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Mi jel lem zi a jó fo tó mû vészt?
Egye di lá tá sa, hu mo ra, tech -
ni kai vir tu o zi tá sa? Va ga bund
szem lé le te s ha kell, ön ma gát
is – hát még a kör nye ze tét –
ki fi gu rá zó ka ca ja? Mû velt ség -
él mé nye, amely ben min dig
ki húz va az a fi ók, ben ne épp
a föl hasz ná lan dó adat, ami a
biz tos hát or szá got ad ja? De -
rû je, pon tos sá ga, em ber is me -
re te? Több mû vé sze ti ág ban
(iro da lom, kép zõ mû vé szet,
szín ház, ze ne, ope ra) va ló jár -
tas sá ga? Az, hogy éne kel ni és
zon go ráz ni tud – fe je bo zót -
já ban az ope rá tól a kup lé ig
min den meg ta lál ha tó –, egy -
ál ta lán elõny-e (ilyen össze -
füg gé se ket nem is me rünk)
pél dá ul a fény ké pe zõ gép ke -
ze lé sé ben? A lá tás és lát ta tás
uni kum sze rû vol tá ban?

Igen is, nem is. A jó fo tós-
nak ta lán elég, ha is me ri a
szak mát, s anél kül, hogy el -
mé lyül ne az élet rej tel me i ben,
egy kat tin tás sal meg va ló sít ja

ál mát, a ké pet. Amely at tól is
nagy sze rû le het (meg vi lá gí-
tás, szer ke zet stb.), hogy kü -
lö nö seb ben ér dek lõd nék a fön -
ti ek ben jel zett bo nyo lult, vagy
bo nyo lult nak tet szõ „tu do má -
nyok”, „ma ga tar tás for mák”,
„élet szem lé le tek” iránt. Ám
a jó nál jobb fo tó mû vész nek –
Tóth Jó zsef Fü les eb be a kaszt -
ba tar to zik – az egész uni ver -
zu mot (a fön ti kér dé sek ben
tük rö zõ dik gaz dag sá ga) ma -
gá hoz kell ölel nie. Csak így
ugor hat ki a fe jé bõl olyan öt -
let – tud juk, ezer szer ug rott
ki már eh hez ha son ló –, amely -
nek ké pi meg va ló sí tá sa ma ga a
cso da.

A szent end rei fes tõk arc ké -
pe it össze gyûj tõ tár lat ilyen
kol lek ció. Mi ért? Mert a fo -
tó mû vész le vet vén a szok vány -
port ré ru há ját (amely a te het -
ség te le neb bek nél né ha szo rí-
tott is) ma gá ra öl töt te a so sem
volt, ma ga te rem tet te ta lárt.
Amely egy ben bo hóc ru ha is.

Jó szem mel meg ál dott har le -
ki nunk csak így, ev vel a bölcs
hu mort ne ve tés be cso ma golt
gesz tus sal tud ta el ér ni, hogy
a fo tó ma si ná ja elé ül te tett ala -
kok ve gyék a nem min den na -
pi öt le tét. Sõt ugyan olyan, a
kí ván csi sá got és a két ke dést
el ûzõ ma ga tar tás sal fo gad ják
a part ner sze re pét. Szin te nem
akar ván tud ni ar ról, hogy a
fo tó mû vész mi lyen gyor san
pör gõ, ugyan ak kor min den
lét moz za na tot pon to san mu -
ta tó kör hin tá ra ül tet te õket.

Ha a szent end rei fes té szet
ed dig fo ga lom volt, a mo dern
ma gyar pik tú ra böl csõ je, má -
tól fog va – lát ván az al ko tó -
mû vé szek élet mû vet is rög zí -
tõ fi zi mis ká já nak az ar ze nál-
ját –, ez a fo ga lom av val vált
(szó sze rint ér ten dõ en) szí -
nes sé, hogy meg mu tat ta a mon -
tázs lét tel jes sé gét. Hi szen eb -
ben a Tóth Jó zsef Fü les ki ta -
lál ta al ko tó mód szer ben-tech -
ni ká ban tö mö rít ve ben ne van
a fes tõ mû vész re és mû vé sze -
té re jel lem zõ tu laj don sá gok,
lá tás mód ok, szer ke ze ti bra vú -
rok leg lé nye ge sebb vo ná sa.
Aho gyan be le bú jik jel leg ze -
tes mû vé be, aho gyan ki te kint
be lõ le, aho gyan ar cát köl csön-
zi va la mely ál ta la te rem tett fi -
gu rá nak, sa ját örö mét, bá na-
tát, jó po fa sá gát és ko moly sá-
gát vissz han goz za.

