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„KISVÁROSI IKONOK - A HOMONNAI-HAGYATÉK”

munkacímű

időszaki kiállításról

A  makói  József  Attila  Múzeum  őrzi  a  Homonnai-fotóműterem

mintegy 16 000 darab üvegnegatívot számláló hagyatékát, amelyek alapját

képezik az új időszaki kiállításunknak. Egy olyan fotóanyagot kívántunk

különböző eszközökkel  bemutatni,  amely egyszerre  szemlélteti  a  makói

társadalmi sokszínűségét, a város virágzását, kulturális életét és a környező

települések földművelő lakosságát, miközben felfedi a portréfotózás adott

korszakának kultúrtörténeti és technikai körülményeit.

Egy kisváros ikonjai tárulnak fel azonosított és azonosítatlan személyekről

készült  felvételeken  keresztül,  ugyanakkor  a  tárlat  emléket  állít  egy

feledésbe  merült  szakma  kitűnő  mesterségbeli  tudással  rendelkező

képviselőinek. A kiállítandó anyag azonban jóval több többet mutat egy

alföldi  városka  fényképészeti  múltja  néhány  csokorba  szedett  történeti

fotográfiájának  dokumentumokkal  megtámogatott  fejezeténél.  A  képi

anyag  tipikusnak  mondható  sajátosságain  (hogy  a  portréfényképezés

történeti  korszakainak  jól  megragadható  jellemzőt  ne  is  említsük)  a

fényképész szakmát gyakorlók alázatán, tudásán túl olyan erényeire is fel

kívánjuk  hívni  a  figyelmet,  ami  túlmutat  a  hagyaték  fotográfiai

jelentőségén. Makón a 20. század első évtizedeiben közel háromezer zsidó



élt,  két  templommal,  négy  temetővel.  A  fennmaradt  negatívokon  a

megrendelők egy jelentős része közülük került ki: haszidok és neológok,

tehetősek  és  szegények,  hitét  gyakorló,  vagy  asszimilálódott  családok

tagjai.  Ritka együttese a holokausztot  megelőző időszak kisvárosi  zsidó

társadalmának, melynek fotográfusa is izraelita volt. Makó gazdasági és

kulturális  elitjén  és  átlagos  lakosain  kívül  a  környék  hagymatermelő

parasztjai,  feltörekvő  polgárai  is  szép  számmal  betérnek  a  főutcai

műterembe,  kitűnő  vizuális  alapot  szolgáltatva  ez  által  egy  összetett

társadalom  karakteréhez,  a  viselet  változásainak  példázásához  (melyek

akár rekonstrukciókban is megjeleníthetők a kiállításban).

Végül, de nem utolsó sorban a kezdetekben felfedezett irodalomtörténeti

kincsek újabb kiemelése és kontextusba helyezése is hangsúlyt kaphatna:

