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Németh Gábor
A legvidámabb Barakk

Kaptam egy f(F)ülest.

Ezidôtájt a mondat, legalább is számomra, öt jelentéssel bírhat. 

Egy rejtvényújság, egy pofon, egy hír, Micimackó szomorkás spanja – és végül, de nem utolsósorban, egy személy: Tóth József fotográ-
fus, a következô lapon megtekinthetô meditációs objektumok szerzôje. 

Nekem, az 1956-ban születettnek, így, ezekkel van aláaknázva a felület, amelyen balettozni kényszerülök. Attól, „aki e sorokat írja”, füg-
getlenül érdemes hangsúlyozni, a Füles-fotók, ahogy a fotók általában, nem léteznek az ôket éppen szemlélôk kulturális emlékezetétôl,
egyéni szocproblémáitól, asszociációs lehetôségeitôl függetlenül. Ezért viszonyuk az örökkévalósághoz kétes, eloldódva a történelminek
nevezhetô tapasztalat reáliáitól, illékony költészetté párolódnak, dokumentumértékük  a mindenkori lábjegyzetek finomságának, a filoló-
gusi alaposságnak lesz, van(?) kiszolgáltatva.

Tóth József elég korán megkapta a ritka rangfokozatot, becenév, határozott névelôvel: A Füles. Az ilyesmi csak a szakma legnagyobbjai-
nak jár, még életedben elindulsz a fogalommá válás rögtelen útján.

Ahogy kinyitom a Füles-cédét, indulat fog el. 

Cé-da!

Indulatba jövök, mert belehoztak a képek.

Mi ez az elviselhetetlen pajkosság? 

A túlélés kispolgári perverziója. 

És aztán azonnal az allúziók: Harold Loyd és Polanski Iszonyata, Hulot úr, Moholy-Nagy, Man Ray, a konstruktivizmus, Angyal kalandjai,
Egy férfi és egy nô, Az oroszlán ugrani készül, a Nagyítás. 

Ordító egér.

Utána jön a fogalmi furor, a megnevezés, az ítélkezés dühe.

A felhôtlenség esztétikája, mondom. A gyanútlanságé. Nettó giccs, merô jóindulattal kikövezve, szitkozódom, már nem is annyira magamban.

A naivitás mint esztétikai kategória.

Gyagyaizmus.

Na jó, vegyél vissza.

Ugyanakkor: pre-gerhesi m vészet, Gerhes reflektáltsága nélkül. 

A csábítás trükkje. 

Fogyasztói szocializmus. Az ördög bibliája, kártyanaptárokon. Mindenrôl az jutott eszükbe. Bikinis csaj, Zetor-gumival ábrázolva.
Vagy valami hôerôm ben.

És tényleg, megkívántuk, mint a vöcsök, a bikinisekért három nôtlen járt a fiúvécékben.

Még ültek egy páran, 56 óta. Nem voltam értesülve. Még kivégeztek, 63-ban. A  bimbózó maszekparadicsom árnyékában. 

Carambole-nak ábrázolni a rexasztalt, ez nagyjából mindent elmond a puhuló Kádár-korszakról. 

Tartani a gyertyát: tôke és szocializmus jegyesek. A prágai tavasz, de azt te mondjuk kucsmareklám hátterének használod. Cicavízió.
Ôrjítôen primitív. Minden azon múlik, alamizsnának látod, vagy gerillaharcnak. 

A szemüvegesek. A „Bocsánat, hogy élek”, a „Nem ér a nevem” filozófiája. 

Golden Smart.

Néha onnan tudom, a reklám vajon mit reklámozhat, hogy csak az az egy tárgy van a képen. Kieséses alapon. Persze, ez nem egy ter-
mék, hanem egy brand image-kampánya. Viszjolüj Bárák. Tényleg, kellett volna ilyen farmernadrág. 

Javítok: tehénpásztor-pantalló.

Ez a Hahó öcsi idillje.

Gyermekpornó, ahogy Móricka elképzeli. 

És mégis, sírnivaló ez az egész.

Te most jössz, vagy épp elmész? A finomság, ahogy az osonó férj(?) zoknijának mintázata a szônyegen folytatódik.

Paul Newman, az amerikai tudós, amint kimutatja a kelet-német diktatúra jelenlétét, abban a leny gözôen rossz Hitchkock-filmben, akár
a Füles is fényképezhette volna, és akkor már Orwóra, nyilván.

Az államszocializmus piacgyilkos korszakában korszer nek mondható úgynevezett reklámtevékenységet folytatni.

