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Az orosz jelenlét Berlinben

Vajon hány fajta és milyen gondolatot ébreszt bennünk ez a két szó: Berlin, 
oroszok? Túl a már banálissá vált közhelyeken, természetesen! Most nem 
ezt fogjuk firtatni, hanem a két fogalom történelmi összefüggéseit, kapcsola-
tait, úgy, ahogyan azokat egy orosz kutató, Alekszandr Nyikolájevics Popov 
látja. Azt talán nem is kell hangsúlyozni, hogy az oroszok Berlinhez, illetve 
a berliniek, tágabb vonatkozásban a németek oroszokhoz fűződő viszonya 
sokszor kapcsolódott össze, és nem mindig a jó, a békesség jegyében; leg-
élesebbé ez a viszony a múlt században vált az ismert okok miatt és for-
mákban. A két ország azonban keresi a békés, baráti közeledés lehetőségeit, 
formáit, amit – többek között – a két állam egymástól ugyan diplomáciai 
szempontból eltérő „fokozatú”, de kiemelt személyiségének a könyv elé írt 
Előszava is tükröz. V.V. Kotyenyev, az Orosz Föderáció rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete a Német Szövetségi Köztársaságban a két ország 
közös történelmi múltjáról nyilatkozza: „Berlin – több évszázados, időn-
ként bonyolult és tragikus történelemmel rendelkező város; ebben a történe-
lemben teljes mértékben tükröződött az orosz-német viszony egyszerűnek 
nem mondható múltja. Ugyanakkor országainkat a legszorosabb kulturális, 
szellemi, és persze egyszerűen csak emberi kapcsolatok kötötték és kötik 
össze.” E kötelékek éppen az ún. „orosz Berlin”-ben váltak láthatóvá.

„Az Olvasókhoz” szól I. Keiko, a Németországi Nemzeti Turistahivatal 
oroszországi vezetőnője; ő a turizmus oldaláról közelíti meg a témát: „Szinte 
mindenütt, de különösen Európában, beleütközünk híres orosz írók, költők, 
zenészek felbukkanásának bizonyítékaiba, akiknek élete és alkotói munkássá-
ga külföldhöz kapcsolódik. Ezeknek az utazóknak Berlin igazi kincsestár. Itt 
nem csak a múzeumok, de maga a város is megmutatja jelentős „oldalait”. 

Bevezetőjében a szerző megmagyarázza az „Orosz Berlin” fogalmát: ezt 
a „csodálatos várost” a XX. század húszas éveiben a „Szovjetunióvá vált, 
hazájukból a polgárháború-kitaszította orosz és más nemzetiségű emberek 
hozták létre…Megvoltak a saját utcái, éttermei, áruházai, színházai, bank-
jai, újságjai, folyóiratai.” Igen, ez a város a nemrég még ellenséges ország-
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ban létezett, lakói pedig valójában az említett húszas évek előtt kezdtek ide 
bevándorolni: egyetemisták, művészek, írók, diplomaták voltak közöttük. 
A XIX. század közepétől fiatal orosz liberális egyetemisták játszottak ve-
zető szerepet az „Orosz Berlin” első kolóniáiban, az orosz szocialista for-
radalmárok itt tervezgették a „világforradalmat”, megfordul majd itt Lenin 
és Sztálin, az orosz szerzők közül Jeszenyin és Majakovszkij lépnek fel az 
itteni Művészetek Házában, a II. világháború után a szovjet csapatok kivo-
nulásáig szovjet tisztek laknak itt családjukkal…

Érdekes a szerző gondolatmenetének relativisztikus megközelítése az 
orosz-német együttélés idejét illetően: azt emeli ki, hogy az elmúlt évezred so-
rán mindössze alig 15 éves háborúskodást kellett elszenvednie a két népnek, a 
többi évszázad a béke korszaka volt. Ez az összehasonlítás mint módszer, ma 
is tanácsos lenne nemcsak az orosz és a német nép, de – jelen esetben – ma-
gyar történészeink és politikusaink számára is!... Ami a németek oroszországi 
jelenlétét illeti, az is termékeny volt, szintén a XIX. század közepétől: szá-
muk fölülmúlta pl. Moszkvában a más nyugat-európai államokból érkezett, 
Oroszországban élők és dolgozók számát. A Szovjetunió széthullását követő-
en azonban, a Jelcin által követett „gúnyolódó” politika következtében az ott 
élő német közösség kb. 600 ezer tagja volt kénytelen elhagyni a  Szovjetuniót, 
2010-re ez a szám több mint 2 millióra emelkedett.

