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Frazon Zsófia 

Egy frufru két krumpli —  
archívum, teátrum és kiállítás 
László Gergely — Tehnica Schweiz:  
Jad Hanna — A kollektív ember (2008–2010)

• Ernst Múzeum, Budapest

• 2010. november 6 — december 31. 

• „Ide-oda mozgásukat életnek nevezik: a hangokkal és gesztusokkal kísért  

cikázás jelentéktelen ideig tart. Többnyire ugyanazt ismételgetik: futnak, sírnak, 

cipekednek, emlegetik és mérik az Időt, testükön mutogatják múlását. […]  

Az emberlények az időt csak visszafelé olvassák, előrefelé soha.” — jelenti egy női 

testbe bújt marslakó Tóth Krisztina Pixel című tárcanovellájában.1 A leírás hasonlít 

a távoli, ismeretlen, egzotikus helyekről szóló korai etnográfiákhoz, melyekben 

a tudósító megfigyeli és részletgazdagon leírja a szeme előtt zajló eseménye-

ket, majd megpróbálja feltárni a láthatatlan összefüggéseket. Az irodalmi rész-

let azonban legalább egyvalamiben biztosan alapvetően eltér az etnográfiák jól 

bevált nyelvhasználatától, mégpedig az irónia biztos kezű alkalmazásában: „Álta-

lában mozdulatlanul fekszenek a fényben. Vélhetően a barna homokhoz hason-

latos rejtőszínt kívánják elérni, ennek viszont ellentmondanak a rajtuk látható 

élénk textildarabok. Megmagyarázhatatlanul hosszú ideig dermednek így, talán 

valamiféle kozmikus sugárzást próbálnak felfogni. […] Egy hímnemű kifejlett 

egyed vízilénynek álcázza magát, az álcázás célja ismeretlen. Fenyegető másik 

lényt nem látok, fölmerül a gondolat, hogy az álcázás puszta játék, az egyedek 

szórakoztatását szolgálja.” — szövi tovább Tóth Kriszta marslakója a tengerparti 

beszámolót. Nem tudjuk, mi a célja, de azt érzékeljük, hogy egyszerű cselekedete-

inkről tudósít, leírja és megpróbálja értelmezni azokat. 

E g y  m á s ik  m a r s l a kó
„Utoljára jelentkezem erről a helyről. A közösség fokozatosan felbomlott. Igen 

tanulságos volt. Sokat tanultam e furcsa lények viselkedéséről. Úgy tűnik, szeret-

nek osztozni és együtt élni, de nem túl sokáig. Hát, ennyi volt. Nincs miért marad-

nom tovább. Jövök haza! Vége.” — hangzik a csillogó alufólia jelmezbe csavart 

„idegen” utolsó tudósítása, aki leteszi a telefonkagylónak látszó tárgyat, majd kiti-

peg a színről, elsiseg, ki tudja hová. Körülbelül itt ér véget a Jad Hanna — A kollektív 

ember című színdarab,2 amit amatőr színészek, önkéntesek és barátok mutattak be 

az azonos című kiállításban — Magyarországon harmadik alkalommal és változat-

ban. A darab helyszíne a kiállítás „Színpad” terme: a kulissza — díszlettel, nézőtér-

rel, jelmezekkel és kellékekkel, a falon a szereplőkről készített jelmezes fotókkal. 

Mégsem csupán arról van szó, hogy a kiállítás egy tere alkalmilag megelevenedik, 

és nem is arról, hogy a kiállításban látható egy színdarab. Hanem, hogy a díszletek-

ből és jelmezekből összeillesztett színházi tér egybekapcsolja és elrendezi a kiállítás 

idő-tér összefüggéseit. A kiállítás a történet és a történelem színpadává válik — 

ugyanúgy, ahogy a Jad Hanna kibuc azzá vált Izraelben, 1950-től napjainkig.

A színdarabban megelevenedő történetet a kiállítás bontja tovább: kölcsönösen 

egészítik ki egymást. És miután a színdarab hangjátékként folyamatosan hall-

ható a kiállításban, a színpadi tér az előadás nélkül is élő és érthető. A narrátor 

összekötőszövegeiből, az „idegen” lényegre törő, kissé ironikus tudósításaiból 

1  Tóth Krisztina: Pixel. In: Hazaviszlek, jó? Tárcanovellák, publicisztikák. Budapest, Magvető, 2009, 
146-149.
2  A színdarabot írták: László Gergely, Sipos Dániel, Somogyvári Gergő 

és a szereplők vitáiból rajzolódik ki a Jad Hanna 

kibuc elmúlt hatvan éve, az alapítástól kezdve, 

a konfliktusokon és elvándorlásokon, majd az új 

helyzeteken és szereplőkön keresztül egészen 

a közösségi ház lebontásáig és elégetéséig. 

