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Doktori disszertáció tézisei 

A kutatás tárgya, a doktori értekezés célkitűzései 

A disszertáció központjában a sajátos geopolitikai helyzetbe került Kalinyingrád, ma orosz exklávé, 

egykori porosz Königsberg áll, ahol a második világháborút követő paradigmaváltás következtében 

jelentős változások zajlottak le a kulturális gyakorlatok terén. A lakosságcserén, névváltoztatáson, a 

háborús rombolást követő átépítésen átesett területen sajátos szépirodalmi és kortárs művészeti 

narratívák láttak napvilágot. A Balti-tenger partján, Lengyelország és Litvánia között, Kelet és 

Nyugat találkozási pontjánál, Európa peremén található Kalinyingrádi körzet mint kulturális 

jelenség interdiszciplináris vizsgálata a kulturális emlékezet és a felejtés, a tudatosan módosított, ill. 

létrehozott identitás és a trauma fogalmai segítségével, egyúttal a posztmodern, a posztszovjet, 

valamint tágabb kontextusban a politikai-hatalmi függőséget követő valóság, továbbá a városolvasat 

elméletei mentén valósítható meg. A palimpszeszt-városként azonosított Kalinyingrád ennél 

összetettebb olvasatot igényel, az egymás mellé állított identifikációs, városépítészeti és 

szépirodalmi elemzés olyan kulturális jelek és kódok összességét rajzolja ki, amely a városnarratíva 

komplex megragadását teszi lehetővé. 

 A dolgozat kérdésfelvetésének újszerűségét az adja, hogy a kutatás az eltérő tudományágak 

legfőbb elméleteinek és koncepcióinak ütköztetésével, ill. egymás mellé állításával közelít egy 

városi narratíva, Königsberg/Kalinyingrád mint kulturális produktum egyfelől sajátosságainak, 

másfelől pedig univerzális jegyeinek leírásához. A városhoz köthető szépirodalmi alkotások 

motívumrendszerének, a Joszif Brodszkij művében megjelent, redukált K. város megnevezésnek az 

értelmezése nem lehet teljes a város mint épített környezet átalakulásának, az elméleti háttér, 

valamint e város konkrét struktúráinak leírása nélkül, amint nem pozicionálható egzakt módon a 

Kalinyingrádban kialakítani kívánt identitásnak az orosz belpolitikai, ill. kulturális mezőben 

betöltött szerepe a városi térelemek, továbbá a városhoz kapcsolódó történeti narratívák elemzése 

nélkül. 

 A fent vázolt kulturális tendenciák, a mind bővülő művészeti narratíva, a városi struktúrák 

beható vizsgálata érdekében két alkalommal doktori ösztöndíj keretében helyszíni kutatásra 

utazhattam a térségbe (2010-ben két hétre, 2013-ban négy hónapra), így lehetőségem nyílt a 

szerteágazó szakirodalmi szövegkorpusz elméleteit a Kalinyingrádi körzet személyesen megismert 

és átélt sajátosságaira alkalmazni, azok mentén vagy azokkal ütköztetve értelmezni. 
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A dolgozat szerkezete 

A brodszkiji alapfogalommal bevezetett K. város terminus a város (s abba sűrítve a térség) hiány-

komponensének jelölője, így a K. városi identitás, a K. város mint szemiotikai tér, ill. K. városi 

szemioszféra, valamint a K. városi narratíva további terminusok használatát tartottam indokoltnak. 

A kutatás célkitűzései alapján e kulcsfogalmak az alábbi szerkezeti egységekben kerültek 

kidolgozásra: 

 A történeti fordulópont főbb elemeit, valamint a kutatás tudományos megközelítésének  

metódusait részletesen feltáró bevezető fejezetet követően a második rész a kulturális emlékezet, a 

felejtés és az identitás fogalmainak mélyreható áttekintését adja elsősorban Maurice Halbwachs, Jan 

Assmann és Aleida Assmann koncepcióira támaszkodva. A kulturális narratívák leírása azonban 

nem szorítkozhat ezen alapfogalmakra, szükség van a történeti elbeszélhetőség, a válságállapot 

problémáira reflektáló posztmodern elméletek feldolgozására, ugyanakkor a posztkoloniális kritika 

bizonyos aspektusai is támpontul szolgáltak. Az elméleti áttekintést követően a fejezet második 

felében a K. városi identitás főbb jegyeinek rögzítésére került sor a posztszovjet emlékezetpolitika 

és a vizsgált terület megszakított történeti narratívája közötti összefüggések feltárásával. 

