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Mérőpont
Cetli Fehér László képe mellé*

NAGY CSILLA

„Különitélet minden éjjel.”
(Pilinszky János)

Mit láthat. Mit láthat ott? A konténer kávájának kitakarásán túl, a szögletes 
keret levágja. A horizont bukóján valami sötét és végeláthatatlan textúra fedi 
el a kilátások, az alkalom, a remény mindenkori és isten adta jogát, rendszerét. 
Megad és elfed. Megmér és mérettet. Lehetőség és szánalom. Különítélet 
minden megítélés. Minden éjjel egy le nem jegyzett cikkely. Megítélése 
különítélet. Esély arra, hogy túllépjünk rajta. Fedésben maradjon az a törvény 
védte palack. Az azonosítható az azonosíthatatlannal szemben. Itt állunk. 
Innen léphetünk. Mint a fenyőfa fénye, annyit derít a nejloncsomagoknak. 
Azt az izgalmat, azt a csalódottságot. Azt a led adta talmi távlatot. A 
várakozást. A kimért ragyogást. Advent van. Advent van mihez. Hová nem 
jut a műanyagizzók mímelt fényéből. Kiragyog egy Magyarországot, egy 
várost, vagy megyét. Ezért jelentékeny a képzőművészet. Annyi bukkan ki, 
amennyi van. Annyi feszül fel, amennyi kell.

A Hajléktalan vacsorája II. voltaképp mind témáját, mind megformáltságát 
tekintve jellegzetes Fehér-festmény. Az összefüggő színmezők oppo-
zíciójával, a tér osztottságával (előtér és háttér viszonylatával) operáló 
zsánerképről van szó, amely a hétköznapok egy mozzanatát, a valóság 
egy véletlenszerű eseményét ragadja meg, nem nélkülözve a kritikai 
(és ezzel együtt közéleti/politikai) vonatkozásokat. A fekete háttér előtt 
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megjelenített, szürke-kék konténer, és a kék kabátos hajléktalan látványa 
bármely városkép jellegzetes szegmense lehetne, azonban a hajléktalanság, 
és általában a szegénység a város identitása szempontjából rendszerint 
periférikus részlet, amely nem határozza meg a várost magát, a látványát. A 
hajléktalan láthatatlan a városlakó, a politikai elit vagy az utazó számára, ha 
úgy tetszik, beleolvad a mindenkori környezetébe, a háttérébe. Itt azonban, 
ebből a nézőpontból direkt módon valami olyasmi kerül a kép fókuszába, 
a képkivágásba, amire egyébként nem látunk rá: a kiemelt periférikus 
részlet maga válik centrummá, a véletlenszerű általánossá, tipikussá, 
törvényszerűvé.

Földényi F. László fogalmazza meg, hogy Fehér „[a]zt veszi észre, ami 
egyébként láthatatlanul lappang a világban, de ami bizonyos pillanatokban 
mégis képes éreztetni a hatását. A véletlenszerűben fedezi fel a törvényszerűt, 
a pillanatnyiban a maradandót. Az elmúlóból bontja ki azt, ami soha nem 
múlik el.”1 Az absztrakt, fekete háttér, amely a hajléktalan közegét jelöli, 
mintegy stilizálttá, ezzel együtt azonban mitikussá is teszi a szituációt, és 
benne a fi gurát is szoborszerűvé, emlékműszerűvé növeszti. A sötét és a 
világos, a fény és az árnyék oppozíciójában a hajléktalan fi gurája voltaképp 
nem önazonosságában, egyediségében válik hangsúlyossá: az egyén itt 
annyiban van jelen, amennyiben egy élethelyzetet, egy életformát képvisel. 
A háttér, a fekete, osztatlan felület azonban a reális tér hiányát is jelöli: olyan 
mozdulatlan, időtlen közeget teremt, amelybe mintegy „belemerevedik” 
a főszereplő, a hajléktalan – Fehér más fi guráihoz hasonlóan – saját 
szoborszerűségének kiszolgáltatottja2, nincs mozgás, dinamika, temporalitás, 
az ábrázolás végül is egzisztenciális tétekkel bír.

Mi mással bírhat, mi mással bírhatunk. Mi marad, és mi fogy el. Kimérve 
távlat és közel. Az olyan majdnemség, és a diszkonform látszata. A csuklyáé, 
amely ugyanúgy fed, és szemellenz. Keretbe terel. Látószöget ad viselőjének. 
A la cart. Egy vacsora, mely elköltőjét fürkészi. Nézőpont. Egyszerre nyúlunk. 
Megmérettetik.

Jegyzetek

* FEHÉR László: Hajléktalan vacsorája II. (2011), olaj, vászon, 150x200 cm. Lásd 
a borítón.

1 FÖLDÉNYI F. László: „A semmi: Isten árnyéka”: Fehér László festészetéről = 
Fehér László 2007-2010, szerk. Demeter Zsófi a, Székesfehérvár, Szent István 
Király Múzeum – Csók István Képtár, 2010, 13.
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