Ugyanezt a kiállításban az alkotói és kurátori 

„hang” rendezi el különféle médiumok segítségé-

vel egy több síkon olvasható értelmezéssé. Több 

év alatt összegyűjtött, tárgyszavazott archív 

fotóanyag, dokumentumok, a helyszínen készí-

tett fényképek, beszélgetések és filmes interjúk 

kerülnek színre a műfajilag összetett kiállítási 

forgatókönyv segítéségével. A Jad Hanna kiállí-

tás0 ugyanis az archívum gyakorlata és meta-

forája mellé beemeli a rekonstrukció, egészen 

pontosan a színház praxisát és metaforáját, és 

magától értetődően kapcsolja egybe a kettőt 

a prezentáció terében. Nézzük először mindezt 

módszertani szempontból! 

A r c h í v u m  é s  s z í n h á z 
Az archívum és a színház talányos páros a kiállí-

tások eszközkészletében. Első látásra meghök-

kentő együttes alkalmazásuk, de aztán gyorsan 

kiderül: mégsem. Fontos hangsúlyozni, hogy 

annak ellenére, hogy a Jad Hanna — A kollektív 

ember című kiállítás esetében egy időbeli törté-

netet, társadalmi konfliktusok hálózatát feldol-

gozó témáról és kutatásról van szó, a térre és 

vizuális nyelvre fordítás kortárs képzőművészeti 

prezentációban végződik. Ez korántsem lényeg-

telen szempont, amennyiben valóság és fikció 

szerepét és helyét vizsgáljuk a kiállítás módszer-

tani fogalomrendszerében és eszközkészletében. 

Az archívum olyan hely és egyben metafora, 

az archiválás pedig olyan társadalmi és tudo-

mányos gyakorlat, ami magától értetődően 

kapcsolódik össze a gyűjtemények és a múzeu-

mok tudományos kontextusával és praxisával. 

A gyűjtő és rendszerező gondolkodásmód — a 

gyűjtés és a kutatás — a társadalmi és művé-

szeti gyakorlatokban, illetve a privát és az intéz-

ményes emlékezetben egyaránt a megismerés 

lehetséges formája. Az archívum lényege, hogy 

a „dolgokat” (általában: forrásokat; képeket, tár-

gyakat, szövegeket, stb.) gyűjti, tárolja, esetleg 

rendszerezi, hozzáférhetővé és megmutatha-

tóvá teszi. Nincs olyan archívum, ami mindent 

gyűjt, és olyan se, amelyben ne lenne valami-

féle rendszer — legyen az bármilyen sajátos is 

—, tehát az archívum egyértelműen szubjektív 

választások sorából áll. Lényegi eleme továbbá 

az utópia: ugyan a múltat gyűjti, de célját a jövő 

határozza meg: az egyre tökéletesebb és sokré-

tűbb gyűjtemény lehetősége, illetve az átörökí-

tés. Ez — már modern formájában — egy olyan, 

elsősorban a 18-19. századot uraló utópisztikus 

gondolat, amelyen a legtöbb nagy és jelentős 

múzeum is alapul: gyűjteni és osztályozni a 

tudást, az emlékezés részévé tenni a „dolgo-
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kat”. Az archívum viszont nemcsak az épülettel, a gyűjtemény helyével egyenlő, 

hanem sokkal inkább egy kollektív képzettel, amely magában foglal tudáso-

kat, szövegeket, reprezentációkat. A cél: a totalitás. Ettől utópisztikus. Formai 

sajátosságai a természettudományokban és a viktoriánus gondolkodásmódban 

gyökereznek, de 19-20. században a filozófia és az ismeretelmélet fogalomtárába 

valamint eszközkészletébe is beírták magukat, s ebből következőleg a múzeumi 

gondolkodást és megmutatást sem hagyták érintetlenül.3 Az archívum legfon-

tosabb szerepe viszont mégiscsak az információk gyűjtése, tárolása, hozzáfér-

hetővé tétele, a gyűjtemény szabad bővítése és felhasználása. Az archívumi 

gondolkodáshoz képest a színház a tudás, a kommunikáció és a befogadói emó-

ciók egészen más világát mutatja — múzeumi, kiállítási kontextuson innen és túl. 

