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Herbert Aniko: Szándékos vakság
Galéria IX, Budapest, 2014. február 15. – március 5.

Egy nő áll az országút mellett. Fején piros kendő vagy csuklya, arca láthatatlan. Hóna alatt egy Magyaror-
szág formájú síklapot szorongat. Tanácstalanul áll az út szélén, mint aki utazni készül valahová, mintha 
várná a járművet, amelyre felszállhat furcsa poggyászával. Legalább annyira tanácstalan ebben a magá-
nyában, mint amennyire tudatos: vár valamire, arra vár, hogy történjék valami. Hogy megálljon végre 
valaki vagy valami, ami kimozdítja őt szokatlan és súlyos csomagjával együtt az adott térből és az adott 
időből. Csomagja kétszeresen emberpróbáló teher: egyrészt távolságainak, kiterjedéseinek a bejárása 
testi erőfeszítést feltételez, másrészt a haza szimbólumaként lelki terhet jelent a hányatott történelmi 
sorsával, továbbá a mindennapi szenvedéseivel való azonosulás. Természetesen nem a haza fogalmának 
a sorsa oly kínkeserves sokszor, hanem azoké az emberi lelkeké, akik a hazát alkotják és éltetik. Egy em-
ber magára vette egy egész ország lelki terhét, és meg próbál kezdeni vele valamit, elindulni valamerre.

Ez a téma, tudniillik a magyar sors toposza valahogy örökké időszerű a gondolkodó és törődő ember 
tudatában, táptalaja pedig rendre az örökös bizonytalanság. Mindig valami baj van körülötte. Miközben 
a hazának fogódzót kellene jelentenie azoknak, akik benne lakoznak. Itt most maga a művész indul vi-
lággá, hóna alatt a szent útravalóval, a Magyarország-kivágattal. Bárhová is veti az élet, bármilyen sors 
vár rá, a haza fogalma kitörölhetetlen az emlékezetéből. Olyan ideaként tekint rá, mint amivel lecsu-
paszított biológiai lényként, a maga testi és lelki tisztaságában szembesülhet maradéktalanul. Herbert 
lefesti mezítelen önmagát élethű nagyságban, majd megmarkolja és védőpajzsként maga elé helyezi az 
országformát (Édes hazám, 2014). Mintha csak azt mondaná: íme, ez van nekem, semmi több. A kissé pa-
tetikus megjelenítés mögött filozófiai és érzelmi szálak kuszálódnak egymásba, kisebb emberi drámák 
zajlanak benne. Megfelelhet-e az ember minden esetben a külső szempontoknak, vagy előbbrevaló, ha 
inkább befelé figyel, önmaga belső rezdüléseit pásztázza? Az egyén ott áll arccal a világnak, készen a 
megmérettetésre. Ott áll lecsupaszítva ország-világ előtt.

Azt mondtuk az imént, hogy a hazát, az országot emberek lakják be. Ők azok, akik ilyen vagy olyan 
mértékben felelősek a haza tisztaságáért, lelki állapotáért, jólétéért. Vajon eleget tudnak-e tenni a minden-
kori feladatnak, van-e a tartásukban eltökéltség, kiegyensúlyozottság és őszinte szándék, hogy önmagukba 
nézzenek? S arra, hogy korrigálják hibáikat? Herbert kiállításmottója azt sugallja, hogy sokszor nagyon 
is gyávák vagyunk szembesülni a tényekkel, a cselekedeteinkkel és azok következményével. Sőt szándé-

kosan visszaszorítjuk őket a tudatunkban. Ismerjük 
a bajokat, de elmegyünk mellettük, mert azt hisszük, 
mások majd megoldják őket helyettünk. Vagy hogy-
ha nem beszélünk róluk, akkor nem is léteznek. Ez 
lenne a szándékos vakság szindrómája, amely bizo-
nyos történelmi pillanatokban egy egész nemzetet is 
megmételyezhet, mint valami járvány. Nem túlzás azt 
állítani, most egy ilyen momentumban élünk. Nem-
zetünk lelke beteg. De nemcsak a miénk, másoké is. 
Úgy viselkedünk, mint a birkák, holott isten bárá-
nyaiként jöttünk a világra (Birka fríz, 2013–2014). 
Eltévelyedtünk, mi mást mondhatnánk. A kérdés im-
már az, hogy időlegesen vagy végérvényesen. A világ 
egyre inkább kicsúszik a kezünk közül.

Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit!, mond-
ja egy keresztény dal, de hol vagyunk mi már ettől. 
Birkák lettünk az akol melegében, meg hát ilyképp 
cinkosok is, mert némák vagyunk, amikor szólnunk 
kellene. Herbert pedig így ír: „Próbálom az alkotói 
folyamataimat visszatéríteni a széles közösséget meg-
mozgató nagy kérdésekhez, amik az életről, önma-
gunkról vagy a saját országunkról szólnak. Össze 
kellene kötni a dolgokat, hogy a kultúrát ismét arra 
tudjuk használni, hogy jelen lehessünk a saját éle-
tünkben, filozófiai és reális avagy valóságos szinten is.” A művész bátorítja magát, s bátorít bennünket 
is, hogy találjunk végre magunkra, álljunk a sarkunkra. Álljunk ki mi is az országút padkájára hónunk 
alatt az ország szimbólumával, és vessünk számot önmagunkkal.

A művész merész rálátással kezeli az időszerű nemzetetikai dilemmákat, gondolatai pengeélesek. 
Ennek ellenére munkái ügyesen elkerülik a közvetlen politizálást és inkább líraian megfogalmazott ki-
nyilatkozásokban teljesednek ki. Nyelvileg könnyedek és frissek.
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