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Betekintés a természeti szép-

ségek kincstárába, művészi

fényképek segítségével –  ezt

kínálja e bámulatos album. Nagy

szolgálatot tesz ezzel, hiszen

minden képe segít, ízlésünk,

érzékenységünk szerint, meg-

mártózni a mesterkéletlen, tiszta

szépség világában. Világunk min-

den csúfságával szemben lenyű-

gözően hirdeti: „Az élet szép...

Tenéked magyarázzam?” És még

többet is: az értékőrzés, érték-

mentés nagyon is becsülendő szol-

gálatát. Mintha Ady egyenesen e ter-

mészetfotósoknak írta volna mind

aktuálisabb figyelmeztetését: „Őrzők,

vigyázzatok a strázsán, / Az Élet él és

élni akar”, ők pedig ezt nekünk adják

tovább képeikkel.

A kitűnő fénykép ma is tud valamit,

amit a mozgókép többnyire nem: úgy

megállítani a pillanatot, hogy mara-

déktalanul kiélvezhessük a látvány

minden részletét, tovatűnő árnya-

latát. A művészi fénykép ennél is töb-

bet: kiemelni finomságokat, hangula-

tot, különlegességeket, amelyek

felett a nem eléggé odaadó szemlélő

többé-kevésbé elsiklana. A kimagas-

lóan jó természetfotóknak legalább

négy meghatározó jelentőségű

funkciója van: az Élet ünneplése; az

iránta való szeretet táplálása, felkel-

tése; a felelősségérzet erősítése, fel-

ébresztése; és az értékőrzés. Az al-

bum ezt a szó minden értelmében

ragyogóan megvalósítja.

Az Alexandra a naturArt elnökétől

idézi: „A naturArt – Magyar Termé-

szetfotósok Szövetsége által kiírt és

lebonyolított GDF SUEZ – Az Év

Természetfotósa 2014 pályázaton

hazai és határon túli, profi és amatőr

természetfotósok csaknem négyezer

képe közül válogatta ki a zsűri a

legjobbakat. Az immár huszonkette-

dik alkalommal megrendezett

szakmai megmérettetés minden

eddiginél szorosabb versenyt

hozott: az értékes és komoly   szak-

mai elismerést jelentő díjakért az

utolsó fordulóban több mint hat-

van alkotó 92 műve versengett.

Ezeket a fotográfiákat mutatjuk be

kötetünk lapjain: a díjazott alkotá-

sok mellett valamennyi képet,

amelyek a Magyar Természet-

tudományi Múzeumban megren-

dezett hagyományos kiállításon a

falakra kerültek. Az év természetfotói

Magyarország 2014 ugyanakkor több

mint fotóalbum, hiszen nemcsak

szebbnél szebb természetfotókat

láthatunk a lapjain. A képek készítőitől

megtudhatjuk műveik születésének

egyszer izgalmas, máskor mosolyt

fakasztó, alkalmasint tanulságos tör-

ténetét, sőt azt is, milyen eszközökkel

készültek ezek a különleges fotográ-

fiák.”

„A fotóművészet egyik legösszetet-

tebb és legtöbb fáradsággal járó ágá-

nak hazai és határon túli képviselői

alaposan kitettek magukért” – írják

jogosan, hiszen a 14  kategóriába

sorolt képek bámulatosan szépek.
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