Ha etimológiai irányból tekintünk a szcenírozás fogalmára, akkor az elsősorban 

a színjátszásból és színházi irodalomból ismert „színpadra állítás” szóösszetétel 

3  Vö.: Thomas Richard: The Imperial Archive. Knowledge and the Fantasy of Empire. London,  
Verso, 1993

az, amely plasztikusan magába sűríti, foglalja a 

kontextusváltás és a fiktív kontextusteremtés 

műveleteit. A színházi gyakorlatban ezekhez a 

fordításokhoz különféle eszközökre és mód-

szerekre van szükség: mint például a dekoráció 

(díszlet, jelmez), a világítás, a zene, a megjelení-

tés, továbbá a szereplők. Ha a színházakból átlé-

pünk a múzeumok világába, és általánosan és 

tágan tekintünk a szcenírozás fogalmára, akkor 

könnyedén beláthatjuk, hogy a kiállításokkal 

kapcsolatban tulajdonképpen bármilyen elren-

dezésre használhatjuk ezt a kifejezést: hiszen a 

kiállítási prezentáció csak a tárgyak és a jelenté-

sek térbeli elrendezésével, azaz színrevitelével 

lehetséges. Azok a múzeumi/kiállítási munkák, 

amelyeket speciálisan és módszertanilag is szce-

nírozott rekonstrukcióknak tekintünk — akár kap-

csolódnak az archívumokhoz, akár nem —,  

a legkülönfélébb médiumok alkalmazását teszik 

lehetővé (mint például a fotók, a videók, a fil-

mek, az újságok, zenék és hangok), melyek a  

háromdimenziós jelenetek karakterének meg-

teremtésében kapnak kiemelt szerepet. Fon-

tosak a könnyen beazonosítható, felismerhető 

(vagy ismerős) tárgyak, a könnyen észlelhető 

és lefordítható összefüggések és különbségté-

telek (mint például az oppozíciók), vagy akár az 

erős hangsúlyozások, ismétlések és idézetek. 

Így aztán a szcenírozott kiállítási terek — egy 

belső térben felépített architektúra segítségé-

vel — látszólag könnyedén teremtenek kap-

csolatot a külső és belső terek, a kultúra és a 

természet, illetve az emberek, a tárgyak és a 

szituációk között.4 A megértés a térben elren-

dezett tárgyak konfigurációján, egészként való 

felfogásán alapul: amikor azáltal nyeri el egy-

egy tárgy vagy tárgyegyüttes a kiállításban 

érvényes jelentését, hogy más forrásokkal — 

tárgyakkal, képekkel, dokumentumokkal — sze-

repel egy előre meghatározott dramaturgia és 

architektúra szerint felépített, mesterségesen 

kialakított térben. A szcenírozott installáció 

tér- és jelentésbeli összefüggéseit a színrevi-

tel egyéb kiegészítői is erősíthetik, továbbá a 

prezentációs forma fontos mechanizmusa az 

az utalási rendszer, amelyet az eredeti (hasz-

nálati) és a másodlagos (múzeumi) kontextus 

között létrehoz. A kapcsolat emléken, élmé-

nyen, tapasztalaton és emóción egyaránt 

alapulhat. A „térben rekonstruált kontextus” 

szóösszetétel sűrítve fejezi ki a szcenírozott 

prezentáció lényegét.5  

Az inszcenált kiállítási terek változatos formá-

ban jelennek meg — az absztrakt térformáktól 

egészen a történeti szituációkat naturaliszti-

kusan bemutató rekonstrukcióig. Az alkalma-

zás egy speciális esetének tekinthetjük, amikor 

4  Jana Scholze: Medium Ausstellung. Lektüren musealer 
Gestaltung in Oxford, Leipzig, Amsterdam und Berlin. Bielefeld, 
Transcript, 2004 (a hivatkozás helye: 146. és a 192. oldal)
5  Scholze 2004: 149

László Gergely — Tehnica Schweiz
Jad Hanna — A kollektív ember, 2010, Ernst Múzeum, Budapest © Fotók: Rosta József
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a színház színpadként is megjelenik a kiállítás 

terében — ahogy ez a Jad Hanna kiállításban is 

látható. 

