi 

városba, amelyet az angol légierő romhalmazzá változtatott”,  másodjára, amikor 373

„kanonizálódik” gúnynevük. Az első esetben a születésüktől megtalálásukig tartó időszakot 

hagyják maguk mögött, ezzel együtt a háború pusztítását, másodjára pedig azt az átmeneti 

időszakot, amelynek végén a közösség valódi, szerves részeivé váltak.  

  A kötet elbeszélései nem kronologikus sorrendben követik egymást, így rendre 

felbukkannak olyan szereplők, akiknek halála egy korábbi szövegrészben következett be (a 

kötet negyvenhét elbeszéléséből negyvenháromban jelenik meg a halál tematikus, motivikus 

vagy metaforikus szinten). Ez egyrészt a korábban már említett élet–halál viszonyrendszert 

erősíti, amely Gavrilova szerint egyfajta ciklikus vegetatív életmodellt jelez, amelyben egyre 

inkább jelentőségét veszti az egyéni halál, ezzel szemben felértékelődik a rendszer egésze, 

azaz a közösség élete.  Másfelől a sajátos időkezelés alapvető kompozíciós eszköz, amely a 374

lineáris elbeszélhetőséget kérdőjelezi meg. Nem egyszerűen időbeli és térbeli elemek előre- és 

visszautalásos rendszeréről van szó, sokkal inkább a tér és idő keretét kiszélesítő 

motívumláncolatról. A római eredetmítosz nem a törpe ikerlányok történetével lép be az 

elbeszélések motivikus világába, mert csak a kötet harmadik elbeszélésével aktivizálódik. A 

hetedik domb című elbeszélés újra a mitologikus Róma toposzát fordítja ki azzal, hogy a 

városka bűzlő temetőjét helyezi a hetedik dombra. A Sztálin utáni szovjet vezetés egy 

kulcsfigurájának, Berijának a nevét viselő gyepmester és segédje egy kocsmai konfliktus után 

a vendégek számára árnyékszékül szolgáló hordóba fullad, „így is kellett őket eltemetnünk, a 

szarral teli hordóban. És bár a sírt másfél tonnányi oltatlan mésszel szórták be, nyilván a 

temetőt hamarosan be kellett zárni.”,  ezzel tehát deszakralizálódik a városi temető. A 375

kulturális ciklikusság játékszerré válik az elbeszélői aktus során, amely a hiány, a veszteség, a 

tátongó űr, tehát a Kalinyingrádi körzetet jellemző legfontosabb kulturális fogalmak felé 

mutat. 

 Bujda (2006). 308.372

 Uo. Az elbeszélés első mondatának idézett második fele hangsúlyosan a szövetséges erőknek tulajdonítja 373

a terület elpusztítását, ez összecseng a háború után a körzetben indult erőteljes szovjet propaganda egyik fő 
üzenetével.

 Гаврилова (2012). 50–51.374

 Bujda (2006). 23.375
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   A narrátor a bevezető szövegrészben megteremti elbeszélése tárgyát, ezt követően 

annulálja, majd a mitikus szféra elérhetetlennek tűnő világába helyezve eltávolítja. Ez a világ 

valójában mégis hozzáférhetőbb a számára végérvényesen elpusztított königsbergi múltnál. 

„Az a bizonyos kislány természetesen sosem létezett. Csupán mítosz, gyermekkorom egyik 

mítosza volt. De az óra – a szív alakú picinyke órája – még mindig jár (hány óra van? – 

örökkévalóság). Ott ragyog szája sarkában az anyajegy. Szemgödréből kiröppen egy lepke – 

az álmok fekete pillangója.”  Ezzel a fragmentált és hiányra épített szovjet kor posztszovjet 376

következményeit értékeli, miközben a gyökértelenség és izolált, történelmi múlttól és 

kulturális emlékezettől megfosztott Kalinyingrádi körzet identitásstruktúráit a szereplők 

jellemének metaforikus szintjén dolgozza fel. 

 Uo. 12.376
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4.4 K. városi narratíva II.: Kalinyingrád mint irodalmi 

toposz Zinovy Zinik műveiben 

A fejezetben korábban elemzett irodalmi alkotásokhoz képest a továbbiakban szemléletváltás 

fedezhető fel. Brodszkij három elemzett művében a poszt-königsbergi Kalinyingrád legfőbb 

kérdései merülnek fel, a tér és idő kontinuitása és összekapcsolhatósága, s leginkább ennek 

kétsége a múlt, jelen és jövő mátrixában. Bujda elbeszélésciklusában a kontinuum hiányának 

következményei kerülnek bemutatásra egy traumatizált identitásstruktúra, a posztszovjet 

valóságkonstrukció imitálásán és egyidejű mitizációján keresztül. A folyamat egy következő 

lépése, amikor K. város önálló toposzként, a sehova sem tartozás sajátos hordozójaként 

jelenik meg Zinovy Zinik emigráns-aspektusának és a posztszovjet identitáskeresés központi 

elemeként. 

  Zinovy Zinik (ez írói neve, eredeti neve Gluzberg) a K. városi narratíva egy sajátos 

alakja, aki sosem élt Kalinyingrádban, édesapja élettörténete révén mégis szervesen 

kapcsolódik a területhez. Ez a kapcsolódás az Apám lába című dokumentum-esszéjében tárul 

fel. Zinik apját a második világháború során Königsberg ostromához vezényelték, ahol 

elvesztette a lábát. A hetvenes években emigrált Zinik 2001-ben tér vissza Moszkvába, 

haldokló apjának utolsó napjaira, és két évvel később Kalinyingrádba utazik, hogy feltárja a 

kapcsolódási pontokat. A mű 2004-es, londoni internetes megjelenéséhez írt előszavában a 

szerző három rövid bekezdésben tematizálja a szöveget, egyúttal bekapcsolja művének 

szemantikai mezejébe a K. városi szöveg prototipikus elemeit, így a hiányt, a veszteséget, a 

traumát egyfelől, valamint Kant alakját, a Königsberg porosz múltja és a jelenkori 

betontenger Kalinyingrád közötti feszültséget másfelől, miközben az apa alakján keresztül a 

szovjet valóság egészére kérdez rá. “(...) hogy úgy mondjam, apám elveszett lábának a 

nyomába eredtem: Immanuel Kant szarkofágjától apám moszkvai sírjáig, az Ismeretlen 

katona sírjától a Mauzóleumig, a kórháztól a krematóriumig, a halál kulisszái mögé. A 

temetés végül is nem más, mint az élet tükre: apám temetése a szovjet élet tükre volt, mivel 

más életet nem ismert.”  Zinovy Zinik esszéje a szovjet élet dokumentuma a halál tükrében, 377

a mesterséges, abszurd valóság dokumentuma a hiány szemszögéből, a központi szervezőelv 

pedig a többszörösen traumatizált és emblematizált Kalinyingrádi körzet és az apa figurájának 

 Részlet a szöveg 2004-es, londoni előszavából. Зиник, З. (2005). Нога моего отца. Урал, 7. http://377

magazines.russ.ru/ural/2005/7/z4.html (utolsó hozzáférés: 2016. 05. 20.) (Saját fordítás – gax)

"156



összekapcsolása. 

  A dokumentarista esszé három nagy fejezetből áll, amelyek során az immár több 

évtizede Londonban élő elbeszélő apja várható halála miatt Moszkvába látogat, ahol 

spirálisan egyre mélyebbre hatol a szovjet múlt és orosz jelen abszurditásába. A posztszovjet 

valóság olyan elemeire figyel fel, amelyek a lakosság számára ugyan a leghétköznapibb 

dolgok, a visszalátogató emigráns azonban a kivülálló státuszából konstatálja és értelmezi 

azokat. A taxi és a tömegközeledés közti átmenetként funkcionáló, fix útvonalon közlekedő 

iránytaxi ajtaja Vasfüggönyként zárja el az utazókat a külvilágtól, akik a minibuszban 

egymáshoz préselődve nem néznek egymásra, idegenek maradnak egymás számára. A 

disszidens többlettudással rendelkezik, de nem bújhat ki a szabályok alól. A Fehér papucs 

(Белые тапочки) című első fejezet az elbeszélő Moszkvába érkeztétől az apa temetésével 

bezárólag főként a jelennel foglalkozik, a Halott zóna (Мертвая зона) című második fejezet 

spektrumába a múlt kerül. A Königsbergnél elvesztett láb szorosan összekapcsolódik a mai 

Kalinyingrád elvesztett múltjával, a város esete egyúttal Zinik legfontosabb kérdését jelzi: mit 

is jelent az emigráció? Menekülési útvonal, az irány, ami kifelé mutat az önmagába záródó, 

kiúttalan szovjet valóságból, vagy épp ellenkezőleg, büntetés, aminek következtében a 

szubjektum megszűnik tartozni valahová, gyökértelenné, emlékezet- és múltnélkülivé válik. 

Az emigráció Zinik életművének központi motívuma, amelynek kiváltó okai között a szerző 

saját életútja mellett a 20. századi orosz emigrációs hullámok, valamint az orosz emigrációs 

irodalom jelentősége és problématikája emelhető ki. 

  A szerző 1975-ben emigrált Izraelbe, rá egy évvel Londonba költözött, máig ott él és 

dolgozik. A hetvenes évek közepére már lezajlott az orosz emigráció harmadik hulláma, 

amikor az 1917-es forradalmat követő első és a második világháború által kiváltott második 

emigrációs szakasz után az ún. „hatvanasok” nemzedéke távozik tömegesen a hruscsovi 

olvadás után brezsnyevi „pangás” kiábrándultságában. A hatvanas évek közepétől olyan 

események jelezték az olvadás végét, mint többek között Szasa Szokolov és Alekszandr 

Szolzsenyicin műveinek betiltása, majd a Joszif Brodszkij elleni per, ami után a költőt 

kényszermunkára ítélték munkakerülésért, valamint az Andrej Szinyavszkij–Julij Danyiel-per, 

amelyet követően mindkettejüket elítélték szovjetellenes propaganda és agitáció vádjával. A 

harmadik emigrációs hullám során a Szovjetunióból távozott művészek a korábbi 

emigránsokkal ellentétben nem tartották céljuknak az otthoni élmények megírását, 

művészetük sokkal inkább a kortárs amerikai és latin-amerikai irodalomra támaszkodott, 

semmint az orosz klasszikus művekre. Ezzel kettős izolációba kerültek, amennyiben az új 
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országon, az új közegen túl a korábbi emigránsoktól is elszigetelődtek.  Zinik ugyan nem e 378

nemzedék tagja, írásában mégis jelen van az „orosz emigrációs hagyaték”, a brit társadalomba 

beilleszkedni nem tudó orosz emigráns történetének rögtön az első mondatában nyilvánvalóvá 

teszi: tisztában van azzal, hogy az emigrációért súlyos árat kell fizetni. „Nem lehet 

büntetlenül feleségül venni egy külföldi nőt és ezzel együtt idegen földre emigrálni: a férfi 

kínzó gyomorégéstől szenvedett.”  Az Apám lábában pedig metsző öngúnnyal fogalmaz. „A 379

kabócák, figyeljék csak meg, nap mint nap ugyanazt a dallamot ciripelik, s ezzel azokra az 

emigránsokra emlékeztetnek, akik – beleértve engem is – képtelenek elfelejteni múltjukat és 

mindig csak azzal kapcsolatban hajtogatják a magukét, így egyenlítve ki valami réges-régi 

számlát. A saját múltjuk önkéntes börtönébe vonult foglyok számára megállt az idő.”   380

  Zinik számára az emigráció nem egy sorsesemény csupán, az emigráció egyfajta 

sajátos irodalmi viszonyulás, amely speciális eszköztárat mozgósít. Az Эмиграция как 

литературный прием című munkája olyan cikkek gyűjteménye, amelyek a szerző 

Szovjetunióból történő távozását követően születtek a világ különböző pontjain. A kötetben 

szereplő legkorábbi szöveg egy 1978-as oxfordi előadás írott változata, de a kötetben helyet 

kapott egy 1986-os, a londoni egyetemen tartott előadás alapján készült tanulmány, az orosz 

irodalom európai kontextusának témájában rendezett 1995-ös skóciai konferencián elhangzott 

előadás szövege, valamint a kilencvenes évektől különféle moszkvai és szentpétervári 

lapokban, periodikákban megjelent szövegek is. A különböző időben, valamint más-más 

kulturális és anyagi térben született szövegek közös pontja a tágan értelmezett emigráció 

legfontosabb elméleti problémáinak felvetése, ezek közül számos kapcsolódik az identitás és 

a múlt összefüggéseinek kérdéséhez. Zinik szerint a szovjet korszak és ezen belül az emigráns 

valóság egyik legsarkalatosabb pontja az Itt és Ott, azaz a Szovjetunió és a kapitalista világ 

(avagy az egész világ, ha tetszik) szembeállítása, ezen keresztül pedig az élet minden pontjára 

kiható dichotomikus gondolkodás.  Ha egy rendszer csak antagonisztikus ellentétekből álló 381

retorikával rendelkezik, az egyúttal szélsőséges gondolkodásmódot kényszerít a benne élő 

emberekre is. Az emigráció Zinik számára nem egy országhatár átlépésével kezdődik, ezzel 

nem csupán a szovjet represszió alatt belső emigrációba kényszerített szerzőkre hivatkozik, 

 Az orosz emigrációs hullámok politikai és irodalmi kontextusáról lásd bővebben a következő kötet 378

fejezeteit, Hetényi Zs. (szerk.) (2002). Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. Budapest, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 213–214., 251–252. 

 Зиник, З. (1986). Руссофобка и фунгофил. London, Russian Roulette Press Ltd. 5.  (Saját fordítás – 379

gax) A regény címe szó szerint „A ruszofób nő és a fungofil férfi”, angolul The Mushroom-Picker címen jelent 
meg 1987-ben.

 Зиник (2005). II. fejezet 16. rész (Saját fordítás – gax)380

 Зиник (2011). 7.381
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hanem kitágítja azt és a nemzet, a múlt fogalmainak elidegenítésével magyarázza, példaként 

pedig Nabokov Humbert Humbertját és Robinson Crusoe-t említi.  Az ún. „emigráns 382

állapotban” megszűnik a valódi nemzetről (Zinik esetében a Szovjetunióról) alkotott kép, 

csupán az emigráns fejében létező virtuális haza ideája köthető már az egykori otthonhoz, 

ennek az ideának azonban megszakad folytonossági kapcsolata a földrajzilag meghatározható 

és fizikálisan létező országgal.  Az ország elhagyása révén bekövetkező, fizikailag 383

megvalósuló emigráció is többszörösen problematikus az identitás szempontjából, hiszen az 

ország, amelynek állampolgárságát Zinik az emigráció következtében elvesztette a hetvenes 

években, ma már nem létezik a világ politikai térképén.  A Szovjetunió, valamint annak 384

felbomlása groteszk következményekkel járt. A Szovjetunióból emigrált orosz értelmiség 

anyanyelve sok esetben a szovjet nyelv maradt, a szovjet rezsim gyökeret vert ideológiai 

lexikája felülírhatósága kérdéses. Az Apám lába elbeszélői pozícióját az Эмиграция как 

литературный прием részletesen kidolgozott emigráns-koncepciója motiválja és világítja 

meg, a saját múlt elérhetetlensége, valamint az apa és a fia közötti valódi párbeszéd hiánya a 

szovjet érából következő identitásválság megnyilvánulása. 

  Az Apám lába második fejezetének tizenhét része az orientációs pont keresésével 

telik történelmi, filozófiai, politikai értelemben, de egyúttal egy dialógus kísérlete is a 

személyes múlt egy szeletével, az ízig-vérig a szovjet korszakhoz tartozó apa történetével. A 

szövegben fontos a szovjet életre jellemző végletes kétpólusú eszmerendszer. Ilyen a már 

említett Mi és Mások (Itt és Ott) szembeállítás, de számos ilyen ellentétpár ragadható meg, 

így a (kreált) valóság és a fantázia, tehát a mindennapi élet és egy vágyott világ distinkciója. 

