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„Nem épp hazafiságból maradt itthon, de ha nem ez, akkor meg mi a lófasz 
a hazafiság? Hogy nem tudsz elmenni onnan, noha nincs okod maradni, 

túl azon, hogy himnusz alatt fölállsz szilveszteri házibulin tengerén kínjának?”
(Kukorelly Endre: TündérVölgy)

A nemzet mint kulturális termék
A Privát Nacionalizmusok Projekt1 több közép-európai állomás után mutatko-
zott be Budapesten. A Képzelt közösségek, magánképzetek című, két helyszínen 
látható, összesen 39 kelet-közép-európai művész munkáját bemutató kiállítás 
kurátora az inkább elméleti munkásságáról ismert András Edit volt. Ennek 
ellenére – és ezt elég ritkán lehet ebben a formában leírni – a Képzelt közös-
ségek kiállítás nemcsak példás, de gyakorlatilag hibátlan munka lett. Frissen, 
naprakészen, pontos elméleti és módszertani felkészültséggel, ugyanakkor lát-
ványosan tudott hozzányúlni egy olyan témához, amelyről egyrészt mindenki 
azt gondolja, hogy ért hozzá, másrészt viszont – különösen a jelenlegi állapo-
tokat tekintve – elég nehéz higgadtan és objektíven viszonyulni. 
A kiállítás részei finom rétegekként simultak egymásra: a Budapest Galéria Lajos 
utcai kiállítóterében felvonultatott igazán nagy anyag – kifejezetten közép-euró-
pai kontextusban – járja körül különféle szempontok szerint a nacionalizmus 
egyéni és közösségi vetületeit. Ez mintegy alapként szolgált a Kiscelli Múzeum 
templomterében bemutatott alkotások értelmezéséhez, amelyek nemcsak jóval 
absztraktabb és alternatívabb módon jelenítették meg a nemzet koncepciójának 
kérdőjeleit, de az impozáns és az ironikus különös határmezsgyéjén járva – kie-
gészülve persze a tér nyújtotta különleges atmoszférával – egyszerre hoztak 
létre borzongató és szórakoztató heterotópiát. Bár bizonyos értelemben minden 
kiállítást lehet „más térnek” tekinteni, ebben az esetben azért különösen fontos 
ezt kiemelni, mert nemcsak a tárlat, hanem a nacionalizmus „más tere” is létrejött, 
egyszerre működve emlékhelyként, ravatalként, templomként és cirkuszként. 
A formai, műfaji és nemzeti sokszínűség mellett a kiállítás értelmezésének kul-
csa talán az a tény, hogy ez a válogatás – Benedict Anderson a címben is 
hivatkozott munkája (Elképzelt közösségek) nyomán – a nemzet koncepcióját 
kulturális konstrukcióként és folyamatként értelmezte. Anderson mára klasszi-
kussá érett, később még jelen dolgozatban is előkerülő szövegének fő kérdése, 

1  http://kozelites.hu/PNP/private-nationalism-project/

hogy milyen politikai folyamatok hozzák létre 
a nemzet kulturális koncepcióját, amely képes 
vertikálisan és horizontálisan is kiterjeszteni 
saját elgondolhatóságának határait; egyszerűb-
ben fogalmazva: egymást nem ismerő embe-
rek tömegével képes elhitetni, hogy ők egyazon 
vérségi-metaforikus-politikai közösség tagjai. 
Ez az elképzelés, amely a kiállítás markáns 
vezérfonala, legjobban talán a társadalmi kép-
zelet, illetve képzelőerő fogalmaival írható le. 
Mivel minden munkát és alkotót lehetetlen lenne 
fölsorolni, az alábbiakban a nemzet és nacio-
nalizmus elméleteibe ágyazva próbálom meg 
bemutatni azokat, amelyek a téma szempont-
jából a leglátványosabban működtek az egyes 
kiállítóterekben. 

