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K i á l l í t á s  é s  k o n t e x t u s
A közelmúltban kifejezetten szélsőséges indulatokat is kiváltó hazai emlé-
kezetpolitikai diskurzusban üdítő vállalkozásként, Nemzedékek és emléke-
zet címmel rendezett program-sorozatot a budapesti Bálint-ház.1 Érdemes 
ezért az azonos című, Böröcz László és Somogyi Zsófia által kurált kiál-
lítást egy komplex folyamat részeként értelmezni, amely az emlékezés 
bonyolult munkájának egyfajta állomásaként is működött. Az előadások, 
programok és maga a kiállítás is azt erősítette, hogy az egyéni és kollek-
tív emlékezet nem adottság, hanem olyan folyamat, amely a személyes 
történetek mikronarratíváinak ugyanúgy ki van szolgáltatva, mint az aktuá-
lis politikai-hatalmi beszédmód iránymetaforáinak. Azzal, hogy a hivatalos 
politika kijelöl ünnepeket és évfordulókat, egyúttal elhárítja annak fele-
lősségét, hogy az egyéni identitás saját folyamatszerűségében szűrje át 
magán az emlékezés, az ünnep, a részvét vagy a kegyelet fogalmait, vala-
mint azokat a jelentéstartományokat, amelyeket ezen fogalmak működése 
az emlékezés aktusaihoz rendel. A kultuszhoz hasonlóan az ünnep is azt a 
téves fölényérzetet adja a benne résztvevőknek, hogy a jelenből a törté-
neti múltba visszatekintve már minden olyan információnak a birtokában 

1 http://nemzedekek-es-emlekezet.balinthaz.hu/

vannak, ami az ünnepet azzá teszi, ami, s így 
annak létjogosultságát nem lehet kétségbe 
vonni.2 
Az emlékezés folyamata, valamint az azon keresz-
tül létrejövő egyéni és csoportos identitások arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a múltat nem lehet 
lezárt korszakként értelmezni. Sokkal inkább érde-
mes olyan retorikai alakzatként vizsgálni, amely 
csak idővonatkozásában tér el a jelentől, de azt 
szervesen alakítja. A Bálint-házban rendezett 
előadás-sorozat és kiállítás a mindig aktuális, de 
folyton új eredményekkel gazdagodó emlékezet-
politikai beszéd árnyalataira, az egyéni és közös-
ségi emlékezet összefonódásaira utalva, a kritikai 
elemzésnek alávetett történetiség-koncepciók 
elméleti és képzőművészeti bemutatását haj-
totta végre, megerősítve ezzel az emlékezéssel 
és a szabadsággal együtt járó felelősség morális 
imperatívuszát is. Magyarországon az egymásra 
rakódó, egymástól radikálisan különböző, egymást 
hallgatásba, elfojtásba és tabusításba átvezető 
korszakok – a Monarchia összeomlásától egé-
szen az 1989-es rendszerváltozásig húzódó, tra-
umatikus évszázad – kapcsán sem politikai, sem 
társadalmi konszenzus nem alakult ki. A külön-
féle korszakok egymásra rakódása, majd retori-
kai felszámolásának következményeként komplex 
történeti idővel kell elszámolni. Az egymást lenul-
lázó történeti idők sajátos viszonyrendszerükkel, 
nyelvhasználatukkal és hatalomtechnikai megol-
dásaikkal úgy számolták fel egymást, hogy elvileg 
nem lehet kapcsolatot vagy folytonosságot találni 
köztük. Ezt a problémát kizárólag a beszéddel, a 
hallgatás ellenében tudatosan létrehozott kritikai 
beszédmódokkal lehet megoldani.