Összeér a premodern helyzet a posztmodernnel - a Füles-fotók eleve brandot reklámoznak, annál az egyszer oknál fogva, hogy
a terméket hiánygazdaságban nem kell, tehát szigorú értelemben nem is lehet reklámozni, a reklám ugyanis a marketingfolyamat egé-
szében létezhet csupán, abból kiszakítva, sôt, a jelenleg tárgyalt súlyos esetben: annak hiányában egyszer en értelmezhetetlen, lété-
ben kérdô jelezôdik meg. 

A reklám – pszeudo. 

Hallottunk valamit harangozni. 

Kell a reklám, ahogy szalvétát tesznek a teríték mellé, függetlenül attól, hogy évtizedek óta senki se használja.

Hogy mi volna ez a titokzatos Brand, ez az igazán értelmes kérdés.

És egyben a legfantasztikusabb is.

KÁDÁR®

Füles képei ugyanis, szemben azzal a megejtô és egyben üvöltésre késztetô gyanútlansággal, amit az elsô pillantásra sugároznak, talán
szándéktalanul, de mégiscsak elemi erôvel, már a második pillantásra leleplezik a Kádár-korszak igazi természetét, elbeszélik, a maguk
különös, ám végtelenül egyszer narratívájával, hogy az egészben ez volt a legpokolibb: éppen a legvidámabbság. 

Hogy a barakk, amit pár évvel korábban megalázottak és megszomorítottak benzinnel lelocsoltak, éppen ezzel a vidámsággal, ennek
révén élhette túl magát, ezzel kattant ránk, évtizedekig úgy hittük, örökre. 

A kvázi-szabadság mint a rabság legrafináltabb formája.

Elvtársak, nem sok mindent lehet, de amit lehet, azt kötelezô, mondta egy halhatatlan századparancsnok a Juranovics-laktanyában. 

Megérteni, hogy a kispolgáriság látens szabadságharca maga volt a manifeszt diktatúra. 



Gábor Németh

The Most Cheerful Barracks

“I’ve caught a f(F)üles – a blow.”

At the moment, this sentence can have five meanings, at least for me.

A puzzle magazine, a box on the ear, a piece of news, Winnie the Pooh’s melancholy donkey pal – and last but not least, an individual: 
photographer József Tóth, author of the meditative objects that can be viewed on the pages that follow.

For me, born in 1956, the surface on which I am compelled to toe-dance is mined with these. Independent from “the one writing these
lines”, it is worth emphasising that the Füles-photos, as is generally the case with photos, cannot exist independent of the cultural mem-
ory of the viewer, the social problems of the individual, or their associational possibilities. This is why their relationship to eternity is 
precarious, untethered from the realities of the experience referred to as historical, so that they evaporate into volatile poetry, and their
documentary value will be – is (?) – surrendered to the subtlety of the prevailing footnotes and philological thoroughness.

József Tóth was endowed quite early on with the rare rank, the nickname, the definitive article: Füles. Such things come only to the greatest
of their profession, becoming a concept in their own lifetime.

As I open the Füles CD, I am flooded with emotion.

Coquette!

I am seized with passion, owing to these images.

What is this unbearable mischievousness?

The petit-bourgeois perversion for survival.

And then, out with the allusions, without delay: Harold Loyd and Polanski’s Repulsion, M. Hulot, Moholy-Nagy, Man Ray, Constructivism, 
The Saint, A Man and a Woman, The Lion Prepares to Pounce, Blow-Up.

The Mouse That Roared.

Then comes the conceptual furor, the designation, the wrath of judgment.

The aesthetic of serenity, I tell you. Of ingenuousness. A net sum of kitsch, paved with pure good intentions; I curse them, and by now,
not only under my breath.

Naïveté as aesthetic category.

Gagaism.

All right, take it back.

At the same time: pre-gerhesian art, without the reflection of Gerhes. 

The trick of temptation.

Consumer Socialism. The Bible of the Devil, on calendar cards. In relation to everything that came to their minds. A chick in a bikini, 
portrayed with Zetor tractor tires. Or in some sort of thermal power station.

And truly, we lusted for her, like anything: one could trade the ones in bikinis for three without women in the boys’ washrooms.

There were still a few people imprisoned since 56. I was not informed. And there were still executions in ‘63. In the shadow of budding 
private-sector paradise.
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Cigisdobozzal csajozni! 

Felrakni a házgyári szekrénysorra a kiürült féldekás üvegeket, centerfoldot ragasztani a tapétára az Ifjúsági Magazinból.

Please, give me to drink scotch whisky VAT sixty-nine, ahogy Harsányi Gábor mondja a Jó estét nyár, jó estét szerelemben. Persze nem
így, hanem szépen fonetikusan.

