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Az Ernst Múzeumban hét kollégámmal kiállítást rendeztünk 
2006-ban Közös tér – Az etnikai kisebbség és a kulturális identitás 
kérdése a Kárpát-medence mûvészetében címmel, melyen – tu-
domásom szerint a ii. világháború óta elsõként – együtt jelentek 
meg a kisebbségi kérdést tematizáló kortárs mûalkotások a 
régióból, elsõsorban az ún. rendszerváltozások óta eltelt idõbõl. 
A kiállítás elõkészítése és bemutatása idején (2004–2006) a 
kisebbségi problematika mindennapos témája volt a legkülön-
félébb médiumoknak Magyarországon és külföldön. A kiállítás 
recepciója mégis ellentmondásos.

Elõadásomban – összefüggésben a kérdés muzeologizá-
lásának helyzetével – nem a kiállítás magyar mûveit vizsgálom, 
hiszen azokat a sajátos mûfajokat (térkép, panaszfal, külde-
mények stb.) és témákat (otthon, haza stb.), melyekben a 
kisebbség kérdése megjelenik, s melyek mindegyikében az 
emlékezet, az identitás és a közösség/nemzet kérdése is jelen 
van, vallomásszerûen, a Praesens címû közép-európai kortárs 
mûvészeti folyóiratban ismertettem (Közös a tér? Egy kiállítás 
tapasztalatai. 2006/3). Ezuttal a médiavisszhangból kielemez-
hetõ, azonos kérdések köré csoportosítható, a kisebbség-fo-
galmat dekonstruáló álláspontokkal foglalkozom.

A kisebbség eredendõen statisztikai, leíró fogalom, nem mi-
nõsítõ; egy államhoz tartozó olyan népcsoportra vonatkozik, 
mely lélekszámát tekintve kisebb, mint egy másik. A fogalom 
használatában vannak azonban más tartalmak is, lévén még-
iscsak megkülönböztetõ. A keret, melyben a kisebbség él, 
ugyanis nemcsak az állam mint eredmény, hanem az azt létre-
hozó nemzet is, melynek államalkotásában nem, legfeljebb 
államigazgatásában vesz részt a kisebbség. Történelmi érte-
lemben tehát mégis negatívan minõsít a fogalom, függetlenül 
attól, hogy az állam folyamatos (jelen) alkotásában, fenntartá-
sában a maga módján a kisebbség is részt vesz. Következés-
képp a kisebbségi kérdés létezik, és jelen van majd minden 
kisebbségi régió, terület vagy az onnan elmenekülõk gondol-
kodásában, ami az alkotó mûvészetben is megfogalmazódhat. 
A magyar és magyarországi kortárs mûvészetben identitáské-
pekként (a többes identitás mint téma például az önarckép 
sorozatokban), az otthon vagy a haza (térképek, emlékek, 
letakart képek, feldúlt tájak útján történõ) megjelenítésében, 
a megkülönböztetést sérelmezõ panaszfalakban vagy ellen-
kezõleg: az ökumenét vallási és politikai értelemben megva-
lósító, nyitott és befogadó épületekben (Peter C. Abonyi 
temploma rózsahegyen, litomericzky nándor Európa-udvara 
révkomáromban). Ezeket a képzõmûvészetben és építészet-
ben ismert hagyományos és újabb, kortárs mûfajokat (is) 
mutatta be a kiállítás.

A kisebbség kérdésének jelenléte a mûvészetben, illetve 
ennek prezentálása különös – vadul ellenséges – kritikai vissz-
hangot keltett. Mintha ennek a kiállításnak a fogalom – és 
tartalma – dekonstruálását kellett volna véghezvinnie. Ehhez 
azonban a kérdésre reflektáló, nem annak egzisztenciális jelen-
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tõségét megfogalmazó mûvekre van szükség. Mint látjuk, az 
építészetben születtek ilyen – rejtetten – reflektív alkotások. 
ilyenek kísérték a kiállításon bemutatott roma mûvészetet is. 