A z  a p a  t ö r v é n y e
A kiállítás, egyben az egész sorozat talán leg-
jobban működő, azt allegorizáló darabja a bal 
oldali fogadófalon elhelyezett vetítés (Alpern 
Bernadett: Berlin Gestern – Tegnap Berlinben, 
2014). A képeken egymáshoz tulajdonképpen 
feltűnően hasonlító, fiatal, jól öltözött, jövőbe 
tekintő emberek láthatók, mellettük pedig csa-
ládjuk története olvasható. A különböző orszá-
gokból elszármazott zsidók és nem zsidók 
többgenerációs története földrajzilag és ide-
ológiailag is különböző, traumatizáltságukban 
azonban hasonló narratívákat mutatnak be, ame-
lyek mind azt illusztrálják, hogyan befolyásolja a 
történelem az egyén és a család sorsát. Az első 
személyű nyelvtani formula létrehozza a közös 
birtokviszony retorikai képzetét: a családok egy-
mástól elképesztően eltérő történetei nemcsak a 
képen látható fiatalok, hanem metaforikusan tel-
jes etnikai-politikai közösségük történetét repre-
zentálják. A családi és személyes fordulópontok 

2 Ld. Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz megközelítése. 
In: Takáts József (szerk.) Az irodalmi kultuszkutatás kéziköny-
ve, Budapest, Kijárat Kiadó, 2003

Alpern Bernadett
Berlin Gestern – Tegnap Berlinben, 2014
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nem valamiféle kapaszkodóként szolgálnak, és 
nem is csupán a történelem szubjektív-szemé-
lyes elbeszélhetőségének lehetőségét vetik fel, 
hanem a narratív identitás kialakításának azt a 19. 
században jelentkező gyakorlatát mozgósítják, 
amely egy vérségi genealógián keresztül mutat 
fel és beszél el egy politikai-közösségi identitást. 
A kiállítás (és a sorozat) címében is hangsúlyosan 
jelenik meg a szellemivé alakítható leszármazás, 
amely a patriarchális zsidó-keresztény társadal-
makban sajnos még mindig eminensen az apa 
figurájához kapcsolódik. Az apa nemcsak a szár-
mazás, az eredet metaforájának, vagy a diktatórikus 
és patriarchális berendezkedés adekvát hordozója, 
de egyúttal kapcsolódik a több ezer éves, zsidó-
keresztény bibliai hagyományhoz is. A fiút feláldozó 
újszövetségi istenkép mellett számos, a vérségi 
kapcsolatot narratív szinten tematizáló történet, 
vagy moralizáló parabola található a Bibliában, 
amelyek közül ugyanúgy kiemelhető a tékozló 
fiú története, mint az apák és fiúk bűnei között 
fennálló kapcsolat bonyolult teológiai és morális 
problémája. Ez utóbbi ugyanis több változatban 
érhető tetten nemcsak a Bibliában, de általában 
a nyugati kultúrkör akkulturációs technikái között 
is. Mózes könyvei közül háromban, a Kivonulás 
könyvében, a Számok könyvében és a Második 
Törvénykönyvben, valamint Ezékiel próféta köny-
vében is találhatók passzusok arra nézvést, hogy a 
bűn természetétől fogva nem örökölhető. Ennek 
ellenére számos bibliai szöveghelyen jelenik meg 
ennek ellenkezője is, vagyis, hogy az apák bűnei a 
fiúkra szállnak. A hiányalakzatként megjelenő, apák 
által elkövetett bűnöket az utódok teszik jóvá, ők 
felelnek vagy bűnhődnek meg értük. Ugyanez igaz 

akkor is, ha nem vér szerinti, hanem szellemi, nem egyéni, hanem közösségi eredet-
ről van szó. 
A nyugati kultúrának hasonlóan jelentős csomópontja Oidipusz apagyilkossága, 
amely nemcsak a szépirodalmi, hanem az értelmezői szöveghagyomány előképévé 
is vált. A vérségi és metaforikus genealógia tétje tehát kettős: egyrészt egy nagy és 
szerteágazó eredetű hagyomány újraírásaiként funkcionálnak, másrészt pedig kap-
csolódnak a nemzetközösség, illetve a család történetének újkori paradigmáihoz 
is. Jelen esetben mind a morális, mind a politikai értelmezésnek jelentősége van.  
Az emlékezés és a személyes identitás médiumként való olvasása révén a kor-
szakok és beszédmódok palimpszesztusként egymásra rakódva írják tovább a 
szubjektív történelmet, amelyet a kiállítás személyes és közösségi narratív iden-
titásként legitimál.

