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Gerhes Gábor: Bolond világ

• Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

• 2009. november 21 — 2010. március 15. 

• Minap találkoztam egy emberrel, aki azt mondta, azért nem tudod meg-
ismerni a világot, mert rosszul moralizálsz — gondoltam, bolond. Bementem 
a hozzám legközelebb eső langyos épületbe; egy néprajzi kiállítás díszletei 
között melegedtem föl.1 Mértanilag szerkesztett tálalásban mesterségek, fog-
lalkozások eszközei, bizonyítékai vettek körül. Aznap akkor gondoltam először 
arra, hogy én is egy néphez tartozom. Aztán jött egy másik (múzeumi) ember 
és a kezembe adott egy bakelitlemeztok méretű füzetet, amelynek a borí-
tója nagyon finom tapintású, csontfehér papírból készült. A mérete épp akkora, 
amit az ember nem tud kényelmesen a hóna alá venni, álldogálva nem jó fogni, 
de táskába rakni sem lehet, és azóta kiderült, hogy a könyvespolcról is lelóg. 
Nem illeszkedik a megszokott keretekhez. A borítón a termékhez tervezett, 
egyedi típusú betűvel az állt: „Bolond világ”. A betűtípus alapján egy brandnek 
tűnt. Az épület új néprajzi kiállítása fölött volt még egy szint, langyosnál is 
hidegebb, ott egy kortárs képzőművészeti kiállítás fogadott, Gerhes Gáboré, 
amihez a fönt említett katalógus tartozott. Lent tehát a normális, fönt pedig 
a bolond. De persze Gerhes, a kiállító nem ezt mondja, nem állítja, hogy a világ 
bolond. Kiállítása címében nem tesz fajsúlyos kijelentést, csak elnézően kons-
tatál. 
A három részből álló tér főhajójának egyik végében egy felfüggesztett, óri-
ási, vigyorgó golyófej, egy okostojás himbálózik kalapban (Bolond világ, vinyl-
öntvény, 2009) szájában pipával, afféle Maigret felügyelő. Szemközt vele két, 
zászlóra emlékeztető tárgy, keresztbe téve. Kétféle öntudat áll itt szemben 
egymással. Az előbbi hű mása a moralizálható valóságnak, az utóbbi re-kre-
ált relativitás, amely a különbözőség hasonlóságára, az azonosság viszonyla-
gosságára kérdez rá. A Kulturális relativizmus című mű (2 db 2 × 1 méteres, var-
rott zászló, 3 osztatú függőleges mezővel, fekete, fehér, szürke osztással, 
keresztbe elhelyezett zászlórudakon, 2009) „abból a felismerésemből ered, 

1  Tárgyalkotó hagyomány — Fejezetek Fejér megye néprajzából, Szent István Király 
Múzeum új állandó néprajzi kiállítása, Székesfehérvár 

hogy — az 1989-es román forradalom óta — a korábbi címerétől megfosztott, 
hármas osztatú trikolór teljesen azonossá vált a közép-afrikai Csád zászlajá-
val”,2 nyilatkozza Gerhes a zászlóra emlékeztető tárgyakról. 
Egy zászló éppen különbözőségében hordozza a nemzeti identitás jelképét, így 
válik a nemzeti önazonosság szimbólumává. Itt olyan tárgyakat látunk, ame-
lyek megfelelnek a zászló formai követelményeinek, hiszen rúdra erősített 
téglalap alakú textildarabok, de mégsem zászlók, mivel nincs ilyen feladatuk, 
vagyis nem szimbolizálnak ügyet, intézményt vagy országot. Nem azért lógnak 
itt, hogy nemzeti jelképek legyenek. Bár tárgyi mivoltukban egyediek, mégsem 
hivatottak arra, hogy eme kiállítási alkalom ünnepélyességét hangsúlyozzák. 
Éppen ellenkezőleg, meg vannak fosztva mindattól, ami az alaptulajdonságuk: 
a színeiktől és a szimbólumaiktól. Koloritjukat elvesztve univerzális, szürke 
sorkatonákká váltak, s így az egyforma — de legalábbis a hasonló — ideoló-
gia letéteményeseivé váltak. Az egyedi jelkép relativizálódott a múzeumi kon-
textusban. Átellenben az idegesítő okostojás, a fekete űrben száguldó glóbusz 
most mozdulatlanul áll és ráérősen pipázgat. Míg az ő nyugodt fejében pörög a 
világ, léte egzakt, és elég nagy ahhoz, hogy ne lehessen figyelmen kívül hagyni. 
Ráadásul egy földgömbforma a golyófej, amely, ha úgy tetszik, egy világmé-
retű egocentrikus attitűdöt foglal magába. Könnyű anyagból készült — ami 