De a szerzővel együtt menjünk kicsit vissza a történelemben!
1654-ben történtek az első diplomáciai lépések Berlin és Moszkva között 

Ukrajna ürügyén, amikoris Moszkva a brandenburgi választófejedelem – aki-
nek Berlinben volt a rezidenciája – támogatását szerette volna megnyerni Kis-
oroszország (Ukrajna) bekebelezésére. A brandenburgi hercegség és a cári 
Oroszország között zajló diplomáciai kapcsolatoknak, illetve az ezekben az 
években kitört háborúknak végül az lett – többek között – az eredménye, hogy 
a brandenburgi választófejedelem uralkodása alatt hercegsége a már Oroszor-
szág által bekebelezett Ukrajna segítségével önálló állammá vált. A kapcso-
latok további formáját jelentette I. Péter cár Nyugat-Európában, így Königs-
bergben tett látogatása, ahol a választófejedelemmel barátsági egyezményt 
kötött, majd Berlinben töltött néhány napot, s megfordult a város nevezetes 
pontjain; ismerkedését a várossal és a  királlyal azután még szorosabbá és 
személyesebbé tette. A hétéves háború idején doni kozákok jelentek meg Ber-
linben: érdekessége ennek az eseménynek az volt, hogy vezérük egy olyan 
német generális volt, aki valaha Berlinben élt, de orosz cári szolgálatot is 
teljesített. Ami a „civil” oldalt illeti: 1789-ben Berlinbe érkezett a híres orosz 
író, Karamzin, aki könnyedén kötött barátságot a város lakóival, ugyanis jól 
beszélt németül; benyomásait írásaiban is megörökítette.
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A Napoleon ellen vívott közös harcban Poroszország és Oroszország 
kapcsolatai megerősödtek, s ennek kulturális kivetítődése is volt: a Berlin-
ben 1813-ban kiadott Orosz–Német Népújság, amelyben Oroszországot és az 
oroszokat „Németország megmentőinek” titulálták. A XIX. század folyamán 
a kulturális kapcsolatok keretében orosz egyetemistákat küldtek Berlinbe jo-
got tanulni, ezzel egyidőben, ugyancsak Berlinben, orosz szalonok nyíltak, 
különböző körök szerveződtek, a német filozófiát olyan orosz fiatalok is ta-
nulmányozták, mint Bakunyin, aki a német fővárosban Turgenyevvel is talál-
kozott, míg a zenészek közül Berlinben többször feltűnt Glinka, aki a nyugati 
fúgaművészetet próbálta összekapcsolni az orosz egyházi énekkel az isten-
tiszteleteken, s tanulmányozta a nyugat-európai középkort és reneszánszt. 
Örömére szolgált, hogy az annyira áhított berlini fellépése valóra válhatott!...

A XX. század elején vagyunk immár: a város modern ipari központtá 
nőtte ki magát, a berlini orosz kolónia mintegy hét–nyolcezer főből állt: 
orosz entellektüelekből, írókból, művészekből, sőt, egy orosz „matemati-
kus hercegnő”, bizonyos Szofja Vasziljevna Kovalevszkaja is közöttük volt, 
aki az akkor leghíresebb nyugat-európai matematikust, a német Karl Wei-
erstrasst ejtette ámulatba matematikatudásával. Sajnos, az I. világháború 
előtti német–orosz viszony megromlását a tudományos élet is megsínylet-
te: 1913-tól nem vehettek fel a berlini egyetemre orosz diákokat. Politikai 
téren már a XIX. század végétől Berlin lett az orosz politikai emigráció 
központja: pártokat alapítottak, újságokat adtak ki – röviden: mindazt, amit 
hazájukban nem csinálhattak, azt Berlinben tették meg. Egyik vezetőjük a 
„forradalmár kupec”, A. Párvusz volt, akinek kezén rengeteg pártpénz folyt 
át. A két leghíresebb látogató azonban Lenin és Sztálin volt: Lenin röviddel 
Berlinbe érkezése után már kapcsolatba lépett a helyi munkásmozgalom-
mal, nyilvános munkásgyűlésen vett részt. Ő is azt csinálta Berlinben, amit 
Oroszországban nem csinálhatott, közben pedig a város kulturális életét  
tanulmányozta, majd oda hívta Sztálint is. Berlinbe szökött egy bizonyos 
Kamo nevű orosz bűnöző is, akit a cári titkosszolgálat hazájában az Orosz 
Bank pénzszállítói ellen elkövetett merénylettel vádoltak; a német hatósá-
gok hosszú huzavona után végül kiadták az orosz hatóságoknak, amelyek-
nek német nyomásra meg kellett ígérniük a berlinieknek, hogy nem fogják 
megbüntetni – így is történt… Egy másik ismert orosz származású bűnöző 
is Berlinbe menekült: J. F. Azef, az eszer párt egyik fővezére, akit „a XX. 
század legnagyobb provokátorának” neveztek, s aki több mint harminc ter-
rorcselekményt szervezett meg.