az  irodalmi  tankönyvekből  és  képeskönyvekből  jól  ismert  század  elei

íróportrék:  József Attila,  Móra Ferenc,  Juhász Gyula és az Espersit-ház

vonzáskörébe  tartozó  híres  tollforgatóké.  Némelyik  képmás  legendássá

vált:  József  Attilát  „Makón  Homonnai  Nándor  kapta  legtöbbször

lencsevégre.  Talán  része  volt  ebben  annak,  hogy  József  Attila  egy

osztályba járt Homonnai fiával, Homonnai Zoltánnal, aki ez időben már

apja  nyomdokán  haladva  segédkezett  annak  műtermében.”  (Fototéka  -

József Attila,  Népművelési  Propaganda Iroda,  Budapest  1980).  A másik

híres felvétel többek között Móra Ferencet, Juhász Gyulát és Réti Ödönt

ábrázolja a makói Hollósy Kornélia Színház 1926-os egyik bemutatójának

szünetében. A próbák egyik szünetében készült a felvétel. Móra Ferenc egy

helyen  megemlékezik  a  fényképészről  is:  „Csakugyan  ott  volt,  maga

Homonnai  uram,  művésze  a  mesterségének…”  Az  anekdota  szerint

elkészülte után a felvétel sokáig mester kirakatát díszítette. Amellett, hogy



szám szerint és jelentős hagyatékkal állunk szemben, nem érdektelen az

anyag múzeumba kerülésének és múzeumi életének története sem, amely a

felszínes,  ámde  jelentős  kiemelésektől  a  minőség  felfedezésén  át  az

akkurátus  feldolgozásig,  publikálásig,  napjainkban  a  teljes  hagyaték

digitalizálásig tart. A tipikus és egyben rendkívüli történetek sora végül a

képi  korpusz  műtárgytörténeti,  város-  és  kultúrtörténeti  fontosságának

megragadásától  társadalmi  jelentőségének  elmélyítéséig  tart.  Ezeket  a

folyamatokat  és  eredményeket,  nem utolsó  sorban a  tárgyi  megjelenése

alapján  homogénnek  tekinthető,  még  is  sajátos  összetételű  hagyaték

muzealizálását kívánta bemutatni a tervezett időszaki tárlat. Ez a részben

egyedi  megvilágítás  a  rendszerezés,  feldolgozás  és  történeti-társadalmi

beágyazás munkamódszereire, aprólékos folyamataira és eredményeire is

fel kívánja hívni a figyelmet. Hasonló méretű hagyatékok publikálására,

ilyen vállalkozásokra kevés példát találunk.

Nem mindennapi a Homonnaiak története sem. A fényképészcsalád tagjai,

a műtermet nyitó Homonnai Nándor, felesége és fia,  Homonnai Zoltán,

végül sógora, Róth László az 1904-től 1936-ig terjedő időszakban Csanád

vármegye  központja,  Makó  és  környéke  legjelentősebb  fotográfusai

voltak. Az alapító, mint az első világháború egyik hadi fényképésze külön

történetet is ír háborús felvételeivel. A József Attila Múzeum indulásakor

az intézmény második igazgatója, Péter László találta meg és mentette át a

hagyaték egy részét tartalmazó üvegnegatívokat a múzeum számára. Az

anyag sokáig feldolgozatlanul feküdt a raktárban, majd az 1990-es évek

első  felében  Szűcs  Tibor  segítségével  egy  negyede  kontaktmásolatok

elkészítése  folytán  vált  láthatóvá.  A feltáró  munka  eredményeit  először

1997-ben  láthatta  a  nagyközönség,  mely  óriási  visszhangot  keltett  a



várostörténet, de a fotótörténettel foglalkozó szakma körében is. Az akkori

kiállítás reprezentatív keresztmetszetét adta a Homonnai-hagyaték József

Attila Múzeumban őrzött darabjaiból. Majd egy monográfia is készült a

fényképező családról és a korszak társadalmi környezetéről egy illusztratív

képi  válogatással.  Azóta  az  üvegnegatívok  digitalizálásával  feltárult  a

teljes hagyaték.

A vizuális  anyag  kiteljesedésével  és  láthatóvá  tételével  újabb  és  újabb

tények,  kérdések  fogalmazódnak  meg  történetről,  helyi  társadalomról,

helyi kultúráról. A kiállítás célcsoportjai a helyi közösség iskolásai, felnőtt

családjai, nyugdíjasai és a városba látogató turisták. 

A Homonnai Nándorra való emlékezés  már pénteken 22-én, elkezdődött,

amikor  is  az  egykori  fényképész  felújított  sírjánál  tartottunk

megemlékezést  a  jángori  neológ  zsidó  temetőben.  /A sír  nagyon  rossz

állapotban  volt,  így  a  kiállítás  megnyitójára  rendbe  hozattuk  a  helyi

kőfaragó  mesterrel./  Emlékező  beszédet  Farkas  Éva Erzsébet,  városunk

polgármestere  mondott.  Majd  a  jelenlévőkkel  a  síron  elhelyeztük  az

„emlékezés” kavicsait. A megnyitót 2018. június 23-án 19 órakor tartottuk,

amely egyben a Múzeumok éjszakája programsorozat fontos elemévé is

vált.  Szűcs Tibor fotóművész megemlékező szavai nyitották a kiállítást,

melyre sok fotóbarát érkezett.

A kiállításban  szelfi  pontot  alakítottunk  ki,  ahol  is  fotót  készíthetnek

önmagukról  egy  régi  Homonnai  fotó  segítségével  a  látogatók,  melyet

azonnal haza is vihetnek magukkal.