 A harmadik fejezet a K. városi szemiotikai tér esettanulmányokon alapuló elemzését 

tartalmazza. A többszörösen megszakított K. városi tér a háború városépítészeti következményein 

túl a tudatos átalakítás nyomait viseli magán. E nyomok, bizonyítékok felfejtése a városi tér, a 

városépítészet, a tér mint jelrendszer, valamint a terek és helyek elméleti hátterének összefoglalását 

követően valósulhatott meg, ez indokolta a részletes szakirodalmi áttekintést, amely a fejezet első 

felét alkotja. A fejezet második egysége K. város legjellegzetesebb, egyúttal legproblematikusabb 

struktúráinak részletes elemzését adja: a szovjet ideológiai városépítészet megjelenése (Szovjetek 

Háza), a tudatos térhasználat (Győzelem tere: a terület kialakítása, átnevezése, valamint használata), 

a königsbergi építészet szimulációja (Halászfalu) a város legfőbb kulturális jegyeit tárják fel. 

 A dolgozat negyedik része a K. városi narratíva mint szépirodalmi szövegmátrix elemzését 

adja. Ebben a fejezetben egy Karamzintól Brodszkij és Bujda alkotásain keresztül a kortárs 

kalinyingrádi szövegekig terjedő szépirodalmi szövegkorpusz került feldolgozásra. A szövegek 

tudatos kiválasztási folyamat eredményeként kerültek a vizsgálat spektrumába, amelynek fő 

szempontját Toporov pétervári szöveg elméletének és Venclova königsbergi szöveg koncepciójának 

alapvetései jelentették. A koncentráltabb témakezelés érdekében nem adtam kitekintést az alkotók 

munkásságának egészére, ehelyett a motívumalkotás és -kezelés tekintetében közös jegyeket 

felvonultató szövegeket emeltem ki. Ezen felül olyan műalkotások is a kutatás tárgyát képezték, 
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amelyek esetében K. városról immár mint irodalmi toposzról beszélhetünk. 

 A doktori értekezés ötödik részében a térség kortárs művészeti tendenciáit mutatom be, 

különös tekintettel a városnak a Baltikum jelentős művészeti központjaival együttműködő közös 

projektjeire. 

 Végül a részletes – magyar, angol és orosz nyelvű – bibliográfia és az online források 

felsorolását követő mellékletben a kutatáshoz felhasznált képi dokumentumokat tettem közzé. 

A kutatás tézisei 

Amint az a dolgozat tárgyából, valamint fent vázolt szerkezetéből következik, a kutatás mind 

forrásanyagában, mind kutatási mechanizmusában igen sokrétű, amennyiben a szépirodalmi 

szövegek elemzésétől a városépítészeti struktúrák összehasonlító vizsgálatán keresztül a múzeumi 

térhasználat és tárlatkompozíció értelmezéséig terjedő komplex, interdiszciplináris vizsgálatról van 

szó. Az értekezés fő megállapításai K. város mint kulturális produktum, továbbá mint a történelmi 

és ideológiai fordulópontokból következő jelrendszer sajátosságai felé mutatnak. 

1. Városolvasat és identitás összehasonlító elemzése leírhatóvá teszi a romváros / befejezetlen 

város / másodlagos város narratíva e sajátos esetét: a (re)konstruált város és a konstruált 

identitás összekapcsolt vizsgálata alapján a K. városi szemioszféra az orosz posztmodern és a 

szovjet ideológiai tradíció keretrendszerében helyezhető el. 

Königsberg története a 13. század derekán kezdődött, és a szovjet vezetés szándékai szerint a 20. 

században lezárult. A második világháború után a rezsim az újonnan létrehozott Kalinyingrádot 

nyelvében, nemzetiségében és lakosságában, továbbá nevében, terében és ideológiájában is az 

egykori Königsberg ellenében definiálta. Ez a posztmodern epstejni koncepcióját és a fiktív 

ellentéthez képest történő pozicionálást idézi, hiszen az eltörlésre ítélt königsbergi múlt erőszakos 

felülírása a városi térstruktúrák és az identifikációs folyamatok rituális eseményeinek alapeleme. 