A reflexió feltétele a befogadás. A magyarországi vizuális 
mûvészetek újabb történetében kiemelkedõ témakör a ma-
gyarországi romák élete, öntudata, közösségeik, társadalmuk 
viszontagságai, szokásai, rítusai. Az �960-as évek elejétõl né-
hány példa sára sándor-gaál istván, Elbert Márta, gyarmathy 
lívia, szederkényi Júlia és mások (például a cigány holokauszt-
ról szóló) filmjei, szilágyi lenke fotói, a roma mûvészet megje-
lenése, „felfedezése” és kultusza az értelmiségi kultúrában. A 
roma kultúra ismeretében azután születtek romáknak tervezett 
vagy elgondolt épületek (sugár Péter: gandhi Alapítványi isko-
la terve Komlóra, Ádám zoltán fiktív roma épületei). gyanít-
ható, hogy ebben a figyelemben nem csak társadalmi-politikai 
és esztétikai vagy antropológiai kérdések játszottak szerepet, 
amik pedig értékelendõk a Magyarországon létezõ nyitott 
nemzetfogalom (államnemzet vagy politikai nemzet) szem-
pontjából, de a közösség és tagjainak közösség- és identitás-
tudata is, aminek ereje a befogadó nemzeteket reflexióra 
késztette, önmagát illetõ tanulságokat is rejtve magában.

A Kárpát-medencének mindenütt létezõ kisebbsége az an-
yanemzet nélküli romáké. Kulturális gyakorlatukra kisebbségi 
kérdésként majd minden régióban (burgenlandban éppúgy, 
mint szlovákiában, Magyarországon vagy Erdélyben) refle-
ktál a mûvészet. Úgy tûnik, e tekintetben a Kárpát-medence 
egységes. A roma kisebbség kérdése a politikában mégsem 
tisztázott. Etnikumként tekintik az õket befogadó államokban, 
jóllehet például a történelmi és mai Magyarországon a nemzeti 
kultúra alkotói is. De annak ellenére, hogy ismerünk magyar 
és román cigányokat, akik a befogadó nemzetek kultúrájában 
éppúgy járatosak, mint a magukéban (vajon elmondható-e 
ugyanez a befogadó nemzetekrõl?), kérdéses, hogy ezért 
magyarnak vagy románnak tartanák magukat és mûvé-
szetüket. roma múzeumot vagy galériát kívánó törekvéseik 
szerint nem.� Ugyanakkor a vajdaság intézményének újra-
bevezetésével az etnikum nemzetté válhat Magyarországon.

A magyar kisebbségek kérdésére viszont alig-alig reflektál 
a régió mûvészete. A kiállításon szereplõ, erdélyi Ütõ gusztáv 
és Joan bunus sorsközösség-vállalásán kívül egy meghatározó 
példát ismerünk: Calin Dan és Josif Kiraly archetipikus (a vér-
szerzõdést idézõ) bukaresti vérátömlesztéses performanszát 
�994-bõl. A kiállításon mindazonáltal szerepelt egy, az etni-
citáslét2 magyar változatára, erdélyi magyar kulturális gyakor-
latra reflektáló mû is, a magyarországi Makovecz Annától. 
viszont ha olyan kultikus helyek jelölik meg a túlnyomóan 
magyar kisebbség lakta földrajzi régiókat, mint az erdélyi 
Csíksomlyó, nem a kisebbség dekonstruálásával, inkább az 

� vita az Ernst Múzeumban Roma Múzeum? címmel 2006. június 2�-én
2 hushegyi gábor által javasolt fogalom a kisebbségekre: Kirekesztõ 
Közös tér. Mûértõ, 2006 június
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anyanemzet társadalmának kitüntetett figyelmével számolha-
tunk, sõt, kultuszok létével, születésével.

A történeti kultuszokat vizsgáló tudományok szerint a kul-
tusz feltétele a múltkonstrukció. A mûvekben és kultikus he-
lyeken kétségtelenül ott lehet a történelem emléke is, aminek 
révén – legalábbis a magyar kisebbségeket, keletkezésük 
óta a magyar államalkotás élõ történelmi tanúinak tekintik, 
az anyanemzetben éppúgy, mint az utódállamokban. A 
Kárpát-medence jelenleg legszámottevõbb, õshonos magyar 
kisebbségeit (szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági) azon-
ban – épp ezért – az e területeket birtokló államok politikai 
gyakorlatukban nem mindenütt tekintik saját polgáraiknak, 
sõt, olykor embernek sem – ami a jogszerûséget illeti. Ez-
zel a kisebbségi közösséget, a nemzetiség fogalmát, mely a 
nemzetével rokon, önkéntelenül erõsítik, magyar nemzettu-
datot ültetve el a szimpatizánsokban is (lásd az erdélyi örmény 
mûvész, Ütõ gusztáv magyarrá válását, s a magyarságukat 
írásban és szóban megfogalmazó szlovákiai és erdélyi mag-
yarokat). Egyes régiókban ez olyan erõs, hogy a mûvészi 
ambíciók nem is a többségi nemzet mûvészeti szcénájához 
kötõdnek, hanem az anyanemzetéhez.3 