„Olyan világ volt ez, ahol az ideálok nem kerültek semmilyen kapcsolatba a realitással (...), 

olyan világ volt ez, ahol a vágyak valóságnak adták ki magukat”  – a szöveg Kant 385

kategorikus imperatívuszához hasonlítja a szovjet ideológiát, amely erkölcsi maximaként a 

legfőbb törvény, egyúttal azonban nem állít semmi konkrétat arról, miként is éljük az 

életünket. A szovjet ideológia valójában nem mondott semmit az életről. Ennek egy radikális 

példája a múltról való hallgatás, aminek szürreális esete az, ami Kalinyingráddal történt, de a 

szovjet kor telis-tele volt ezzel a hallgatással, a jelenből a múltba való átjárás 

 Uo. 17.382

 Zinik felveti a városi térben keletkező ellentét problémáját is, amikor a belső, elképzelt ideális város és a 383

valós tér szembenállását két külön világ oppozíciójaként írja le, megfogalmazásában ez egyfajta „legsajátabb a 
nem saját városok közül” érzet. („В этом, самом своем из не своих городов...”) Зиник (2011). 96–97.

 „В 70-х годах прошлого века я потерял гражданство страны, которая больше не существует на 384

политической карте мира.” Uo. 5. A helyzet megismétli az 1917 körül emigrált nemzedék helyzetét, akik soha 
nem térhettek vissza a megszűnt cári Oroszországba.

 Зиник (2005). II. fejezet 3. rész (Saját fordítás – gax)385
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megszüntetésével pedig vákuum képződött. A szovjet ideológia tehát úgy nem mondott 

semmit az életről, hogy közben létrehozott egy kvázi-életet, egy hipervalóságot, egy virtuális 

jelent. A moszkvai Vörös téren május 9-én masírozó háborús veteránokat egyfajta vasfüggöny 

választja el gyermekeiktől, a jelentől, amiként a szovjet vezetőket a Lenin mauzóleum 

tribünje az egész világtól. A szovjet hatalom örök gyerekek felett uralkodott, akik egyfajta 

Sohaországban éltek (Zinik nem felejti el megemlíteni, hogy a Pán Péter szerzője, J. M. 

Barrie éppen május 9-én született). A fejezet végén végképp egyértelműsíti ítéletét a 

szovjethatalom nyomása alatt létezett társadalomról. „Észrevették már, hogy az őrültek 

gyakorlatilag nem öregszenek? A gondolat az, amitől öregszünk. A történet az örök gyermek 

Pán Péterről nem más, mint a feltartóztatott fejlődés legendája. Ez a gondolat 

megtorpanása.”  386

  A gyermeki állapot mellett visszatérő elem a szövegben a látás hiánya, nem-látás, 

vakság, valamint az őrülethez köthető optimizmus, amely az orosz kultúrtörténet szent 

együgyü alakját idézi.  Ugyanakkor, a végletes ellentétek szellemében különleges hangsúlyt 387

kap e fenti jellemzők ellentéte, így a vakság mellett a látás, amely az elbeszélőhöz 

kapcsolódik, és amely a széttöredezett történelmet összekapcsoló szálakat kutatja.  388

Motivikus szinten is párhuzam vonható az Эмиграция как литературный прием és az Apám 

lába között. Mindkét műben hangsúlyos a Politbüró tagjainak statikus, időn túli ábrázolása, 

ami a szovjet rezsim jelenbe ágyazottságát, a sajátosan mesterséges örök jelen állapotát 

testesíti meg. Az Apám lába magyarul is megjelent alfejezetének végén található egy érdekes 

versidézet, amely a boldogás kulcsát kovácsoló, ereje teljében lévő szovjet népet idézi, 

miközben Héphaisztosz mitológiai alakja árnyalja a kovács-metaforát.  Az Эмиграция как 389

литературный прием is használja a metaforát, noha itt a kalapácsok Sztálin vezér szobrát 

 Uo. II. fejezet 16. rész (Saját fordítás – gax)386

 Vö. „Наши отцы закрывали глаза на трудности, сжимали зубы и шли вперед, к светлому 387

будущему, ведомые долгом и лозунгом, вопреки своим инстинктам и интуиции.” Uo. II. fejezet 3. rész 
„Оптимизм отца подорвало исчезновение горизонта впереди.” Uo. (Kiemelés tőlem – gax)

 „Я заглянул в глазок печи. Там чье-то мертвое тело щедро отдавало всю свою энергию, 388

накопленную отчаянной борьбой за существование во время голода, эпидемий, войн. Распадающееся 
огненными углями, в крошеве искр, тело казалось громадным городом. Я знаю, что я увидел. Я увидел в 
окошке крематорной печи горящий Кёнигсберг. Как будто живые, распадающиеся раскаленные уголья 
были похожи на кучки жителей в ловушке пылающих стен; голова покойника в ореоле кремационного 
жара была руинами собора под бомбами и обстрелом советской артиллерии; по закоулкам мертвой 
плоти, вспыхивающей искрами, пробегали отсветы, как танки, чьи гусеницы были обмазаны горящим 
мазутом, а обнажившиеся в раскаленной печи кости покойника напоминали горящую библиотеку 
университета Альбертина. Я многое увидел в этом глазке кремационной печи. Я увидел безумное лицо 
Иммануила Канта, искаженное кошмаром, когда однажды ночной колпак у него на голове загорелся от 
свечи.” Uo. II. fejezet 8. rész (Kiemelés tőlem – gax)

 Zinik, Z. (2013). Apám lába. Részlet. Ford. Gaál X. In Hetényi Zs. (szerk.) (2013). 2Pofon. Műfordítás 389

antológia. Budapest, Dolce Filologia X, 133.; Зиник (2011). 9. 
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építik. Ezek az átfedések a már említett teoretikus síkon válnak kiemelkedően fontossá, 

tulajdonképpen ezt foglalja össze Zinik a következőképpen: „A Nagy-Britanniába 

költözésemet követő első években az új valóságból kizárólag azokra a szempontra lettem 

figyelmes, amelyeket az oroszországi múltam világított meg és tükrözött. Most azonban 

minden az ellenkezőjére fordult, figyelmemet az oroszországi valóság azon elemei keltik fel 

különösképp, amelyekben valamiképp angliai tapasztalataim tükröződnek vagy vetnek 

árnyékot. A fény forrása és iránya megváltozott.”  390

  Az elhallgatott múlt, a gyermeki állapotban tartott társadalom, az elhagyott 

anyaország – ezek a motívumok mind a hiányból fakadnak, a hiány, illetve az azt elfedő 

szimulakrum leghangsúlyosabb jelölője a műben a protézis. Egy hiányzó testrész helyén 

hivatott annak funkcióját ellátni, az anyatest részévé válni, ez azonban lehetetlen, az élő hús 

és a mesterséges anyag megfér egymás mellett, de nem élnek szimbiózisban, s végképp nem 

válnak eggyé. A Vörös téren felvonuló, tankokból integető katonáknak csupán a felsőteste 

látszik, mintha testük a tankok folytatása lenne, e sajátos kentaur-kép is egyfajta protézis-

jelenség, amennyiben a 20. század katasztrófáit túlélő ember feltétlenül az élő hús és a 

fémeszközök, főként fegyverek kapcsolataként jelenik meg. A protézis nem emberi, nem élő, 

nem egyedi, nem pótolhatatlan. Protézisgyártó üzemekben állítják elő, ezeknél (Zinik apja 

esetében éppen a Karl Marx nevét viselő üzemnél) szerzi be a többnyire háborús veterán 

rokkant az elhasználódott művégtag helyett az újat. Az a különbség, ami a szovjet időkben is 

megvolt a gyári protézisre jogosult veteránok és az azt „nem érdemlők”, így falábon vagy 

egyszerűen a lábcsonkokon közlekedő rokkantak között, az idő előre haladtával egyre csak 

nő: a jövőben a gazdagok egyszerűen megfizetik majd elvesztett végtagjaik vagy szerveik 

„újra növesztését” a génmanipuláció és a klónozás segítségével, a többség azonban továbbra 

is protézist lesz kénytelen használni. Az igazi végtag valójában pótolhatatlan, az anyatesttől 

elvágott darab visszaillesztése fércmunka. A hiányzó testrész problematikájának egy 

parafrázisa Zinik szövegében a moszkvai Szépművészeti Múzeumban kiállított görög torzók 

párhuzama.  A szobrok csupán az eredeti alkotások gipszmásolatai, aminek felismerése 391

komoly traumát okozott egykor a gyermek szemlélőnek, számára ez az egzakt történelmi és 

kulturális múlt megingathatóságának jele. A gipsztorzók is a pótolhatóság fogalomkörét 

mozgósítják, közülük is főként a milói Vénusz szobra, amelynek karjain kívül a bal lába is 

hiányzik, ennek helyén egy vastag vasrúd biztosítja a szobor stabilitását. A láb nélküli Vénusz 

 Зиник (2011). 32. (Saját fordítás – gax)390

 Zinik (2013). 134–138.391
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előtt áll Zinik láb nélküli apja, mindkét test hiányos, egymás tükörképei egy-egy feltűnően 

idegen protézissel: a gipszalak és az emberi test is egy-egy vasrúdban végződik. Egyik test 

sem az, aminek látszik, avagy próbál látszani: az előbbi a késő hellenizmus, s egyúttal az ókor 

egyik leghíresebb csonka szobrának gipszmásolata, az utóbbi a háborús veterán büszke és 

hősies alakjának torzója. Élő és halott, természetes és mesterséges, végső soron pedig saját és 

idegen dichotómiáját jeleníti meg mindez – az élő test és a protézis, és ehhez hasonlóan 

Oroszország-anyaföld és tőle térben és időben, történelemben és emlékezetben is elszakadva 

és diszkontinuitásban létező Kalinyingrád szembenállása. K. város esete szerves része az 

Apám lába szövegének, többszörös áttételek mentén, a szöveg több szintjén. Az elsődleges, 

konkrétan nevesített kalinyingrádi emlékeken, gondolatkísérleteken túl a motívumok szintjén 

is folyamatos oda-vissza utalások találhatók a szövegben. A többszöri hivatkozás Kantra és a 

kategorikus imperatívuszra, az átnevezés, és ezzel a név megkettőzése, valamint az álnév 

szemantikai problémája, a költözés/költöztetés fogalomköre, egyszersmind a származás 

meghatározásának nehézségei mind-mind a kalinyingrádi abszurditás szűrőjén keresztül 

láttatják a szovjet korszak egészének értelmezhetetlenségét. Ezen vektorok mind azonos 

irányba mutatnak: a szovjet valóság következtében „emigráns állapotba” kényszerült  

individuum sorsán keresztül az egész szovjet nép talajvesztettsége felé. A térképről eltüntetett 

városok a lakosok mentális térképeinek részeként léteztek tovább egy olyan civilizációban, 

amely a kollektív szóbeli diskurzusok nyomán őrizte emlékeit. Zinik nem csak Königsberg/

Kalinyingrádról, hanem a szovjet korszakról egészében állapítja meg: belső és külső világ 

szükségképpen nem egyesíthető, a szubjektum saját iránytűje segítségével azonban képes 

eligazodni köztük, míg ennek hiányában a „bolygó zsidó” egész nemzedéke kel életre. 

„Próbáljuk összeegyeztetni nosztalgikus topográfiánkat, belső iránytűnket a minket körülvevő 

furcsa, idegen valósággal. Vajon e két geográfia felcserélhetőségének mértéke nem az 

emigráns lét és a minket körülvevő élet összeegyeztethetetlenségének mércéje is egyúttal?”  392

  Az Эмиграция как литературный прием szövegeiben Zinik az elidegenedés és a 

kirekesztettség, ezeken keresztül pedig a múlt és az önazonosság elvesztéséből fakadó 

posztszovjet traumát és a pótolhatatlan hiány érzését definiálja és foglalja elméleti keretbe is. 

Az Apám lába ugyanezt a problematikát járja körül a féllábú apa – Kalinyingrád – szovjet 

rezsim – posztszovjet valóság táguló metaforán keresztül. Az emigráció mint állapot és mint 

irodalmi eszköz, valamint a Kalinyingrád-problémának a ziniki emigráció-elmélethez történő 

 Зиник (2005). II. fejezet 10. rész (Saját fordítás – gax)392
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közelítése egy olyan Kalinyingrád-képlet kidolgozása felé mutat, amely az identitás, az 

emlékezés és a kontinuitás fogalmain keresztül akár filozófiai kérdésfelvetést tesz lehetővé. 
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4.5 K. városi narratíva III.: A kalinyingrádi kispróza 

napjainkban 

Napjaink K. városi szépirodalma már egy újabb generáció szövegkorpusza, olyan szerzők 

művei, akik életük túlnyomó részét a Kalinyingrádi körzetben, s főként Kalinyingrádban élik 

vagy élték. Fő kérdésük a múlt helyett már a jövőre vonatkozik, miközben nem szoríthatják 

háttérbe a két idősík közötti ok-okozati kapcsolatot. Az elérhetetlen menyasszony képét a 

stilizált városkép, egyfajta misztikus urbanizációs irány váltja fel. A város fontos építészeti, 

urbanisztikai elemei már a korábban tárgyalt königsbergi és kalinyingrádi szövegekben is 

előtérbe kerültek, hiszen Karamzin dóm-képzetétől Brodszkij vár-tükröződéséig számos 

emblematikus városi artifact szerepelt fontos szemantikai gócpontként. Jelentős eltérés a jelen 

fejezet tárgyát képező szövegek városképében a városi elemek „iránya”, azaz, hogy térben és 

időben hova irányítja az elbeszélői én, a lírai alany gondolatmenetét. Brodszkij műveivel 

bezárólag ez az irány a múlt, Bujdánál sokszor a múlt és a jelen kapcsolata (avagy épp e 

kapcsolat hiánya), míg az elmúlt másfél-két évtized kalinyingrádi alkotóinak szövegeiben ez 

már a jelen és a jövő közti kapcsolatra kérdez rá, a háttérben lebegő múlt pedig a porosz 

történeti időkről a szovjet rezsim idejére helyeződik át. 

  A 2006-ban publikált Kalinyingrádi elbeszélések antológiája  című gyűjteményes 393

kötet szerkesztői előszava valamelyest törvényszerűen a körzet háborús múltjára, majd az 

abból következő vákuumra támaszkodik, első mondatában mégis az Oroszország és Európa 

peremén, Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó terület irodalmának sajátos szerepét 

hangsúlyozza. A múlt felidézése határozott szerkesztői irányultságot közvetít: az irodalom 

ilyen helyzetben különösen markáns szereppel rendelkezik, identifikációs célokat szolgál 

(amely a szerkesztő Gluskin szerint egyértelműen és határozottan az orosz nyelv megőrzésén 

és az orosz kultúra folytatásán keresztül a Kelet felé tolódás képét vázolja az olvasó előtt). Az 

előszó a továbbiakban röviden áttekinti a kalinyingrádi irodalmi szcéna alakulását a háború 

utáni időszaktól kezdve, hangsúlyosan ebbe a narratívába igyekszik csatolni az Antológia 

saját szövegeit. A bevezető szöveg egy olyan Königsberg képét vetíti az olvasó elé, amely 

szinte mágikus erőterével kiemelkedő jelentőségű alkotókat vonzott az évszázadok során. Az 

 Глушкин, О. (сост.) (2006). Антология калининградского рассказа. Калининград, ИП Мишуткина 393

И.В.
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előszó egyrészt hangsúlyozza, hogy a város és vonzáskörzete Hoffmann, Kant és a litván 

nemzeti irodalom megalapozójának tekintett Donelaitis otthonaként szolgált, másrészt kitér 

Bolotov, Karamzin és Brodszkij térséghez kötődésén túl Alekszandr Szolzsenyicin 

kalinyingrádi látogatására is.  

