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Közhely, hogy a föld népessége fotós állattá – animal photographicus – lett. Emberek milliárdjai örökítik meg a pillanatokat mobiltelefontól digitális tükörreflexes csodákig és teszik azokat közzé az öröklét illúziójával honlapok és blogok millióin, esetenként nyomtatva is, kiállításokon.

E fényképező embertömegből talán kiemelkednek a magyarok, s túlzás nélkül elmondhatjuk: fotós nemzet vagyunk. Nekem személy szerint csodált kedvenceim a 20. század magyar fotós-óriásai, André Kertész, Brassai, Moholy-Nagy, Munkácsy, Robert Capa, akik öten nemcsak a nemzetközi élvonalba kerültek, de a fotózás minden területén nagyot alkottak az érzelmes impresszionista képektől a dokumentarista szigoron át az experimentális képmódosító eljárásokig. 2006-ban rendezett az Ernst Múzeum egy rendkívül átütő erejű válogatást az öt géniusznak, melyet aztán Szegeden is láthattunk és az anyag egy izgalmas albumban is megjelent. A kiállítás kurátora, Kincses Károly annak idején elég pesszimistán nyilatkozott e magyarok világsikeréről. Azt mondta, "leginkább annak köszönhetik világhírüket a magyarok, hogy itt hagyták hazájukat, és külföldön találták meg azt a környezetet, amelyben a felszínre tudott törni a tehetségük, illetve meg tudták valósítani művészi elképzeléseiket." Kifejtette továbbá, hogy "Magyarország alkalmatlan volt és jelenleg is alkalmatlan arra, hogy infrastruktúrát, megélhetést, szabad légkört nyújtson a nem átlagos alkotóknak, a tehetségeknek. Míg a nyugati és a balti államokban egyre inkább arra törekszenek, hogy megteremtsék a tehetségek számára azt a környezetet, amelyben alkotni tudnak, addig nálunk nem javul a helyzet."
	Sajnos lehet, hogy igaza volt/van, de talán mégsem ennyire reménytelen a helyzet. Egyrészt vannak ma is magyar fotósok, akik itthonról tudnak betörni a világhírbe a mai digitális kommunikációs csatornák segítségével. Péda erre számos magyar természetfotós, köztük a szűkebb pátriánkból származó Máté Bence, aki a világ egyik legismertebb madárfotósává vált és minden létező nemzetközi díjat begyűjtött.
	De nézzünk körül itt, e folyosón. Az Angol-amerikai Intézet, Fenyvesi Anna ötletgazda inspirációjával immár több éve igyekszik szponzorálni a szegedi egyetemi fotózást zsűrizésen alapuló tárlatok rendezésével, melyeknek e folyosó, illetve a szegedi Novotel előcsarnoka ad otthont. Volt már intézeti fotótárlat, tematikus pályázat, hallgatói seregszemle, most pedig a Bölcsészkar közösségét szólítottuk meg és bíztattuk bemutatkozásra.
Az eredmény itt látható, s az én szememnek kedves – viszonylag kevés alkotótól sok jó képet kaptunk, melyek maradandó értéket is képviselnek. Talán egyikük sem fog megsértődni (idézőjelben mondom!), ha ezt az anyagot úgy aposztrofálom, mint a fentebb említett öt géniusz örökségének ápolóit. A legtöbb kép Kertész lírai tájképeinek hagyományát követi, de ez nem is meglepő, a táj nem szalad el és csak jó szem és kompozíciós készség kell ahhoz, hogy megragadóan rögzítsük. Ilyen szempontból kiemelkedőnek találom Praefort Veronika hattyúit és Szekszárdi Krisztina biciklis ligetét. 

Ma igen divatos a makrófotózás, ám ez korántsem könnyű műfaj. Nem mindig sikerül megtalálni a megfelelő mélységélességet és a kompozíciónak valami többletet kell adnia. Horváth Csilla szőlőszemei, vagy Szekszárdi Kriszta lágy szélben hajladozó levelei megfelelnek e kritériumoknak. 

A nagyok között Munkácsi vagy Kertész gyakran élt humoros, néha fantasztikusnak tűnő beállításokkal, vagy meglepő fény-árnyék játékokkal. Hunyadi Zsolt képei ebben az irányban tapogatóznak – méghozzá igen sikeresen (Ég és föld között; Run'way) –, de ide sorolhatók Szokolszky Ágnes és Kocic Larisa macskái is.

Brassai, Kertész, Munkácsi felejthetetlen portrékat hagyott ránk. E műfajt sajnos csak egyetlen kép, Hunyadi Zsolt Bak Jánost, a karizmatikus történészt megjelenítő képe idézi. És nem látok dokumentumfotókat, Robert Capa öröksége kihasználatlan. Malgorzata Suszczynska konstruktivista cityscape fotója viszont Moholy-Nagy érdeklődésére hajaz, Szekszárdi Egy nyár c. képe pedig Munkácsi úttörő Harper's Bazaar-beli divatfotóira.

Egy szó mint száz, megint szép és izgalmas anyag dísziti az intézeti folyosót és e kiállítás azt is bizonyítja, hogy nemcsak a profik szintjén vagyunk tehetséges fotósnemzet, hanem az amatőrfotózásban is. Gratulálok a szerzőknek és további sok örömet okozó fotózást kívánok, a közönségnek pedig jó szórakozást.
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