Szerencsére, a piszkos politika mellett a kultúra nem tűnt el: így pl. 
Berlinben 1909-ben Sz. Kuszevickij  zeneműkiadót létesített, fellépett a 
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Moszkvai Művészeti Színház Sztanyiszlavszkij vezetése alatt, Gorkij Éjjeli 
menedékhelyét nagy sikerrel mutatták be, orosz festőművészek alkotásaiból 
rendeztek kiállításokat (Chagall).

A Ferenc Ferdinánd elleni, I. világháborút kirobbantó merénylet a né-
metek oroszok elleni ellenséges magatartását is kiélezte, távozásukat kö-
vetelték Németországból, lehetetlen és elképesztő vádakkal illették őket. 
A háború utáni németországi káoszt kísérte figyelemmel Ehrenburg, aki 
1921-től 1923-ig Berlinben élt, itt több lapnak dolgozott, itt jelentek meg 
német és orosz nyelven művei is. Az orosz forradalom és polgárháború kb. 
2-3 millió oroszt űzött el hazájából Nyugat-Európába; sokuk menekülési 
útja Berlinen keresztül vezetett, sokan viszont le is telepedtek itt, egy ré-
szük nem csatlakozott a „politikai emigrációs hullámhoz”, és, bár közülük 
„sokan lojálisak voltak a szovjethatalomhoz, Oroszországba nem készül-
tek visszatérni.” Érdekes jelenség volt az ún. „filozófiai hajó” és utasainak 
története, akiket 1922-ben űztek el hazájukból „a bolsevikoknak kényel-
metlenné vált orosz entellektüelek közül”; filozófusokon kívül voltak a két 
német hajón irodalmárok, mérnökök is. Az ő támogatásukra hozták létre 
az Orosz Tudományos Intézetet, ahol a menekült orosz intelligencia szaba-
don fejthette ki véleményét, és ahol orosz egyetemisták is tanulhattak. Az 
orosz jelenlét egyébként Berlin egészére rányomta újra bélyegét az orosz 
újságokkal, könyvkiadókkal, éttermekkel, kiállításokkal. A berlini oroszok 
egy része továbbra is monarchista maradt, kitartottak a „kommunisták nél-
küli szovjethatalom” mellett, sőt, 1922. márciusában merényletet követtek 
el P. Ny. Miljukov, az ideiglenes kormány volt minisztere ellen. A merény-
letben Miljukovnak nem esett bántódása, viszont a merénylő ártalmatlanná 
tevésében meghalt a neves orosz szerző, V. Nabokov édesapja. Az emigráns 
orosz kultúra ismert képviselői voltak az M. A. Csehov (A. P. Csehov uno-
kaöccse) – házaspár, melyben a feleség, O. Csehova, a harmadik birodalom 
idején „állami művésznő” címet kapott, Hitlerrel fényképeztette magát, Eva 
Braunnal barátkozott. Hosszú ideig működött az Orosz Romantikus Színház 
balettegyüttese. A legvirágzóbb azonban az „Orosz Berlin”-ben a könyvki-
adás volt, ami még a XIX. század második felében indult meg, s 1922-től 
„egységes könyvkiadói politikát tűzött ki célul Németországban és egész 
Európában, figyelembe véve Amerikát is.” Az orosz újságok és folyóira-
tok az orosz emigráció politikai mozgalmainak egész palettáját bemutatták, 
amelyen minden irányzatnak megvoltak a maga lapjai. Külön fejezet foglal-
kozik az egyik – ha nem a – legkülönösebb és legkülöncebb orosz író-köl-
tővel, V. Nabokovval (műveit néhány éve hazánkban magyarul is olvashat-
juk.). Személyisége olyan érdeklődést váltott ki, hogy egy német író, Karl 
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Schlegel  feltérképezte azokat a helyeket Berlinben, ahol Nabokov lakott!... 
Maga Nabokov nem nagyon szerette Berlint, amiben szerepet játszhatott 
kevés német nyelvtudása is. 1921-ben érkezett – már másodízben – Né-
metországba Gorkij: a kisvárosban, ahol letelepedett, „sajátságos kulturális 
klub” alakult: az emigráns orosz írók (közöttük ismertebbek Hodaszevics, 
Berberova, Belij) itt találkoztak, bár „az emigránsok Berlinjének irodalmi 
bohém közössége a Művészetek Házában gyűlt össze leginkább” az irodal-
mi, képzőművészeti és a zenei szekciókban. Érdekessége volt ennek a Mű-
vészetek Házának, hogy a művészeken kívül politikusok is megfordultak 
benne. Kiemelkedő eseményeknek számítottak Majakovszkij és Jeszenyin 
fellépései. Majakovszkij több írásában és költeményében örökítette meg 
berlini benyomásait. Meg kell még említeni B. Paszternak nevét is, aki 
csakúgy, mint a többi emigráns író és költő, szintén előadói esteket tartott. 