A nemzet mint elbeszélés
A nacionalizmus Anderson mellett talán leg-
ismertebb kutatója, Anthony D. Smith főbb 
műveinek alapkérdése, hogy a nemzet való-
ság vagy absztrakció; másként fogalmazva: 
a nemzet konstrukció vagy valós történelmi 
folyamat? Bár ő maga is számos helyen hang-
súlyozza, hogy egyértelmű válasz nem létezik, 
mégis valószínűsíthető, hogy a nemzet egy-
részt valódi történelmi folyamatok eredménye, 
ugyanakkor alapvetően konstrukció jellegű, 
hiszen olyan hatalmi diskurzusok befolyásolták, 
amelyek kialakítottak bizonyos nemzeti narratív 
identitásokat – ahogyan ezt a kiállítás nagyon 
pontosan be is mutatja. Smith paradigmatikus 
munkáiban azt a kérdést is feszegeti, hogy a 
nemzet kulturális elgondolása hogyan befo-
lyásolja a kollektív identitást, illetve mi köze 
van egymáshoz a kulturális identitásnak és a 
társadalmi kohéziónak?2 A nemzet mint narrá-
ció elképzelése lényegéből adódóan nem lezárt 
egység, hanem folyamat, s percepciója egyéni-
leg is változhat. Nem örökkévaló, határai területi, 
politikai és kulturális értelemben is változhat-
nak: a nemzet folyamat, de nem folyamatos. 
Smith, roppant találóan, „nemzet és haza össze-
kapcsolásának” stratégiáinak nevezi azokat a 
hatalomtechnikákat, amelyeket elsősorban a 
19. századi „népnevelő értelmiség” alkalmazott 
azon diskurzusokban, amelyeken keresztül lét-
rehozták a nemzet fikcióját.3 Csakhogy a kiállí-
tásban és az aktuális közbeszédben is azt látjuk, 
hogy ezen stratégiák a 21. században nemhogy 
elveszítették, mint inkább folyamatosan újra 
visszanyerik legitimációjukat a hegemón hatalmi 
diskurzus által. A legismertebb ilyen straté-
giát „a táj poétikai felhasználásának” lehet 
nevezni, s abból a feltételezésből indul ki, hogy 
a nemzetnek térre van szüksége. Célja a haza 

2  Smith, Anthony D.: National Identity, University of 
Nevada Press, Reno, 1991, 71-99.
3 Smith, Anthony D.: A nemzetek eredete. Ford. Keszei 
András. In: Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméle-
tek, Rejtjel, Budapest, 2004, 222-224. 
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beillesztése a nemzet fejlődésének romantikus 
drámájába, feladata pedig, hogy a választott 
területet „poétikus és történelmi jelentéstarta-
lommal” ruházza fel. A terület ilyetén mitizálása, 
a territoriális kontextus megteremtése, illetve 
különböző földrajzi egységek hazává történő 
transzcendens metaforizációja megjelenik a 19. 
század eleji honfoglalási eposzokban, de általá-
ban a 19. század első felének hazafias költésze-
tében is megfigyelhető a Vereckei-hágóval, de 
akár a „Kárpátokkal” kapcsolatban is. Gyakran 
kapcsolódik össze a leszármazási metaforák 
használatával, hiszen így könnyen, szemé-
lyekhez és helyhez kötve lehet megteremteni 
a közös eredet alapjait. KissPál Szabolcs 
Szerelmes földrajz (2012) című videója a geg, a 
giccs és az ál-dokumentum határain egyen-
súlyozva számos jelentésréteget hoz játékba, 
amelyben nemcsak a táj poetizálása, hanem a 
trianoni békeszerződés nemzeti önelbeszélésre 
gyakorolt hatása, az állatkert mint ennek meta-
forája, és általában a nacionalizmus ideológi-
ájának veszélyes derivátumai is megjelennek.  
A videó a budapesti Állatkert Koós Károly által 
tervezett Nagy Sziklájának (részben valós) tör-
ténetébe ágyazva beszél a századelő romanti-
kus nagyzolásáról, a Horthy-korszak irredenta 
törekvéseiről és arról, hogy különféle szim-
bólumok jelentése mennyire esetleges. Bár 
sokan kritizálták, ez a videó – pontosan saját 
fikciós voltát hangsúlyozva – arra hívja fel 
a figyelmet, ami az egész kiállítás egyik leg-
főbb gondolata is: hogy ugyanis a nemzet, 
hiába próbálják akként beállítani, egyáltalán 
nem egy magától értetődő feltételrendszer. Az 
Állatkert és a Nagy Szikla pedig éppenséggel 
elég jól metaforizálják mindezt. Frazon Zsófia 
Állatkert Budapesten című tanulmányában az 
állatkertet kiállításként értelmezve a doku-
mentálás, a reprezentáció, a rekonstrukció és 
a reflexió fogalmai mentén mutatja be azt, hogy 
milyen kapcsolat van az állatkert létrehozásá-
nak vágya és a nemzeti öntudat látványossággá 
válása között. „Az Állatkert 1912-től, a 20. szá-
zad első évtizedeiben a ’nemzeti’ diskurzusban 
sajátos viszonyítási ponttá vált: domesztikálta 
és beépítette terébe az egzotikum fogalmát, 
és annak különféle érzelmezési lehetőségeit.”4 
Frazon tanulmányában a szimbolikus kisajátítás 
kontextusában hivatkozik is KissPál videójára:  