Levitted az üres import söröspalackot a sarki üvegeshez, hogy poharat csináljon belôle.

A szovjet tábornok kigombolta a legfelsôbb gombot.

A korai presszók designja hozta az up-to-date olasz belsôépítészetet, mint Beamter Bubi a négyeket. 

A féltitokban tartott bejárónôk, Mariska Ceglédrôl, a presszók „kérlek szépen”-jei, a Tátra-csúcs (sütemény) és dupla, habbal (presszókávé). 

Egy kultúra maradéka. Egy polgár állomásai.

A FÉNYSZÖV erotikája. Subaszônyeg és Pálma-matrac.

Kemény blokk, és akkor ez nem föltétlenül a Varsói Szerzôdést jelenti, hanem a bélást (kétforintos) az ócska papírcetli (blokk) alatt,
ahogy nyújtod át, a presszóskisasszonynak. 

Fülest kapni, Fülest nézni, Fülessel nézni az elt nt idôt.

Összeért, ami látszólag a legkevésbé sem tartozott össze, a „polgári csökevény” dohos nosztalgiája a frissen kötött alku kompromisszu-
mos boldogságával. 

Ha nem beszélsz fehér elefántról, bármi egyébrôl beszélhetsz, mondta az Öreg (harminc alattiaknak, értsd: Kádár János), és a Hároméves
Tervet (mezítlábas prolicigi) fölváltotta a Golden Smart superlongja. Ha lemondasz a szabadságról, az összes pótszerére vágyakozhatsz. 

Ez a Kádár-brand lényege. 

Hogy a civil túlélés vágyát a rendszer túlélésének valóságává változtatta.

Így lettél, pupák, önmagad smasszere.

A legszebb, ahogy ezek a fotók ôrzik a modernitás eszméjét, elhitetik, mert elhiszik, hogy a korszerû szocializmus majd elvégzi azt a
munkát, amit a térség társadalmi-gazdasági elmaradottsága, az európai trendrôl való behozhatatlan lemaradás rárótt.

Hogy a Bauhaus illúzióját majd a házgyárakban sütik kézzelfoghatóra.

Ha vidám vagy, olyankor mosolyogsz, nem?

Ezek itt, a kedves fiúk és lányok, inkluzíve a M vész úr és alteregói, hol mosolyognak, hol meg nem. 

Mintha idônként érzékelhetô volna némi bizonytalanság.

Talányos pillantás az örökjövôbe, ahonnan nézzük ôket.

A bölcs bagoly mint alterego, például, kifejezetten szomorú.

Mintha valahonnan mégiscsak tudná, mi lesz velünk, és nem találná különösebben mulatságosnak.



Visualising Carambole as a billiards table, this more or less tells everything about the softening Kádár era.

To hold the candle: capital and socialism betrothed. Prague Spring, but you use that, let’s say, as a background to fur-cap advertising. 
The Soc-Real Cartoon Network. Mind-bogglingly primitive. Everything depends whether you see it as hand-outs, or guerilla war.

Those Who Wear Glasses. The “Excuse me for living“, or “I’m not worth my name“ philosophy.

Golden Smart.

Sometimes I can tell what the advertising is advertising, simply by the fact that only that one object is pictured. On the basis of elimina-
tion. Of course, this is not a product, but a brand image campaign. Cheerful Ruski Barrack. Really, jeans under such a label should have
been put on the market…

Correction: cowboy-trousers.

This idyll of Hey, Kid!

Child pornography, as Móricka (the butt of Hungarian stupid jokes) would fancy it.

And still, this is all a crying shame.

Are you coming, or just going? The really subtle thing is that the pattern on the socks of the husband(?) sneaking by continues in the carpet.

Paul Newman is the American scientist in the fascinatingly bad Hitchcock film that shows the presence of the East German dictatorship,
which could have been shot by Füles, and then only on Orwo (East German photographic film), obviously.

In the market-killing era of State Socialism, it was considered modern to engage in so-called advertising activity.

The pre-modern condition meets the post-modern – the Füles-photos advertise a brand from the outset, for the simple reason that in 
a deficit economy, products are unnecessary; thus, there can be no advertising in the strictest sense of the word, as advertising can only
exist as an integral part of the marketing-process, and taken from that context; indeed, in the serious case under discussion: in the
absence of that, it is simply incomprehensible, its existence questioned.

Advertising – is pseudo.

We heard something chime. 

We need advertising, just as the napkin is placed at the dinner table, whether or not anyone has used one for the past few decades.

Just what this mysterious Brand would be, this is the truly intelligent question.

And at the same time, the most fantastic, too.

