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Ha megnagyítanánk, vagy nagyítóval néznénk, ezen a képen több ezer emberi arc lenne 

látható. Székelyhídi Sándor a nagyvárosi élet sajátos jelenségét: a tömegbe verődött vagy 

terelt embereket fényképezte, egészen a rendszerváltásig.

- A katonaságnál fedeztem föl, hogy létezik rend, fegyelem, irányítás, tömegmozgatás. Aztán 

1978-ban felköltöztem Pestre, és itt is azt láttam, hogy ha valahol összeverődik a tömeg, 

ugyanúgy rendbe állítják az embereket, mint katonáéknál. Engem az eseményeken ez 

foglalkoztatott, mert bennem kifejezetten dokumentarista indíttatás élt: nem az eladhatóság 

szempontjai szerint, az adott pillanatnak akartam fényképezni, hanem a húsz-harminc évvel 

utánunk jövőknek. 

- Pedig azt mondják: a fényképezés a pillanat művészete.

- Igen, de nem feltétlenül úgy, ahogyan ezt sokan gondolják. Mondok erre egy példát. A 

régi fotókon, például a IV. Károly koronázási ünnepségéről készült felvételeken a „színpad”

mellett megörökített emberek százszor többet árulnak el az adott korról, mint a ceremónia 

főszereplői. Így aztán én is, ha elmentem egy rendezvényre, beálltam ugyan a többi 

fotográfus közé – csak éppen háttal az eseménynek. A közönséget fényképeztem, mert ez 

sokkal érdekesebb volt, mint az, hogy mi történik a színpadon.

- Milyen események voltak ezek?

- Koncertek, meccsek, felvonulások; bármi, ahol ezernél többen összeverődtek. A célom az 

volt, hogy minél több ember kerüljön a képre, és már ne legyen érdekes, hogy ki kicsoda. 

Mondok erre is egy példát: az egyik Beatrice-koncerten összejött vagy harmincezer gyerek; 

ebből legalább tízezer babos kendőben, rongyos farmerban volt, tehát ugyanúgy 

egyenruhába öltöztek, mint a katonák, és ez az egyformaság, ennek a ritmusa nagyon szépen

kijött a képeken. Vagy egy egészen más természetű példa: az egyik március tizenötödikei 

felvételemen utólag piros tollal beszíneztem a kalaposokat; meglepetésemre teljesen 

szabályos rasztert, négyzethálót kaptam. A Népstadionba is a tömeg miatt jártam: itt is 

geometrikus rendbe voltak állítva az emberek. Megengedték nekik, hogy egy kicsit 

kiabáljanak, mocorogjanak, de csak a kerítések megszabta keretek közt. Egyébként 

megfigyeltem, hogy a koncertek közönsége is geometrikus alakzatokat vett föl; nem tudom, 

pusztán praktikus okokból-e, vagy mert már annyira megszokták a rendet és fegyelmet. 

Mindenesetre ezt a szabályozottságot a korra nagyon jellemzőnek tartottam, és úgy látszik, 



mások is, mert a képeimet akkoriban nem publikálhattam. A rendszerváltás óta meg 

valahogy nem érzek rá indíttatást, hogy most, hogy már lehet, közöljem őket. 

- Mostanában nem is fényképezel tömegeket?

- Nem, mert még nem csontosodott meg az új rend, még túl sok benne a spontán elem.

- Amikor ezeket a képeket készítetted, nem is láttál arcokat?

- Nem. Kifejezetten arra törekedtem, hogy eltűnjenek az arcok, az egyéniségek.

- Mégse tűntek el.

- Hát nem, de ehhez közel kell menni a képeimhez. Elsőre, a szándékaimnak megfelelően, 

ezek homogén faktúrák: a rend, a rendszer látszik rajtuk. De talán életem legnagyobb 

élménye az volt, amikor egy kiállításon az egyik két-háromezer embert ábrázoló képem 

előtt valaki fölvisított: jé, én is rajta vagyok!