A kiállítás szerves része lett a sötétkamra, ahol a régi előhívási technikát

tanulhatják  meg  az  érdeklődök.  A gyermekek  pedig  egy  óriás  puzzl-ét

rakhatnak össze.

A kiállítási katalógust elkészítettük, amely megvásárolható a József Attila

Múzeumban.

A pályázati támogatás nagy részét a kiállítási katalógus nyomdaköltségére,

a kiállításban lévő fotók nagyítására, installálására fordítottuk. Egy részét

pedig  fotó  előhívásra  és  nyomtatásra  képes  eszközök  beszerzésére

használtuk fel.
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Tisztelt Olvasó!

Kedves Fotóbarát!

Egy különleges gyűjtemény, különleges katalógusát tartja az olvasó a kezében, az egykori Homonnai 
fényképészcsalád üvegnegatívjaiból készült kiállítási anyag válogatását. Az üvegnegatívok a múltunk 
lenyomatai, melyek egyedi formában őrzik városunk egykor volt lakóinak történetét, személyiségüket, 
életmódjukat. Mit nem adnánk, ha ezek a üvegdarabkák mesélni tudnának! Titkokat mesélnének 
készítőjükről és azokról, akiknek, akikről készült, de ezeket a  rejtélyeket már örökre megőrzik, mint 
egy jó pap.
 Homonnai Nándor neve még a mai napig is ismert városunk lakói között. Kevés olyan makói 
és város környéki család van, ahol ne lenne egy-egy a fényképészcsalád logójával szignózott fotó a 
szoba falán vagy éppen a fiókok mélyén. Az üvegnegatívok a két világháború közötti időszakban, 
a városunkban élő makói lakosokról, családokról készültek, de találunk közöttük híres személyt, 
írót, költőt, politikust is megörökítve. Nagy többségük a Deák Ferenc utcai Homonnai műteremben 
készültek, de akad közöttük néhány, amely Makó város utcáin, terein. 
Izgalmas időszakot zárunk múzeumunk életében e katalógus bemutatásával. Hosszú tervezés, kutatás, 
együttgondolkodás előzte meg a kiállítás létrejöttét.
 Új fejezetet nyitunk  a kiállítás apropóján, elindul a negatívok leltározása, és nyilvántartásba vétele. 
Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a több mint 16 000 darabból kellett kiválogatnunk a legérdekesebb 
és legizgalmasabb fotónegatívokat. Reményeink szerint több érdekes képet sikerült beválogatnunk, 
felkeltve ezáltal a kutatók és fényképészek érdeklődését gyűjteményünk iránt. 
 Köszönettel tartozok mindazoknak, akik segítették e kiállítás, kulturális rendezvény és katalógus 
létrejöttét. Köszönet dr. Szabó Magdolna néprajzkutatónak, Szűcs Tibor fotóművésznek, a Makói 
Fotóbarátok Egyesület tagjainak, az NKA Fotóművészeti és Közgyűjteményi Kollégiumának, a  
Makói Mozaiknak, Forgó Géza történésznek, Nagy Gábor néprajzkutatónak, Börcsök Attila gyűjte-
ménykezelőnek, valamint a József Attila Múzeum összes munkatársának.
 Az intézményünk életében ezen katalógus egy új sorozat 1. kötete. A József Attila Múzeum kiállítási 
katalógusainak sorát 2017 márciusában indítottuk el, amikor is a Számadás című néprajzi kiállításunk 
által a múzeum néprajzi gyűjteményének legszebb darabjait mutattuk be. Terveink között szerepel, 
hogy a József Attila Múzeum gyűjteményeiből minél több kiállítást mutassunk be.  
  