KÁDÁR®

Füles photos, i.e., contrary to that enthralling guilelessness that at the same time induces to shrieking, which they radiate at first glance,
already by the second glance – if perhaps unintentionally, but still with some sort of fundamental force – expose the true nature 
of the Kádár-era, and recount with their own unusual, yet infinitely simple narrative, how all in all this was the most hellish: precisely 
the exaggerated cheerfulness.

Telling us that the barracks, which the humiliated and miserable had doused with gasoline a couple of years previous, could outlive itself
and ensnare us precisely with this cheerfulness, for decades, we believed, for eternity.

Quasi-freedom as the most refined form of slavery.

Comrades, not much is possible, but what is possible is compulsory, stated an undying squadron commander at the Yuranovich barracks.
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To understand that the latent freedom fight of the petit-bourgeoisie was itself the manifest dictatorship.

To go after girls with cigarette packs!

To pile the emptied half-dl bottles on the wall units of prefabricated houses, to paste up centrefolds from the Youth Magazine on the wallpaper.

Please, give me to drink Scotch whisky VAT sixty-nine, as Gábor Harsányi says in Good Evening Summer, Good Evening Love. Of course,
not like this, but nicely phonetically.

You brought the empty imported beer bottle down to the glazier on the corner, so he could make a glass out of it.

The Soviet general unbuttoned his upper button.

The design of early cafés brought Italian interior design up-to-date, like Bubi Beamter the quartets.

The cleaning women kept in semi-secret, Mariska from Cegléd, the “I would like”s of cafés, the Tátra-peak (cake) and the double, with
cream (espresso).

The remains of a culture. The dream-stations of a citizen.

The erotica of FÉNYSZÖV (Cooperative of Photographers). Shag rug and Pálma rubber mattress.

Hard bloc, and then this does not necessarily mean the Warsaw Pact, but the bélást (two-forint coin) beneath the worn-out scrap-paper
(block), as you hand it to the café waitress.

To get a Füles (box on the ear), to look at a Füles (magazine), to look at time gone by through the eyes of a Füles.

Those things that seemed least to belong together have met: the musty nostalgia of “bourgeois vestiges“ with the compromised happi-
ness of the bargain freshly struck.

So long as you don’t speak about the white elephant, you can speak about anything else, said the Old Man (for those under thirty, read:
János Kádár), and the Three-Year Plan (filterless proletarian cigarette) replaced the Golden Smart super-long. If you forego freedom, you
can long for all the substitutes.

This is the essence of the Kádár-brand.

How the civilian desire for survival transformed survival of the system into reality.

This is how you ninnies turned into your own prison guards.

The nicest is that these photos preserve the notion of modernity; they make you believe, because they believe that modern socialism will
accomplish the work that the socio-economic backwardness of the region, and the shortfall of unimportable European trends imposed on
us.

How the illusion of the Bauhaus will become concrete in the factories producing prefabricated housing elements.

At times when you are cheerful, you smile, don’t you?

These dear boys and girls here, including Mr Artist and his alter-egos, sometimes smile, sometimes don’t.

As if a certain measure of incertitude were perceptible from time to time.

An enigmatic glance into the eternal future, as we look at them.

The wise owl as alter-ego, for instance, is distinctly sad.

   It is as if he knows from somewhere, what will become of us, and he doesn’t find it particularly amusing.