2  Gerhes Gábor — Bolond világ, kiállítás katalógus, Szent István Király Múzeum, 
Székesfehérvár, 2009

Gerhes Gábor
Bolond világ, részlet a kiállításról, 2009
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miatt súlytalanul lebegőnek tűnik —, és az egész kiállítást uralja pimaszsága.  
A selyem trikolór „lobogók” fekete-fehér-szürke gyászában az egyedi megszű-
nik, és a „globális” nemzetközi jelképévé válik, a fekete fej pedig — mint egy 

„nemzetek közötti” egzotikus uniformis — végül is mindenkit tartalmaz.
Amikor az ember kicsodálkozta magát ezen a fejen, körbenéz, és innentől már 
a falakon lógó képek kapják a főszerepet. Az istenfélő nemzeti öntudat erő-
södni látszik, amint az életnagyságú Nimród oltár — a kereszt leváltása (foto-
gráfia, 2009) megjelenik feketén-fehéren: egy IKEA papírdoboz tetejére kipa-
kolt, bárhol és bármikor berendezhető pogány háziszentély mindenféle gics-
csekből, mérnöki pontossággal kimódolt, laza szarkazmussal felépítve. Szar-
vas-koponya agancsán bizsu gyöngysorok és a forgandó szerencse dobókoc-
kái lógnak, alattuk művirágok, biliárdgolyók, mécsesek, kövek vegyesen, és mi 
pontosan tudjuk, hogy külön-külön mi mit jelent. Lent a kereszt exsecratioja: 
tárgyként, finoman ledöntve és korszerű, laminált felülettel beborítva. Az 
őskultusz, a magyarság egyedülállósága, a sámánizmus, a táltosság napjaink-
ban újraértelmezett zavaros eszméi fonódnak össze a jelenkor politikai ideoló-
giáival, Gerhes ezek finom kritikáját foglalja keretbe. 
A magyar püspöki kar a katolikus egyház létét érzi veszélyeztetve az utóbbi 
évtizedekben Magyarországon gyökeret vert és egyre erősödő pogány val-
lási tendenciák miatt; erre hívja fel a figyelmet a 2009-ben szétküldött körle-
velük. Az anyaszentegyház helyett ezen a képen egy szál gyertyaláng őrzi a 

„magyarok igazát”. Egymással össze nem illő dolgok fetisizálódnak, a New Age 
vallási ideológiái egy új rend eljövetelét sürgetik, ami valójában csak káosz-
hoz vezet(het), miközben a „rend” visszaállítása sokak vágya ebben az ország-
ban. De mit is jelent ez a rend? „A rend egyéni, relatív, sokkal inkább idea, mint 
valóság.”3 A megépített, rendezettnek tűnő oltárhoz közel Az értelem esé-
lye (fotográfia, 2009) című kép a káosz viszonylagosságával ad definíciót a 
rendre, a kép címe mintha szomorú leltára lenne az élet nevű helyzetnek.  