1923–1924-ben Németország óriási pozitív irányú változásokon ment 
át, amelyek mindenütt éreztették hatásukat, így természetesen a kulturális 
és művészeti életben is. Különösen felvirágzott Berlin. Ezt az időszakot az 
„arany húszas éveknek” nevezték. Ennek azonban megvolt a kegyetlen ára: 
„Mintha magasabb erők tették volna lehetővé, hogy az ország elmerüljön 
a nácizmus zavaros vizeiben.” Az orosz emigránsok számára nehéz időket 
hoztak az országban bevezetett gazdasági reformok: a könyvkiadási lehető-
ségek, de más tevékenységek lehetőségei is eltűntek: az oroszok kezdték el-
hagyni az országot, s mire Hitler hatalomra került, már legtöbbjük elutazott, 
akik  maradtak, azoknak egy része lepaktált a nácikkal, másik része pedig 
azt gondolta, hogy mindazok a szörnyűségek, amelyek nemrég Oroszor-
szágban megtörténtek, még egyszer nem történhetnek meg; s mégis érezték, 
kemény idők várnak rájuk – ami be is következett. Berlinben hamarosan 
kezdetét vették a könyvégetések.

Hogyan biztosította jelenlétét Berlinben az új, szovjethatalom?
A szerző megjegyzi: „Szovjet-Oroszország számára a kezdetektől 

fogva fontos volt minden akció, amely pozícióinak a nemzetközi színté-
ren történő megerősítéséhez hozzájárult.” Ilyen esemény volt 1922-ben 
az I. Orosz Művészeti Kiállítás, amely – folytatja a szerző – „Oroszor-
szág számára a fiatal országot körülvevő ellenséges gyűrű megtörését 
szimbolizálta, Németország számára pedig kitörést jelentett abból az 
elszigeteltségből, amelyben mint a háborúban részt vett ország élt.” Az 
I. világháború után Németországban mintegy 300 lágerben kb. százezer 
szovjet állampolgár dolgozott, valamint néhány ezer hadifogoly. A láge-
rekben kegyetlen körülmények között éltek, kevés élelmet kaptak, orvo-
si ellátásban nem részesültek. Viszont szerveződött a földalatti ellenál-
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lás. Új fejezet Berlin történelmében 1945 májusában kezdődött, miután 
a város felszabadításában 2,5 millió szovjet katona vett részt, miközben 
a berlini garnizont csak kb. 250 ezer német katona alkotta. A városban 
ekkor az „állami nyelv” az orosz volt… Zsukov marsall parancsnoksága 
alatt a fővárosban lassan újra megindult az élet, javult az élelmiszerellá-
tás, a közlekedés. A harcokban elesett szovjet katonák emlékére emlék-
műveket emeltek.