Mint hogy port ré fo tó ról van
szó, a fo tó mû vé szé, a nem kis
hu mor ban meg már tó zó lát no -
ké a fõ sze rep. Õ oszt ülés ren-
det, ran got, te remt ki hí vó an
egye di szer ke ze tet. Sok szor
fáj da lom mal is jár bû vész ke -
dé se – meg ren dí tõ a fest mény-
fi a talt az élõ idõs mû vésszel
össze bo ro ná ló idõ já té ka
(Kaponya Ju dit) –, hi szen a fi -
zi mis ka össze kap cso lá sa az
élet mû bõl (egy kép bõl) ki vett
va la mely mo tí vum mal gya -
kor ta drá mai han gu la tot is te -
remt het. Ilyes fé le a pa ra di cso -
mi zöld ren ge teg ben ha lo vá -
nyan föl sej lõ Krisz tus-arc az
õt meg for má ló pik tor ral va ló
azo no sí tá sa (Kár pá ti Ta más),
és a nem rég meg halt zse ni á-
lis ba rá tunk fo tós ál tal kar -
csú sí tott tes té nek az élet mû
egyik fon tos ele mé vel (gem -
ka pocs) va ló ro kon sá ga (Deim
Pál). S Aknay Já nos sem vi -

dám ko dik, ami kor ar cát oda -
ad ja a hí res so ro zat tá nõtt Fes -
tõ an gya lá nak. És su gá roz hat
bölcs de rût tolsz to ji áb rá zat -
tal a szvasz ti ka idõ ke re ké ben-
ka lo dá já ban meg négy sze re zõ -
dõ fes tõ-gra fi kus, ám min den -
nél job ban ész lel ni az em bert
õr lõ ma lom vég te len for gá sát
(Be rez nai Pé ter). S aki nem ve -
szi ész re a dinnyét evõ kis lány
(jel leg ze tes fest mény az élet -
mû bõl) és az elé je ül te tett fes -
tõ mû vész ket tõ sé ben a fáj dal -
mat – az al ko tó szal ma ka lap -
ja a le ány ka fe je fö lött gló ri á-
vá vál to zik –, an nak hi á ba re -
gé lünk élet és mû össze tar to -
zá sá ról (Ko csis Im re).

Tóth Jó zsef Fü les a pik tor
kü lön le ges (ülõ, ál ló, tá masz -
ko dó, kart kar ba öl tõ) test tar -
tá sá val is je lez ni tud ja, gesz -
tus ér té kû en, az al kat jel leg ze-
tes vo ná sa it. Amíg Csató Má -
té a fo tel jé ben, ad dig Lu ko -
vicz ky End re és Pirk Lász ló a
vász na i kon sze rep lõ „al kal -
ma tos sá gon” – az egyik egy
konst ruk tív mo tí vu mon, a má -
sik mí to szi lép csõ so ron – ül.
De az ál ló gesz tus ban – Al má -
si Gert rúd az égi-föl di te le -
fon fül ké ben, Gaz dag Ág nes a
szí vé ben lük te tõ, az ero ti kát
sem nél kü lö zõ „put tó” tár sa -
sá gá ban, Vin cze Ot tó (ket té -
sza kí tott test tel) a land art zsi -
nór ján biz tos kö tél tán cos ként,
Paizs Pé ter a fe ke te „L”-ek
ár nyé ká val ön ma gát meg szag -
gat va, Le hócz ky Krisz ti na ak -

tok kö zé szo rít va, Or bán At -
ti la, no ha õ rö pül is, a nyúj -
tóz ko dó for dí tott „V”-k ter -
pe szé ben, Reg õs Ist ván a met -
ro po lisszá nö võ lyuk kár tyák
ár nyé ká ban, Ma gya ri Már ton
sa ját fi gu rá i nak dzsun ge lé ben
– is le le dzik va la mi nõ, csak
az egyén re és mû vé sze té re jel -
lem zõ ka rak te res vo nás.

Paulovics Lász ló hát tér ben
ma rad va az élet tõl bozs gó szí -
nes alak ja it szem lé li. Kriz bai
Sán dor táj fel hõ ket hív-va rá -
zsol fe je fö lé. Já vor Pi ros ka jel -
imá da ta a mö göt te lé võ ká pol-
na raj zá ban tes te sül meg. Ba -
logh Lász ló meg csa vart konst -
ruk tív sza lag já nak vissz fé nye
az al ko tó szem üveg ében tük -
rö zõ dik. Bak sai Jó zsef a több
ikont rács négy zet té ava tó ün -
ne pély bõl te kint ránk, míg
Fró zsi-Ná nás sy Ti bor ugyan-
csak négy zet ka lo dá ba fo gott
ar ca it sa ját fi gu rái ta kar ják el,
il let ve te szik fol tos sá. A leg -
tisz tább te kin tet min den bi -
zonnyal Rá kos sy Ani kóé – csak
ta nul mány ban le het ne nyo -
mon kö vet ni, hogy a ki tû nõ
gra fi kus mi ként vált ka rak te -
res fes tõ vé –, aki nek ke le ti es,
ja pán mo tí vu mú gesz tus táb-
lái el ra ga dó hát te ret biz to sí -
ta nak.