 K. város kulturális tér elemzése közben több ponton felmerült Pétervár párhuzama, hiszen 

az 1703-ban megalapított város a mesterségesen létrehozott kulturális jelrendszer mintapéldája. 

Amellett, hogy a két város közötti legalapvetőbb különbség az alapítás körülményeinek eltérése (P: 

előzmény nélküli, korábban nem lakott területen épült, K: egy korábbi kulturális tér eltörlése 

céljából jött létre), felfedezhető azonos séma is. Pétervár a korábbi központ, Moszkva ellenében 

került meghatározásra, építészetében nyugati minták kerültek feldolgozásra, anélkül azonban, hogy 
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koherens városépítészeti egység született volna. 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. Pétervár célja az volt, 

hogy európai város legyen Oroszországban – Kalinyingrádé, 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 

pétervári kölcsönzött, ill. imitált építészeti megoldásokhoz hasonló eljárások az egykori porosz 

városban két szinten mutathatók ki. Egyfelől a königsbergi romokon felhúzott, tipikus szovjet 

városépítészeti struktúrák (hruscsovka) és elnevezések (Győzelem tér, Lenin sugárút) esetében, ill. a 

kilencvenes évek második felében tisztán moszkvai mintára építeni kezdett Megváltó Krisztus 

székesegyház példáján. Másrészt az imitáció és szimuláció problémaköre merül fel a 2000-es 

években létrehozott új épületcsoport, a Halászfalu kapcsán – e struktúra a königsbergi építészet 

koordináta-rendszerét mozgósítja, miközben múltbéli referenciapont ezúttal sem jelölhető ki. 

 A Pétervárral felállított párhuzam a városi narratíva szempontjából, elsősorban annak 

tudatosan és mesterségesen alakított jellege miatt indokolt: a pétervári nyugat-képzet párja ehelyütt 

a hangsúlyos posztszovjet-orosz identitás, ennek erősítését szolgálják a város kiemelt épületei. Az 

elemzett városelemek közül a Győzelem tere és a Szovjetek Háza az ideologikus városépítészet 

szignifikáns darabjaiként mindmáig a várost uraló struktúrák (landmark, Kevin Lynch fogalma), 

míg a város életében kiemelt jelentőségű Győzelem napi katonai felvonulás és csatarekonstrukciós 

jelenetek a háborús narratíva révén az orosz birodalmi öntudat erősítői. A legnyugatibb oroszországi 

terület, amely azonban földrajzi értelemben nem kapcsolódik az anyaországhoz, különösen jelentős 

a politikai-ideológiai diskurzus számára, hiszen ez az oroszok által lakott terület áll a legközelebb 

az európai és balti térség kulturális hatásaihoz. Ebben a kontextusban a nemzeti identitás 

hangsúlyozásaként értelmezhető a városnak a győzelem városaként történő definíciója, másfelől a 

központi tér, illetőleg az annak díszletében grandiózus keretek között megrendezésre kerülő katonai 

seregszemle.  

 A K. városi kulturális identitás fogalma a városi tér és idő szemantikáján keresztül is 

megközelíthető. Az egykori Hansaplatz, majd később Adolf Hitler-platz az új szovjet városban 

Győzelem terévé változott, ezzel pedig a győzelmi tematika szovjet-orosz vetülete lett domináns. A 

hitleri Reich felett aratott győzelem narratívája háttérbe szorítja a térség saját porosz-német múltját, 

Kalinyingrád hivatalos múltja a háború dicső lezárásával és az új élettér megteremtésével veszi 
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kezdetét, a K. városi kollektív identitás győzelmi aspektusának hangsúlyozása e tér legfőbb 

funkciója. A térre kifutó, évről évre nagy hangsúllyal megrendezett Győzelem napi események e 

diadal ünneplésekor lényegében a háborút követő évtizedek időszakába, a múltba zárják a várost, 

különösen mert a május 9-i katonai felvonulás a szovjet tömegünnepélyek megidézéseként 

folytonosságot teremt a szovjet és az orosz korszak között. 

