
 

 

Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket! 

 

Vilém Flusser cseh filozófus A fotográfia filozófiája című művében írja, hogy mi a fényképek 

univerzumának lakói hozzászoktunk a fényképekhez: mindennapossá váltak számunkra. A 

legtöbb fotót már észre sem vesszük, mert elfeledi a megszokás, úgy ahogy a környezetünkben 

minden megszokott fölött átsiklunk, és csak azt érzékeljük, ami megváltozik benne. A változás a 

mindennapjainkban a megszokott. Megszoktuk, hogy az újságokban, a plakátokon, az 

utcafalakon más-más fotók jelennek meg. Ehhez az állandó változáshoz szoktunk hozzá. Egyik 

fotó helyére egy másik fotó kerül. Számunkra a változatlanság lenne feltűnő, ha naponta 

ugyanazokat a fotókat látnánk az újságokban. Az egymást állandóan váltó fotók éppen ezért 

megszokottak, mert újak. De éppen ebben áll a kihívás a fotósok számára, hogy 

szembeszegüljenek a megszokottal. 

Természetesen nem könnyű dolog a művészi fotókat a fényképek nagy tömegéből kiválogatni. 

Mert a fényképezőgép nem olyan eszköz, mint az ecset vagy a toll, hanem csodálatos módon 

művész közbejötte nélkül is képes valamilyen képet készíteni. Az itt kiállított fotók majd 

mindegyikéről elmondhatjuk, hogy művészi igényű alkotás:  legyen szó akár természeti, 

műtermi, portré, színházi vagy sajtófotóról, városképről.  

Hiszen a természetfotónál érződik a türelem, a színházi fotónál az átélés, a portréfotónál a 

beleérzés, a csendéletnél a költőiség, egyes képeknél a döbbenet, másoknál a lelkület. A fotós 

tehát nemcsak lenyom egy gombot, nem ettől fotográfus. Hanem attól, hogy tudja, mikor és 

miért nyomja le. Elkészülte előtt is látja már a képet. Van, hogy évekig hordozza legbelül.  

 



A városi és megyei szinten is példaértékűen nagy múlttal 

rendelkező Fotóklub jelen kiállítását semmiféle tematika 

nem köti. Minden egyes alkotó saját világát, egyéniségét 

képviseli. Így megtalálhatunk a tárlaton természetfotót, 

portréfotót, csendéletet, város – és életképet, aktot illetve 

egyedi technikával készült fényképeket is. A Fotóklub 

tagsága igen nagy és egyre nő. A Ismerősök, barátok, sőt 

családtagok (jó értelemben) megfertőzik meg egymást a 

fotográfia szeretetével. Érdekessége a kiállításnak, hogy  férj 

– feleség, szülő – nagyszülő – és unoka együtt állít ki.   

Például a Fancsik család, ahol Fancsik János és felesége 

mellett lányaik, Mária és Zsuzsanna illetve unokájuk Filiusz 

Balázs is bemutatkozik.  Természetfotóikkal a teremtett 

világ megannyi csodáját fedik fel.  Művészetük nagy 

érdeme, ahogyan láttatják velünk a természet, a környezet, a 

környezetet birtokló, ember változását, 

szépségét. Gyönyörködtetnek minden apró villanással. 

Kimondottan azért, hiszen ez a mi szűkebb környezetünk.  

Homoga József és felesége Tóth Ilona mondhatjuk, hogy már megszokott és méltó párosa a 

tárlatoknak. Homoga József igen nagy munkabírással 1982 óta vezeti a fotóklubot. Fotói                           

Gecse Lászlóné fotói mellett unokája Oláh Dániel csendélete is helyet kaphatott.   Bodrogi 

Lászlónak szintén az egész családja fotografál. Némely képet közösen tesznek teljessé. Érdemük, 

hogy náluk a technikai bravúr nem csap át semmiféle túlzásba.  A fotóklub alapítójára, a tavaly 

elhunyt Brunczel Tiborra is emlékezünk egy fotójával. Minden képe a táj és az ember, a 

szülőföld szeretete hatja át.  

A fotózás elsősorban élmény, az elkészített képek egy – egy csodálatos látványt vagy pillanatot 

örökítenek meg. Ezekért a pillanatokért utazunk messzi országokba. Példaként  Gergelyné Peteh 

Piroska vietnami és Dr. Révész Johanna –würzburgi  képeit említem. A boldogság érzése 

kerítheti hatalmába a fotóst az állatokkal, növényekkel vagy éppen a tájjal való találkozás révén. 

Amennyiben ez az érzés áthat képeinken, akkor elérték céljukat. A fotós tehát egy különleges és 

misztikus pillanat tanúja, úgy, ahogy Gecse Lászlóné egy utcai képével, Várhegyi László az 

Ikarosz című alkotásával. De ide sorolhatjuk Kuris Judit és Dr. Agócs József színházi fotóját is.  

Medve Lászlóné és Szeberényi András költőien fogalmazzák meg az elmúlást és a 



tünékenységet.  Bővíz Sándorné, Bencze Péter, Stadler Árpád, Palotás József alkotásai a 

teremtett világ megannyi csodáját fedik fel.  

Az egyéni látásmód nemcsak a fotókon, hanem a kiállítás rendezésén is érződik. Fogadják 

szeretettel. 

 