„A neodarwinizmus evolúcióelmélete teljesen mellőzi az egységes teremtő- és 
rendezőelv ésszerűségének eszméjét, a létezés hasznosságát” — írja kataló-
gusában a kép mellé Gerhes. Az új evolúcióelmélet egy tudományos magyará-
zat a műhöz, a talált helyzetről készült kép (egy felszámolt irodahelységben 
„ottfelejtett” szemétkupac) pedig a bizonyítéka mindennek. A mindennapjain-
kat átszövő irodai bürokráciában a vasalt ingek tökéletes külcsíne mögé bújó 
alkalmazottak öltözékének látványa nem a civilizáció záloga, kiszámított rend-
jük látszatvilág, már nem a stílus, a viselkedés maga az ember. Maguk mögött 
rendetlenséget és szemetet hagynak, mint bárki más, a kép címe rámutat e 
rend esélyére és idealisztikus voltára. Ezzel éppen szemközt egy ’memento 
mori’, egy fejjel lefelé álló emberi koponya képe lóg a falon (Értelmetlen élet, 
fotográfia, 2009), az orrcsont orrüregeinek formája szívre emlékeztet. De ez 
talán véletlen. Az viszont szándékos megtévesztés, hogy a mindennapi tárgy-
kultúránkat elöntő egzotikus, kézzel faragott (indonéz) szobrok ebben a tér-
ben fehérre festve jelennek meg, az európai nappalikat belakó, selymesen 
fénylő nippek utódjaivá válva. Ám itt nem a realista ábrázolás határozza meg 
az öklömnyi alkotások formavilágát, hanem mindezt felváltja a mára klasz-
szikussá érett absztrakt művészet formai hagyománya. Kisebb képzavar jön 
létre: a feketén még százforintos egzotikumnak számító tömegtárgyak Gerhes 
beavatkozása által más színben tűnnek fel és gnóm, kicsavarodott testű, ufó-
fejű alakokká válnak, többnyelvű, „transzkulturális” tárgyakká.
A fali polcra tett installációban, amely itt így, fehérre festve lett EU kompatíbi-
lis és egyúttal szalonképes, bujtatva benne van a sötét bőrszín kifehérítése, a 
feketék domesztikációja, a vad, primitív művészet háziasítása. A nemzetközi 
helyzet pedig egyre fokozódik, amikor belépünk abba térbe, ahol Kína fegyvereit 
(négycsatornás videoloop, 2009) látjuk digitális keretben. Egy irányított had-
műveletben a láthatatlan kéz játékfegyvereket működtet, de a csapda itt van 
a közelünkben; az animált állóképeknek tűnő mozgóképeken színes villogás 
jelzi a valódi veszélyt. Mielőtt továbblépnénk, egy pillanatra érdemes megállni, 
mert itt nem egy ügyesen összedobott animációról van szó, hanem valódi, 
működő játékfegyverekről készült videó felvételeket látunk, csak éppen az 
láthatatlan, amitől működnek. Gerhes megint a lényegre tapint, egy három-
dimenziós tárgyat kétdimenzióssá tesz, és ezáltal elveszi a fegyver élét.  
A kínai harceszközök pontosan ilyenek: játékvackok tömegei, amelyek ártat-
lannak tűnnek. Kína ontja magából a fogyasztói igényeket kiszolgáló szeme-
tet (néhány éve még legyintettünk, de ma már tudható, mekkora a veszély), 
és éppen a fogyasztók (tehát a mindannyiunk) erre irányuló vágyain keresztül 
igázza le az emberiséget. Ez csak néhány darab a tömeggyártott, szivárványos 
műanyagkütyük tengeréből, amelyek előállításuk módja és a létrehozói igény 
szempontjából is szemben állnak a másik fal mellé állított aprócska, porcelán 

3  Részlet Fejős Zoltán szövegéből, in: Gerhes Gábor — Bolond világ, kiállítási katalógus, 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2009

szobor egyediségével. Ez egy guggolni készülő kalapos gomba éppen letolja a 
nadrágját. Nem tudjuk, hogy bolond-e, de úgy tűnik bioaktív és tesz minden-
kire (Megérteni egy kis életet, porcelán, akril-lakk, 2009).
A kiállítás első termében, amelyet utoljára hagytam, többnyire fekete-fehér 
fotográfiák láthatók, valamint egy kutyáról készült film (Kutya télen II., 
videoloop, 2009), amelyben, bár folyamatosan havazik, az állatot mégsem lepi 
el a hó. A végtelen történetnek mintha nem lenne kezdete és vége. A fotog-
ráfiák fekete keretén belül képcímek olvashatóak az „ábra” alatt, akár egy 
növényhatározó albumban. Gerhes beemeli a címet a képbe, amivel egyúttal 
meg is óvja a művet a figyelmetlenségtől: a cím így nem elírható vagy össze-
cserélhető, s többé már nem választható el a képtől. Az elnevezés a létezés 
megerősítése. A képekhez rendelt megkérdőjelezhetetlen szavakat teremtő 
erővel ruházza fel, hasonló módon a Gólem történetéhez, akinek legendájában 
az alaktalan, idomtalan, élettelen agyagtömeg varázsigék segítségével emberi 
lénnyé válik, amely különböző szolgálatokra képes. A fekete-fehér fotográ-
fiák azonos méretű képek, melyek enigmatikus jelenetek sorozatába rende-
ződnek. A legrejtélyesebb közülük egy csendélet, a Könyv, amibe belekerültem 
(fotográfia, 2009). A néző nem tudja, melyik könyvről van szó, de ez talán nem 
is fontos: a sok közül az egyikről. A „könyv” itt egy olyan rendszer szimbó-
luma, amely saját preferenciáinkat figyelmen kívül hagyva beszippant, vizsgál 
és használ, miközben gyakran tőlünk független, önálló életet él. Símaszk belül-
ről (fotográfia, 2009), ahogy egy utcai tüntető ritkán látja. Az általában arc-
talan (maszkkal borított) ember képmásának kifordított rétegét látjuk, ame-