4.5.1 Jurij Ivanov, a kalinyingrádi szépirodalom kezdőpontja

Az Antológia szerkesztője három alkotót emel ki a kalinyingrádi szépirodalmi és kulturális 

élet fellendítőiként. Egyrészt Jurij Bujdát, akinek jelen dolgozatban is elemzett A porosz 

menyasszony című művéből két elbeszélést közöl a gyűjtemény – egyértelműen az ő művei 

tekinthetők a legelterjedtebb K. városi irodalmi műveknek az ezredforduló környékéről és 

napjainkból. Bujda mellett Jurij Ivanovról és Sam Simkinről mint a háború utáni művészeti 

életben betöltött kulcsfigurákról beszél. A két alkotó, s különösképpen a főművével a 

történelmi regény és a memoár műfajához közelítő Ivanov historizáló hangneme és 

elbeszélésmódja idegen a legújabb kalinyingrádi irodalomtól, előzményként mégis fontos 

kitérni az író munkásságára. 

  Ivanov részt vett Königsberg ostromában és 1957 óta élt a városban. A háború utáni 

években tengerészként járta a világot, legtöbb művében ezeken az élményeken keresztül 

beszél az otthonkeresés, valamint az otthon fogalmának értelmezési lehetőségeiről. Танцы в 

крематории (Tánc a krematóriumban) című regénye és Легенды Куршской косы (A Kur-

földnyelv legendái) című elbeszélésciklusa tematikusan köthető a Kalinyingrád-képlet 

problematikájához, mindkettő a memoár műfajához közelít.  

  A Tánc a krematóriumban tíz epizódnak nevezett, az utolsót leszámítva számozott 

részből áll és három idősík váltakozásából épül fel. Ezek kronologikus sorrendben az 

alábbiak: (1) Königsberg közvetlenül a háborút követő időszakban, (2) valószínűsíthetően 

évtizedekkel később egy tengerjáróhajó, (3) újabb évekkel, évtizedekkel később egy meg nem 

nevezett kolostor. A szöveg már az első epizódban bevezeti a letarolt területre jellemző 

legfőbb motivikus jegyeket. A narrátor fiatal katonaként a kapitulált Königsberg és Kelet-

Poroszország területén található több ezer halott eltemetésével megbízott egyik osztag tagja. A 

temetetlen halottak, a temetés aktusa és a folyamatosan feltörő és koporsókat elmosó belvíz 

egyfajta sziszüphoszi munka körforgását alkotja meg. Amint az egyik szereplő megjegyzi, 
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megközelítőleg harmincezer halottat temettek el, ami szerinte egy kisebb város lakossága.  394

A „temetőbrigád” a szovjetek által leigázott Königsberg nevű várost és Kelet-Poroszország 

többi szétzilált területét temeti. A haldokló város toposza többször visszatér a fejezetek során, 

többek között a Эпизод 4. – Танцы в крематории (Negyedik epizód – Tánc a 

krematóriumban) című fejezetben, ahol a leningrádi blokád mint a város haldoklásának képe 

jelenik meg.   395

  A lebombázott königsbergi házak tégláit más oroszországi nagyvárosok újjáépítésére 

használták fel. A szövegben ez kettős jelentést hordoz: egyrészt az elpusztított város 

szétdarabolásának aktusára utal, másrészt épp ellenkezőleg, egyfajta új összetartó erőt is 

szimbolizál, mert a téglák Leningrád, Riga és Klaipėda újjáépítésénél kerülnek felhasználásra 

az elbeszélő édesapja szerint, így a pusztulásra ítélt Königsberg virtuális kapcsolatba kerül 

egyrészt a porosz múlttal (Klaipėda, az egykori Memel valaha porosz főváros volt, Riga pedig 

egykor szintén a Hanza-szövetség tagja), másrészt a szovjet valósággal, a náci pusztítás egyik 

legjelentősebb orosz szimbólumává vált Leningrád révén.  A nyolcadik epizód „A halott 396

város” címet viseli, ebben a fejezetben koncentráltan jelennek meg a königsbergi múlt 

eltörlésére tett kísérletek és azok következményei. Hangsúlyos a Kalinyingrád-képlet egyik 

legjelentősebb eleme, az átnevezés, amely ebben a fejezetben az identitás erőszakos 

átalakításának személyes eseteként jelenik meg egy Karl nevű német kisfiú Nyikolajra történő 

átkeresztelésében.  397

  A múlt elvesztésére és az identifikációs folyamatok nehézségére utal az első epizód 

végén megjelenő hasonmás-motívum: az elbeszélő egy rá megszólalásig hasonlító, főbe lőtt 

fiatal fiú testére bukkan, akinek kezén egy tetovált vasmacska és a cirill B betű látható.  A 398

meghasonlott főhős ezután nem temet több halottat. Már az első epizódban utalás történik az 

elpusztítandó német múlt és a megépítendő szovjet valóság ütközésére, e szembenállás egyik 

példája a város központjában épen maradt Schiller szobor.  

  A hetedik és nyolcadik fejezetben a leningrádi blokád már egy motívumsor 

 „Знаешь, я подсчитал, мы почти тридцать тысяч зало-патили, — говорит Валька. — Целый 394

небольшой городок народу в землю уложили.” Иванов, Ю. (2006). Танцы в крематории. Десять эпизодов 
кёнигсбергской жизни. Калининград, ИП Мишуткина И. В. 29.

 Uo. 141.395

 „Отец мне говорил, что этот кёнигсбергский кирпич увозят в Клайпеду, Ригу и Ленинград. 396

Чтобы восста- навливать там разрушенные бомбежками и артиллерийскими обстрелами дома. 
Может, это и правильно? Разрушили — теперь стройте!” Uo. 166.

 Uo. 284.397

 Uo. 59. A vasmacska a tengerészlétre utal, ezzel is azonosságot feltételez az elbeszélő és a halott fiú 398

között, ugyanakkor egyfajta általánosítás is végbemegy, amennyiben a vasmacska a későbbiekben a szovjet 
tengerészet egyik jelentős központjává alakuló Kalinyingrádi körzetet, s főként Baltyijszk városát idézi meg.
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elemeként jelenik meg. Az elbeszélő gyermekkora a blokád idején, fiatalkora a letarolt 

Königsbergben, fiatal felnőttkora a hajón, felnőtt vagy öregkora pedig a kolostor zárt 

világában játszódik. A négy helyszín az izoláció különböző stádiumait jelöli. A bezártság az 

idő múlásával fordított arányosságban csökken, a blokád élet-halál küzdelmétől az önként 

vállalt kolostori létig jut az elbeszélő. Az utolsó fejezet végére az identitáskeresés önálló 

döntéseként az elbeszélő az 1990-es évek elején visszatér Kalinyingrádba. A rendszerváltás 

utáni első évek a múlttal való szembesülés lehetőségét kínálják. 

  Ivanov Легенды Куршской косы című ciklusának három elbeszélése szerepel az 

Antológiában. Ez a ciklus a fent tárgyalt regényhez képest elmozdulást jelent, a főként lírai 

visszaemlékezésekből álló szövegegyüttesben a hangsúly Königsbergről áthelyeződik a 

tengerparti vidék természeti jelenségeinek misztikus terébe. 

4.5.2 Kelet és Nyugat közelítése a kortárs kalinyingrádi szépirodalmi  

alkotásokban. Konsztantyin Davidov-Tyiscsenko és Igor Belov  

várostextusai

 Az Antológia, műfajából adódóan tág spektrumú rálátást kínál a kilencvenes és kétezres 

évek szépirodalmi alkotásaira. Az alábbiakban azoknak az elbeszéléseknek az elemzésére 

szorítkozom, amelyek szervesen kapcsolódnak a főként Brodszkij és Bujda műveiben 

kirajzolódó motivikus hálóhoz, és akár új irányok bevezetésével bővítik azt. 

  Konsztantyin Davidov-Tiscsenko Хроника прошлого лета (A tavalyi nyár 

krónikája) című elbeszélése a múlt és jelen közötti kapcsolat egy évezredes műfajára, a 

krónikára utal címében, ami sajátos ellentétben áll a tér és idő szövegben hangsúlyozott 

szakadozottságával. A krónikák kronologikus sorrendben, tényszerűen számolnak be egy 

bizonyos időszak eseményeiről. Ez a krónika ellenben múlt és jelen rendezetlen viszonyáról 

beszél. Az első bekezdés megelőlegezi a szöveg fő szervezőelvét, a változatlanságot és a 

kegyetlen egyhangúságot azzal, hogy a nap körforgását egy minimálisan változó, zárt 

ciklusként jeleníti meg: „Reggel hó és eső, napközben eső hó nélkül, este rothadt/bűzös, 

meleg hó eső nélkül.”  A főszereplő nagyanyjának halála után a kiüresedett szoba 399

mozdulatlan dermedtsége, kényelmetlen üressége a bezártság érzetét hangsúlyozza. A szoba 

  „Утром – снег с дождем, днем – дождь без снега, вечером – тухлый теплый снег без дождя.” 399

Давыдов-Тищенко, К. (2006). Хроника прошлого лета In Глушкин (2006). 108. (Saját fordítás – gax)
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egy félreeső falszegletében egy szinte mágikus erővel rendelkező Lenin portré lóg, Valentyin, 

a narrátor elnémul és mozdulatlanná dermed „Iljics” tekintetétől, nincs ereje ahhoz, hogy 

leakassza a falról. Fullasztó statikusságával a szoba a posztszovjet valóság metaforája. A 

dermedt múlt sajátos szimptómái a városi térben is jelen vannak: a még meredező, de már 

üresen álló tribünök a főtereken a kreált szovjet valóság lenyomatai, amelyek 

megakadályozzák a továbblépést. Az elbeszélés ötödik oldalán elhangzik a mű központi 

kérdése, a Csernisevszkij-, ill. Lenin-reminiszcenciát parodizáló „most aztán mit 

tegyünk?”.  A szövegben azonban a kiúttalanság állapotát erősítik a megrekedtség különféle 400

jelölői. A szorosan egymásra épült háztömbök, a nyomasztó és zajos vas bejáratok a bezártság 

térélményét erősítik, amely a sajátos „örök jelen” vákuumával társulva a tér és idő 

kontinuitását, a lineáris folytathatóságát teszi lehetetlenné.  

  Valentyin magányosan töltött karácsony éjszakáján delíriumos állapotban egyfajta 

történelmi narratíva felépítésére tesz kísérletet, de az ok-okozati viszonyrendszer csődöt 

mond, az orosz történelem fő fordulatai mélypontokhoz vezettek. Ádám kiűzetése, a varégok 

megjelenése, Rettegett Iván és az opricsnyikok veszedelmes ideje, Pétervár megépítése a 

mocsaras semmi közepén – a sort kisebb-nagyobb ugrásokkal Sztolipin idejéig vezeti, végül 

pedig levonja a végkövetkeztetést: „Orosz Idea nem létezik. Orosz mítosz létezik csupán, egy 

teremtett legenda, egy összeszűkült fantázia, mint mikor a meggondolatlan gyermek a tűzzel 

játszik...”  Központi szerepet tölt be a mesterségesen teremtett valóság mellett a hasonlóan 401

erőszakos módon létrehozott legendárium. Az üresen tátongó tribünök hangsúlyozzák az 

emelvényeket létrehozó ideológia ürességét, a megalomán szovjet szimulált valóság még 

fennmaradt darabjai.  

  Valentyin késő éjszaka a város sötét utcáin barangol, a város megfejthetetlen 

titokzatosságát az alvó utcák is elrejtik előle – ráadásul mindez karácsony éjszaka történik, az 

ünnep rituális kontextusában. Hirtelen falak emelkednek ott, ahol korábban szabad volt az 

átjárás, a város ködös labirintussá alakul. A bolyongás-jelenet leggyakrabban visszatérő 

jelzője a ködös, amely egészen a fantasztikumig erősíti a város átláthatatlanságát.  A 402

labirintus tovább szűkül, a bukdácsoló férfi egyre szűkülő, körkörös útvonalon halad, így az 

elbeszélés elején még csak az idő múlását jelző zárt ciklus itt már a tér érzékelésére is 

vonatkozik. A tér és idő elválaszthatatlanná válik, a három dimeziós tér négydimenzióssá 

 „Мучительный вопрос что же теперь делать? Где найти себе мести в этом бессмысленном 400

мире?” Uo. 112. Vö. Чернышевский, Н. Г.: Что делать? (1862), Ленин, В. И: Что делать? (1902)
 Uo. 122. (Saját fordítás – gax)401

 „Ночь, мать тьмы, была фантастична.” Uo. 127.402
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tágul, és a tér-idő forgatagában a férfi teljesen elveszti tájékozódóképességét. Egyszerre 

mégiscsak kijut a Fő sugárútra, maga sem tudja, hogyan. Az oroszul Központi proszpekt nevet 

viselő út a világ közepe, szakrális tér. Miután egy GROB (гроб, koporsó) feliratú jármű 

száguld el mellette, a férfi hányni kezd, majd a szobájában felébredve megnyugvással 

konstatálja, hogy mindez csak álom volt. Ágyában egy ismeretlen nőt talál. Hiába nézik 

együtt a várost az ablakból, az továbbra is rideg, halott és néma, nem felel arra a kérdésre, 

hogy „most aztán mit tegyünk”? A mű az orosz kultúrtörténet legjelentősebb kérdéseit 

sorakoztatja fel, miközben az otthontalanság és magány nyomasztó élményét a posztszovjet 

trauma nyomait hordozó városi térre vetíti ki. 

  A Brodszkij-Venclova Képeslap-textus folytatását jelzi versének címében Igor Belov. 

Az „Открытка из Вильнюса” („Képeslap Vilniusból”)  a Солнечный удар (Napszúrás) 403

című kortárs kalinyingrádi antológiában jelent meg 2011-ben. A két „előd” írásainak 

motivikus struktúrájából a legfőbb elemek megtalálhatók Belov művében. Brodszkijnál kettős 

szereppel rendelkezik a víz, szétdarabolja a tükröződő várost, a tükörképekből újraépíti, ám ez 

az új konstruktum nem lehet valós – a víz tehát paradox módon a rekonstruálhatatlanság 

jelölője. Venclova művében ez a hozzáférhetetlenség a kollektivitás és az individuum 

szembenállásából következik, az esőben elmosódott arc az identifikációs folyamatok 

lehetségességét vonja kétségbe. A Belov-versben is kettős szerepet kap a víz. A lírai én egy 

képeslapot tart a kezében, amelynek írása olvashatatlanná mosódott. Így egyrészt elérhetetlen 

marad az üzenet, másrészt a válaszként születő vers-képeslap is elküldetlen marad. Ennek 

fényében a versszak második sorában megjelenő kallódó palackposta képe mindkét üzenetre 

vonatkozik: a kapott olvashatatlan marad, a megírt pedig elküldetlen. A valós kommunikáció 

annulálása megy végbe. A negyedik versszak „Halálom után is emlékezni fogok rád” 

felkiáltása az utolsó versszakban említett két külön világig tart ki. Az utazás toposzaként 

megjelenő vonat szintén kettős szerepű: lehet a világok közötti távolság meghódításának 

eszköze, ugyanakkor egyfajta „örök Venyicska” képre utalva a céljához soha meg nem érkező 

utazás, annak tágításával egyúttal az otthontalanság és kitaszítottság jelölője. A nyugtalanító 

kérdésre a választ a címben megjelenő pszeudo-műfaj, tehát a képeslap, ill. a „K. városi 

képeslapok” metatextusa sugallhatja. A brodszkiji képeslap a középkori romok között 

botorkáló múlt kísérteteiről tudósít, Venclova szövegében a várost nem a múlt 

elhomályosulása, hanem a jelen erőszakossága (a paneltömbök) és az azonosíthatatlanság 

 Белов, И. (2011). Открытка из Вильнюса. In Белов, И. – Мичайлов, С. (cост.) (2011). Солнечный 403

удар. Современная калининградская литература. Калининград, Музей Янтаря, 151.
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teszi halott várossá. Mindkét szöveg K. városról szól. A legnagyobb különbség a két előd és 

Belov műve között, hogy az utóbbi nem K. városból ír, ellenkezőleg, sejthetően K. városba 

címzi szövegét. Vilnius és a korábbi művekben terra incognitaként létező K. város között 

tehát létezik kapcsolat, s noha ez virtuális (hiszen nem postázható a képeslap), a szöveg mégis 

a területet övező vákuum csökkenését jelzi.  

