


A célba vett zongorista
Dzsesszfotók

„Először próbálj meg átjutni a félhomályos színpad köré 

vont kordonon, kezedben a 200-as telével felszerelt géppel, 

amelynek zárját a gyenge fény miatt már jó előre 30-adra 

állítottad. A koncerteken szokásos lökdösődésben persze 

csak nehezen tudsz berázásmentesen exponálni. Ráadásul 

látod: a célba vett zongorista festői kalapot visel és csak 

ritkán emeli fel a fejét úgy, hogy az arcára elegendő fény 

jusson. De nemcsak őrá kell figyelned, hanem a zenére is, 

hiszen az határozza meg alanyod arckifejezését és moz-

dulatait; érezned kell szólójának ívét, mert csak így kap-

hatod el a legjobb pillanatban. Nem árt, ha a háttérre is 

ügyelsz, nehogy valami világos folt kerüljön a zenész 

mögé, mert akkor menthetetlenül elvesznek a kontúrjai. 

Ha tehát mindezt betartod —  és egy kis szerencséd is 

van —  készíthetsz néhány jó dzsesszfotót.”

így foglalja össze e kevesek által művelt fényképé-

szeti ág néhány fortélyát Győrffy Sándor, aki tulajdon-

képpen nem is fotós, hanem grafikus. Éppen ezért fel-

vételeit csak nyersanyagnak tekinti, amelyeket a kidol-

gozás során különböző színező eljárásokkal átalakít. 

(Itt látható fotóin például eredetileg kékeszöld tónu-

sokat alkalmazott, a képeket azonban — nyomdatech-

nikai okokból — csak fekete-fehérben közölhetjük.)

Más, mondhatni közvetlenebb Retek Tamás módszere. 

Nála a fénykép nem eszköz, hanem cél, s szándéka sze-

rin t azt a testi-lelki intenzitást szeretné képeivel köz-

vetíteni, amely a dzsesszmuzsikus játékát jellemzi. H i-

szen — és ezt még az effajta zenében járatlan is tudja — 

az előadóművészetek közül a dzsessz az egyedüli, amely-

nek lényege a rögtönzés. Ez pedig — elfogadva a té te lt, 

amely szerint a zene a legelvontabb művészeti ág — 

valóban felfokozott szellemi és érzelmi jelenlétet kíván 

meg művelőjétől, tehát egyszersmind fotóra te rm ett 

téma is.

PATAKY ZSOLT felvétele
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RETEK TAMÁS: S Z A B A D O S  G Y Ö R G Y

Győrffy és Retek mellé csatlakozott még Pataky Zsolt 

is, azzal a különbséggel, hogy ő elsősorban a színes fel-

vételekben találta meg dzsessz-élményei közvetítésé-

nek ideális eszközét. Hármójuk közös tárlata először 

a budapesti Belvárosi Ifjúsági Ho'zban volt látható, s a 

kiállítóteremben időnként neves dzsessz-zenekarok is

játszottak némi ,,aláfestő”  zenét. A fővárosi bemutat-

kozás után a képanyagot Salgótarján ban is kiállították, 

mégpedig a nemzetközi dixiland-találkozó alkalmából. 

Értő közönségben tehát it t  sem volt hiány, s csak egyet-

érthetünk az egyik vendégkönyvi bejegyzéssel: , , . . .  

kép és zene egymásra talált.”

— int



GYŐRFFY SÁNDOR (elvételei
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