Gerhes Gábor
Tóth Attila vagyok, 
2009, fotográfia

Gerhes Gábor
Símaszk belülről, 
2009, fotográfia
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lyen a szem számára láthatatlanul ugyan, de ott van az emberi arc lenyomata. 
A fotográfia (mint technika) a valóság lenyomata az örökkévalóság számára, 
az pedig, amit ábrázol az a viselő, az értelmező valóságban hagyott ideigle-
nes nyoma. Majd egy férfiportré következik, alatta a felirat: Tóth Attila vagyok 
(fotográfia, 2009), nomen est omen, a nevében a végzete. Ám a képen nem 
Tóth Attila látható, hanem valaki más, az ember és a neve nem ér össze. A kép 
tartalma itt valójában kódolhatatlan a címe által; Gerhes visszaél a látogató, a 
néző bizalmával. Egy névvel magyarázza a kiállított portrét, és a legjobb pél-
dát hozza a megtévesztés leleplezhetetlenségére. A tájképábrázolás klasszikus 
alapszabályát Gerhes sem töri meg azzal, ahogyan tájképet fotóz, négy helyen 
is rajta van az ember Lehetséges előfordulása (fotográfia, 2009), de csak nyi-
lakkal jelölve. Majd végül, ahogy a katalógus utolsó oldalán is az Apám lába — 
rekonstrukció (fotográfia, 2009) zárja a sort. Mintha egy fekvő helyzetű, halott 
férfi talpát látnánk. A sorozat drámai befejezéseként, az ismert mantegna-i 
kompozíció parafrázisa által, egy vallási téma deszakralizálódik. Legalábbis 
ezt hihetnénk. A tíz lábujj helyett azonban csak kilenc van. Mert valóban annyi 
volt neki? Vagy ez is hozzátartozik Gerhes iróniájához? Gerhes a saját lábáról 
készült képet retusálja, ami így valódinak látszik, de kettős a csavar. Miközben 
a dokumentumfotó látszatát kelti — a kép címe és az ábrázolás nem hagy kér-
dést maga után —, mégis a valóság és fikció viszonyát feszegeti épp a digitális 
trükk alkalmazásával, amelynek az a célja, hogy újra az egykori valóságot,  