A z  ö n m a g a s á g  e l v e s z t é s e
A kiállításban egymást követik az idegenséget, mi és ők különállását, ugyanakkor 
az én elbeszélhetetlenségét, belső integritásának hiányát radikálisan tematizáló 
munkák. Chilf Mária Duden Javított, bővített kiadás (2014) című munkája a zsidó 
vallás és kultúra elemeit mutatja be a legismertebb német értelmező szótár, a 
Duden formavilágát megjelenítve. A műleírásban is olvasható, hogy az 1880-as 
első kiadás óta a szótár fő szerkesztési elvei a folyamatos átdolgozás, a frissítés 
és az aktuális nyelvhasználati viszonyok figyelembe vétele. Az 1938-as kiadásban, 
a korszak diktatórikus ideológiai követelményeinek megfelelően, a zsidó vallás és 
kultúra nem jelent meg: mintha nem is létezett volna. Chilf munkája pótolja a hiányt, 
a kiállításban a szótár formai elveit követve jelennek meg a zsidó kultúra elemei. 
Ez a gesztus az utólagos jóvátétel lehetősége nélkül hozza létre mégis a létezés 
legitim jeleit, kiforgatva és újraírva egy akadémiai narratívát. Gyáni Gábor 2014-
ben megjelent A történelem jelentése és politikai haszna című tanulmányában 
a következőket írja: „A múlt rászolgál a kritikára, hiszen nagy adag emberi gyönge-
ség és erőszak rejlik benne. Nem a magasabb rendű jelen ítélkezik ez alkalommal 
az alacsonyabb rendű múlt felett, hanem az élet egészséges önzése kerekedik a 
valamikori dolgok hatalma fölé.”3 
A Duden újraírt egykori kiadása nemcsak azt mutatja meg, hogy a leggyilkosabb 

3 Gyáni Gábor: A történelem jelentése és politikai haszna. In: Történelem és emlékezet. Egy akadémi-
ai ülésszak előadásai. (Összeáll.: Hunyadi György és Török László), Budapest, Kossuth Kiadó, 2014, 59.

Chilf Mária
Duden Javított, bővített kiadás, 2014

Der Grosse Duden. Bildwörterbuch, Bibliographisches 
Institut A. G.b in Leipzig, 1938
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ideológiák a hétköznapok látszólag ártalmatlan 
tárgyai, gesztusai és rítusai között törnek utat 
maguknak, hanem azt is, hogy a politikai ide-
ológia oktatási és tudományos kánonba való 
beszivárgása egyenes úton vezet el a totális 
kirekesztésig, majd megsemmisítésig.
A kollektív bűnösség ideáját és elgondolását 
feszegeti Kállai Henrik Arc nélkül (2014) című 
festménye. Az elmosódott arcú, vonásokkal 
nem rendelkező, hosszú, szőke hajú, katonaruhát 
viselő lány portréja olyan általános vizuális topo-
szokkal dolgozik, amelyeket jellegzetesen a náci 
katonák sajátjának lehet gondolni. A felelősség 
és a bűn mértékének megítélése nemcsak rend-
szerszinten, de egyénileg is változó. A kényszer, a 
meggyőződés és a kötelesség fogalmaival körül-
írható morális dilemmát fejezi ki a festmény azon 
tömegeket jelképezve, akik névtelenül és hang-
talanul szolgálták ki a diktatúrát. Azonban azt is 
felveti, hogy az arc az identitás elbeszélésének 
egyik legfontosabb azonosítója, elvesztése tehát 
egyben önmagunk megsemmisülését is jelenti. 
Az egyik legizgalmasabb, vizuális és kulturá-
lis sztereotípiákat egymás ellen kijátszó alkotás 
Rácmolnár Sándor Nazi Souvenirs című 2014-es 
sorozata, amely a művész meghatározása szerint 