A kisebbség fogalma mögött azonban nem feltétlenül áll 
múltkonstrukció. A kultikus helyek felértékelõdése és kiala-
kítása átveszi ennek helyét – ezt láthatjuk például az Erdélybe 
látogatók számának növekedésébõl. Példaként említhetem az 
utóbbi jelenségre a még Kós Károly által tervezett, de a ii. világ-
háború után kivitelezésre nem engedélyezett templomok 
felépítését (siklód) vagy felidézését (szováta – Anthony gall) 
napjainkban, a sokak által Kós Károly örökösének tartott, leg-
ismertebb magyar építész, Makovecz imre meghívását temp-
lomtervezésre (Csíkszereda, Temesvár, Kolozsvár, vargyas, 
sepsiszentgyörgy). A tervek közösségi összefogással valósulnak 
meg. (bizonyára szerepet játszik e folyamatban a kisebbségétõl 
eltérõ vallású, többségi nemzet határozott politikai – kisebbség-
ellenes – céllal emelt, vallásos kultuszhelyeinek sokasága.)

A szocializmus diktatórikus szakaszaiban a régióban tiltott, 
illetve csak határozott megkötésekkel (például Magyarországon 
torony nélkül) engedélyezett templomépítészethez (másutt 
templomrombolás volt) és a vallásgyakorláshoz amúgy is 
rituális, kultuszt erõsítõ események (pl. felszentelések) kötõd-
nek. A rendszerváltozások után másutt is megélénkült a 
templomépítészet: a magyar és a szlovákiai építészirodák 
mûködését is jellemzi. (Míg az egykori, politikailag liberálisabb 
Jugoszlávia mai államai közül szlovéniába – lendva – mûvelõdési 
ház tervezésére hivatott Makovecz imre.)

A vallásos kultusz mellett kultikusnak nevezhetõ a régi 
magyar fürdõhelyek újra látogatása a Kárpát-medencében, a 
fürdõkultúra fejlesztése anyaországi és kisebbségi vállalkozók 
révén, akik a természeti és (akár a legfrissebb) kulturális kincsek 
(például Korond, Farkaslaka) felé irányuló anyaországi turiz-
must is lehetõvé teszik.

Az állampolgári és emberi jogoktól való megfosztottság (a 
pc hiányának) ténye mellett a földrajzi és kulturális sajátossá-
gok, valamint közösségi (gazdasági) életjelenségek hul-
lámzó szövedéke, amik a magyar kisebbségek jelenét ma 
meghatározzák, a nemzetiség fogalmát látszanak erõsíteni a 
kisebbségé helyett.

A rendszerváltozás által felszínre hozott súlyos társadalmi 
kérdések egyike azonban, amelyek mögött nem állt, s ma 
sem áll konszenzussal kialakított fogalomkör, éppen a nemzet 
fogalma, ami nélkül nemzetiség sincsen. sem politikai, sem tár-
sadalmi szinten nem egységes jelentésû: a magyar nemzethez 
egyesek szerint a magyarországi magyarok, mások szerint az 
összes magyar, megint mások szerint minden Magyarországon 
élõ ember vagy ez utóbbiak és a magukat bárhol magyarnak 
vallók tartoznak. E tisztázatlanság miatt – ami feltehetõen 
az alkotmányok hiányosságaiból fakad, s ami érinti a ma-
gyarországi kisebbségeket és etnikumokat, a Magyarországon 
kívüli magyar kisebbségeket és egyéneket, az õket „befogadó” 
nemzeteket is – a nemzet fogalmát olykor kirekesztõ, poli-
tikailag-társadalmilag nem korrekt módon használják, ami 
miatt egyes nemzetek kisebbségben élõ tagjai el is utasítják 
a többségi nemzethez tartozásukat (például egy romániai 
magyar a román nemzethez tartozását). Ez megengedné más, 
például politikai fogalom bevezetését a nemzeté helyett. (Erre 
utaló törekvések a magyarországi politikai életben feltûnõek.) 
ilyen fogalmak az állam vagy a haza. A valahová születés 
értelmében alakuló nemzetfogalom-használat azonban 
egyszerûbb megoldás.