  Belov több művében találunk szembeszökő utalásokat a – főleg nyugati – populáris 

kultúrára, amelyek a kalinyingrádi bezártság, a Kelet–Nyugat enyhítésére, mintegy a terület és 

a világ közelítésére szolgálnak. Művei emellett kortárs kalinyingrádi szubkulturális elemeket 

is használnak. A „Dreadnought” című versben a Bigoudi (Hajcsavarók) nevű, 2000-ben 

alakult kalinyingrádi zenekar, majd két versszakkal később a jelenleg Kalinyingrádban élő 

Jevgenyij Griskovec író neve bukkan fel. A két név a gyakorlatban is összetartozik, a zenekar 

és az író több közös lemezt is készített. Amint az a vers első soraiból kiderül, a cím egy 

népszerű kalinyingrádi kocsmára utal, amely a Händel utcában található.  A vers első 404

felének fontos jelzései ezek, amelyek segítségével a város egy körülhatárolható szubkulturális 

közegét jeleníti meg. A vers negyedik, középső versszakában a helyi idő a központi elem, 

amely „mosolyogva, de arc nélkül” tűnik fel Griskovec gyötrődő hangját szólaltatva meg. A 

helyi idő egyúttal utalhat a kalinyingrádi Alekszandr Popagyin Местное время. Прогулки по 

Калининграду (Helyi idő. Kalinyingrádi séták)  című kötetére, amely a városi legendák, a 405

városmítosz, az emlékezetpolitikai anomáliákból adódó sajátos városszövet inkább 

esszéisztikus, semmint tudományos igényű áttekintése. Másfelől a kocsmában ülőket foglyul 

ejti ez a helyi idő: az idő mintha megállt volna, ők pedig csak találgathatják, mikor jön el a 

pirkadat. Ezzel a bezártság-érzettel az egykor – geopolitikai értelemben pedig mindmáig – 

zárványként létezett körzet és a kocsma között metonimikus kapcsolat jön létre. 

  A vers elsődleges kontextusa egy randevú, így a mű elsősorban szerelmi líraként 

olvasható, amely azonban elszakíthatatlan a kalinyingrádi városszövettől. Ez fokozódik a két 

utolsó versszakban, amikor a kikötői fényekben úszó szupermarket emléke idéződik fel. Ez 

lehet a Pregel folyó partjától nem messze található, a valóságban is létező pláza épülete, míg a 

kikötővel a plázától pár háztömbre található Világóceán Múzeum kiállítási hajói 

asszociálódhatnak – különös tekintettel arra, hogy a Múzeum környéki folyópart és a parton 

 Érdekesség, hogy a német kultúrához köthető utcaelnevezések közül ez az utca csaknem az egyetlen, 404

amely újra egy német zeneszerző nevét viseli. Az egykori Mozartstrasse ma Repin utca, a Beethovenstrasse 
Kirov utca, amiként a Richard Straussról elnevezett utca is új nevet kapott.

 Попадин, А. (2010). Местное время. Прогулки по Калининграду. Практическое пособие в двух 405

книгах. Калининград, Скорость звука
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álló Szent Miklós szobor a városi fiatalok kedvelt esti találkozóhelye. Ez a Belov-vers szinte 

megrajzolja a város fiatalok által bejárt helyeinek térképét, miközben az éjszaka és az álom 

illuzórikus elemével kétségbe vonja egy egzakt mentális térkép megállapíthatóságát. A 

második versszak gondolatjelek közé rejtett, a hosszadalmas hanglemez-keresés 

időtartamának hasonlataként szinte mellékesen odavetett „mintha csak hazát cserélnének” 

mellékmondattal egy új generáció szempontját érvényesíti. Arra a nemzedékre utal ezzel, 

amelyiket élénken foglalkoztatja a hozzáférhetetlen múlt és tér-időbeli diszkontinuitás, 

ugyanakkor amelyik a definitív válaszok helyett parafrázisokat és variációkat kutat. 

  A Napszúrás-kötetben helyet kapott legtöbb Belov-mű sajátja a parafrazálás és a 

variáció, a fent már említett műveken túl ez az eszköz jellemzi „Последнее танго в 

Варшаве” („Az utolsó tangó Varsóban“) és a „Дивизия радости” („Boldogság osztag”) 

című verseket is. Az előbbi címe is Bernardo Bertolucci 1972-es, Az utolsó tangó Párizsban 

című filmjére utal, a harmadik versszakban megjelenik a pontos filmcím és az utolsó versszak 

megidézi Marlon Brando alakját. A pretextusként használt filmes történet ellenére a vers nem 

romantizálja tárgyát: minduntalan felsejlik a K. városi valóság egy-egy fontos eleme. A 

harmadik versszak szinte groteszk túlzásnak tetsző hasonlatában a sötétség úgy csap le a rövid 

emberi életre, amiként a számítógép CD-írója nyeli el a Bertolucci-film egy házilag másolt 

lemezét. Ez a másodlagosság, a másolat és az eredetiség kérdését is felveti, miközben 

relativizálja is azok jelentőségét a túlzóan drámai képtársítással. Hasonló a helyzet az utolsó 

előtti versszak útlevél-jelenetével, amelyben a lengyel határőr olyan érdeklődéssel vizsgálja a 

vers megszólítottjának útlevelét, mintha egy hódítási lista, ún. Don Juan lista volna. Egyrészt 

a túlzott odaadás keltette komikus érzet, másrészt a többek között puskini Don Juan listára 

való utalás nagyzoló, túlzó hasonlata éri el a bezártság és határhelyzet problémájának fentihez 

hasonló bagatellizálását. A túlzás eszközének használata az utolsó versszakban éri el 

tetőfokát, amikor a Brando-alak krisztusi áldozata váltja meg az „egyszerű halandót”. 

  A magyarra Boldogság osztagként fordítható vers címe leginkább angolul 

sokatmondó, „Joy Division” volt ugyanis a The House of Dolls című, 1955-ös Holokauszt-

regény prostitúciós részlegének elnevezése. A sokat vitatott regény  után vette át a magát 406

eredetileg Warsawnak nevező brit zenekar a Joy Division nevet 1977-ben. A többszörös 

szemantikai terhet hordozó szókapcsolat hangsúlyosan többértelmű címként funkcionál. A mű 

 A regény kapcsán főként a Holokausztot követő első két évtizedben, majd azt követően felmerült 406

legfontosabb kérdésekről és kételyekről lásd többek közt Glasner-Heled, G. (2007). Reader, Writer, and 
Holocaust Literature. The Case of Ka-Tzetnik. Israel Studies, 2007/12, No. 3. 109–133.; Popkin, J. D. (2002). 
Ka-Tzetnik 135633. The Survivor as Pseudonym. New Literary History, 2002/33, No. 2, Anonymity. 343–355.
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végig életben tartja a címben hordozott két fő szálat, a zenei allúziót és a Holokauszt-utalást. 

Annak ellenére, hogy az oroszban markánsan különbözik egymástól a hamu (növényi vagy 

állati eredetű szilárd anyag elégése után visszamaradó égéstermék, пепел) és a hamv/ak (az 

elhamvasztott holttest utáni por, прах) szó, az első versszak „вот уж который день / 

стучит в моем сердце пепел сожженных мной деревень”  sorával az elégetett emberek 407

után maradt hamvak asszociálódnak. Ez a kapcsolat metonimikus szinten is igazolható, hiszen 

az elégetett falvak képe a felperzselt világig tágul és az elégetett individuumokig szűkül 

egyszerre. A következő sor cirill betűs Achtung, baby felszólalása a német és az angol szó 

szokatlan, a szemantikai elvárást meglepő használatával megtorpanásra készteti az olvasót, 

egyúttal egy újabb zenei utalást tartalmaz (ez volt a címe az ír U2 zenekar hetedik, 1991-ben 

kiadott stúdiólemezének). A versszakzáró „kristályos éjszakák” és a következő versszakban 

feltűnő Dávid-csillag immár egyértelműen igazítja el az olvasót, amit fokoz a versszak zárása, 

a német zenévé és füstté változás metamorfózisa. A füst az első versszak hamu-képéhez 

kapcsolódik, a zene és a hallás, ill. hallgatás fiziológiai képessége pedig a vers zárlatáig 

nyúlik.  

  Ez a Belov-vers nem beszél explicit módon a kalinyingrádi térségről, áttételesen 

mégis utal rá. 1938. november 10-re virradó éjszaka, a Kristályéjszakán pusztult el az 1894 és 

1896 között épített königsbergi Új Zsinagóga, tágabb értelemben pedig a nemzetiszocialisták 

hatalomra kerülése után valóban komoly náci gócponttá alakított Königsberg árnyképe lebeg 

a szöveg mögött. 

4.5.3 A város és az elidegenedés összekapcsolódása Jevgenyij 

Griskovec Város című drámájában

A kemerovói születésű, majd sokáig Leningrádban élő Jevgenyij Griskovec 1998-ban 

költözött Kalinyingrádba. Többszörös díjnyertes színész és drámaíró, több műve is látható 

volt színpadon Magyarországon is, többnyire a szerző saját előadásában. Műveinek nagy 

része monodráma, amelyben a szerzői előadásnak köszönhetően fontos szerep jut az 

improvizációnak. A Város című drámája viszont öt dialógusra épül, a helyzetképek egy férfi 

fásult, változásra vágyó életének vívódásait mutatják be. Noha az öt párbeszéd körülírható 

szituációkon belül zajlik le, a műből mégis hiányoznak a valódi konkrétumok, miközben az 

 Белов, И. (2011). Дивизия радости. In Белов – Мичайлов (2011). 149.407
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elidegenedés stádiumait járja be a város hangsúlyozott kontextusában. 

  A dráma kulcsmotívuma az emlékezés, valamint az emlékezés folyamatának 

identitásformáló ereje, amely a főszereplő férfi karakterének a városhoz fűződő viszonyán 

keresztül jelenik meg. A műben emlékezet, krízishelyzet és városkép összekapcsolása történik 

meg. A férfi traumatikus élmények időpillanathoz kötött voltának összetett természetét 

kutatja, az életben bekövetkező fordulópontokat lényegüknél fogva „adott időpillanatokhoz” 

próbálja kapcsolni. Két nézőpont ütköztetése megy végbe: pontosan és részletesen emlékszik 

több, idegenek életében bekövetkezett fordulópontra, míg saját sorsának elemzésekor nem tud 

felidézni ilyet. Hangsúlyos a „nem emlékszem” mondatkezdés, ezzel a tézis, miszerint nincs 

sorsfordító pillanat, tehát a trauma nem sűríthető egyetlen pontba, új kontextusba kerül: 

mindez az emlékezet számára nem elérhető.  „Nem volt olyan pillanat, amely után minden 

megváltozott. Nem emlékszem... erre a pillanatra... Egyszerűen nem emlékszem.”  A 408

krízishelyzet két lényegileg különböző esetét különbözteti meg, s miközben kigúnyolja 

önanalitikus magatartását, egyértelműen az egyikhez, a külső októl független, belső 

természetű, s egyetlen kiváltó pillanathoz nem köthető traumatikus állapothoz köti saját 

élethelyzetét.  

  A műben az öt dialógus közé ékelve két monológ található. A férfi monológja az első 

dialógushelyzet után hangzik el, s amelyben a fenti következtetésre jut saját krízishelyzetének 

időbeli meghatározottságával kapcsolatban. A feleség monológja a negyedik és az ötödik 

párbeszéd között ellenpontja a férfi szavainak, amennyiben családi ereklyékké avanzsált 

jelentéktelen tárgyakon keresztül éppen az emlékezetre hívja fel a figyelmet. 

  A nő karaktere elszakíthatatlan a várostól, amelyben él, míg a férfi alakjának 

meghatározó jegye a „valahol máshol levés” vágya. A műben kezdetétől fogva két, a várossal 

és annak elhagyásával kapcsolatos szál fut párhuzamosan. Az egyikben, az első négy dialógus 

során a férfi felesége, barátja és édesapja az elutazási szándék okát egy konkrétan 

körülhatárolható ponthoz, egyfajta fordulóponthoz igyekszik kötni. Ez ellentételezése a férfi 

monológjában megjelenő nézetnek. A másikban a férfi elidegenedésének érzékeltetése a 

városhoz fűződő viszonyán keresztül történik. Ezt a folyamatot a férfi saját elmondásából 

ismerjük meg, a többi szereplő nem tesz hozzá ehhez a képhez, ezzel körvonalazódik, hogy a 

közte és a város közötti viszony, tehát az e mögött meghúzódó identifikációs folyamat 

hozzáférhetetlen a többiek számára. A harmadik dialógus során egy éjjel a feleségével vitázva 

 Griskovec, J. (2005). A város. Ford. Bártfay R. In Orosz népi posta. Mai orosz drámák. A Zavarka 408

Szlavista Műhely kötete. Budapest, Európa, 147. 
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így fogalmaz: „(...) úgy látom, minden úgy van, ahogy akartam... te, Száska, a munkám, a 

város...”, pár sorral alább időérzékelésének változásakor is a várost hozza egyik példaként, 

„De most minden olyan távolinak tűnik. Minden... Minden olyan régen történt; és ez a város 

is olyan régen volt, és az ország...”  A várost már nem tudja városként érzékelni, azaz nem 409

képes organikus egészként, koherens konstruktumként látni és érezni, amelynek ő a része, 

csupán a várost alkotó egyes elemeket (építkezés, csövek, metró) képes felfogni. A város így a 

férfi saját, fragmentumokból álló identitásának tükreként szerepel. 

  A férfi viszonya eltér a többi szereplő, főként a feleség városhoz fűződő viszonyától. 

A városkép egy mentális alkotás, amelyet a kapcsolódási pontok hoznak létre és tartanak fenn, 

elsősorban az emlékezet és az utópia, tehát a múlt és a jövő. A feleség karaktere rendelkezik 

ezekkel a szálakkal, erősen kötődik a szülővárosához, egyúttal számára a jövő is csak ezen a 

helyen képzelhető el. A nő tehát lineáris narratívaként tekint saját sorsára, amelybe olyan 

egyszerűsített elemeket sem épít be, mint amilyen a férfi fordulópontok, tehát események 

időbeli megkötésének igénye. „Hisz ebben a városban születtem. És számomra ez az egyetlen 

hely. Más nem is lesz. (...) És ráadásul... egy férfival élek itt. (...) Ő az én választottam. 

Mintha lett volna választásom?!”   A férfi számára ez a fajta városalkotás egy terhet jelentő, 410

fárasztó munka,  amely nem illeszkedik egy kronologikusan elmondható, felidézhető és 411

konkrét időpillanatokhoz köthető elbeszélésbe. 