1945 után „Európában Berlin a hidegháború legforróbb pontja lett”, itt 
állomásoztak a felszabadító országok csapattestei. Ma már mindenki előtt 
ismert tények: Nyugat-Berlin szovjetek általi elszigeteltsége, a Nyugat által 
megszervezett „légi híd” az elszigeteltség semlegesítésére, a szovjet blokád 
feloldása, majd Nyugat-Berlin átalakulása nyugati stílusú várossá. Kelet-
Németországban szovjet mintára („az idősebb testvér”) megkezdődött a ne-
hézipar minden áron történő fejlesztése, az élet egyre nehezebbé vált, és a 
kelet-németek kezdtek nyugatra menekülni. Mindez erősen nyugtalanította 
a szovjet vezetést, „jobban, mint az NDK-ét”, ezért 1953-ban intézkedési 
tervet dolgoztak ki a helyzet normalizálására, a két Németország egyesí-
tésére. De már késő volt: az NDK-beli munkások között zavargások törtek 
ki, amire válaszul szovjet tankok jelentek meg Berlin utcáin, amelyekkel a 
kelet-németek összecsaptak: a harcoknak mindkét oldalon voltak halottai 
és sebesültjei. A kelet-németek azonban bebizonyították, „nem tűrik a sze-
génységet a szocializmusban”. Ezek után ők érték el a legmagasabb élet-
színvonalat a szocialista tábor országai közül”, ami azonban távolról sem 
csökkentette a két Németország és a két Berlin által támasztott politikai és 
katonai szembenállás feszültségeit. 

Megismerkedhetünk egy kelet-berlini kisvárossal, Karlhorsttal, mégpe-
dig azon apropóból, hogy a hidegháború éveiben itt állomásozott a szovjet 
hadsereg egyik tankhadosztálya, a várost katonai övezetté nyilvánították, de 
mint általában egy városban, itt is működött saját városi klinika, kórház, esti 
iskola szovjet katonák számára, volt könyvtár, voltak boltok stb… Az érde-
kessége ennek a városkának az volt, hogy „semmi nem korlátozta a némete-
ket abban, hogy eljöjjenek ide.” Időnként lehetett hallani, amikor a szovjet 
tankok az idegenek számára szigorúan elzárt lőterületre indultak, ahová 
azért a német gyerekek mégis be-belopóztak kilőtt löveghüvelyekért, sőt, 
időnként a tankokra is felmásztak. Szovjet tisztek helyi lakosoknál béreltek 
szállást, a német és a szovjet gyerekek szabadon játszottak egymással… 
Ma a karlhorsti mérnöki akadémia épületei műemlékek. Németországból a 
szovjet csapatokat 1994-ben vonták ki. A szerző felidézi a kivonulást kísérő 
ünnepségeken részt vevő Jelcint, aki magatartásával kinyilvánította „kö-
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zömbösségét a hősies elődök emléke, és megvetését az óriási történelmi 
szerep iránt, amelyet a Szovjetunió/Oroszország a fasizmus feletti győze-
lemben játszott.” 

Mi jellemzi az orosz jelenlétet a mai Berlinben?
Ami az oroszul beszélők létszámát illeti, az Berlinben és környékén 

kb. 300 ezerre tehető, két harmaduk magában a városban lakik, e létszám 
70–75 százaléka az Oroszországból áttelepült németek száma, legnagyobb 
részük 1992 után költözött Németországba. A szerző adatai szerint a 2007-
es évet is beleszámítva, a Szovjetunióból és a volt tagköztársaságokból kb. 
2,35 millióan települtek át az NSZK-ba, fele arányban főleg fiatalok. Még 
1990-ben az NDK keleti részébe orosz zsidókat engedett letelepedni, szá-
muk ma több mint 200 ezerre tehető. S végül ott vannak a „többiek”: az 
orosz hadseregből dezertáltak, a német férjeket választott orosz nők, az „új 
oroszok”, azok az oroszok, akik illegálisan dolgoznak Németországban. Az 
„orosz berliniek” újból létrehozták saját kulturális és társadalmi központ-
jaikat, hoteleket és üzleteket nyitottak, vannak közöttük ügyvédek, orvo-
sok, vannak saját újságjaik, színházaik, van saját rádióállomásuk, 2009-től 
csak on-line formában megjelenő folyóiratuk stb… Alapjaiban véve mindez 
megváltoztatta az „Orosz Berlin” arculatát. Különös szerepet játszott a Ber-
linbe érkezők életében a Keleti Pályaudvar: „Ennél a pályaudvarnál kezdő-
dött számukra a német főváros”…, s ma folytatódik a klubokban, az orosz 
avangard művészeti kiállításokon, a diszkókban, az újdonság számba menő 
mecenatúrák körében, s a nagy számban Németországban letelepedett török 
bevándorlókkal kötött kapcsolatokban.