2. Tanninpex. Cipô/Shoes,  1965
colour print, 220x185mm

3. Tanninpex. Cipô/Shoes,  1965
colour print, 178x237mm



4. Elektroimpex. Stereo,  1964
colour print, 242x181mm

5. Orion. TV,  1964
colour print, 238x183mm



6. Tanninpex. Táska/Briefcase,  1965
colour print, 240x182mm

7. Cordiatic. Autógumi/Tyre,     1972
colour print, 220x183mm



8. Elektroimpex. Hôpalack/Thermos,  1963
colour print, 236x177mm

9. Chemolimpex. Körzô/Compasses,  1963
colour print, 236x177mm



10. Dames. Cigaretta/Cigarettes,  1968
colour print, 237x182mm

11. Golden Smart. Cigaretta/Cigarettes,  1968
colour print, 177x240mm



12. Golden Smart. Cigaretta/Cigarettes,  1968
colour print, 177x240mm

13. Hungarotex. Divat /Fashion,  1968
colour print,  220x185mm



14. Artex. Légpuska/Blowgun,  1966
colour print, 176x237mm

15. Hungarotex. Divat /Fashion,  1966
colour print,  220x170mm



16. Videoton. TV,  1968
colour print, 222x168mm

17. Videoton. Táskarádió/Portable,  1967
colour print, 237x180mm



18. Videoton. TV,  1968
colour print, 220x170mm

19. Orion. TV,  1964
colour print, 230x177mm



20. Elektroimpex. Óra/Clock,  1968
colour print, 133x240mm

21. Elektroimpex. Óra/Clock,  1968
colour print, 240x175mm



22. Chemolimpex. Gumimatrac/Mattress,  1970
colour print, 230x177mm

23. Grabona. Divat /Fashion,  1970
colour print,  235x180mm



25. Elektroimpex. Hôpalack/Thermos,  1970
colour print, 232x180mm

24. Artex. Suba/Carpet,  1970
colour print,  225x170mm



26. Palma. Gumimatrac/Mattress,  1970
colour print, 133x240mm

27    . Palma. Gumimatrac/Mattress,  1970
colour print, 182x233mm



28    . BRG. Magnó/Recorder,  1964
colour print,  170x220mm

29    . BRG. Magnó/Recorder,  1964
colour print,  220x170mm



30    . Artex. Gyermekjáték/Toy,  1965
colour print,  135x185mm

31    . Tanninpex. Aktatáska/Briefcase,  1966
colour print, 180x220mm



32    . Artex. Rugófoci /Football,  1965
colour print,  190x183mm

33    . Artex. Labda/Ball,  1965
colour print,  132x185mm



34    . Röltex. Fehérnem /Underwear,  1967
colour print, 178x235mm

35    . Röltex. Fehérnem /Underwear,  1967
colour print, 235x170mm



36    . Artex. Szônyegpadló/Carpet,  1968
colour print,  238x174mm

37. Elektroimpex. Szemüveg/Glasses,  1968
colour print, 238x174mm



38    . Chemolimpex. Töltôtoll /Pen,  1968
colour print, 230x173mm

39    . Elektroimpex. Szemüveg/Glasses,  1968
colour print, 178x235mm



40    . Elektroimpex. Szemüveg/Glasses,  1968
colour print, 237x178mm

41    . Elektroimpex. Szemüveg/Glasses,  1968
colour print, 236x174mm
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A kötet megjelenését támogatta / Supported by

Tóth József Füles

1940 május 25-én született / Born 25 May

1954-58 József Attila Gimnázium / Studies at József Attila High
School

1962-70 Reklámfényképész, MTI-fotó / Commercial photograp-
her, MTI (Hungarian Wire Service) photographer 

1970 Szabadúszó / Freelance photographer

1970 Képszerkesztô / Photo Editor for periodicals: Gabi-Mami,
Szabadidô, Hungarian Digest, Privát Profit, Hungarian Observer 

1992 Nôk Lapja, kreatív igazgató / Creative Director

1999 Magyar Alkotóm vészek Országos Egyesülete, Választmányi
Elnök / National Association of Hungarian Artists, President of the
Committee 

2001 Magyar Fotóm vészek Szövetsége, alelnök, a M vészeti
Bizottság vezetôje / Association of Hungarian Photographic Artists,
Vice-President, Head of Artistic Committee

2002 Magyar Fotóm vészek szövetsége, vezetôségi tag /
Association of Hungarian Photographic Artists, Member of the
Board

2005 Magyar Alkotóm vészek Országos Egyesülete,
Fotóm vészeti Tagozat, elnök / National Association of Hungarian
Artists, President of Photography Section

Díjak/Awards
1978  Balázs Béla díj
1980  Magyar Reklámért
1983  Pécsi József díj
1988  Magyar Népköztársaság érdemes m vésze
2001 Magyar Fotóm vészek Szövetsége életm díja
2004  Magyar Alkotóm vészek Országos Egyesülete Nagy Díj

Önálló kiállítások/Exhibitions
1966 MTI fotó Vadas Ernô terem, Budapest /Bara Istvánnal/ 
1983 Orvostudományi Egyetem, Debrecen 
1986 Vigadó Galéria, Budapest 
1988 Fotóm vészeti Galéria, Budapest 
2001 Magyar Fotográfusok Háza, Budapest 
2002 Vintage Galéria
2005 Vintage Galéria
2006 Dunakeszi, Farkas Ferenc M vészeti Iskola
2007 Pécs, Mecseki Fotóklub
2007 Nagykanizsa, Plakátház

Könyvek/Photobooks
2001 Magyar fényképészek arcképcsarnoka 
2001 Füles Mester mosolyalbuma 
2002 Füles Mester képeskönyve 
2004 Középkori templomos könyv
2005 Zsinagógák Magyarországon 
2005 Füles Mester panoptikuma 
2006 Petôfi fényképezôgéppel
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