  Az ötödik, utolsó dialógushelyzet eltér az előzőektől, amennyiben a férfi egy 

ismeretlennel kerül kommunikációs helyzetbe. Az őt szállító taxissal folytatott beszélgetésben 

nem a férfi kitaszítottsága a vezérfonal, éppen ellenkezőleg: a férfi és a taxis között nincs 

kommunikációs nehézség, valójában tökéletesen megértik egymást. Ez a jelenet az egyetlen, 

amelyben a férfi addigi gyerekesen hisztérikus viselkedése megszűnik, és egyenrangú 

partnerként tudja kezelni beszélgetőtársát. A jelenet elején olvasható szerzői utasításból nem 

derül ki, hogy a taxis a város elhagyása során kerül kapcsolatba a férfival, vagy csupán egy 

hétköznapi közlekedési szituációban osztoznak. Maga az utazás azonban megtörténik, 

amelynek során a dialógus résztvevői több alkalommal is sikeresen győzik meg egymást saját 

igazukról.  

  Az emlékezet és a mentális városkép aspektusából is kulcsfontosságú jelenetről van 

szó. A férfi számára olyan városi alapélmény elevenedik meg a taxissal történő alkudozás 

 Uo. 164–165.409

 Uo. 184.410

 Vö. „A nyarat... ki kell használni. Azt valahogy nem lehet a városban tölteni... pihenni kell.” Uo. 176.411
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során, amelyben ő a városi lét organikus részeként jelenik meg. Az az idegenség, amely a 

dráma során mindvégig erősödött, ebben az utolsó jelenetben sajátosan a visszájára fordul. A 

férfi eddigre feladta állását, a hozzá közel álló személyekkel folytatott beszélgetések során a 

meg nem értettségből következően a férfiban erősödött a kirekesztettség érzése. A mű elején 

kutatott fordulópont ebben az utolsó jelenetben következik be. A mű kulcskérdése nem az, 

hogy a férfi valóban és bizonyosan elutazik-e, hanem az, hogy az utazáshoz szükséges 

lépések, az ahhoz tartó folyamat maga létrejön-e, s ha igen, milyen állomások mentén. A taxis 

jelenet látszólagos jelentéktelensége azt a hétköznapi közeget hangsúlyozza, amely a férfi 

elmondása szerint elviselhetetlen számára (a folyton csörgő telefon, a munkahely, a bolti 

eladónő), miközben azokkal az eseményekkel rokon, amelyeket jelentős pontokként őrzött 

meg emlékezete (autóbaleset, kanapévásárlás). A dölyfös meg nem értettség hangja helyett a 

hétköznapokban megszokott alkudozás ál-felháborodása szólal meg, ezáltal a város mintegy 

visszafogadja a meghasonlott férfit.  

  Az ismeretlen taxis tipikus városi alak, a taxi maga egy sajátos tér a város terén belül. 

Ha Augé elméletére gondolunk, tér és emlékezet, valamint tér és identitás kapcsolata mentén 

az emlékezet legújabb problémái rajzolódnak ki Griskovec drámájában. Augé a nem-helyeket 

a norai lieux de mémoire-ral szembeállítva definiálja.  A férfi és a felesége ilyesfajta 412

oppozíciót képez a drámában. A nő szülővárosához való kötődése személyes lieu de mémoire-

okon keresztül szilárdult meg, míg a férfi én-alkotási folyamatának fordulópontjához éppen 

egy olyan térre van szükség, amely lényegénél fogva nem lehet az. A taxi egyfelől 

helyettesíthető volna bármelyik közlekedési eszközzel, és éppen ezek Augé kiemelt példái. A 

szöveg műfaja nem engedi meg a dialógus elhagyását, így transzformált formában jelenik 

meg az identifikációs folyamatokhoz kapaszkodóval nem szolgáló nem-hely tere. Másfelől 

azonban a taxi nem prototipikus nem-hely, mivel személyes is, mert a taxis alakján keresztül a 

férfi mégiscsak kapcsolatban lép a várossal. Ez az átmenetiség is a városi tér összetettségére, 

működési mechanizmusainak sajátos működésére irányítja a figyelmet. 

  A férfi és felesége közötti feszültség vizsgálható a férfi–nő tágabb kontextusában. A 

szövegben a főszereplő egyetlen női beszélgetőtársa a felesége, a továbbiak mind férfialakok 

(a barát, az apa, a taxis). Ugyanakkor a taxis metaforikus szereplő, aki a város jelölője, 

egyszersmind a város is férfi attribútumként jelenik meg alakján keresztül. A hiányával jelen 

lévő anya is fontos alak. Az apával való beszélgetésben kiemelt jelentőségű, hogy a férfi és az 

 Vö. Augé (2013).412
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anya között csak meddő kommunikáció mehet végbe. Ezzel egy, a főszereplő és a felesége 

közötti oppozíción túlmutató férfi–nő ellentét bontakozik ki, amely különösen a férfi és a 

város szempontjából vet fel kérdéseket. Az orosz kultúrtörténetben különös jelentőségű a 

város neme, mint arra egy korábbi alfejezetben már utaltam. Noha a drámában nem találni 

konkrét utalást a városszövet szemiotikai sajátosságaira, a dialógusoknak a nemek 

szempontjából történő elemzése a hiányzó anya-szerep (tehát a tágabb otthon, Oroszország) 

mentén körvonalazódó „férfias város” mint második otthon képzetéhez vezet. Ez azonban a 

K. városi narratíva egyik legfőbb jegyéhez kapcsolódva egyúttal az otthon-érzet 

bizonytalanságát, saját és idegen közötti feszültség állapotát is tükrözi.  A nevek hiánya is 413

egyfajta identifikációs bizonytalanságot hordoz: se a város, se a szereplők nevét nem 

ismerjük, ezzel elmarad a névadás teremtő aktusa, a saját–idegen elhatárolása egymástól, 

mintegy egzisztenciális elvontság uralja a szöveget. 

 „Ebben a városban nincs más választásom. (...) Tiszta sor, bármelyik másik városban másként lesz.” 413

Griskovec (2005). 152.
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4.6 K. város külső nézőpontból: Königsberg/Kalinyingrád  

toposza Térey János város- és térkoncepciójában 

Identitásképző terek jellemzően megjelennek a Térey-életmű szinte minden pontján, sajátos 

térkoncepciók megalkotása és irodalmi eszközként való használata nem csupán a Paulust 

jellemzi,  a Paulus utolsó, Königsring című kilencedik fejezetében a strukturális újszerűség 414

és a Kalinyingrád-képlet használatának köszönhetően a Königsberg helyén álló Kalinyingrád 

toposzként szerepel, ezzel pedig elhagyhatatlan része a K. városi metaszöveg holdudvarának. 

 Térey „nagyszabású posztmodern vállalkozása”  tág időspektrumon belül mozog: a 415

biblikus időktől (Saulus-Paulus, aki azonban nem konkrét figuraként, inkább mint archetípus 

jelenik meg, mintegy pretextusként került felhasználásra) a 20. század kataklizmáin keresztül 

(Friedrich Paulus alakja és a sztálingrádi csata, valamint Königsberg/Kalinyingrád 

problémája) napjaink hacker-világáig nyúlik. A térstruktúra is összetett, a történet a paulusi 

gyűrűk Duna és Pregel közé szorított hadmozdulati terében játszódik. Térey munkássága már 

a kilencvenes évektől igen aktív és termékeny kritikai irodalmi visszhangot váltott ki, amely a 

Paulus című verses regényre is kiterjedt. Az utolsó fejezetnek a K. városi szöveg 

kontextusába helyezésével azonban eddig hiányzó olvasattal bővülhet értelmezése. 

  A szüzsét, amely tömören összefoglalható,  háttere, tehát tér- és időstruktúrája teszi 416

egyedülállóvá, amelynek kicsúcsosodása az utolsó fejezet pusztulás-jelenete. Ez a halál-szín 

azonban nem előkészítés nélküli, Kalinyingrád mellett olyan szimbolikus városok romképei 

és gyógyíthatatlan sebei kerülnek felszínre, mint Budapest és Drezda. A város általában, 

történelemfilozófiai szempontból is kulcsfontosságú Térey művében, hiszen az átírható 

történelem, s egyúttal a pusztulásra ítélt korok jelölője. Paulus hármas figuráját a mű 

 Meg lehet figyelni „Térey János írásművészetének egyes sajátosságai(t), például azt, hogy benne a 414

különféle városok nevei – Varsó vagy Drezda –, és a hozzájuk kapcsolódó leírások szimbolikus 
többlettartalmakat hordoznak.” Kovács B. L. (2009). „Körút csak az, mi rendszert alkot”. Térey János: Paulus. 
In Lapis J. – Sebestény Attila (2009). Erővonalak. Közelítések Térey Jánoshoz. Budapest, L’Harmattan, (a 
továbbiakban: Erővonalak) 115.

 Angyalosi G. (2009). Kaszálni páli réteken. In Erővonalak 106.415

 „A Paulus kilenc fejezete gyűrűszerűen zárt szerkezetet hoz létre, amely két nagy részből áll. Az első – 416

amely körülöleli a másodikat – napjainkban játszódik. Főhőse egy fiatal budapesti számítógépes szakember, aki 
életét spleenes nemtörődömséggel vezeti a teljes összeomlás felé. Alakja Anyeginéhoz hasonlatos, ám ő nem lép 
ki a nagyváros forgatagából, hogy vidéken leljen felüdülést, hanem marad az örvénylő közegben. Sorsának 
katalizátora egy Ludovika nevű nagyasszony lesz – Tatjána földi mása –, akivel szerencsétlen kimenetelű 
szerelmi kapcsolatba bonyolódik. A végzetes visszautasítást követően Paulus tönkreteszi munkáját és 
felszámolja baráti kapcsolatait, majd Kalinyingrádba utazik, hogy véget vessen életének.” “A harmadik, ötödik 
és hetedik fejezet egy ehhez szorosan kapcsolódó téma köré szerveződik: ez a nagy egység a sztálingrádi csata 
és Paulus tábornok történetét beszéli el az eposzokéhoz hasonló formában.” Kovács (2009). In Erővonalak 
116–117.

"177



egészében sajátos viszony fűzi a romokhoz, amely az egykor létezett egész után megmaradt 

feltűnő hiány hordozója, s amely a Königsring fejezet végén leomló Szovjetek Háza kettős 

rom-képével fokozódik fel. E fejezet olyasfajta vizsgálatára van szükség, mint amilyet 

Borbély Szilárd végzett el Térey Debrecenhez köthető két kiemelt munkája kapcsán 

tanulmányában,  s amely az adott városhoz köthető kulturális minták nyelvi és költői 417

meghatározottságát, valamint a várost mint irodalmi toposzt helyezi górcső alá. Borbély 

meglátásai, a nyelvi alakzatok helyi metonímiaként történő használata, a mitikus 

magasságokba emelt városi közhelyek alkalmazása és a traumaélmény városhoz kapcsolódó 

megragadása mindmegjelenik a Paulusban is, annak utolsó fejezetében is. 

  A végzete felé tartó Paulus Kalinyingrádba utazik tehát, s miközben Klaipėda 

irányából a Kur-földnyelven keresztül közeledik a városhoz, számbaveszi a terület 

ellentmondásos jellegét kölcsönző legfontosabb elemeket. Az elpusztított vár és a még álló 

katedrális altstadti képe a szokásos napi sétájára induló Kant, a löbenichti utcakép elképzelt 

emléke pedig a königsbergi tudományos élet emblematikus, 17. századi irodalmár, Simon 

Dach alakját idézi. Egykori jelentős figuráin túl maga a város szinte antropomorfizált képe 

bontakozik ki, amelyben a porosz időkből részint megmaradt építészeti emlékeket magába 

olvasztó és azokat a felismerhetetlenségig torzító mai Kalinyingrád egy kifosztott város 

romjai felett lebegő „változó hely”.  418

  Kalinyingrád mellett utalást találni a körzetben található több városra is, így 

Zelenogradszkra, Ribacsijra, a földnyelv litván oldalán fekvő és már említett Klaipėdára. 

Ezen városok esetében hangzik el „A Név a Fölcserélhetőség”  kijelentés, amely a szovjet 419

átnevezés-procedúrán átesett porosz-német városok traumatizált közelmúltját lebegteti 

(Klaipėda és Zelenogradszk említésekor fontos az egykori porosz nevek – Memel és Cranz – 

szerepeltetése). A főhős megérkeztét követően a spektrum szűkülésével a K. városi térre 

jellemző, tipikus támpontvesztések következnek be. A bábszínháznak otthont adó templom és 

a Bauhaus-körablakos gimnázium, az Ostpreussen feliratú csatornafedők és a tipikusan orosz 

fogásokból álló ebéd, végül az ezekből következő, tematizált eltévedés, amely során a 

folyópart szolgál egyedüli tájékozódási pontként mind-mind a kulturális traumaként 

megragadható kalinyingrádi gyökértelenség jelölői. Érdekes a folyó nevének változása a 

fejezet előrehaladtával, hiszen a kezdeti, porosz Pregel alak később az orosz Pregoljává 

 Borbély Sz. (2009). A Debrecenként szervezett tér Térey János verseiben. Cetlik, jegyzések, excerpták. 417

In Erővonalak 317–326.
 Térey J. (2001) Paulus. Budapest, Palatinus, 225.418

 Uo. 229.419
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alakul, amely a motivikus és tematikus szinten megjelenő identitásválság és porosz/orosz-

káosz mellett és ezekkel ellentétben a szovjetizált városhoz kialakuló egyfajta kötődést sugall.  

  A fejezet és a mű grandiózus végjátéka a Szovjetek Házának felrobbantása, amely 

során maga az épület, valamint a robbantás aktusa is mitizálódik. Az „ikertornyos 

betonszörny” jelzős szerkezet magasan az égbe nyúló épületegyüttes képét váltja ki, noha a 

valóságban egy sokkal inkább robosztus, mint nyúlánk, inkább egy gigantikus és szörnyű 

„panelpalotáról”, mint tornyokkal ékesített építményről van szó. A mai Kalinyingrád egyik 

szimbólumává vált épület leírása olyan ellentétekkel dolgozik, amelyek éppen a város 

legelemibb tulajdonságát, a kettősséget hordozzák. A robosztus épület tornyoknak nevezett 

északi és déli épületrészeit négy átjáró köti össze, amelyeket a szöveg sátáni sóhajok 

hídjainak nevez, amellyel a „színorosz / Végvár hullámpala tetőit!”,  valamint a „politbüró-420

paloták / Legcsúfabbika”  gúnyos jellemzést állítja szembe. 421

  A Szovjetek Házának felrobbantása előtti pillanatokban a területre bejutó Paulus e 

gigantikus panelszörnnyel közös pusztulásra ítéli magát, a Ház azonban félig ellenáll a 

robbantásnak, a bal (tehát északi) épületrész állva marad, s a négy átjáró a semmire mered a 

leomlott jobb (déli) szektor felett. Ezzel zárul be az a kör, amely az egész verses regény 

sajátos „romköltészetét” áthatja: a paulusi gyűrű bezárul, a hierarchikus térépítészet látszólag 

megrendül, valójában azonban nem pusztítható el. A Szovjetek Háza korábban már említett 

kettős rom-képe teljesül be e végponton: az épület, amely metonimikus kapcsolatban áll a 

várossal és valamelyest az egész körzettel, fennállása óta romos, befejezetlen, 

értelmezhetetlen és valójában hozzáférhetetlen – mintha paradox módon eleve romnak épült 

volna. Sem megépíteni nem lehet, sem lerombolni. Az elpusztítására tett kísérlet ugyanúgy 

vall kudarcot, amiképp a megépítése előtt felrobbantott Königsbergi vár emlékének 

kitörlésére tett kísérlet. A Ház megsemmisítése sajátosan a város felszabadulásának jelképe a 

szövegben („Ha e vasból-betonból-agyrém / Miszlikbe megy, kockákra hull, / A városszív 

felszabadul”),  ugyanakkor már egyazon strófán belül a városi tér determináltsága jelenik 422

meg („S dísze leend újmódi kastély, / Üvegmása a réginek, / Mit boldog pallér épitett.”):  423

még ha a lerombolt Szovjetek Háza helyén az egykori Königsbergi vár is épülne meg egy 

újragondolt alakban (ahogy arra utaltunk már „A város szíve” program kapcsán), a város 

valódi felszabadulása nem mehet végbe. A kalinyingrádi városszövet emlékezetpolitikailag 

 Uo. 241.420

 Uo. 242.421

 Uo.422

 Uo.423
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túlterhelt, ám továbbra is az értelmezhetetlenség útvesztőjébe tartó rombolás – átépítés – 

átértelmezés spirálja (gyűrűje, ha tetszik) az identitásképző, avagy valójában az identitást 

hiátusként megjelenítő terek prototipikus példája.  

