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Egy ifjú természetfotós

Máté Bence a szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti Szakközépiskola 12. évfo-
lyamos diákja, jelenleg magántanu-
ló. Ifjú kora ellenére számos hazai
és nemzetközi fotós pályázaton ki-
emelkedô eredményt ért el.

– Hogyan kezdôdött fotós pályafutá-
sod?

– Öt éve kezdtem el a természetet fo-
tózni, hasonlóan ahhoz, ahogyan bárki
elôször elkezd „kattintgatni”. Ebbôl
azonban nagyon hamar tudatos termé-
szetfotózás lett, ami teljesen rabul ejtett.
Megszállottságom miatt minden sza-
badidômben a természetet járom.

Már a kezdetekben is rengeteg bizta-
tást és támogatást kaptam a szüleimtôl
és azoktól, akik tehetséget láttak ben-
nem. Sajnos a támogatás anyagiakra
nem terjedt ki, hiszen a rokoni körben
mindenki pedagógus. Így amellett,

hogy képeim témáját megtaláljam, egy
elfogadható felszerelést is elô kellett te-
remtenem. Ez kezdetben egy Zenit fo-
tópuska volt. Egy idô után a meglévô
felszerelésemet szerettem volna jobbra
cserélni. A szükséges anyagiak elôte-
remtéséhez dolgoztam, nyulakat te-
nyésztettem. Így jutottam el a mai
Nikon gépemhez.

Örülök, hogy a felszerelésem ilyen
átalakuláson ment át, mert így igazán
meg tudom becsülni a technikát, ami
szerintem az egyéni látásmód és az idô
után harmadrangú dolog, ám nélkülöz-
hetetlen.

– Melyik volt az elsô sikeres fotód, ame-
lyik meghatározó volt a késôbbiekben?

– 1999-ben sikerült lefotóznom a kis
vízicsibét, amely mocsaraink ritka, rej-
tett életmódú madara. A fotózást sok te-
repi megfigyelés elôzte meg. Rejtett
életmódja miatt eddig igen kevesen
tudtak errôl a madárról képeket készí-

teni. Ezek miatt tartom elsô, igazi fotó-
trófeámnak ezeket a képeket, amelyek
meghatározóak lettek a további tevé-
kenységemre.

– Az elmúlt évek során számtalan
hazai és külföldi fotós pályázaton értél
el szép sikereket. Ezek közül melyikre
vagy a legbüszkébb?

– Eredményeim közül kiemelkedik a
legrangosabb természetfotós világver-
senyen elért eredményem 2002-ben,
ahol elsô magyarként két fotómmal is
kategóriagyôztes lettem, ezzel elnyerve
a BBC Wildlife Magazin „Az év ifjú ter-
mészetfotósa” világcímet.

– Képeiddel hol lehet találkozni?
– Számtalan elôadást tartottam már a

legkülönbözôbb érdeklôdésû embe-
reknek és korosztályoknak, melyeket
diaporáma vetítéssel színesítek. Elôadá-
saim fô célja a természeti értékeink  be-
mutatása és azok védelme.

Emellett sok folyóiratban is jelentek

meg képeim, így például a BBC Wildlife
Magazin, Fotómozaik, TermészetBÚVÁR,
Élet és Tudomány, Élôvilág, Süni, Vadon,
Elite folyóiratok hasábjain. Továbbá web-
oldalamon (bencemate.com), valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Zöld Galériájában lévô kiállításomon
lehet találkozni munkáimmal.

– Hogyan képzeled el a jövôdet?
– A Nyugat-magyarországi Egyetem

Vadgazdamérnöki Szakán szeretném ta-
nulmányaimat folytatni. Továbbá célom,
hogy az általam legjobban kedvelt termé-
szetfotózással szeretnék foglalkozni, úgy és
olyan szinten, hogy ebbôl meg tudjak élni.

– Terveidhez sok sikert kívánok.
Andrési Pál



A harmadik oldal     

B izonyára mindannyian ismerjük a „bábeli
zûrzavar” fogalmát – de még kevesen vesszük
észre azt, hogy a XXI. század emberisége ismét

halad e fogalmak megvalósodása felé.
Napjainkban az egyik leggyakrabban használt – és

elhasznált – szó: a „globalizáció” kifejezés, s egyben
hirdeti, hogy az életet, a világot teljes egészében kell fi-
gyelembe vennünk, értékelnünk és megvalósítanunk.
Mindez az egész Földre, a földkerekség egészére vonat-
kozik.

Századunkban az emberiség fejlôdése félelmetes, s
ez minden irányzatra egyúttal jellemzô. Az elônyök
mellett vannak veszélyek is: a túlzott nagyvonalúság
felerôsödése, melynek során hajlamosak vagyunk a ré-
gi igazságok, felismerések elfeledésére, semmibevevésé-
re. Különösen hajlamos az emberiség arra, hogy a saját
maga által gerjesztett motorizált világban, annak
következményeitôl akarva-akaratlan elhatárolja
magát. Ez a szemlélet elôbb-utóbb jóvátehetetlen
környezet- és természetkárosítással fog járni, melyet
csak visszafordíthatatlan kárenyhítéssel és természet-
rekonstrukcióval gyógyíthatunk úgy-ahogy.

Az erdôgazdálkodás szakemberei meg kell, hogy ma-
radjanak – a természet törvényeinek megfelelôen – a
termôhelyi jellegzetességek – követelmények – következe-
tes figyelembevételénél, szolgálatánál. Annál is inkább,
mivel bebizonyosodott, hogy az elmúlt viharos évszázad
nagyléptékû természetátalakító emberi szándékai nem
vezettek sehová, csak a pusztulásba, amit sajnos a gaz-
daságpolitikusok igen nehezen akarnak felismerni.

Az örök erdôt nem lehet holmi, az emberek közössé-
ge (társadalom) által olykor személyes vagy veszélyes
elvárása szerint kezelni. Az erdô türelmet igényel, oly-
kor százéves matuzsálemi filozófiával.

A természet nem változik az ember gyakorta, átala-
kuló elvárása, nézete szerint. Emellett a természet – s
így a termôhely, a fafajok igénye – igen változatos,
ugyanakkor az adottságaihoz „ragaszkodó”.

A magyar erdésztársadalom konzervatívnak tûnik
egyesek szemében, mivel a természet – az erdô – meg-
követeli tôle a helyes erdôgazdálkodási szabályok követ-
kezetes megtartását. Ehhez ragaszkodunk – ehhez va-
gyunk hûségesek –, mert így tudjuk szolgálni legjobban
az emberiség érdekét.

„Az ember mindent megtehet – még a Természet el-
lenében is –, de rendszerint még az életében megbûn-
hôdik a Természet ellen elkövetett vétkeiért.”

Dr. Hajdu István
nyugalmazott erdôfelügyelô
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