
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat kilencedik előadására 2012. 
március 27-én került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

A vendégünk ezúttal Pócza Gábor volt. A Soproni Fotóművészeti Kör titkára a 
fotózásról, mint az értékmegőrzés egyik lehetséges módjáról tartott rendkívül 
tartalmas előadást. 

Belegondoltunk-e már, hogy abban a pillanatban, amikor kattintunk, máris egy 
olyan pillanatot örökítettünk meg, amely már elmúlt? Vagyis a fotózás a múlt 
rögzítése. Egy-egy fotóban mindig benne van az alkotó szubjektuma is, a készítő 
adott pillanatban fennálló hangulata, érzései visszaköszönnek a képen, még akkor is, 
ha ez nem látható. Ezek az érzések, hangulatok szintén elmúlnak, így ugyanarról a 
dologról, tárgyról, tájról, élőlényről egy másik alkalommal egész más képet alkothat 
ugyanaz a személy. Attól lesz egyedi a fotó, hogy belevisszük önmagunkat, ahány 
fotós készíti, annyi féle kép születhet ugyanarról a pillanatról.  

A fotózás történeti fejlődésébe is kaptunk bepillantást. Ma már olyan távolinak és 
szinte elképzelhetetlennek tűnnek azok a módszerek, amelyeket régen, mondjuk az 
1850-es években alkalmaztak, hiszen már Petőfiről, Adyról is készültek képek. 
Manapság pedig szinte mindenről készülnek fotók, ám eljutottunk odáig, hogy a 
digitális világ korát éljük, a fotóinkat nem csak digitális formában készítjük, de úgy is 
tároljuk, használjuk. Míg 10-15 évvel ezelőtt ez nem volt elterjedt. Kérdés, hogy az 
értékeket így is meg tudjuk-e őrizni, vagy ma már inkább a „mindenre lövünk” elvet 
követjük, hiszen úgyis lehet törölni, mielőtt nyomtatnánk. Ha egyáltalán nyomtatott 
formában is megőrizzük a képeinket. A filmszalagos módszer használatakor még 
sokkal jobban meggondoltuk, hogy mikor és mire kattintsunk, ma már 
meggondolatlanul megörökítünk minden jelentéktelen pillanatot. 

A fényképészetnek is megvannak a maga szintjei, tehát egészen a „mindenre 
lövök”-től az értékes, művészi, professzionális fotózásig.  
A készítő számára önmagában minden fotó lehet értékes, hiszen a 20. szülinapi buliról 
készült fotó az ünnepelt számára emlék és egyre értékesebb lesz az idő múlásával. 
Viszont mások, idegenek számára egyáltalán nem jelent sem értéket, sem emléket. 
Hasonlóképpen a családi fotók, az utazások, nyaralások, bulik, osztálykirándulások 
alkalmával készült képek szintén emlékek a résztvevő egyének számára.  
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Vannak olyan fotók, amelyek az úgynevezett „közkincs” kategóriájába sorolhatók, 
amelyek mindenki számára értékesek többé-kevésbé, ilyenek a híres, kitüntetett 
emberekről, a nagy világeseményekről, a csodálatos természeti örökségekről, 
épületekről készült képek, melyek értéke már pénzben is kifejezhető. Másképpen 
ezek az ikonikus képek. Továbbá vannak olyan értékes művészi fotók, amelyeknek 
versenyszerű megmérettetésen vagy árverések során alakul ki az értéke. Ezek 
jellemzően tájakról, természeti csodákról készült fotók. 

Előadónk szerint a mai helyzet azonban elkeserítő, ugyanis eláraszt minket a digitális 
szemét, amelyet nem csak a média, de mi magunk is gyártunk. Semmitmondó képek 
tömege áraszt el minket, vagy éppen árasztjuk el magunkat. Gondoljunk csak bele, 
otthon a saját számítógépünkön hány fotót tárolunk… és mennyi van közöttük, 
amelyeket a készítése óta nem nézegettünk, mert nem elevenít fel számunkra 
semmit. Ez már a vizuális környezetszennyezés stádiuma. 

A szakember szerint az értékmegőrzés szempontjából a digitális mód éppen olyan 
alkalmas, mint az analóg módszerek. Mindegyiknek megvannak az előnyei és a 
hátrányai is. De egy fotó semmiképpen nem attól válik értéktelenné, hogy 
kirojtosodik a széle, vagy besárgul. Sőt, idővel ezekből a régi darabokból lesznek a 
különlegességek, a kuriózumok. Az érték a kép tartalmában lakozik, nem a 
külsőségekben. 

Előadónk azt javasolja, hogy szelektáljunk, amikor a mindennapjainkból örökítünk 
meg pillanatokat, és tényleg csak azokat tartsuk meg, amelyek számunkra kedves 
emléket jelentenek, mondanak számunkra valamit, amelyeken megelevenedik a 
múlt, és öröm lesz nézegetni 10, 20, 30 év múlva is. A többi felesleges. 

 
 