   A szövegben ugyan egyszer sem szerepel a K. város elnevezés, a mű erővonalai 

mégis e hiányos névhasználat felé mutatnak. A Königsberg és Kalinyingrád városnevek 

együttes használata nem e kettő egységét erősítik, sokkal inkább az összeegyeztethetetlenség 

és elválaszthatatlanság együttes jelenlétét, miközben egyik sem fejezheti ki önmagában e 

városi szféra történeti, emlékezetpolitikai, városépítészeti és identifikációs helyzetének valós 

irányát. Bármely más városi tér pusztulásához kapcsolódna Paulus végzete, drámai 

értékvesztés következne be, míg ez nem áll fenn a Szovjetek Háza – a szovjet korszakra 

jellemző félig-rom, ill. félig-kész állapotát megtestesítő – félig-pusztulása esetén. Azzal, hogy 

az elbeszélő a mai Kalinyingrád erősen mitizált és poétizált terébe helyezi Paulus sorsának 

végjátékát, azaz összekapcsolja a Paulus-paradigmát a Kalinyingrád-képlettel, olyan irodalmi 

toposz használatát vezeti be a magyar kortárs irodalomba, amely – Augé terminusával élve – a 

posztmodern és a szürmodernitás határmezsgyéjén kirajzolódó legmélyebb 

identitásproblémák városolvasati megfelelője. 

4.7 A königsbergi szövegtől a K. városi narratíváig. 

Összegzés 

A városnarratívák hangsúlyos pozíciót foglalnak el az orosz kulturális, művészeti 

gondolkodásban, a bibliai (Jeruzsálem, Babilon) és mitologikus (Atlantisz, Kityezs) 

városszövegek sok ponton megalapozták az orosz kultúra egyik legkiterjedtebb motivikus 

mátrixának, a pétervári szöveg szépirodalmi szövegkorpuszának létrejöttét. A pusztulásra, 

majd feltámadásra ítélt város eszkatológikus mítosza a város földrajzi és klimatikus 

jellegzetességei, valamint a megalapításával és építésével kapcsolatos baljós körülmények 

miatt kapcsolódik össze Pétervárral. Toporov részletesen kidolgozott elmélete a Pétervár 

metaforikus leírását gazdagító számos irodalmi szöveg intertextuális összefüggés-rendszerét 

adja meg. A koncepció jelentőségét az adja meg, hogy felhívja a figyelmet más orosz városok 

körül koncentrálódó irodalmi szövegek rendszerére és felkínálja az összefüggő metaszöveg 

kimutatásának és elemzésének eszköztárát. 
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  A königsbergi szöveg venclovai elmélete nem előzmény nélküli, nagyban 

támaszkodik a toporovi gyökerekre elemzési stratégiájában, ugyanakkor rokonságot mutat 

más orosz városnarratívák leírásával, amennyiben a Pétervár–Moszkva oppozícióhoz, a két 

főváros egymásnak feszülő jegyeihez képest épül fel ld. még a Perm-szöveget, stb. 

  A Venclova által kidolgozott elméletet alapul véve a dolgozat negyedik fejezete a 

königsbergi szövegtől a K. városi narratíva felé történő elmozdulás feltárását és elemzését 

végezte el. A litván szerző által használt szépirodalmi szövegkorpusz (Karamzin, Bolotov, 

Brodszkij bizonyos művei) folytatásaként kutatásomban Kalinyingrádhoz, ill. a Kalinyingrádi 

körzethez biográfiailag is kapcsolható szerzők (Bujda, Ivanov, Belov, Davidov-Tyiscsenko, 

Griskovec) szövegeit, a térséget földrajzi értelemben külső nézőpontból leíró, a várost 

toposzként használó, emigráns orosz szerző munkáját (Zinik), valamint egy magyar írói 

nézőpontot (Térey) vizsgáltam. 

  A K. városi narratíva terminus bevezetését a venclovai königsbergi szöveg 

koncepciótól tapasztalható elmozdulás indokolta, ami elsősorban a szövegekben megváltozott 

városi tér- és időkezelés, annak nyomán pedig az emlékezet, identitás és trauma fogalmakhoz 

fűződő viszony révén fogalmazható meg. Brodszkij königsbergi verseiben a városi 

térstruktúrák a múltra hívják fel a figyelmet, miközben explicit bennük e múlt 

hozzáférhetőségének nehézsége. Bujda elbeszélésciklusában a múlt és jelen közötti kapcsolat 

helyrehozhatatlannak tűnik, az illuzórikus térábrázolás és a mágikus realizmushoz hasonlított 

elbeszéléstechnika e hiány pótlását célozhatja. Napjaink fiatal írógenerációja a posztszovjet 

jelenben már a jövő irányába orientálódik, ebben a helyzetben pedig a múlt egyre kevésbé a 

königsbergi múltat jelenti, annál inkább Kalinyingrád megalkotásának szovjet évtizedeit. 

Ebben a tekintetben félrevezető volna a königsbergi szöveg terminus használata, míg a K. 

városi narratíva kiterjeszthető a teljes szövegkorpusz vizsgálatára, amelyen belül szoros 

motivikus szálak húzódnak az egyes szövegek között. A Brodszkijtól Belovig húzódó 

képeslap-motívum végigvonul a szövegkorpuszon, hasonlóképpen állandó elem Kelet–

Nyugat viszonyrendszerének folyamatos megjelenítése: Karamzin számára Königsberg egy 

Moszkvához hasonlítható, ám nyugati város, Brodszkij verseiben római párhuzam jelenik 

meg, Belov azonban a nyugati populáris kultúrához igyekszik közelíteni, ezzel pedig éppen az 

attól fennálló távolságot érzékelteti, míg Zinik az elképzelt európai nyugattal kibékíthetetlen 

ellentétben álló szovjet városként jeleníti meg Kalinyingrádot.  

  Hasonlóképpen a szövegek közötti kohézióként ragadható meg a más-más módon 

megjelenített, ám minduntalan jelen lévő trauma-ábrázolás. Amíg Brodszkij a lírai én 
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személyes tragédiáját mutatja fel, valamint egy ezeréves kultúrtörténeti törésvonalat vázol, 

addig Belovnál a holokauszt, Bujdánál a második világháború mint háborús esemény 

közelmúltbeli élménye és a groteszk szovjet valóság dominál, Griskovec drámája az 

elidegenedés traumáját vetíti a városra, Zinik pedig eljut a pótolhatatlan hiány protézis-

metaforájáig. 

  A fentiek mellett a K. városi narratíva is tartalmaz olyan elemeket, amelyek a 

pétervári éghajlati és földrajzi sajátosságokhoz hasonlíthatók: a rom, az örök befejezetlenség, 

az üres hely, valamint a hiány számtalan megjelenési formában, sőt, maga a K. betű 

(Königsberg, Kalinyingrád, Kant redukáltjaként) a város legfőbb jegyeire utal. Éppen ezek 

markáns használata, egyszersmind a város mint toposz beépítése miatt került a kutatás 

spektrumába Térey János Paulus című műve, amelyben a szerző a korábbi művekhez képest 

eltérő kulturális kontextusban mozog, a befejezetlen város és az azzal metonimikus 

kapcsolatban lévő Szovjetek Háza képe az orosz városnarratívák jellegzetességeit idézi (a 

mocsárra épített város, ill. a Pétervár–Nyevszkij, valamint a Moszkva–Kreml párhuzam 

mozgósítása). A Szovjetek Házának befejezetlenségének egyfajta tetőpontja, pusztulásának 

lezáratlansága Paulus identitásválságával kapcsolódik össze, ezzel a szöveg kiemeli a 

Kalinyingrád-képletet az orosz irodalom és kultúra mint elsődleges kontextus mátrixából, és a 

válságnarratívák kitágított spektrumába emeli azt, egyetemes toposzként. 
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5 K. város a Baltikumban. A térség kortárs művészeti 

kapcsolódásai 

A K. városi szemioszféra leírásához az előző fejezetekben több fontos meghatározás került 

leírásra. Kalinyingrád és a Kalinyingrádi körzet mint oroszországi exklávé az egykori 

Königsberg felett aratott győzelem letéteményese. Oroszország legnyugatibb pontja Európa 

peremén, ezáltal Oroszország és Európa, tehát Kelet és Nyugat találkozási pontja. A 

posztszovjet térség többszörösen, múlt-képzettel és töredezett emlékezetkonstrukciókkal 

traumatizált helye. A hiány, az üresség és a befejezetlenség építészetének városa. A szovjet 

ideologikus építészet és a 21. század fordulóján a városi brand-et célzó térstruktúráinak 

palimpszeszt-városa. Egy aspektus azonban nem került még kidolgozásra, ez pedig K. város a 

Baltikum közegében, annak szűrőjén keresztül vizsgálva, ami annál is fontosabb, mivel a 

Kalinyingrádi körzet Lengyelország és Litvánia közé ékelődve egy sajátos régió  kellős 424

közepén helyezkedik el. A három ország között fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok 

eredményeként Kalinyingrád, Klaipėda és Gdańsk között kulturális koordináta-rendszer épült 

ki, amely újabb árnyalattal gazdagítja a K. városi narratíva értelmezési lehetőségeit.  

  A három ország koordinált együttműködése 1990-ben kezdődött. A Litvánia– 

Lengyelország–Oroszország Államközi Együttműködési Program két kormányközi tanács, a 

Lengyel–Orosz (1992), valamint a Litván–Orosz Tanács (1999) munkájának köszönhetően 

produktív. Mára az összefogás politikai hátterét a Balti-tenger Államainak Tanácsa (CBSS, 

Council of the Baltic Sea States) adja, amely lényegében az Európai Unió és az Oroszországi 

Föderáció közötti kapcsolat biztosítója. A kilencvenes évek végétől kezdve két nagy régióba, 

ún. eurorégióba sorolták be a két ország és az exklávé érintett területeit (összesen 156 ezer 

km2), ezek a Nemani Eurorégió és a Baltika Eurorégió, amelyek 1998 óta részesülnek az 

Európai Unió pályázati támogatásában. A támogatások az államok közötti infrastruktúra és a 

gazdasági, valamint tudománytechnikai együttműködés nyomán a versenyképesség 

növelésére, továbbá a munkaerő piac, a kulturális integráció és egyéb lakossági 

 A Baltikum hagyományosan Lettország, Észtország és Litvánia hármasát foglalja magába, noha a 424

második világháború előtt gyakran használták a Balti-tengerrel határos államok közös gyűjtőfogalmaként. A 
Kalinyingrádi körzet– Klaipėda–Gdańsk tengely elemzését balti makrorégióként az országok között a 
rendszerváltás után kezdődött szerteágazó tudományos, oktatási, művészeti projektek miatt látom 
megalapozottnak. (A Baltikum meghatározásához vö. pl. Németh Á. (2010). Birodalmi többségből marginális 
kisebbség: „orosz kérdés” a szocialista, majd a rendszerváltozás utáni Baltikumban. In Kupa L. (szerk.) (2010). 
Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti jelenkori metszetben. Pécs, 
PTE, Bookmaster, 56–67.)
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együttműködések szélesítésére kerül felhasználásra. Ebből következik, hogy mind a tervezett, 

mind a már aláírt és megvalósulásra váró projektek igen széles tematikai skálán mozognak. 

Ilyenek a Litvánia és a Kalinyingrádi körzet közötti határátlépés megkönnyítését célzó 

program  a sportturizmust támogató projektek (pl. a litván Palanga és a kalinyingrádi körzeti 425

Szvetlogorszk összefogásával) és a környék sajátosságaira hangsúlyt fektető turisztikai 

modernizációs programok (pl. az ún. „Balti Borostyánpart” mint turisztikai termék 

kidolgozása) és a természeti kincsek védelmére fókuszáló pályázatokon keresztül a kulturális 

projektek (ezek a „Turizmus, kultúra, emlékhelyek” kategóriába tartoznak). 

  A 2013 szeptembere és 2014 augusztusa között lezajlott „Múzeumok határok 

nélkül”  projekt a régió közös kulturális emlékeinek fenntarthatóságát célozta egy lengyel 426

(az Elblagi Történeti és Régészeti Múzeum) és egy kalinyingrádi (Friedlandi Kapu Történeti 

és Etnográfiai Múzeum) múzeum profilján, valamint azok oktatási tevékenységgel történő 

szélesítésén keresztül. Több, a régió történelmi emlékeinek, kulturális emlékezetének 

rekonstruálására elindított pályázat kapott támogatást, ilyen „Az 1807-es tilsiti 

béketárgyalástól az 1812-es tauroggeni konvencióig” elnevezésű turisztikai útvonal 

létrehozására elindított projekt.  

  A kezdeményezés a Kalinyingrád után második legnagyobb lélekszámú Szovjetszk 

és a Litvánia nyugati határvidékén található Tauragė kulturális összekapcsolását célozza. Az 

előbbi Tilsit néven évszázadokon keresztül dinamikusan fejlődő város volt, amelynek 

története a 13–14. századig nyúlik vissza (többek között a Tilsiter sajtot is ennek a helynek 

köszönheti a világ). A második világháborút követő szovjetizációs hullám Königsberg mellett 

a környék településein is végig söpört, ekkor változott Tilsit az igen sokatmondó Szovjetszk 

városává. Tauragė, egykori német nevén Tauroggen, a 16. század elejétől szerepel 

krónikákban, évszázadokig porosz, majd orosz terület volt, 1920-tól pedig Litvánia része lett. 

A két város között ívelő turisztikai útvonal virtuális folytonosságát a két békekötéssel teremtik 

meg a projekt kidolgozói. Szovjetszkben az 1807-es, I. Sándor és Napóleon által megkötött 

békeszerződés emlékére „A tilsiti béke útján” elnevezésű, információs pultokkal ellátott 

turisztikai-ismeretterjesztő útvonalat alakítanak ki. A tauroggeni egyezménnyel a porosz és 

orosz oldal kölcsönös meg nem támadási szerződése lépett életbe 1812-ben, amelynek 

emlékére több litván város – hangsúlyosan a mai Tauragė és környéke – emlékműve került 

 Bővebb információ az alábbi elérhetőségen: http://www.lt-pl-ru.eu (Utolsó hozzáférés: 2016. 08. 31.)425

 Ld. a fent említett honlapot, valamint a projekt saját oldalát: http://www.mob.elblag.pl (Utolsó 426

hozzáférés: 2016. 08. 31.)
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felújításra, korszerűsítésre. Szovjetszk és Tauragė munkálatait, rendezvényeit a projektet nyitó 

és záró tudományos konferencia és időszakos kiállítás foglalta keretbe.  

  Amint az a fenti projektből is kiderül, a három ország közötti együttműködés nem 

kizárólag a régió legjelentősebb városaira fókuszál. Ugyanez a helyzet az „Atlantisz 

határterület” elnevezésű program esetében, amelynek keretében Krasnogruda–Sejny 

(Lengyelország), Kėdainiai (Litvánia) és Kalinyingrád kulturális-turisztikai összekapcsolása 

valósul meg nyomdai és digitális kiadványok, multimédiás kiállítások, valamint a három 

városon áthaladó turisztikai útvonalra speciálisan kiképzett idegenvezetők segítségével. 