A  J a d  H a n n a  a r c h í v u m  é s 
A  ko l l e k t í v  e m b e r  s z í n h á z 
A Jad Hanna — A kollektív ember című kiállítás 

több éves kutatáson alapul, amelyet László 

Gergely 2008 óta valósított meg több együtt-

működővel közösen. A munka során feltárták 

a Jad Hanna kibuc történetét és épp aktuális 

jelenidejét: családi fotók és dokumentumok 

gyűjtésével, a helyszínek és a mai lakók életének 

dokumentálásával. Az első jelentős lépést az 

archívumépítés jelentette: egy több, mint húsz-

ezer képből — a jelenlegi és az egykori kibuclakók 

hagyatékából — válogatott, digitálisan másolt és 

tárgyszavazott kollekció, amibe összesen 1200 

fénykép került. Erre a módszerre és megközelí-

tésre reflektál a kiállítás első terme (Kronológia, 

archívum, állapotfelmérés): szubjektív kronoló-

giával, témafelvetésként, módszertani elhelye-

zéssel, a három éves gyűjtésre adott reflexív 

válasszal. Már ebben a felütésben érezhető, 

hogy az alkotók (grafika: Katarina Šević) és a 

kurátor (Páldi Lívia) az archívumi gondolkodás-

módot tiszteletben tartva sok figyelmet szentel 

a kiállításban olvasható fogalmak összeköté-

sének. A múzeum lépcsőházában elhelyezett 

bevezetőszöveg a KIBUC szó (a héber ’kevuzah’ 

= összegyűjteni, csoportosítani) jelentésének 

gyors magyarázatával indul, ami anélkül, hogy 

szájba rágná, rögtön interpretálja is a kuta-

tás módszerét, a gyűjtést. De mindez csak egy 

gyors villanás, hiszen máris a következő terem-

ben vagyunk (Forgatókönyv — hangjáték), ami 

módszertanilag is átvezeti a nézőt a színházi 

műfajba, a kiállítás másik prezentációs eljárásá-

hoz — a színdarabból készült hangjátékkal/hang-

installációval. Szóba kerülnek a szereplők, az idő 

és a tér, a főbb események és konfliktusok, és 

persze a narrátor és az idegen, a két külső szem, 

akik a forgatókönyv, a kritika, az irónia felelősei 

a játékban. Itt még csak szóban, de hamarosan 

a színen is. 

A harmadik terem (A „torony”) főszereplője a 

kibuc előtti időszak egy „ottfelejtett”, de mind-

máig megtalálható eleme: a torony, egy távíró 

pózna, a tanú, ami mindent lát, és ami minden-

honnan látható. A színdarabban a torony  

alakítja a narrátort, aki kézben tartja az esemé-

nyeket és javítja a bakikat. A negyedik terem-

ben (A színpad) áll össze először a történet: a 

kibuc és a kiállítás története. A terem „látvá-

nyosabbik” felében a kibuc helyszíne jelenik 

meg egyszerű, színes díszletként, a közösségi 

házzal, a tóval, a toronnyal, az emlékművel, a 

kerítéssel, és az „ottfelejtett” jelmezekkel. A 

tér másik felében pedig egy fotókból álló gyűj-

temény látható a kibucbeli purim-ünnepek jel-

mezes színdarabjairól. A purim mint közösségi 

alkalom az alapítástól a kilencvenes évekig fogta össze és tagolta a kibuc-lakók 

életét, és adott ihletet A kollektív ember színház alkalmi létrehozására is. A falra 

gombostűzött képek bogárgyűjteményként utalnak a projekt mögött meghúzódó 

archívumra, de rögtön át is vezetnek a színház, a színdarab, a szerepjáték és a 

díszlet tartalmi és formai elemei, a kiállítás prezentációs eszközei felé. Tehát a szín-

ház mint választott interpretációs eljárás — az archívum és a kibuc szó jelentésbeli 

összekapcsolásához hasonlóan — ugyancsak kötődik az eredeti helyszínhez: a kibuc 

közösségi életéhez, ünnepi arcához. A tudatosan és részletgazdagon felépített kiál-

lításban itt válik nyilvánvalóvá és érthetővé a két egymástól különböző módszer 

(az archívum és a színház, gyűjtés és díszletezés, gyűjtemény és fiktív színdarab) 

együttes alkalmazásának szerepe és helye. 