„Az első világháborút záró trianoni békeszer-
ződést és Magyarország határainak átalakulá-
sát követően tovább gazdagodott a Nagyszikla 
szimbolikus jelentésstruktúrája: sajátnak 
mutatta, ami már nem volt az. Ráadásul 
bármilyen észrevétel és reflexió nélkül.”5  

4  Frazon Zsófia: Állatkert Budapesten. In: Gács Anna – 
Orbán Katalin (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán. Írások György 
Péter 60. születésnapjára, ELTE BTK, Budapest, 2014.
5  Uo. 

A Kárpátokban található szikla a videóban elhangzó mondat szerint csak a 
magyarok szerint volt „nagy”, a helybeli román lakosság magányosnak nevezte: 
valószínűleg nem ez volt a terv, de ennél szebben nem lehetne összefoglalni a 
kulturális különbségek szándékos negligálása és a hamis öntudatra épülő míto-
szok kölcsönhatásának szerelemgyerekét. Az már csak érdekes adalék, hogy 
azonos címmel – Szerelmes földrajz – jelent meg 1942-ben, a két világháború 
közti korszak „népi” szerzőjének, Szabó Zoltánnak szubjektív útirajza, többek 
között a „történelmi” Magyarország különféle tájegységeiről. 
A Képzelt közösségek kiállításban számos munka tematizálja ezt a különös alak-
zatot, amely egyszerre hozza létre a „haza” metaforáját és annak valóságát.  
A különféle kollektív ellenségekkel vívott szimbolikus harc tétje, hogy be lehet-e 
bizonyítani tér és közösség egymásra utaltságát, profánabbul fogalmazva: képes 
lehet-e egy közösség túllépni azon a territoriális kontextus-hiányon, amelyet a 
haza képzetének összeomlása okozhat? Milyen rács mentén válik valami köze-
livé és távolivá? Milyen mátrixon belül jön létre az idegenség és az ismerős-
ség, és ezek hogyan kezdenek el különféle kizáró, kirekesztő mentalitásokat 
működtetni? Hogyan válik a kultúra lokalitása ugyanezen lokalitás felszámo-
lójává? Számomra ezek voltak a kiállításban felvetett legfontosabb kérdések. 
A nemzetekhez a posztkolonialitás elmélete és gyakorlata felől közelítő Homi K. 
Bhabha kiemeli, hogy ez a lokalitás inkább a temporalitás mentén konstruáló-
dik, és olyan formációt feltételez, amely „összetettebb annál, mint a ‘közösség’; 
szimbolikusabb annál, mint a ’társadalom’; (…) retorikusabb, mint az államérdek; 
mitologikusabb, mint az ideológia.”6

A magának önálló jogi hatalmat és saját területet követelő nemzetállam a kul-
turális és nyelvi identitást területi identitásként jeleníti meg. Az „itt élned, hal-
nod kell” imperatívusza tehát korántsem metaforikusan, hanem nagyon is szó 
szerint értelmezhető. Az egyén helyhez kötöttségét a nacionalizmuson alapuló 
társadalmi és politikai diskurzus a természetesség (nem létező) kategóriájába 
sorolja, hangsúlyozva, hogy a kulturális identitást nemcsak az önazonosság 
vagy annak hiánya, hanem a területtel való egyezés is meghatározza. Homogén 
területi identitásra építve sokkal könnyebben létrehozható homogén etnikai 
identitás is. Ennek történelmi károkozását még ma, 2014-ben is alig látjuk.  
A 19. században felvirágzó, egyneművé tett nyelvi, területi és etnikai identitás 
eszménye, illetve ezen fogalmiságok egybemosása okozza azt a zavart, amely 
például a trianoni országhatárok iránti társadalmi nosztalgiában is jelentkezik. 
Benedict Anderson már idézett s a kiállítás címét adó munkájában a nemzet 