Sajátos kettősség érzékelhető̋, hisz egyrészt egy turisztikai fellendítést célzó programról van 

szó, másrészt azonban az elnevezésben duplán hangsúlyos az hozzáférhetetlenség (Atlantisz) 

és a periférikus helyzet (határterület).  427

  A fenti programok elsősorban a régió turisztikai potenciáljának növelését tűzték ki 

célul. Emellett a kalinyingrádi NCCA (National Centre for Contemporary Arts, ГЦСИ 

Государственный Центр Современного Искусства) és a környező̋ két balti állam hasonló 

intézményeinek közös projektjei a művészeti élet serkentésén dolgoznak. Az ilyen profilú 

programok közül a „Közeli ismeretlen” (Близкий Незнакомец – Close Stranger) az egyik 

legjelentősebb, amely a kalinyingrádi NCCA filiálé, a Laznia Kortársművészeti Központ 

(Gdańsk) és a Klaipėdai Kulturális Kapcsolatok Központ szoros együttműködésével jött létre. 

Amint a teljes megnevezésből kitűnik („Közeli ismeretlen – Gdańsk, Kalinyingrád és 

Klaipėda lakosságának kölcsönös megértésének elmélyítése a kulturális együttműködés és 

professzionális kortárs művészeti csereprogramok segítségével”)  a projekt elsődleges célja 428

a három város lakossága közötti értő̋ párbeszéd létrehozása, ill. serkentése a három város 

kortárs művészeti intézményei által szervezett rendezvényeken keresztül. A projekt kidolgozói 

három fő irányt határoztak meg a program számára.  Az első a „Közeli ismeretlen – a régió 

új arculatának megjelenése a kortárs művészetben” címmel a három város közös történelmi és 

kulturális emlékeinek, a regionális identitásnak a fiatal művészek munkáiban való 

megjelenésére fókuszál. A program egy fejezeteként útjára indult a „Sound Around” 

fesztiválsorozat, amely a három város konceptuális zenészei számára biztosított kibontakozási 

lehetőséget. A különféle művészeti expedíciók során megfogalmazott tézisek és eredmények 

 A jelen dolgozat negyedik fejezetében elemzett városnarratívák, s főként a K. városi narratíva 427

előzményeiként felsorakoztatott kultúrtörténeti minták aspektusából pedig elkerülhetetlen az atlantiszi legenda 
mint a pusztulásra ítélt, egyúttal mégis mitologiai magasságokig felmagasztosult város képzettársítása.

 A projekt leírása: http://www.ncca.ru/events.text?filial=4&id=1717&listid=2 (Utolsó hozzáférés: 2016. 428

08. 31.)
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egy önálló,, az Art Guide: Gdańsk – Kalinyingrád – Klaipėda című kiadványban kerültek 

összegyűjtésre.  Ez a fajta művészeti útikalauz nem újdonság a kalinyingrádi művészeti 429

életben, 2005-ben már kiadásra került az Art Guide: Königsberg/Kalinyingrád ma (Art Guide: 

Кенигсберг/Калининград сегодня),  amely a kalinyingrádi városszövetbe „ékelődött” 430

königsbergi szilánkok értelmezési kísérletein, a városi legendákon, valamint a városi narratíva 

sarkalatos pontjaira reflektáló graffitiken és egyéb public art alkotásokon keresztül a város 

palimpszeszt-jellegét hangsúlyozza. A kötet 12 országból származó 86 szerző munkája révén 

állt össze, akik más-más céllal és időpontokban tartózkodtak Kalinyingrádban. Az új 

„útikalauz” a spektrum bővítésével nem csupán a Kalinyingrád-problémát helyezi tágabb 

kontextusba, hanem egyfajta metatextust hoz létre a három város összekapcsolásával, 

miközben mozgósítja a térséghez kapcsolódó legtöbb sztereotip elemet, az útikalauz 

műfajának átértelmezésével pedig térben és időben kínál utazási lehetőséget az olvasónak. 

Nagyrészt a public art alkotásokra koncentrál a program második fő irányaként definiált „A 

városi tér változása Gdańsk, Kalinyingrád és Klaipėda esetében: építészet, művészet, 

közösség” programpont, amely során a városok közösségi tereinek újratematizálása megy 

végbe. A projekt zárásaként katalógust került kiadásra a létrejött műalkotások számbavételére. 

A teljes programsorozat harmadik iránya „A hallgatóság fejlesztésének és a helyi közösségek 

oktatási programjainak területén leszűrt tapasztalatok cseréje” című̋ alpont, amely elsősorban 

múzeumok ismeretterjesztő̋ és oktatási programjainak létrehozását és fejlesztését tűzte ki 

célul.  

  A hármas struktúra alapján jól látszik a program átfogó jellege: a leíró jellegű̋ 

művészetelméleti szemszög mellett a három város közösségi tereinek használatával és a 

lakosság minél erőteljesebb bevonásával az interdiszciplinaritás mellett a jelentésképzés 

folyamata, az újratematizáció jelenik meg művészeti aktusok során – ezzel mintegy ironikus 

szimuláció születik a térség sajátjának módható átírás folyamatáról.  

  A folytathatóság és a kontextuskeresés a makrórégió kortárs művészetének két 

legszembetűnőbb problémaköre – ezek domináltak a „Made in Kaliningrad” kiállítás esetében 

is, amely 2013 tavaszán a kalinyingrádi kortárs művészet legjelentősebb alkotásait mutatta be 

1999-től napjainkig a Klaipėdai Kulturális Kapcsolatok Központjában. Az alkotások a 

 Цветаева, E. Б. – Дементьев, И. О. (сост.) (2015). АртГид 2015. Близкий Незнакомец: Гданьск – 429

Калининград – Клайпеда. Художественный путеводитель, сборник текстов. Калининград, БФ ГЦСИ. A 
kötet elérhető online az alábbi címen: http://www.ncca.ru/articles.text?filial=4&id=306 (Utolsó hozzáférés: 
2016. 08. 31.)

 Цветаева, Е. Б. (2005). Аrt Guide: Кенигсберг/Калининград сегодня. Калининград, Янтарный сказ430
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kalinyingrádi identitás legizgalmasabb pontjaira kérdeztek rá, amikor a közelmúltra és az attól 

való megszabadulásra, vagy egy régi orosz mondáson keresztül («Быться как рыба об лед», 

megközelítőleg a magyar „vergődik, mint a partra vetett hal”) éppen a régmúltra, azon 

keresztül a jelenre, a hősies küzdelmek hasztalanságára, egyúttal a heroikus vállalkozások (ill. 

ha a posztmodern elméletekre gondolunk, akkor a nagy történetek) kihalására utalnak.  431

  A „Közeli ismeretlen” projekt által létrehozott narratívában minduntalan felbukkan a 

három város régi elnevezése. Amikor Königsberg/Kalinyingrád, Danzig/Gdańsk és Memel/

Klaipėda a expliciten kettőzött névhasználattal egy tengelyre kerül, egy teljes paradigma 

hangsúlyozódik a kulturális emlékezet és az identitás fogalmain keresztül: mindhárom város 

alapvető̋ eleme a kettősség, ennek legszembetűnőbb jelölői az egykori és mai városnevek, 

amelyek együttes használatával az adott terület komplex leírására tett kísérlet rajzolódik ki. 

Ahogy a Kalinyingrád elnevezés hermetikusan kizárta magából Königsberget, úgy kérdés, 

hogy mennyire van jelen a mai Klaipėda városában az egykori Memel, és így tovább. Más-

más tendenciák fedezhetők fel a városnarratívák egységesítésének folyamatában a három 

város esetében, az irány és az azt szülő̋ igény azonban közös: a történeti folytonosságot 

töredezettségét felismerve mégis egymás mellé helyezni a városnarratívákat.  

  A Baltikum több országát felölelő̋ összefogás volt a „Telling the Baltic” nemzetközi 

projekt, amelyet összesen huszonöt, az orosz Kalinyingrádból, Lengyelországból, Litvániából, 

Németországból és Svédországból érkezett résztvevő̋ tett ki. A projekt alapkoncepciója a 

Balti-tenger országokat összekötő̋ szerepének hangsúlyozása, ezzel együtt egyfajta „balti 

korpusz” létrehozása, amelyhez az első kiállításnak fotó-, videó-, ready-made- és 

hangfelvétel-anyaga szolgáltatja az elsődleges forrást, a „nyersanyagot”. A szervezők a Pregel 

folyó partján található Világóceán Múzeum expozíciós lehetőségeinek segítségével egy több 

rétegű kiállítási teret hoztak létre. A múzeumkorpusz két külön épületből, egy egykori 

kutatóhajóból és egy tengeralattjáróból áll, ezek közül a Vityaz kutatóhajó és a központi 

múzeumépület adott helyet a „Telling the Baltic” kiállítás anyagának. A két eltérő̋ tér 

tematikusan is két részre bontja a kiállítást. A központi épület az emberek szempontjából 

közelít a Balti-tengerhez, többek között elképzelt tengerparti tájak pszeudofotóival, valamint a 

 A «Куколка» (Játékbaba) című videóban a performansz-duó egyik tagja 2005 és 2012 között hordott 431

ruháit használja. Az egymásra vett ruháktól kínkeservesen megszabaduló nőalak személyes emlékezetének 
hordozóitól válik meg e sajátos vedlési procedúra során, egyúttal kérdésessé teszi az évek során az indi- 
viduumra rakodó rétegek indokoltságát azzal, hogy a tömegtermelés egyik legjelentősebb darabjára, az 
öltözetre, a divatra és annak felületességére hívja fel a gyelmet. A «Лед» (Jég) című videoperformansz a fenti 
orosz mondást elevenít meg, amikor a nőiség egyik legjellemzőbb attribútumát használó, fehér ruhában 
megjelenő női alak hasztalan próbálja betörni egy tó jegét. A kilátástalan küzdelmével magára maradt hősnő 
passiója ez.
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Kur-földnyelv (Kurföldi turzás) litván–orosz és a Visztula-földnyelv lengyel–orosz 

határátkelők általi abszurd töréspontok művészi újra gondolásával. 

  A kutatóhajón berendezett kiállításrész többszörösen is eltérő szféra. Fizikailag 

markánsan elkülönül az előző kiállítástértől: egy meredek hídon jut fel a látogató a hajóra, 

majd keskeny és kacskaringós útvonalon hatol be a hajó gyomrába. Ebben a térben minden a 

határátlépésről, vagy éppen a határok elmosódásáról szól a központi épület fő gondolatával, a 

határok markáns artikulációjával szemben (valódi és elképzelt táj, tájfotózás valódi táj nélkül, 

határ a természeti konstrukció határtalanságában). Határátlépés történik a szárazföldről a 

hajóra lépéssel, egyfajta vízre szállással, ugyanakkor elmosódni látszik a cezúra katonai múlt 

és civil jelen között. A Vityaz kutatóhajóval asszociálódik a mellette található, a múzeum 

másik helyszíneként szolgáló Viktor Pacajev asztronautáról elnevezett távközlési hajó, amely 

a szovjet űreszközök és az irányítási központ közötti kapcsolattartást szolgálta. A Pacajev-

hajó tovább sűríti a térélményt, mivel a szárazföld kontra tenger/víz distinkción túl 

metaforikusan a világűrig tágítja a határátlépéssel megismerhető̋ terek sorát. (A tér- és időbeli 

határátlépés élményére a koronát az a tény teszi fel, hogy a Vityaz eredetileg 1938-ban Mars 

néven épült Németország egyik jelentős kikötővárosában, Bremenhavenben.) A kiállítás a 

tengervíz-tematikát újragondoló installációkat mutat be.  A két fő kiállítási tér közötti határ, 432

tehát a központi épület és a kutatóhajó közötti belső udvar többfunkciós tér. Egyrészt markáns 

határterületként viselkedik, mivel a látogatónak egy kb. 40-50 méteres sétát kell tennie az 

épülettől a hajóig, ezzel a térváltási élménnyel is manifesztálódik a határhelyzet. Másrészt 

azonban a nyitott teret egy litván művész „Egyszer volt, hol nem volt. Öt dal” című hang-

installációja tematizálja, amely a Baltikum területéről gyűjtött történetek átdolgozásával 

született dalokból és zajzenei elemekből áll. Ezzel történik meg a két tér összekapcsolása. 

  A „Telling the Baltic” jelentősége a térélmény, azon belül is a tér tágításának 

megvalósítása. A fentiekben elemzett térhasználat a múzeum sok lehetőséget kínáló, egyúttal 

mégis adott épületegyüttesét értelmezte újra. E sajátos élmény fokozásaként az NCCA 

kalinyingrádi központjának sajátos kiállítótereként funkcionáló egykori védbástya, a 

Kronprinz tetőtere is bekerült a kiállítás virtuális terébe, s ezzel a város egymástól távol eső 

pontjaival kéthelyszínessé alakult a projekt. Itt került ugyanis bemutatásra két litván művész 

„Hajó” című̋ videóinstallációja, amelyet egy svédországi kötélgyártó üzem inspirált. Az 

 Az egyik a víz átlátszósági faktorának mérési elvét felhasználva az óceán olykor áthatolhatatlannak tűnő 432

víztömegét adaptálja egy félhomályos szárazföldi térbe, miközben egy óceáni pszeudolényt teremt. Egy másik 
alkotás a tengervizek színéhez rendelt színkártyákkal dolgozik, egy videóinstalláció négy, víz alá merülő 
nőalakja pedig az óceánok idegen tér-élményét hangsúlyozza.
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alkotók háromszáz méteres hosszát, ezt a már-már értelmezhetetlen térmélységet használják 

metaforikus alkotásukban. A vizuális mű egyetlen végtelenített fahrtból áll (a kamerakocsi 

elmozdulása a felvétel tárgyához képest, azaz kocsizás), amely során a kamera kínzóan lassú 

hátrafelé mozgása realizálja a tér méreteit, miközben az utómunkának köszönhetően (a kép 

lassú billegése) egy gigantikus hajó képzetét kelti. Így válik a szinte megfoghatatlan tér 

objektummá, amelynek mellbevágó hatását a Kronprinz kissé indusztriális, elsötétített 

kiállítótere tovább fokozza. Az ilyenfajta „tértágítás” kontrasztként felveti a térségre egykor 

jellemző bezártság, hermetikus elszigeteltség tapasztalatát.  

  A korábban már említett CBSS egy 2011-ben elindult programja a SEBA (South 

Eastern Baltic Sea Area), amely szintén a térség kreatív együttműködésének serkentését tűzte 

ki céljául. 2013 nyarán Kalinyingrádban rendezték meg a két éves működés eredményeit 

összefoglaló tudományos konferenciát, amely a régió országainak és kistérségeinek 

legizgalmasabb vagy legperspektivikusabb metszéspontjait bocsátotta diskurzusra – a 

szekciók a fenntartható turizmus, a művészet és általában a kreatív iparágak együttműködése, 

az építészeti örökség modern városszövetbe történő̋ integrációja és a felsőoktatási kooperáció 

főbb kérdéseit vetették fel. 