 Halbwachs a kollektív emlékezet elméletét kidolgozó művében a társadalmi gyakorlatokat 

nem mint a múltat megőrző, hanem a múltat a jelen alapján rekonstruáló aktusként definiálja. A 

jelen vonatkoztatási kerete alapján látja lehetségesnek a múlt rekonstrukcióját, az emlékezést. Jan 

Assmann az ilyen, a jelenben észlelt támpontokat bizonyítéknak, Aleida Assmann emléknyomnak 

nevezi, de a folyamatot lényegében hasonlóan írják le. Világos tehát, hogy nem csupán a múlt 

megítélése indul ki a jelenből, hanem lényegében a múltnak az emlékezetben történő létrehozása is. 

Az ünnepi esemény, az emlékműállítás, a névadás, valamint a tér és az idő rituális tematizálása a 

mai Kalinyingrádban a königsbergi és kalinyingrádi múlt közös halmazát, tehát a világháború 

időszakát, majd pedig az azt követő évtizedek emlékezetét alakítja. Ezzel az aktív alkotófolyamat 

révén létrejövő és fennmaradó közösségi identitás K. városban a győzelem, a teremtés és a háborús 

büszkeség elemeire épül, amelyet azonban paradox módon a hiány, a rombolás és az üresség 

keretez. 

 Szükségszerűen egyfajta konstruált identitásról van szó másrészről azért is, mert az egykor 

betelepített lakosok közötti egyetlen konnektív struktúraként (J. Assmann fogalma) a térségbe 

költözés élménye, valamint a lakosokat fogadó romváros élménye, majd a folyamatosan épülő, 

egyfajta befejezetlenséget sugalló pszeudováros képzete fogalmazható meg. 

2. A K. városi építészeti struktúrák összessége ambivalens városszövetet hoz létre, amely 

egyfelől Königsberg és Kalinyingrád egymásra vetítését, egy sajátos palimpszeszt-város 

képzetét idézi elő, másfelől azonban túl is mutat azon és létrehozza a hiátust mint 

jelentéshordozó elemet. 

 A Königsberg alapkövének számító várat 1255-ben kezdte építeni a német lovagrend, az építmény 

századokon keresztül a város központjának számított. Jelentős károkat szenvedett ugyan a második 

világháborúban, romos állapotban mégis fennmaradt, s végül 1967-ben a területi párttitkár 

utasítására felrobbantották. Szinte pontosan a helyén kezdődött meg a Szovjetek Házának építése, 

amely azonban megakadt, s az épület mindmáig befejezetlenül és üresen áll. A szovjet pártépületnek 

szánt monstrum egyfelől a vár kiüresített helyét foglalja el, másfelől, önnön ürességével és 
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kihasználatlanságával a szovjet ideológia sajátos mementójaként is a hiány, az üres hely 

megtestesítője. A városi művészeti alkotások, az elmúlt évek rekonstrukciós tervei, ill. művészeti 

eseményei minduntalan egymásra vetítik – szó szerint és átvitt értelemben is – a két építményt, 

sajátosan K. városi metaforává azonban a többszörösen kimutatható hiány, nem pedig az 

egymáshoz viszonyított méret-, ill. struktúra-beli különbségek, építészeti ütköztetések révén 

válhatott. 

 E két épület a két város, Königsberg és Kalinyingrád központi elemeként, egyúttal kiemelt 

helyen álló kulturális jeleikként feszül egymásnak. Lotman szemioszféra-fogalma eltérő 

hierarchiájú jelekből álló teret ír le, a jelek közötti eligazodást a folyamatos információáramlás 

biztosítja, amely a kulturális kódok állandó kölcsönhatása révén valósul meg. A kalinyingrádi 

kulturális tér városolvasati jelei a felülírás, nem pedig a kommunikáció vagy a kölcsönhatás céljával 

jöttek létre, az ennek nyomán kialakult K. városi térben mégis lehetővé válik a jelek 

összeolvashatósága: az elpusztított königsbergi struktúrák helyén kialakított kalinyingrádi kulturális 

jelek hordozzák az előbbiek hiányát, a kiüresített korábbi kulturális tér nyomait, hiszen csakis azok 

ellenében definiálhatók. A Szovjetek Háza és a Königsbergi vár közötti kapcsolat mozgatórugója 

nem pusztán az, hogy az előbbi az utóbbi helyén épült, hanem főleg az, hogy a vár üres helye 

beépült a Szovjetek Háza jelentésmezejébe. 