A nemzet fogalma, magyar és latin alakjában ugyanis 
egyaránt a szüléssel-születéssel függ össze, aminek személyes 
vonatkozásai akár követhetetlenekké is válhatnak, még ha a 
hely és közösség (a valahová születés) értelme valamennyire 
világos is maradhat egy ideig. Ahhoz tehát, hogy a nemzet 
fogalma másra cserélõdjék, a haza és a közösség fogalmait 
is fel kellene számolni, ami a globalizációval és a mobilizált 
földlakókkal véghez is vihetõ.

A haza és a közösség fogalma is komplikált azonban, jól-
lehet az egyik földrajzi értelmû, ámbár történelmileg is létezõ 
(emlékezetet, érzelmeket tartalmazó), mint a nemzeté; a másik, 
a közösség pedig életteli, nem feltétlenül emlékezõ típusú 
rítusok vagy kultuszok adják értelmét. A nemzet fogalmának 
eltûnésével mérhetetlen mennyiségû személyes és közösségi 
érzelem és emlékanyag is eltûnik. A helyébe javasolható állam 
fogalma ugyanis racionális, statisztikai meghatározottságú, 
csakúgy, mint az állampolgáré. identitása szimpla, közösséget, 
emlékezetet, érzelmeket nem feltételez, elvileg hordozható 
(nomád), tehát helyre (hazára) sincs szüksége. Az állam elvont 
fogalom. statisztikailag növelhetõ és csökkenthetõ. Politikai 
életünkben az államénál jóval életszerûbb, változásokat meg-
engedõ nemzet fogalmába vetett bizalom mégis kisebb, mint 
az állam iránti.

A nemzet elgondolását tehát továbbra is létezõ (politikai) 
fogalmak teszik lehetõvé, amelyek egyúttal múlthordozóak 
is lehetnek. ilyen a kisebbség (etnikum, nemzetiség) is. A Ma-
gyarország határain túl élõ magyar népesség, más államok pol-
gárai lévén, mindaddig a nemzet ideájának (a történelmi em-
lékezetnek, a közösséghez és hazához fûzõdõ érzelmeknek) 
fenntartói, amíg élnek, éspedig nem magyar állampolgárokként. 
A 2004. decemberi magyarországi népszavazással, az õ állam-
polgárságuk elutasításával, a kisebbségi kérdés fenntartásával 
tehát a magyar állampolgárok – úgy tûnik, akaratuk ellenére – a 
nemzet további elgondolhatósága mellett döntöttek.

A magyar nemzet és a kisebbségek magyarországi kultu-
sza azonban ellentmondásos. Mûvészeti téren lényeges 
tudnunk a következõket: magyarországi állami mûgyûjtemé-

3 Elhangzott az Ernst Múzeum A kisebbségek és a kisebbségi mûvészet helyzete 
hibás címmel szervezett nyilvános beszélgetésén, 2006. május �7-én
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nyekben (legalábbis kiállítva) nem találhatók sem kisebbségi 
magyar, sem roma mûvészek alkotásai; az elõbbit érintõ 
gyûjteménygyarapítási szándék mindeddig tiltásba ütközött, 
az utóbbit illetõen pedig nincs szakmai konszenzus. A nem 
egyetemi oktatók által írt Magyar (!) képzõmûvészet a 20. 
században címû egyetemi tankönyvben (Corvina, �999) nem 
szerepelnek a magyarországi roma és a kisebbségben élõ 
magyar mûvészek. A kisebbség kérdése – az imént említett 
kiállításon kívül – nem jelent meg Magyarországon a mûvé-
szeti szcénában (kivéve a Mûcsarnok holokauszt-kiállítását 

4 A kortárs nemzetközi mûvészetben ugyanis új irány körvonalazódott: 
a társadalmi jelenségekre a politikai korrektség nevében reflektáló új 
mûvészet, mely – kritikai jellegével – hangsúlyozottan a társadalmi dis-
kurzusban való részvétel igényének jegyében született.

2005-ben), holott elvben divatosnak kellene lennie.4 Azaz: 
nincs diskurzus mûvészeti téren a témáról, meghagyva azt a 
mindenkori politika uralma alatt.