6  Uo.

KissPál Szabolcs
Szerelmes földrajz, 2012
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meghatározásának három paradoxonát írja le, amelyek közül az egyik éppen a 
nemzet szociokulturális fogalmának egyetemes jellege és a nemzetiség meg-
jelenésének bizonyos partikularitásai között feszülő ellentét, amely mégis leg-
többször az előbbi győzelmével, illetve a nacionalizmus egységes ideológiaként 
való tételezésével zárul.7 

A nemzet mint kényszerűség
A kiállítás nemcsak heterotópiaként, de archívumként is definiálható. Mindkét kiál-
lítóhelyen számos olyan munkát lehetett látni, amely nemcsak egy, a nemzettel 
kapcsolatban felvethető általános kérdést tematizál, hanem kifejezetten annak 
a problémáját, hogy milyen szűk és kirekesztő tud lenni a „haza” koncepciója, és 
hogy – a kulturális emlékezethez hasonlóan – az egyén nagyon gyakran a kol-
lektíven átszűrve tud csak elszámolni saját identitásával, ha egyáltalán. Kiváló 
példa erre Chilf Mária Átmeneti tárgyak (2014) című installációja, amely egy női 
díszmagyar ruhán és egy család menekülésének dokumentumain keresztül arról 
beszél, hogy milyen országot váltani úgy, hogy közben nem hagytuk el az otthont. 
Az erdélyi történetben ugyanúgy keveredik személyes és közösségi, otthon és 
haza, mint egy családregényben. Mindezt nemcsak az archívumot létrehozó iratok, 
hanem maga a ruha is erősíti, amely nemcsak az identitás vizuális meghosszab-
bításaként értelmezhető, hanem a belsővé tett hatalmi ideológia lenyomataként 
is. „A történelem készen kapott sémáiba mintegy beszivárogtatja a magánszférát.  
E sémák olykor illenek a családi eseményekhez, emlékekhez, máskor ellentmonda-
nak nekik, ezért meg is kérdőjelezik azokat. Így fér meg egymással a magánszférá-
ban a nacionalista ünnep, a díszmagyart viselő nagymama és a zsidó nagypapa.”8 
Mondanivalójában majdnem hasonló Németh Ilona dunaszerdahelyi alkotó  

7 Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elter-
jedéséről. Ford. Sonkoly Gábor, L’Harmattan, Budapest, 2006, 20.
8  Turai Hedvig: Milyen identitása elehet egy női díszmagyarnak? http://magyarmuzeumok.hu/
targy/2833_milyen_identitasa_lehet_egy_noi_diszmagyarnak

S. K. (2015) című stukkója, amely a Lajos utcában 
látható, és mindössze ebből a – a nagymamá-
tól idézett – szövegből áll: „Az Osztrák-Magyar 
Monarchiában születtem, Csehszlovákiában 
jártam iskolába, Magyarországon mentem férj-
hez, Szlovákiában éltem, pedig a szülőfalumból 
sosem költöztem el.” 
Nagyon szellemes Gerhes Gábor Neue Ordnung 
(Új rend) című 2013-as sorozata, amely fiktív cso-
portokat mutat be. Többek között egy egyen-
ruhába öltöztetett figurát, aki ikonográfiailag 
azonnal nemzeti nagyságokat idéz, fején azon-
ban szopóálarcot visel, amely némileg alágyújt 
a pátosznak. Gerhes preparált állatbőröket kever 
idegen nyelvű mondatokkal (Infinite Liberation, 
Immediate Enlightenment), mintha csak önma-
gában hajtaná végre, majd semmisítené meg a 
Felvilágosodást – amelynek kozmopolitizmu-
sával, mint tudható, a nacionalista elméletek 
meglehetősen kritikusak. Megint nagyon erős 
a Kis Varsó: a Lélekben tomboló háború (2011) 
című installációjuk a Kiscelli Múzeum templom-
terének közepén látható, egyszerre idézve fel 
a Trónok harca egymással folyton hadban álló 
figuráinak képét és Jorge Louis Borges rövid 
szövegét a térképről, amely akkora lett, mint 
maga a Birodalom. Az installáció tulajdonkép-
pen egy valódi, a nemzeti önreprezentációban 
jelentős szerepet játszó névtelen vagy ismert 
szobrokból álló terepasztal, ahol nemcsak  