 A kiüresítés gyakorlata egy-egy épületen túl a városi terek szintjén is kimutatható, úgy 

fizikailag amint metaforikus értelemben is. Königsberg központját a vár, később pedig a vár és a 

közelben található, szigeten álló Königsbergi dóm közötti erőmező alkotta. A világháborút követő 

években a központ északra tolódott annak ellenére, hogy mindkét történelmi épület – ugyan romos 

állapotban – állt: a Győzelem terén kerültek felállításra a történelmi forgatókönyvnek megfelelő 

vezér-szobrok (Lenin, Sztálin), ehelyütt kerültek megrendezésre a szovjet pártünnepélyek, majd 

pedig ez a tér adott otthont a város legjelentősebb ortodox egyházi épületének, a Megváltó Krisztus 

Székesegyháznak. A tér tehát az egymást követő ideológiai narratívák központi helyeként 

többszörösen terhelt, a felülírás szándéka ugyanakkor a hiány hordozója is: Sztálin szobra helyére 

előbb a Lenin-szobor került, majd ezt a székesegyház váltotta le – és minden csere magába foglalja 

az előd eltávolításával megjelenő üres hely képzetét.  

 E város ambivalens városolvasati jellegéhez a szovjet és posztszovjet struktúrák sajátos 

ellenképe járul hozzá: egy furcsa, stilizált Königsberg-megjelenítésre törekvő tendencia. A 2000-es 

években létrehozott Halászfalu az egykori porosz város magjában, a Pregel partján helyezkedik el. 

Ezen a területen eredetileg valóban halászok éltek, a projekt azonban nem valamely konkrétan 

megnevezhető, egyedi épületegyüttes rekonstrukciója. A lényegében turisztikai céllal létrejött „falu” 
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nem rendelkezik a königsbergi múlt tanúságával, paradox módon sokkal inkább annak hiányát 

hordozza: a porosz város ábrázolása a kiüresített építészeti formák és a referencia nélküli 

elnevezések („Régi Hansa”, „Albrecht bástyája”, „Karolina-udvar”, „Lomze-torony”) révén mint a 

megidézni kívánt múlt hiánya jelenik meg. 

 A hiátus jelzett formaváltozásai a kitörlésre ítélt történelem hordozóiként és az ideologikus 

térhasználat nyomaiként a K. városi narratíva elemeivé váltak, a hiány-képzet és az arra épülő 

metaforikus alakzatok (labirintus, tükröződés, névadás, protézis stb.) a városhoz kapcsolódó 

szépirodalmi metaszöveg és kortárs művészeti alkotások lényegi motívumai. 

3. Toporov pétervári szöveg elmélete alapján és Venclova königsbergi szöveg koncepciójának 

továbbfejlesztése révén megragadhatóvá válik a K. városi narratíva szépirodalmi 

szövegkorpusza mint sajátos várostextus. 

Vlagyimir Toporov elmélete szerint Pétervár alapításának pillanatától sajátos, misztikus kontextust 

hoz létre, amely a bukás és feltámadás szimbolikus folyamata, az egyszerre paradicsomi és bukott 

városban a klimatikus-meteorológiai, és tájképszerű, a természeti és kulturális-anyagi szféra 

egyszerre jelen lévő, ellentétes jelei mentén épül fel. Város és természet, Pétervár és Moszkva, 

Kelet és Nyugat, központ és periféria, élet és halál, eredeti és szimulált ellentéte, s egyúttal egyidejű 

jelenléte rajzolódik ki a Toporov által Puskin, Gogol és Dosztojevszkij művészetétől eredeztetett 

szépirodalmi szövegkorpusz alkotásaiban. Ezen szövegek a végletes ellentétek együttes 

szerepeltetése, a bonyolult motivikus háló, mindezek révén pedig a misztikus Pétervár képének 

folyamatos bővítése révén létrehozzák Pétervár várostextusát, ezzel pedig a további városszövegek 

mindenkori alapvető orientációs pontját. 

