
ni az igazi értékek, és egyre inkább 
sületlenségek veszik át a helyüket. 
Éppen ezért az emberek szomjaznak 
a szépre és a jóra, az olyan dolgokra, 
amelyek megérintik őket” – fogal-
mazta meg meglátásait Bálint.

Hangsúlyozta, ő inkább „zsiger-
ből fényképez”, távol áll attól, hogy 
szakmabelinek nevezhesse magát. 
Amit megtanult, azt autodidakta 
módon és saját tapasztalatai alapján 
tette.

Hogyan látják az emberek?

Bálint szerint az emberek többsége 
pozitív dolognak látja a hobbiját, 
például a községbeli gyerekek is 
rendszerint integetnek neki az úton, 
kérve, hogy készítsen róluk fényké-
pet. „Persze lehet, hogy ezt nem min-
denki nézi jó szemmel. Ha egy bará-
tom mondaná, hogy ezt nem kéne 
csináljam, akkor elgondolkodnék, de 
ha politikai ellenfélről van szó, akkor 
csak örülök, hogy beszélnek rólam” 
– mondta Bálint Elemér Imre moso-
lyogva.

Cserkelésen

Egyik szokásos fotós körútjára kí-
sértük el Bálint Elemér Imrét, aki 
egyebek mellett az Üknyéd fölötti 
Forrás-teteje nevű helyre, illetve az 
Oroszhegy és Zetelaka közötti mezős 
részre vitt el minket. Nem volt külö-

nösebb cél, csak a fotózás. Útközben 
a helyi jellegzetességekről, a termé-
szet szépségéről, régi történetekről 
mesélt nekünk. Jól látszott, hogy tö-
viről hegyire ismeri a vidéket, hiszen 
még azt is tudta, hol milyen vad jár és 
merre fognak szaladni, ha meglepjük 
azokat.

Először az üknyédi templom tor-
nyában alvó baglyokat kapta len-
csevégre Nikon P 900-as gépével, 
majd a hegynek vettük az irányt, 
ahol egy nagy szarvasbikát örökített 
meg távolról. Később a Rez-tető irá-
nyába indultunk el, ott is szarvasok 
keresztezték az utunkat. Ekkor ma-
gyarázta el nekünk, hogy négyszáz 
méterről nem ítélnek veszélyesnek 
minket az említett vadak, ám mi-
nél közelebb kerülünk hozzájuk, ez 
annál inkább változik. Éppen ezért 
lassan, egyszerre ötven métereket 
megtéve igyekeztünk megközelíteni 
a vadakat. A türelem és a kitartás 
játéka meg is hozta az eredményét, 
hiszen a végén már csak 50-60 mé-
terre lehettünk a szarvasoktól, ám 
akkor azok megriadtak. Persze a 
polgármester tudta, hogy merre 
szaladnak, így kis leleményesség-
gel eléjük kerülhettünk, és újabb 
fotók készülhettek.

Hasznos körutak

Útközben Bálint Elemér Imre el-
mondta, hogy még a szabadidejében 
történő fotózást is rendszerint össze-
köti egy kis munkával. Például a vi-
déket járva időt szakít arra, hogy be-
széljen a pásztorokkal, és igyekszik 
elsimítani a köztük lévő vitákat.

A vadászathoz hasonlította a ter-
mészetfotózást, hiszen ő is be kell 
cserkéssze a vadakat. Persze ez eset-
ben annyi a különbség, hogy soha 
nem dördül el a puska, maximum 
egy fénykép készül, de az sem min-
dig. „A cserkelés nem arról szól a fo-
tósnak, hogy lessük meg a vadat és 
fussunk el, hanem meg kell fi gyelni 
az állatot, ehhez pedig ismerni kell 
azt, akárcsak a környezetet. Kell vár-
ni, hogy a vad olyan helyzetbe kerül-
jön, amilyent elképzeltünk, és csak 
akkor lehet megnyomni a gombot a 
fényképezőgépen” – fejtette ki.

Bálint Elemér Imre számára ilyen-
kor a megnyugvás a lényeg, az, hogy 
kikapcsolódhat és a természetben 
lehet. „Általában már hiányzik a 
fényképezés, ha egy héten egyszer 
nem tudok három órára megszökni 
otthonról” – fogalmazott a polgár-
mester.

Hogyan tovább?

Meglehetősen sikeresnek bizonyult 
Bálint Elemér Imre első fotókiállítá-
sa, amelyet még januárban tartottak 
Székelyudvarhelyen a Régiók talál-
kozása nevű eseményen. Azóta több 
felkérést is kapott, hogy máshol is 
mutassa be a fotóit. Éppen ezért a po-
zitív visszajelzéseken fellelkesedve 
úgy döntött, hogy „vándorútra indít-
ja” a tárlatot. Arra is gondolt, jövőre 
kiadna egy fotós könyvet, amelyben 
fényképeihez kedvenc költői verseit 
társítja. Mindemellett kijelentette, 
azon fog igyekezni, hogy továbbra is 
szép és tartalmas fotókat osszon meg 
az érdeklődőkkel.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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Kihívást is lát a természetfotózásban 
Bálint Elemér Imre