az apja lábát mutassa. Mintha mindezt valójában a néző megtévesztésére 
hozta volna létre. Csapdát állít, többet is, mi pedig majdnem mindig beleesünk. 
De ugyanezt teszi a csontfehér borítójú katalógusában is. A művészet mint 
kulturális rendszer brandekből és az ezeket hordozó nevekből áll. Nem mintha 
a teljesítmény lényegtelen lenne, de most inkább maga a rendszer érdekes, 
amely láthatóvá tesz, felemel és időnként elfelejt. Gerhes kanonizált helyzet-
ben (múzeum) a társtudományok módszereit és szakembereit bevonva jeleníti 
meg saját brandjét (azaz e rendszer működési modelljét), ahol a tárlat címé-
nek betűtípusa, a művek témája és közlésük módja mind e rendszer alkotóele-
meit képezik. Rég felismerte és sikeresen alkalmazza a tényt, hogy az alko-
táshoz hozzátartozik a kommunikáció mikéntje is. (Hogy mindez létrejöhetett 
abban persze nem kevés szerepe volt Izinger Katalin művészettörténész-
nek, a kiállítás kurátorának, akinek kitartó munkája meghatározó szerepet ját-
szik abban, hogy a székesfehérvári múzeumban kortárs képzőművészeti kiállí-
tások is rendszeresen helyet kaphatnak.) Gerhes Gábor finom rendszerkritikája 
fricska, melyben a pozíciója egyúttal oppozíció: nemcsak létrehozó, de kije-
lentései hogyanjával újraértelmező is. Felkérésére Fejős Zoltán etnográfus, 
antropológus rövid interpretációival kommentálja végig a műveket, szövegei 
egyenesen tudományos kontextusba helyezik Gerhes munkáit. Mindez megté-
vesztés volna? Vagy valóban a művész szerepének megváltozásáról van szó? 
Gerhes a kortárs népművészet teljes eszköztárát beveti a pogány oltártól a 
kézműves giccsekig, már-már nemzeti és nemzetközi néprajzot kínál, csak egy 
picit más értelemben, mint az első emeleten látható néprajzi kiállítás. Maga-
tartása inkább egy etnográfuséhoz hasonló. A Nyugat-Európában és Ameri-
kában kialakult etnográfia (az angol Ethnography) tudománya a néprajztudo-
mánytól elkülönül. „Ez alatt ugyanis elsősorban más népek életének a „részt-
vevő megfigyelés” módszerén alapuló leírását értik.(…) A résztvevő megfigye-
lés azt jelenti, hogy a kutató tartósan együtt él a tanulmányozott népcsoport-
tal, alkalmazkodva az őslakók életéhez, szokásaihoz és elsajátítva nyelvüket. 
Így képessé válik arra, hogy hitelesen leírja kultúrájukat, hitvilágukat, hagyo-
mányaikat.”4 Gerhes mint képzőművész tartós együttéléssel megfigyelővé 
válik, aki elsajátítja az „őslakók” nyelvét, és bár nem él velük egy fedél alatt, 
egészen közelről figyeli őket, saját magát azonban nem tartja hozzájuk tarto-
zónak. Nem épít magának otthon pogány oltárt, hacsak nem kell azt egy kiál-
lítás kedvéért lefotóznia. Gerhes ebben a kontextusban inkább olyan, mint 
az egyik képén lévő jeti (Yeti — a kisebbségi kérdés, fotográfia, 2009). Múze-
umi keretek közé szorul, de a fejetlenségben — a jetivel ellentétben — nem 
veszíti el a fejét, csak ül és vár. A nézők relikviákat hordanak neki, a figyelmük-
kel adóznak és beleírnak a vendégkönyvbe. Szarkasztikus ars poeticája nem 
csak a művész létet, de a kiállítást mint műformát is kipellengérezi. Olyan tár-
gyakat, képeket állít ki, amelyek a művész saját pozícióját értelmezik. A kívül-
állóét, aki benne van a társadalomban, csak éppen nem szerves része. Ezút-
tal etnográfusként figyel, tartósan együtt él például a magyarokkal, akik közül 
néhányan rovásírással azt közlik: hazsa,5 de ezt inkább tudományos elhivatott-
ságból teszi egyrészt a születése okán, másrészt a leleplezés kedvéért. Meg-
rendezett jelenetek fotográfiáit állítja ki, privát kutatási eredményekkel ruk-
kol elő, a tárgy- és a fogyasztói kultúrát kritizálja, majd mindezekhez klasszi-
kus, múzeumokban kanonizálódott prezentációs eszközöket választ. A kollek-
tív tudat lehulló morzsáit szedegeti össze nagyvonalúan, és közben cinkosan 
mosolyog. Gerhes könnyed humora elveszi a nagy formátumú problémák élét, 
amelyek köré kiállítását építette.
Egy múzeumban, a művészet letűnő fényű szentélyében ál/tudományosan 
konstruál, saját(os) módszere van, a vele szemben álló idegen megértésé-
nek módszere. Számtalanszor feldobja a labdát, kiváló passzokat ad a prob-
léma-érzékenyeknek, ám mindez nem róla, hanem a kultúrafüggő néző megis-
meréséről szól. Sejteti a világválságot, az identitásvesztést, a transzkulturális 
lét csapdáit, a magyar nemzeti öntudat álságos megnyilvánulásait, a fogyasz-
tói társadalom végzetét. És ott van a műveiben a rendszerváltás, a zöldmoz-
galom, az intézménykritika, az álpolitika, az értelmi káosz, a hiábavalóság, 
de mindez — kedves olvasó — szemfényvesztés, bolond világ, kalapban nevet 
ránk az okostojás. Gerhes Gábor nem moralizál — hisz’ nem bolond. Ő pontosan 
tudja, hogy ki nevet a végén.

A szerző 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi- 
műkritikusi ösztöndíjában részesült.

4  http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9prajz
5  Gerhes Gábor talált egy öngyújtót, a rajta lévő rovásírást „lefordította magyarra”,  
a szöveget elírták, a haza helyett helytelenül az a szó került rá, hogy: hazsa.

Gerhes Gábor
Lehetséges előfordulása, 2009, fotográfia

Gerhes Gábor
Apám lába — rekonstrukció, 2009, fotográfia