 Tomas Venclova a fentiek alapján kidolgozza a königsbergi szöveg koncepcióját, amelyet 

Karamzintól Brodszkij egyes műveiig határoz meg. A művek közötti kapcsolat nagyrészt tematikus, 

Venclova a königsbergi szöveg sajátosságait – amelyeket hangsúlyosan a háborút követő 

eseményekhez kapcsol – Brodszkij három versének motivikus hálózatára futtatja ki. Karamzin és 

Bolotov leírásában a város mint európai kulturális központ jelenik meg (az egzotikus és varázslatos 

nyugat egy szelete), Brodszkij königsbergi verseiben ez a jelleg azonban már nosztalgikus-mitikus 

alakot ölt és az elérhetetlenség, olvashatatlanság, tükröződés motívumai mentén az önmagába 

záródó, térben és időben hozzáférhetetlen K. várost jelzi. 

 A fenti elmélet folytatásaként elsőként terminológiai újításra volt szükség, elsősorban a 

vizsgált szövegekben megváltozott városi tér- és időkezelés, annak nyomán pedig az emlékezet, 
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identitás és trauma fogalmakhoz fűződő viszony, egyszersmind a hiátus mint jelentéshordozó elem 

meghatározására. A Venclova által vizsgált szövegek és a jelen kutatás alapját jelentő alkotások 

összevetése eredményeként alapvető elbeszéléstechnikai különbségek mutathatók ki, a művek 

eszmeiségükben és az oda-visszautalások rendszere révén azonban szervesen kapcsolódnak 

egymáshoz. Brodszkij és Bujda Königsberghez/Kalinyingrádhoz kapcsolódó szövegei jelentős 

különbséget mutatnak a múlthoz fűződő viszony, a térábrázolás, összességében a hiány 

szerepeltetése tekintetében, amennyiben A porosz menyasszony elbeszélései múlt és jelen 

áthidalását kérdőjelezik meg, ugyanakkor az illuzórikus elemek a térségben jelen lévő hiány 

pótlását célozzák. Bujda művében a szétporladó, elérhetetlen porosz menyasszony a múlt mítosza, 

amely a jelen aspektusából jön létre. A további, dolgozatban szereplő művek a két város 

szemantikai mezejét mozgósítják és bővítik, a königsbergi szöveg terminus használata épp ezért 

félrevezető volna. A K. városi narratíva kifejezés magában hordozza a térség szemantikájának 

sajátosságait, a redukált városnév pedig a hiány hordozója: az elnevezés, az emlékezet, a folytonos 

várostörténet hiányáé. 

 A szövegkorpusz következő rétegét egyfelől napjaink egyes kalinyingrádi szövegeinek, 

másfelől pedig a térséget irodalmi toposzként használó, nem a Kalinyingrádi körzetben élő írók 

alkotásainak elemzése tette ki, kimutatva szerves kapcsolódásukat a K. városi narratívához. A város 

fiatal írónemzedéke a posztszovjet jelen felől már a jövő irányába orientálódik, ebben a helyzetben 

pedig a múlt egyre kevésbé a königsbergi múltat jelenti, annál inkább Kalinyingrád megalkotásának 

szovjet évtizedeit. K. város az orosz emigráns Zinik és a magyar Térey egy-egy művében a rom, a 

befejezetlenség, egyúttal a pótolhatatlan hiány és az üres hely motívumaihoz kapcsolva jelenik meg. 

Az elemzett alkotások további közös eleme a narratív és motivikus szinten is hangsúlyos trauma-

ábrázolás, valamint annak transzformált megjelenése: Brodszkij személyes tragédiája Griskovec 

művében az elidegenedés városra vetített élményévé tágul. A pétervári szöveg éghajlati és földrajzi 

attribútumaihoz hasonlóan ezek a jegyek is végigvonulnak a vizsgált szövegkorpuszon, gondolati 

egységet kölcsönözve a műveknek. 
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