  A térbeli folytonosság a balti-tengeri régió egyik legfontosabb és 

legproblematikusabb aspektusa, s amiként az az építészeti szekció egyik előadásában 

elhangzott, a terület egy különleges entitás, amelyet egységként kell kezelni, mivel a földrajzi 

tényezők nem változtathatók, így bizonyos értelemben közös jövő vár a terület országaira.  433

A térbeli mellett az időbeli kontinuitás problémája is felmerül a kalinyingrádi építészet más 

háború utáni újjáépítésen átesett városok kontextusába helyezésével, de az építészet mellett 

egészen más szempontból, így a kulturális szakemberek képzése és utánpótlása, valamint 

Kalinyingrád mint egész Oroszország számára hasznosítható marketingtermék felvetése 

kapcsán is.  434

  A földrajzi folytonosság egy igen sajátos esete is fennáll a Kalinyingrádi körzet és 

balti-tengeri szomszédai között, a Kur-földnyelv és a Visztula-földnyelv révén. Ez a két 

egyedülálló természeti jelenség félig a szomszédos országok, félig pedig a Kalinyingrádi 

körzet adminisztratív részét képezi, turisztikai csomópont mindhárom ország területén, 

 Carnap-Bornheim, C. von (2013). Cultural heritage in the Baltic Sea Region and activities of the 433

Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea Region. (Az előadás elhangzott a SEBA Creativity and 
Cooperation in the South Eastern Baltic Area konferenciáján 2013. június 7-én Kalinyingrádban, a Radisson 
Hotel «Кенигсберг 1» termében.)

 A konferencia „Cooperation in the led of arts, culture and creative industries” szekció előadásaiból, 434

amelyek 2013. június 7-én Kalinyingrádban, a Radisson Hotel «Кенигсберг 2» termében hangzottak el. 
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valamint a „Telling the Baltic” projekt elemzésekor részben már említett módon művészeti 

alkotások ihletője. A tenger és az öböl közé szorult, folyamatosan egymással ellentétes 

erőknek kitett futóhomokból álló dűnék a folyamatos változással egyidejű bezártság sajátos 

megnyilvánulásai, önálló, misztikus terület, amely időről időre felbukkan a térség művészeti 

alkotásainak motívumláncolatában.  435

  A történeti kontinuitás egy sajátos aspektusa a 2000-es években populárissá vált új 

„Hanza-narratíva”, amely egy sokrétűen felhasználható marketingfogássá lett a balti régió 

egyfajta újrafogalmazásával. Amint arra Anna Karpenko szociológus a kalinyingrádi 

regionális identitást politikai szempontból vizsgáló disszertációjában rámutat,  az egyik 436

legjelentősebb „Hanza-textus” két finn kutató, a turkui egyetem professzorai által kiadott The 

Baltic Sea Region – a Dynamic Third of Europe  című politikai-gazdasági munkájának első 437

fejezetében fogalmazódik meg. A kiadvány spektrumában a balti régió és az Európai Unió 

kapcsolata, ezzel együtt egy új Balti-tengeri, elsősorban politikai struktúra felvázolása áll. „A 

történelem hagyatéka” című első fejezet kezdőmotívuma a vízi határ helyett összekötő 

kapocsként funkcionáló tenger, erre épül rá a tér- és időbeli kontinuitás gondolata, amely 

főként a gazdaságilag (is) dicső múlthoz, a Hanza-szövetséghez vezet. A szöveg szerint a 

kilencvenes évekig fennállt szovjet rendszer az Európától, egyszersmind a világtól való 

elszigetelődést erősítette, így a balti országok Európához képest „egy másik világot” 

képeztek, ezzel szemben a rendszerváltás után fejlődésnek indult terület az integráció és az 

együttműködés útjára lépve egy magabiztos „Balti-tengeri régiót” hozott létre. Ez pedig a 

Hanza-hagyaték tudatos és kooperatív használatával jöhetett létre. A középkori szövetség 

képének használatával a szerzők századokon átívelő történeti folytonosságot kívánnak 

létrehozni, amelynek utolsó sötét periódusa a szovjet korszak volt, s ennek széthullásával 

elgördült az utolsó akadály is a térség „európaizálódása” elől. A kontinuitás létrehozásának 

egyik legerőteljesebb eszközeként a szöveg felsorolja az egykori jelentős Hanza-városokat, 

zárójelben feltüntetve az egykori Danzig és Königsberg mai nevét. Ezzel a döntéssel a mai 

 Lásd többek között a «Нежные Бабы» (Gyöngéd csajok) performansz-csoport «Грязь» (Kosz) c. 435

előadását, amely a Kur-földnyelven élő menyasszonyok rituális sárban hempergőzésének legendáját dolgozza 
fel, valamint itt utalunk vissza az előző fejezetben már említett Ivanov-szövegre. 

 Карпенко, А. М. (2008). Региональная идентичность как категория политической практики. 436

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук. Москва, Институт 
философии РАН (kézirat)

 Kivikari , U. – Antola , E (2004). Baltic Sea Region: A Dynamic Third of Europe. Turku, City of Turku.  437

 http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/2002-2004/
Kivikari_Antola_72004.pdf (Utolsó hozzáférés: 2016. 08. 31.)
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Gdańsk és Kalinyingrád városa is bekapcsolódik a dicső Hanza-narratívába, különösen a 

bekezdés zárásában, amely a szövetség gazdasági és politikai jelentőségét hangsúlyozza.  438

  A közelmúlt és napjaink Kalinyingrádot érintő, kooperatív művészeti projektjei 

súlyozottan a történelmi múlt és a jelen problematikus viszonyára, a térség említett városaira  

jellemző kettőségre reflektálnak. Ez a tendencia megmutatkozik az egyértelműen történelmi 

tárgyú események mellett metaforikus-motivikus szinten, akár a földrajzi-éghajlati 

jellemzőket (tenger, dűne) mozgósító installációkban, egyéb alkotásokban. Ezek alapján pedig 

látható, hogy az EU-tag Lengyelország és Litvánia, valamint a közöttük elhelyezkedő 

Kalinyingrádi körzet művészeti színtéren tud közöset alkotni, annak ellenére, hogy a három 

terület geopolitikai helyzete jelentős eltérést mutat. 

 „Lübeck played a leading role in the Hanseatic League. Other important trading towns were e.g. 438

Hamburg, Bremen, Copenhagen, Danzig (Gdańsk), Königsberg (Kaliningrad), Riga and Tallinn. Hanseatic 
towns were not only economically powerful in networking the Baltic Sea region, but the Hanseatic League 
turned them into a politically important factor in this area, too.” Uo. 8.
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6 Összegzés 

Jelen dolgozat egy város narratívájának leírását célozta. A város – bármely város – leírása 

szükségszerűen több aspektust foglal magába, ezek közül a fenti fejezetek az identitás és 

emlékezet városhoz kapcsolható fogalmi hálóját, a város fizikai terének létrehozási és 

módosítási folyamatait, ezen eljárásoknak az identifikációs folyamatokra gyakorolt hatását, 

valamint a városnak a művészeti formák segítségével történő metaforikus-motivikus 

megjelenését elemezték. E három nagy tematikus egység a vonatkozó elméleti 

megközelítések, szakirodalmi alapok ismertetését követően konkrét esettanulmányok 

bemutatásán, valamint művészeti alkotások elemzésén keresztül Königsberg/Kalinyingrád 

mint kultúrtörténeti jelenség lényegi jegyeit tárta fel. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze. 

  A háborús romváros képe nem egyedi eset a városok világtörténelmében. A mai 

Kalinyingrád elemzése több ponton közelíthető a második világháború utáni Berlin 

sajátosságaihoz, hiszen mindkét város kapcsán központ és periféria többszörös eltolódása és 

felcserélődése mutatható ki, továbbá mindkét városnarratíva a széttagoltság, a töredezettség 

motívumait mutatja, miközben mindvégig hangsúlyos a városon belüli egység, ill. a nagyobb 

– nemzeti – egységhez tartozás igénye. Jelentős különbség ugyanakkor a háború utáni 

városépítészeti tendenciák mentén mutatható ki, a berlini újjáépítéssel szemben Kalinyingrád 

tudatos létrehozása Königsberg eltüntetését célozta: a politikai-ideológiai háttér a múltbeli 

események, továbbá a múlt emlékezetének más-más értelmezését mutatja. 

  A második világháború jelentős károkat okozott ugyan a königsbergi városi 

struktúrákban, ugyanakkor nem ez hozott paradigmaváltást: a háború után megindult 

lakosságcsere, a városon túl az egész térségre kiterjedt átnevezési hullám, s egészében a 

nyelv, a nemzeti hovatartozás, s a kultúra terén beállt változás elmélyítette a hiány és az 

üresség tapasztalatát ehelyütt. Az alig néhány évtizede létező Kalinyingrádi terület tehát 

számos ponton kapcsolódik a háborús traumán átesett térségek közös tapasztalatához, s főként 

a posztdependens trauma posztszovjet élményéhez. A közel egyidőben bekövetkezett törések, 

a többsíkú traumatizált állapot mégis egyedi esetet rajzol ki. A több évszázados történelmi 

narratíva megtörése vákuum-helyzetet eredményezett a terület Szovjetunióhoz csatolásával, a 

szovjet ideológia szimulációs és valóságkreáló eljárásai e korábbi történelmi lenyomat 

eltűntetésének céljával lépett működésbe. A Szovjetunióban és a szovjet blokk térségében jól 

ismert valóságtorzító ideológia, a történelemhamisítás különféle eljárásai Kalinyingrád 
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létrehozásával egy komplett königsbergi múltat igyekeztek helyettesíteni. Akár a nyugat-

európai gyökerű posztmodern elméletek válság-narratíváját, akár az orosz kulturális logika 

mélyen posztmodern vonásait elemző epstejni koncepciót vesszük alapul, e térség kulturális 

sajátosságainak megragadása egyfajta töredezett, többszörösen átírt, valóság és teremtett 

valóság palimpszesztjét kirajzoló narratíva leírásával lehetséges. 

  A K. városi narratíva elemzésekor Berlin és a romváros képzetén túl egy másik 

párhuzam is felmerül, ez pedig Pétervár és a másodlagosság, valamint a szimuláció esete, 

hiszen az 1703-ban megalapított új birodalmi főváros a mesterségesen létrehozott kulturális 

jelrendszer mintapéldája. Amellett, hogy a két város közötti legalapvetőbb különbség az 

alapítás körülményeinek eltérése (Kalinyingráddal ellentétben Pétervár korábban nem lakott 

területen épült egy új, előzmény nélküli kulturális tér létrehozása céljával), felfedezhető 

azonos séma is. Pétervár a korábbi központ, Moszkva ellenében került meghatározásra, 

építészetében éppen ezért nyugati minták kerültek feldolgozásra. A többek között velencei és 

amszterdami sajátosságok imitációja azonban nem hozott létre koherens városszövetet. 

Kalinyingrád a korábbi Könisberggel szemben került kialakításra, az új szovjet város legfőbb 

célja az egykori porosz központ kulturális jegyeinek eltörlése volt, amelyhez a szocialista 

ideológia által irányított célzatos építészeti megoldások, a szovjet valóságteremtő eljárások, 

elsősorban a szimuláció szolgált eszközül. A két város létrehozásának célja egymás mellé 

állítható, hiszen az mindkét esetben egy, a tágabb kulturális kontextustól markánsan eltérő 

jelrendszer kialakítása volt. Pétervár azért épült, hogy európai város legyen Oroszországban – 

Kalinyingrád azért, hogy szovjet várossá váljon Európa peremén. Ahogy Pétervár a referencia 

nélküli másolat esete a nyugat-európai kultúra adaptálását illetően, úgy Kalinyingrád a 

kommunizmus eszmeisége nyomán teremtett valóság kísérlete. Mindkét város a 

másodlagosságnak, az orosz kulturális gondolkodás e jellemző vonásának esete.  

  A mesterségesen létrehozott Kalinyingrád és az eltörlésre ítélt Königsberg 

minduntalan egymásba forduló szemantikája hozza létre K. város sajátos kulturális terét, 

amely a lineáris városi és történelmi narratíva hiánya mentén körvonalazódik. Ez a 

töredezettség, valamint a hiány mint jelentéshordozó elem mutatkozik meg a kulturális 

emlékezet és a felejtés fogalmai, valamint az emlékezet, rítus és identitás összefüggései felől 

közelítve is. A kulturális emlékezet rendkívül összetett működési mechanizmusa a nyomok, 

ill. bizonyítékok szintjén kiüresített Kalinyingrádban szükségszerűen torzított formában 

jelenik meg, ugyanakkor a fiktív königsbergi narratíva a város szemantikai mezejének mitikus 

komponense. Ehhez adódik egyfelől a „Kalinyingrád mint a győzelem városa” jelentésmező, 
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amely a kalinyingrádi identitást az orosz birodalmi tudat részeként rögzíti, s amely a tudatos 

térhasználat, valamint az ünnep rituális szerepét használja. Másfelől jelentős az Orosz 

Ortodox Egyháznak a térségben kimutatható dominanciája az építészeti megjelenítés, 

valamint a térség történelmének építészeti emlékei feletti hatalomdemonstráció révén. 

Mindkét esetben a jelentésképzés sajátos eseteivel állunk szemben, s ugyan más-más 

metódusok mentén játszódnak le, lényegi hasonlóság látható: a problematikus múltbeli 

narratíva elhomályosításának eszközével a földrajzi értelemben Oroszországtól elkülönülő 

területnek az anyaországhoz történő közelítését célzó igény rajzolódik ki. 

   Königsberg és Kalinyingrád kettőssége, folyamatos ütköztetése, a két város 

sziluettként történő egymásra vetítése, s főként az a felismerés, hogy e folyamat eredménye 

sem hozhat teljes, koherens városképet jelenti a K. város toposz alapját. E ponton 

fogalmazható meg a városolvasati elemzés, valamint szépirodalmi és kortárs művészeti 

tendenciák közös jegye: a königsbergi és kalinyingrádi városépítészeti struktúrák 

összeolvashatóságának problémája, a város mint turisztikai termék egységes arculatának 

hiánya lényegében megfelel a rom, a szakadozottság és az üresség metaforikus, ill. 

szimbolikus ábrázolásának a szépirodalmi művektől a kortárs installációkig. Hasonlóképpen 

kimutathatók a város történeti narratívájának legfőbb töréspontjai a königsbergi szövegtől a 

K. városi narratívát alkotó legújabb szövegekig ívelő szuperkorpusz elemzésével. Karamzin 

Königsberg-képe egyfajta elveszett idill képzeteként fedezhető fel Brodszkij ciklusában, a 

brodszkiji képeslap-motívum más és más jelentéstartományt mozgósít Venclova és Belov 

művében, az orosz irodalmi tradíciókhoz kapcsolható bujdai menyasszony-koncepció mellé 

állítva Zinik protézis-metaforáját az elidegenedés és kitaszítottság posztszovjet tapasztalata 

körvonalazódik. A múlt értelmezésének változásával a művekben tér és idő szerepének 

módosulása megy végbe: a königsbergi múlt brodszkiji töredezettségének helyét napjaink 

alkotásaiban a Kalinyingrád megalapításának korszakához kapcsolódó szovjet múlt 

tapasztalata, egyfajta posztszovjet üresség-érzet veszi át. Ahogy a hiány építészete terminus 

használata K. város esetében szükségszerűen túlmutat a háborút követő évek romváros-képén 

és elsősorban éppen a napjainkban domináló városépítészeti tendenciákat jellemzi, úgy a 

hiány irodalma, a hiátus mint textuális szervezőerő, a pusztulás mint alapélmény jelenik meg 

a K. városi narratívát alkotó szövegekben – ez K. város mint irodalmi toposz specifikuma. 

  A K. városi narratíva sem városolvasati, sem emlékezeti, sem szépirodalmi 

aspektusból elemezve nem vezethető le Königsberg és Kalinyingrád közös halmazából, 

hiszen éppen a kettő egymásra vetítése után kitapintható zavar és hiátus adja e kulturális tér 
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lényegi magját. Sem a hiány, sem a felejtés nem definiálható kizárólag negatív értékmezőben, 

hiszen a hiány feltöltésére tett kísérletek differenciált elemzést igényelnek. Ebben rögzíthető a 

K. város elnevezés megalapozottsága is, hiszen egyrészt a közös kezdőbetű mindkét várost 

hordozza, másrészt a redukált forma, a szó helyén álló csonka betű a két városnarratíva által 

kirajzolt űrt és hiányt közvetíti. 
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