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Szentendrei festõk arcképei
Tóth József Füles kiállítása a Józsefvárosi Galériában
Mi jellemzi a jó fotómûvészt?
Egyedi látása, humora, technikai virtuozitása? Vagabund
szemlélete s ha kell, önmagát
is – hát még a környezetét –
kiﬁgurázó kacaja? Mûveltségélménye, amelyben mindig
kihúzva az a ﬁók, benne épp
a fölhasználandó adat, ami a
biztos hátországot adja? Derûje, pontossága, emberismerete? Több mûvészeti ágban
(irodalom, képzõmûvészet,
színház, zene, opera) való jártassága? Az, hogy énekelni és
zongorázni tud – feje bozótjában az operától a kupléig
minden megtalálható –, egyáltalán elõny-e (ilyen összefüg gé se ket nem is me rünk)
például a fényképezõgép kezelésében? A látás és láttatás
unikumszerû voltában?
Igen is, nem is. A jó fotósnak ta lán elég, ha is me ri a
szakmát, s anélkül, hogy elmélyülne az élet rejtelmeiben,
egy kattintással megvalósítja

álmát, a képet. Amely attól is
nagyszerû lehet (megvilágítás, szerkezet stb.), hogy különösebben érdeklõdnék a föntiekben jelzett bonyolult, vagy
bonyolultnak tetszõ „tudományok”, „magatartásformák”,
„életszemléletek” iránt. Ám
a jónál jobb fotómûvésznek –
Tóth József Füles ebbe a kasztba tartozik – az egész univerzumot (a fönti kérdésekben
tükrözõdik gazdagsága) magához kell ölelnie. Csak így
ugorhat ki a fejébõl olyan ötlet – tudjuk, ezerszer ugrott
ki már ehhez hasonló –, amelynek képi megvalósítása maga a
csoda.
A szentendrei festõk arcképeit összegyûjtõ tárlat ilyen
kollekció. Miért? Mert a fotómûvész levetvén a szokványportré ruháját (amely a tehetségtelenebbeknél néha szorított is) magára öltötte a sosem
volt, maga teremtette talárt.
Amely egyben bohócruha is.

Kocsis Imre

Jó szemmel megáldott harlekinunk csak így, evvel a bölcs
humort nevetésbe csomagolt
gesztussal tudta elérni, hogy
a fotómasinája elé ültetett alakok vegyék a nem mindennapi ötletét. Sõt ugyanolyan, a
kíváncsiságot és a kétkedést
elûzõ magatartással fogadják
a partner szerepét. Szinte nem
akarván tudni arról, hogy a
fotómûvész milyen gyorsan
pörgõ, ugyanakkor minden
létmozzanatot pontosan mutató körhintára ültette õket.
Ha a szentendrei festészet
eddig fogalom volt, a modern
magyar piktúra bölcsõje, mától fogva – látván az alkotómûvészek életmûvet is rögzítõ ﬁzimiskájának az arzenálját –, ez a fogalom avval vált
(szó szerint értendõen) színessé, hogy megmutatta a montázslét teljességét. Hiszen ebben a Tóth József Füles kitalálta alkotó módszerben-technikában tömörítve benne van
a festõmûvészre és mûvészetére jellemzõ tulajdonságok,
látásmódok, szerkezeti bravúrok leglényegesebb vonása.
Ahogyan belebújik jellegzetes mûvébe, ahogyan kitekint
belõle, ahogyan arcát kölcsönzi valamely általa teremtett ﬁgurának, saját örömét, bánatát, jópofaságát és komolyságát visszhangozza.
Minthogy portréfotóról van
szó, a fotómûvészé, a nem kis
humorban megmártózó látnoké a fõszerep. Õ oszt ülésrendet, rangot, teremt kihívóan
egyedi szerkezetet. Sokszor
fájdalommal is jár bûvészkedése – megrendítõ a festményﬁatalt az élõ idõs mûvésszel
össze bo ro ná ló idõ já té ka
(Kaponya Judit) –, hiszen a ﬁzimiska összekapcsolása az
életmûbõl (egy képbõl) kivett
valamely motívummal gyakorta drámai hangulatot is teremthet. Ilyesféle a paradicsomi zöld rengetegben haloványan fölsejlõ Krisztus-arc az
õt megformáló piktorral való
azonosítása (Kárpáti Tamás),
és a nemrég meghalt zseniális barátunk fotós által karcsúsított testének az életmû
egyik fontos elemével (gemkapocs) való rokonsága (Deim
Pál). S Aknay János sem vi-

Kátai Mihály
dámkodik, amikor arcát odaadja a híres sorozattá nõtt Festõangyalának. És sugározhat
bölcs derût tolsztoji ábrázattal a szvasztika idõkerekébenkalodájában megnégyszerezõdõ festõ-graﬁkus, ám mindennél jobban észlelni az embert
õrlõ malom végtelen forgását
(Bereznai Péter). S aki nem veszi észre a dinnyét evõ kislány
(jellegzetes festmény az életmûbõl) és az eléje ültetett festõmûvész kettõsében a fájdalmat – az alkotó szalmakalapja a leányka feje fölött glóriává változik –, annak hiába regélünk élet és mû összetartozásáról (Kocsis Imre).
Tóth József Füles a piktor
különleges (ülõ, álló, támaszkodó, kart karba öltõ) testtartásával is jelezni tudja, gesztusértékûen, az alkat jellegzetes vonásait. Amíg Csató Máté a foteljében, addig Lukoviczky Endre és Pirk László a
vásznaikon szereplõ „alkalmatosságon” – az egyik egy
konstruktív motívumon, a másik mítoszi lépcsõsoron – ül.
De az álló gesztusban – Almási Gertrúd az égi-földi telefonfülkében, Gazdag Ágnes a
szívében lüktetõ, az erotikát
sem nélkülözõ „puttó” társaságában, Vincze Ottó (kettészakított testtel) a land art zsinórján biztos kötéltáncosként,
Paizs Péter a fekete „L”-ek
árnyékával önmagát megszaggatva, Lehóczky Krisztina ak-