Chilf Mária
Átmeneti tárgyak, 2014
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a figurák küzdenek – sakktáblát idézve – egy-
mással, hanem a figurák által reprezentált tár-
sadalmi képzetek és múltak is, afféle kis nemzeti 
taxonómiát létrehozva, szintén Borgest idézve. 
A Lajos utcai kiállítótérben, rögtön a belépés-
kor belefutunk Horváth Tibor co.co (2010) című 
videójába, amely az egyre erősödő nacionaliz-
musra reflektál: a látogató először csak az ordí-
tást hallja, és emiatt muszáj közelebb lépnie.  
A videóban egy erdőben lévő magyar zászlóra 
kezd el agresszíven ordítani egy szélsőjobbol-
dali jelképeket viselő figura, mire a zászló elkezd 
kifehéredni. Sok hasonló munka van még a kiállí-
tásban, amely azt mondja, hogy a nacionalizmus, 
különösen pedig annak egyre népszerűbbé váló, 
szélsőséges változata nemhogy erősíti, hanem 
gátolja a nemzet boldogulását. 
Izgalmas Alban Muja Az én nevem, az ő városuk 
című 2013-as fotósorozata. A munka az albán 
nacionalista identitáspolitika azon törekvé-
sére reagál, mely szerint az 1970-es, 1980-as 
években sokan nevezték el gyerekeiket Albánia 
városairól. A fotókon város-nevű emberek áll-
nak maguk előtt tartva azon városok képeit, 
amelyekről saját nevüket kapták, és ahol 
ők maguk – különös tekintettel a koszovói 
albánokra – esetleg még nem is jártak. Így 
hullik darabjaira az egyéni identitásokban 

Nagy-Albánia gondolata – olvasható le ezekről a képekről, és még szerencse, 
hogy magyarul még nem divat a Kolozsvár mint név. Cséfalvay András Lajos 
utcában látható Compsognation, a nemzetállam egy dinoszaurusz szemével (2013) 
című videó-installációja nagyon vicces: a videó főszereplője egy dinoszaurusszal 
beszéli meg a nacionalizmus különféle elgondolásait és elméleteit, nagyjából 
abban a formában, ahogyan egy előző szöveghelyen én is fejtegettem azokat.  
A budapesti utcákon ugráló dinoszaurusz éppen annyira valóságos, mint a nem-
zet eszméjét megteremtő hatalmi és politikai diskurzusok. A 11 perces film – a 
látszat ellenére – nem a rajzolás/alkotás fikciójára, hanem a nyelvi beágyazott-
ságra és a valóság viszonyainak nyelvi érzékelésmódjára hívja föl a figyelmet. 
Esterházy Marcell Ugyanazon a napon (2013) című videóinstallációján két 
kislány fotója váltakozik, és egyszerre mesél családi és közösségi történetet. 
Ahogyan a leírásban olvasható: „1937 májusában egyazon napon készült két 
fénykép két lányról, Horváth Erzsébet 17 éves cigánylányról Szentgotthárdon 
és Esterházy Mónika 9 éves kislányról Majkon, az Esterházy-kastély udvarán. 
(...) Semmi közük nem volt és nem is lehetett egymáshoz. (...) 1944-ben Horváth 
Erzsébetet 24 évesen, cigány származása miatt, deportálják Németországba. 
1950-ben Esterházy Mónikát 22 évesen, ítélet nélkül a kistarcsai internálótá-
borba viszik, és három évig a munkatábor foglya.” 
Az ilyen leírások, az ilyen munkák miatt különösen érzékeny kiállítás a Képzelt 
közösségek, és mutatja meg azt, mit is jelent a „privát nacionalizmus” a kulturális 
emlékezet és a nemzeti tudat tükrében. Rámutatni viszonyrendszerekre, meg-
kérdőjelezni adottnak vett, szimbolikus tartalmakat; zászlókat, Belga-számokat 
és mozgásérzékelővel ellátott gipsz-Parlamentet rendelni egymás mellé: egy 
nehéz örökség bonyolult feldolgozása. Az óvatosan feltett kérdésre – miszerint: 
az én és a másik, a saját és az idegen, az enyém és az övé vajon mindenképpen 
világok ideológiai csatája-e? – a kiállítás részben már válaszolt, a közösség 
azonban, amelyet elképzelt, még nem. 

Kis Varsó
Lélekben tomboló háború, 2011