Min de nik al ko tá son ott a
mû vész in ven ci ó zus te rem tõ
fan tá zi á já nak a lé nyeg je gye.
A bölcs hu mor. Szin te le he -
tet len eme fo tó ar ze nál összes
ké pé nek mo ti vá ci ós gaz dag -

sá gát föl so rol ni, hi szen az, hu -
mor ral öve zett ko moly ság. Ki -
emel ke dõ fény kép? Sok van
a tár la ton. De ha a már em lí -
tet tek mel lett ket tõ re kü lön
is föl hí vom a fi gyel met, az a
gro teszk ben is meg nyil vá nu -
ló te rem tõ he vü let mint szép-
ség bi zo nyí té ka. Ká tai Mi hály
mí to szi me se vi lá gát a fo tog -
rá fus av val boly dí tot ta meg,
hogy a mû vész egyik fest mé -
nyén sze rep lõ ken ta ur ar ca
he lyé re az al ko tó fi zi mis ká ját
mon tí roz ta. Eh hez ha son ló
el já rás – ar cok cse ré je – fe dez -
he tõ fel az ef Zám bó Ist ván cí -
mû port rén is. A szent end rei
pik tor klasszi kus ból (Remb -
randt) vett él mé nyét a fo tó -
mû vész av val sok szo roz ta meg,
hogy a mû tõ ben szem mel ope -
rá ló tu dós pro fesszo rok ar ca -
i nak he lyé be a szür re á lis ban
is bát ran tob zó dó pik tor fi zi -
mis ká ját ül tet te. Az így szü -
le tett sok ki csi ef Zám bó mi
más vol na, mint a bõ ség szim -
bó lu ma.

Tóth Jó zsef Fü les egyik fo -
tó-kom po zí ci ó já ban sem árul
zsák ba macs kát, hi szen sa ját -
sá gos kel le mû arc ké pei alatt
az öt le tet elõ hí vó fest mé nye-
ket is len cse vég re kap ja. Hu -
mor ral vég zett, a fes tõt va la -
mely fon tos mû vé vel össze -
kö tõ fo tó cse le ke de te egy faj ta,
kü lö nös ség ben tob zó dó lé lek -
ván dor lás.

Szakolczay La jos

Szentendrei festõk arcképei
Tóth József Füles kiállítása a Józsefvárosi Galériában

Kátai Mihály

Kocsis Imre

Jog sze rû az arc egé szét vagy je len -
tõs ré szét el ta ka ró isz lám fá tyol
nyil vá nos vi se lé sét til tó bel ga tör -
vény – mond ta ki ked di íté le té ben
az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá -
ga (EJEB).

A strasbourgi szék he lyû tör vény-
szék két ügy ben is ki mond ta ked-
den, hogy az „együttélés” fel tét ele-
it biz to sí ta ni hi va tott sza bá lyo zás
ará nyos, és ek képp szük sé ges le het
egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban.

A 2011 óta ha tá lyos bel ga tör vény
ér tel mé ben pénz bír ság gal sújt hat -
ják azo kat a musz lim nõ ket, akik
bur kát vagy ni ká bot vi sel nek köz -
te rü le ten. A vissza esõ ket akár hét -
na pos el zá rás sal is bün tet he tik.

A bí rói tes tü let el uta sí tot ta a fel -
pe re sek pa na sza it, ame lyek sze rint
a bel ga ha tó sá gok a jog sza bály el fo -
ga dá sá val több cik ke lyét is meg sér -
tet ték az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Egyez mé nyé nek, pél dá ul a lel ki is -
me re ti és val lás sza bad ság ról, a vé -

le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ról, a
ma gán- és csa lá di élet tisz te let ben
tar tá sá ról, va la mint a meg kü lön böz -
te tés ti lal má ról szó ló cik ket.

Be ad vá nyuk ban a pa na szo sok kö -
zöl ték, nem kény szer ha tá sá ra, ha -
nem sa ját el ha tá ro zá suk ból vi sel ték
a ni ká bot, egyi kük pe dig ar ról szá-
molt be, hogy a tör vény mi att in kább
nem hagy ja el a la kást, ha te he ti.

Az EJEB meg lá tá sa sze rint a sza-
bály cél ja a köz biz ton ság, a ne mek
kö zöt ti egyen lõ ség és a tár sa dal mi

együtt élés ga ran tá lá sa, és a tör vény
ren del ke zé sei ará nyo sak a jog al ko-
tó szán dé ka i val.

A szó ban for gó bel ga tör vény nem
ne ve zi né ven a bur kát és a ni ká bot
– az elõb bi az egész tes tet el fe dõ vi -
se let, ez utób bi pe dig az ar cot el ta -

ka ró ken dõ –, csu pán azt mond ja ki:
ru há zat tal ti los az ar cot úgy el fed-
ni, hogy azo no sít ha tat lan le gyen.

A bí ró ság 2014-ben már dön tött
egy ha son ló ügy ben, jog sze rû nek
mi nõ sít ve a fran cia bur ka- és ni káb -
vi se lé si ti lal mat. mti

EJEB: jog sze rû az ar cot ta ka ró isz lám 
fá tyol nyil vá nos vi se lé sét til tó bel ga tör vény