A követő terekben (Mezőgazdaság és munka — bevándorlók és menekültek; Tó — fal 

— alagút — kerítés; Erdők és emlékművek) változik a műfaj és a médium: főszerepbe 

kerül a film, a jelenkor és a személyes élettörténet. A beszélgetések a kutatás 

második szakaszában készültek, Somogyvári Gergő operatőr közreműködésé-

vel. Az ötvenórányi anyagból egy vágott film is készült, de a kiállításban csak hat 

László Gergely — Tehnica Schweiz
Jad Hanna — A kollektív ember, 2010, Ernst Múzeum, Budapest © Fotók: Rosta József

László Gergely — Tehnica Schweiz
Jad Hanna — A kollektív ember című színdarab előadása,  
Ernst Múzeum, 2010. december 1. © Fotó: Rákosi Péter
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történet szerepel: mai betelepülőkről, a munkáról, az elkötelezettségről, az emlé-

kek őrzéséről, az átmenetről és a vándorlásról. A képernyőkön futó története-

ket továbbra is keretezik archív fotók, vagy a színdarabhoz tartozó díszletelemek 

(például az emlékmű), amelyek továbbviszik a kiállítás két módszertani szálát. De 

ebben a három részben — a drámai történetek epizódjaihoz képest — a díszletek 

és az archív fotók lényegesen súlytalanabbá válnak. 

A gombostűzés és a performansz viszont még visszatér a kiállítás két záró egy-

ségében: a Joe parkja és a Nir új háza történeteihez — amelyek már nem elsősor-

ban a kibuc közösségi létéről, hanem a változásról, az új utakról és megoldásokról 

szólnak — az alkotók ismét csak a gyűjtést és a gombostűzést választják eszköz-

ként. A képeken viszont erősen keveredik a múlt a jelennel, ami az archív anyagok 

gyűjtését kiegészítő helyszíni fotódokumentálásnak köszönhető. Az utolsó terem 

záró falán (Sárga Barakk) a kibuc egyik első épülete, s egyben a közösségi élet 

helyszíne, a Sárga Barakk látható egy 2009-ben készült fotó teljes falat beborító 

nagyításán. A barakk díszletként már szerepelt a kiállítás színpad termében, tör-

ténetét is onnan ismerjük: a privatizáció utolsó állomásaként a kibuc egykori lakói 

és leszármazottjai együtt bontották szét és vetették tűzre a darabjait egy össze-

jövetel során 2009-ben. A bontásról készült film jelenetei egyben a kiállítás záró 

mozgóképkockáit is jelentik. 

És még egy utolsó kép: egy út melletti szemétkupac, fotellal, csocsóasztallal, 

hűtőszekrénnyel, ággyal, és még ki tudja milyen limlomokkal. Egy hétköznapi 

helyzet, melyben a gyűjtemény nem archívum, hanem az idők hordaléka, a hor-

dalékok rétege. Hiszen, ami volt, elmúlt, mégha tárgyaiban és helyeiben itt-ott 

jelen is van. A kép nem optimista, mégis keretbe helyezi a történetet, és elegáns 

utalás a kiállítás első képére: a fiókba sorolt, rendszerezett archív fotókra, a fehér 

abrosszal leterített asztalon. Hiszen az marad meg, amit megőrzünk, archiválunk 

és feldolgozunk. Rendesen, ahogy kell. 

H o l  a z  a z  e g y  f r u f r u  m e g  a z  a  k é t  k r u m p l i ? 
A Jad Hanna — A kollektív ember című társadalmi és művészeti projekt egy olyan, 

több modulból álló vállalkozás (kutatás, archiválás, dokumentálás, film, színház 

és kiállítás), melynek eddigi legkomplexebb formája az Ernst Múzeumban volt 

látható. A tartalmi, a formai és a fogalmi összefüggések hálószerűen terülnek a 

témára: minden van valamiért, az elemek, az utalások, a szimbólumok, körbe-

körbe. A részletek, töredékek, epizódok, tárgyak és fogalmak közötti szövevényes 

kapcsolat nem direkt és nyilvánvaló, ami viszont inkább előnye, mint hátránya 

a prezentációnak. A befogadás egy nagy séta: „faliújság” bogarászással, hang-

játékhallgatással, filmnézéssel és díszletek közötti téblábolással. A minimális 

eszközökkel létrehozott installációban visszaköszönnek a korábbi bemutatások 

összefüggései és tanulságai is: a kiállítás továbbszövi a két évvel ezelőtti kArton 