(A debreceni Déri Múzeumban rendezett 2006. novemberi 
kultuszkutatási konferencián

elhangzott elõadás – bevezetõ – részlete)

popovics	bÉla:	munKÁcs	KulTúrTörTÉneTe	a	Ko-
rabeli	sajTó	TüKrÉben	címû könyve idén nyáron jelent 
meg. Több, Kárpátaljáról szóló írásunk szerzõjének könyvét a 
munkácsi Kárpátalja címû újság június 6-i száma méltatta, ebbõl 
a cikkbõl közlünk részleteket:

Popovics béla elõszavában 
szerényen úgy fogalmaz, hogy 
írása nem átfogó, minden részl-
etre kiterjedõ mû, ám mint õ 
maga is leszögezi, a Munkács 
múltjával foglalkozó kiadvá-
nyokból alapvetõen hiányzik 
a korabeli helyi sajtó hasábjain 
fellelhetõ hihetetlenül gazdag 
anyag, így mostani vállalkozása 
a szó szoros értelmében hiány-
pótló, s ezért felbecsülhetetlen 
értékû mindazok számára, akik 
érdeklõdnek Munkács múltja 
iránt. A könyv forrásanyaga 
majd háromtucat magyar nyel-
vû lap, melyek az elsõ munkác-
si újság megjelenésétõl (�884) 
egészen a szovjet csapatok 
bevonulásáig (�944), az utolsó 
magyar nyelvû helyi lap meg-
szûnéséig, tehát mintegy 60 
éves idõszakra vonatkozóan 
szolgáltatnak bõséges anyagot 
a kutatónak. Ez az anyag rend-
kívül szétszórt, a könyv szerzõ-
jének az országos széchényi 
Könyvtárban, a beregszászi 
Megyei Állami levéltárban 
egyaránt kutatnia kellett, nem 
is szólva a már csak magángyûj-
teményekben megtalálható lap-
számokról. éppen ezért mindenképpen elismerést érdemel az 
az alaposság és kitartás, amellyel a Kárpátaljai Magyar Cserkész-
szövetség gondozásában megjelent kötet szerzõje összegyûjtötte 
és feldolgozta a még fellelhetõ újságokat.

Figyelemreméltó a szerzõ által a könyv megírásához válasz-
tott szempontrendszer is, mely mindenekelõtt a latorca-parti 

várossal kapcsolatos mûvelõdéstörténeti tényekre összpontosít, 
konkrét témák köré csoportosítva tálalja az anyagot. Kétség-
telen, hogy mint minden kategorizálás, ez a megközelítés is 
eredményezhet bizonyos esetlegességet, ám az is tény, hogy 
ekkora információmennyiséget képtelenség feldolgozni és 

bemutatni egyetlen kötet-
ben. A kutatókat minden 
bizonnyal az a szerzõ feltáró 
munkája nyomán elkészült 
számítógépes adatbázis is láz-
ba hozhatja, amelyrõl Popo-
vics béla a könyv elõszavában 
tesz említést, s amely révén 
remélhetjük, hogy hamarosan 
elkészül a kötet folytatása 
is. Ugyancsak különleges 
csemegét jelenthetnek az 
egyes fejezetek végén talál-
ható jegyzetek, miáltal az 
adott téma iránt érdeklõdõk 
bõvebb információhoz juthat-
nak, s izgalmas olvasmány 
lehet a könyv végén található 
függelék, benne számos kora-
beli dokumentummal, verssel, 
cikkel, újságoldallal.

nagy értéke a mûnek, 
hogy az új adatokat, a korfestõ 
anyagokat lehetõség szerint a 
már ismert tényekbe ágyazva, 
a történeti, kulturális hátteret 
felvázolva tálalja, miáltal min-
den olvasói réteg számára 
emészthetõ, élvezettel forgat-
ható. Méltánylandó az a szerzõi 
hozzáállás, amely – példának 
okáért – nem csupán Móricz 

zsigmondnak a Magyar Írás címû kulturális folyóirat elsõ 
számához ír beköszöntõjét tartotta közlésre méltónak a Füg-
gelékben, hanem jócskán merít a korszellemnek megfelelõen 
a jelesebb események tiszteletére íródott és a lapokban kinyom-
tatott úgynevezett alkalmi versekbõl is, hisz aligha tükrözheti 
valami hívebben a közízlést és a közgondolkodást.