„pszeudo dísztárgyakból” áll. A kisméretű, giccses 
képeslapok látványvilágát felidéző képeken náci 
koncentrációs táborok láthatók, alattuk pedig a 
városnevek, ahol megépültek. A koncentrációs 
táborok átvették az egykori városok felett az ural-
mat, az arctalan katonákhoz hasonlóan elvesz-
tették identitásukat, nevük pedig összefonódott 
az embertelen rendszerrel. Emlékezete ugyanis 
nemcsak az embereknek, hanem a helyeknek is 
van, s a traumákat elszenvedett városok többé 
nem kapták vissza az újjáépülés valódi lehetőségét.
A kiállítás termében elhelyezett, 1930-as és 
1940-es évekbeli újság-reprók és történelem-
könyv-lapok sajátos médiatörténeti kontextust 
hoztak létre. A Duden-szótár hiányos kiadásá-
hoz hasonlóan mutatták meg a hétköznapok 
természetességében rejtőző veszedelmet.  
A természetesség, a megszokott ingerek kor-
szakonként változnak: ami egykor elfogadott és 
bevett volt, mára a történelem szemétdombjára 
került. Csakhogy továbbra is vannak arra utaló 
jelek, hogy az ideológiai rombolás, a kirekesz-
tés negatív retorikája nem ért véget a második 
világháborúval. Az emlékezés felelőssége arra 
is figyelmeztet, hogy soha többet ne kapjanak 
valódi teret és kontextust.
A kiállításban a látszólag véletlenszerűen, majd 
szubtextuálisan egymáshoz rendelt fogalmak és 
művek rajzolják meg azt a mintázatot, amely a 
saját és a közösségi történetet egyaránt a tör-
ténetiségben, a történelem médiumaként pró-
bálja meg elbeszélni. Mindez együtt jár az idő 
fogalmának megváltozásával. A térben az idő 
ugyanúgy relativizálódik, majd felfüggesztődik, 
ahogyan a diktatúra időtapasztalata. Az emléke-
zet személyes lesz, és műalkotássá válik.

nem tudom mikor született az anyám, 

nem tudom a nagymamám hogy keveredett ki pontosan a nagyváradi gettóból 
anyámmal a hasában, 

nem tudom, hol és hogyan bujkált, nem tudom, hogy szülte meg az anyámat. 

nem tudom, nagyapám miért került a frontra, nem tudom, nagyapám családja, 
tehát a soha nem ismert dédnagyapám és a dédnagymamám családja miért jelen-
tette fel a nagymamámat, miért akarták, hogy vigye el inkább örökre a vonat, miért 
nem akarták soha megismerni az unokájukat.

nem tudom nagymamám mért énekelt nekem jiddis dalokat, 

nem tudom nagyapám miért kapta a kitüntetéseit, nem tudom, használta-e vagy 
hordta-e valaha a törött kardot, aminek a pengéjéből aztán apám finn kést csinált 
magának, és aminek a tokját csinálni én is segítettem.

D r a g o m á n  G y ö r g y

N e m  t u d o m
Chilf  Mari  kiállítása  elé*

* A Viltin Galériában (Budapest) 2014. december 10-én elhangzott megnyitó szövege. (Átmeneti tár-
gyak | Chilf Mária, 2014. december 11 – 2015. február 6.)

Chilf Mária
Átmeneti tárgyak, Viltin Galéria, Budapest, 2014, részlet a kiállításról