tok közé szorítva, Orbán Attila, noha õ röpül is, a nyújtózkodó fordított „V”-k terpeszében, Regõs István a metropolisszá növõ lyukkártyák
árnyékában, Magyari Márton
saját ﬁguráinak dzsungelében
– is leledzik valaminõ, csak
az egyénre és mûvészetére jellemzõ karakteres vonás.
Paulovics László háttérben
maradva az élettõl bozsgó színes alakjait szemléli. Krizbai
Sándor tájfelhõket hív-varázsol feje fölé. Jávor Piroska jelimádata a mögötte lévõ kápolna rajzában testesül meg. Balogh László megcsavart konstruktív szalagjának visszfénye
az alkotó szemüvegében tükrözõdik. Baksai József a több
ikont rácsnégyzetté avató ünnepélybõl tekint ránk, míg
Frózsi-Nánássy Tibor ugyancsak négyzetkalodába fogott
arcait saját ﬁgurái takarják el,
illetve teszik foltossá. A legtisztább tekintet minden bizonnyal Rákossy Anikóé – csak
tanulmányban lehetne nyomon követni, hogy a kitûnõ
graﬁkus miként vált karakteres festõvé –, akinek keleties,
japán motívumú gesztustáblái elragadó hátteret biztosítanak.
Mindenik alkotáson ott a
mûvész invenciózus teremtõ
fantáziájának a lényegjegye.
A bölcs humor. Szinte lehetetlen eme fotóarzenál összes
képének motivációs gazdag-

ságát fölsorolni, hiszen az, humorral övezett komolyság. Kiemelkedõ fénykép? Sok van
a tárlaton. De ha a már említettek mellett kettõre külön
is fölhívom a ﬁgyelmet, az a
groteszkben is megnyilvánuló teremtõ hevület mint szépség bizonyítéka. Kátai Mihály
mítoszi mesevilágát a fotográfus avval bolydította meg,
hogy a mûvész egyik festményén szereplõ kentaur arca
helyére az alkotó ﬁzimiskáját
montírozta. Ehhez hasonló
eljárás – arcok cseréje – fedezhetõ fel az ef Zámbó István címû portrén is. A szentendrei
piktor klasszikusból (Rembrandt) vett élményét a fotómûvész avval sokszorozta meg,
hogy a mûtõben szemmel operáló tudós professzorok arcainak helyébe a szürreálisban
is bátran tobzódó piktor ﬁzimiskáját ültette. Az így született sok kicsi ef Zámbó mi
más volna, mint a bõség szimbóluma.
Tóth József Füles egyik fotó-kompozíciójában sem árul
zsákbamacskát, hiszen sajátságos kellemû arcképei alatt
az ötletet elõhívó festményeket is lencsevégre kapja. Humorral végzett, a festõt valamely fontos mûvével összekötõ fotócselekedete egyfajta,
különösségben tobzódó lélekvándorlás.
Szakolczay Lajos

EJEB: jogszerû az arcot takaró iszlám
fátyol nyilvános viselését tiltó belga törvény
Jogszerû az arc egészét vagy jelentõs részét eltakaró iszlám fátyol
nyilvános viselését tiltó belga törvény – mondta ki keddi ítéletében
az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).
A strasbourgi székhelyû törvényszék két ügyben is kimondta kedden, hogy az „együttélés” feltételeit biztosítani hivatott szabályozás
arányos, és ekképp szükséges lehet
egy demokratikus társadalomban.

A 2011 óta hatályos belga törvény
értelmében pénzbírsággal sújthatják azokat a muszlim nõket, akik
burkát vagy nikábot viselnek közterületen. A visszaesõket akár hétnapos elzárással is büntethetik.
A bírói testület elutasította a felperesek panaszait, amelyek szerint
a belga hatóságok a jogszabály elfogadásával több cikkelyét is megsértet ték az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Egyezményének, például a lelkiismereti és vallásszabadságról, a vé-

leménynyilvánítás szabadságáról, a
magán- és családi élet tiszteletben
tartásáról, valamint a megkülönböztetés tilalmáról szóló cikket.
Beadványukban a panaszosok közölték, nem kényszer hatására, hanem saját elhatározásukból viselték
a nikábot, egyikük pedig arról számolt be, hogy a törvény miatt inkább
nem hagyja el a lakást, ha teheti.
Az EJEB meglátása szerint a szabály célja a közbiztonság, a nemek
közötti egyenlõség és a társadalmi

együttélés garantálása, és a törvény
rendelkezései arányosak a jogalkotó szándékaival.
A szóban forgó belga törvény nem
nevezi néven a burkát és a nikábot
– az elõbbi az egész testet elfedõ viselet, ez utóbbi pedig az arcot elta-

karó kendõ –, csupán azt mondja ki:
ruházattal tilos az arcot úgy elfedni, hogy azonosíthatatlan legyen.
A bíróság 2014-ben már döntött
egy hasonló ügyben, jogszerûnek
minõsítve a francia burka- és nikábviselési tilalmat.
mti
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