Egy fejezet az orosz diplomáciai testületek berlini tevékenységét és sze-
replőit mutatja be; ebből megtudhatjuk, hogy az első berlini diplomáciai 
missziót I. Péter 1706-ban kiadott rendelete alapján hozták létre. Az I. vi-
lágháború idején, amikor az orosz diplomatákat hazarendelték, a misszió 
épületét megőrzésre-felvigyázásra – Spanyolország vállalta! A háború után 
a már Szovjet-Oroszország első hivatalos berlini kiküldötte 1918-ban érke-
zett Berlinbe. A II. világháború kitörésekor a nácik kiutasították az orosz 
képviselet alkalmazottait az országból, a háború után az orosz nagykövetség 
épületének helyreállítása 1949-től 1951-ig tartott, magának a Szovjetunió 
képviseletének számító nagykövetség ünnepélyes megnyitása az akkori 
NDK-ban 1951. november 7-én zajlott le. A volt Szovjetunió utolsó német-
országi nagykövete 1990-től 1997-ig tartózkodott az országban. A nagy-
követségtől nem messze működik az Orosz Tudomány és Kultúra Háza, 
amelyet még 1984-ben nyitottak meg a Szovjet Tudomány és Kultúra Háza 
elnevezéssel: ma itt rendszeresen rendeznek kétoldalú orosz – német és 
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többoldalú konferenciákat az Oroszország és Németország közötti, illetve 
világpolitikai kérdésekről.

Ami a vallási életet illeti: a „pravoszláv Berlin” kb. 800 ezer pravoszláv 
keresztény hívőt számlál, akiket négy pravoszláv templom szolgál ki – ez 
azonban nem mindig volt így; csak 1718-ban jelent meg az első állandó 
helyű kápolna. 1837-től az orosz nagykövetséghez tartozó templom vált 
a pravoszláv hívők gyülekező helyévé, mely templom 1922-ben Szovjet-
Oroszország tulajdonába ment át. Egy, 1890. márciusában alapított társa-
ság, a Szent Vlagyimir Herces Testvériség már nem csak az orosz pravoszláv 
hívőket szolgálta, de a szerb, bolgár, görög és német keresztény hitgyüleke-
zeteket is, ami nagy lépést jelentett a különböző vallási felekezetek egyen-
lőségének elismerésében. A náci hatalomátvétel után a testvériség kénytelen 
volt lemondani „egyházi semlegességéről”, és beolvadt a Külföldi Orosz 
Pravoszláv Templom német egyházmegyéjébe. A II. világháború után újabb 
változások mentek végbe a testvériségben, végül 2005-ben a berlini mű-
emlékvédelmi vezetőség felújította a templomot, ahol újra tarthatnak isten-
tiszteleteket. S egy nagyon fontos történelmi és kulturális jelzés a német 
– orosz viszonyban: az Alekszandrovka nevű települést, amelyet még I. Sán-
dor emlékére építettek Potsdamban az orosz „izbák”(fakunyhók) mintájára 
és 1827-ben avatták fel, 1977-ben az UNESCO kulturális – történelmi mű-
emlékké nyilvánította, felügyeletét az állam vette át.

Összefoglalásként a könyvről: értékes benne, hogy a „csak” történelmi 
eseményeket kultúrtörténettel egészíti ki a szerző, pontosabban, a mű első-
sorban kultúrtörténet, ami nem igazán művelt ága a történelemnek, külö-
nösen nem a német – orosz viszonylatban, ahol sokak számára még ma is 
ezek a kapcsolatok többnyire egyetlen mozzanatra, a háborús mozzanatokra 
koncentrálnak. Figyelemre méltóak a dokumentumok, legyenek azok szö-
vegesek vagy fotók, címlista az „Orosz Berlinhez”, azután internetcímek 
az ottani orosz sajtóhoz, klubokhoz – szóval a hagyomány és a modern-
ség, múlt és jelen találkoznak mindvégig a könyvben. Apró hiba, ami azért 
időnként éreztetheti negatív hatását: nincs a végén név- és helységmutató, 
csupán csak egy rövid bibliográfia…
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