Galéria beli6 prezentáció rekonstrukció és archí-

vum szálát, viszont a tavalyi filmszemlére készí-

tett filmet7 epizódokra bontja8, és úgy helyezi 

el a kiállítás tematikus színtereiben, az interp-

retációt pedig — a rekonstrukció és a teátrum 

módszertani szerepét növelve — a performansz, 

a színházi előadás és a hangjáték irányába ter-

jeszti ki. A Jad Hanna — A kollektív ember című 

kiállításban tehát nem pusztán arról van szó, 

hogy az alkotók és a kurátor szcenírozza a teret, 

hanem arról is, hogy a kiállítás fonalaként, a  

rendezés fő elveként választja a színházat,  

a jelmezes előadást, amit nemcsak a térben épí-

tettek fel és illesztettek a kiállítás dramaturgi-

ájába, hanem annak működésébe is integráltak: 

egy hangjáték, valamint az egyetlen alkalommal 

előadott darab formájában. „A Jad Hannát egy 

olyan történelmi színpadnak látom, amely drá-

maian tömöríti Európa, Izrael és Magyarország 

történelmének számos fejezetét. Kutatásom 

bemutatását is ennek megfelelően tervezem.” — 

írja László Gergely bevezető szövegében.9 

De most akkor hol van az az egy frufru, meg az 

a két krumpli? — kérdezheti joggal az olvasó. Mit 

takar ez a frappánsnak tűnő fordulat? Azt a dra-

maturgiai pillanatot, amikor a kommunisztikus 

gondolatokra és utópiára épülő szép új világba 

beköszönt egy borbély, és tér nyílik az egyéni 

megnyilvánulásoknak, a saját elképzeléseknek 

és vágyaknak. A frufru-krumpli árértékarány a 

színdarabban hangzik el. Humoros részlet, tulaj-

donképpen az első igazán fontos ideológia vita 

arról, hogy a közösből miként is lehetne némi kis 

saját zsebpénzhez — ez esetben: zsebkrumplihoz 

— jutni. A vita valójában ideológiai természetű: 

kinek mire lehet szüksége a közösön kívül. 

Zsebkrumplira? Vagy akár zsebtörvényre? Hogy 

viszonyul a közös a magánhoz? Képesség, szük-

séglet vagy teljesítmény szerint? A könnyed, vic-

celődős vita később csetepatévá fajul — ahogy azt 

a színen is láthatjuk. A jelenetet az „idegen” ref-

lexiója, majd a közösség szakadása zárja: „Halló, 

halló! Egy sor szokatlan és érdekes dolog történt 

ebben a furcsa emberi kolóniában. Ezek a különös 

lények hirtelen összevesztek valamin, amit nem 

értek, és óriási csetepaté kerekedett. Megdöb-

bentő! Épp most zajlik. Még jelentkezem, most 

mennem kell.” A történet nem ér véget, de egy 

utópiával kevesebb. És ezzel az emberlények újra 

csak visszafelé olvassák az időt, nem előre.

6  László Gergely: Jad Hanna Kibuc Projekt (2008-2009). 
kArton Galéria, Budapest, 2008. szept. 18 — okt. 24.
7  41. Magyar Filmszemle 2010. febr. 2 — 8.: Somogyvári 
Gergő, László Gergely: Yad Hanna — A kollektív ember. (Duna 
Műhely, 2009, színes, 54’, videó, sztereo)
8  Egy ilyen epzód — Interjú Mosche Greenberggel, 2009 —, a 
hozzá kapcsolódó fotóktól kísérve, látható volt a 2B Galéria 
Kontroll cimű kiállításán is (2009. jún. 28 — aug. 31.) Ld. még: 
Balkon, 2009/9.
9  László Gergely: Jad Hanna — A kollektív ember / Yad 
Hanna — The Collective Man. In: László Gergely — Tehnica 
Schweiz: Jad Hanna — A kollektív ember (2008-2010). kiállítási 
kat., Ernst Múzeum, Budapest, 2010
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