 Makó, 2018. június 7.                                                                  

Szikszai Zsuzsanna igazgató

ELŐSZÓ
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Képek a Homonnai  Fényképészeti Műteremből

A digitális fotózás elterjedése a fényképezést a mindennapok részévé tette, amely jelentős mértékű 
kommercializálódással járt. A könnyen elérhető és kezelhető technika adta lehetőségek miatt szinte 
mindenki számolatlanul készít fotókat. Nem is gondolják, hogy mekkora szakmai ismerettel kellett és 
kell rendelkeznie egy fotóműtermet fenntartó iparosnak. Sokáig a művészi foglalkozásokhoz kötötték, 
majd az 1922. évi Xii. tc. szerint lett képesítéshez kötött ipar.
 A Homonnai-műteremben készült képek napjainkra a kollektív és egyéni emlékezet részévé 
váltak, bár a pillanatot örökítették meg, mégis vertikálisan napjainkig hatnak a makói és környékbeli 
települések szobáinak és konyháinak falain. „A fényképek őrízték az ábrázolt személy szellemét, ápolták, 
fenntartották az elveszett családtag kultuszát és ébren tartotta a valaha felé irányuló érzelmeket.” 1  Több 
család otthonában megtalálhatók ebben a műteremben készült családi vagy esküvői fényképek pl. a 
nagyszülőkről. Részesei az irodalmi ismereteinknek is, gondoljunk csak a József Attilát, vagy a Juhász 
Gyulát ábrázoló alkotásaira.
 A Homonnai hagyatékot még 1953-ban szállították a múzeumba, amikor dr. péter László volt az 
igazgató. 1993-ig azonban semmi nem történt, majd Szűcs Tibor grafikus-fotóművész kezdte  feltárni a 
negatívokat és eredményeit egy kiállítás keretében tárta a tárlatlátogatók elé 1996-ban. 1998-ban jelent 
meg A Fotó Homonnai : Egy makói fényképészcsalád hagyatéka címmel egy tanulmánykötet, amelynek 
szerzői Bán András műkritikus-egyetemi tanár, Szabó Magdolna néprajzkutató és Szűcs Tibor voltak.  
A kutatómunkát tehát elvégezték. A családról és magáról a névadó Homonnai Nándorról már aligha 
lehet többet kideríteni szóbeli és írott források hiányában.2

 Homonnai Nándor 1880. január 16-án Székelyudvarhelyen született (2. kép). Kolozsvárról került 
Makóra. 1904 májusában kötött házasságot Spitzer Bertával, akivel három gyermeket neveltek fel (3. 
kép). igényes munkáival maga mögé utasította a város többi fotóműtermét. Jól értett műtermének 
reklámozásához és eltérően a többi műteremtől, amelyek vele egy időben működtek, gyökeret tudott 
ereszteni Makón. ennek oka alapos és felkészült munkássága, jó kapcsolatteremtő képessége, „figyelme 
és érzékenysége”.3  Remek emberábrázoló fotográfiáival tekintélyt szerzett a portrékészítésnek. 1915-
ben felépítette új, korszerű műteremházát (1. kép). 1916–18-ban már a frontról küldte haza saját 
fotóit levelezőlap formában. 1917 márciusában fiának írt levelében így fogalmazott: „Nagyon remélem 
hogy nemsokára vége lesz a háborúnak és Isten segítségével megint a körötökben lehetek, folytatva 
munkálkodásomat a ti boldogságotok érdekében.” 4

 A háború utáni nehéz években a fényképészek helyzete is rosszabbra fordult. Legismertebb képeit 
mégis ezekben az években fotografálta. Így pl. József Attila portrék, a makói színház lépcsőjén örökítette 
meg Juhász Gyulát, József Attilát, espersit Jánost és Móra Ferencet. Az utóbbinak kiszombori ásatásai 
alkalmával felvételeket is készített.
 Homonnai Nándor 1927. július 2-án váratlanul elhunyt. Feltételezhetően többeket is kitanított. 
Így pl. fiát Zoltánt, aki néhány évig tovább vitte műtermét. Fia József Attilával egy időben tanult a 
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makói gimnáziumban. A hetedikben osztálytársak voltak. olszországi tanulmányúton is járt, hiszen a 
művészetek nagyon vonzották, bár ekkor még orvosnak készült. ismert néhány rajza, sőt tudjuk, hogy 
verselgetett is. Makóra magával hozta az elsajátított új stílusokat is.5  Tőle majd Róth Lászlót vette át, ő 
szintén Homonnai Nándortól tanulta a mesterséget. A családba benősülve, 1936-tól tartotta életben a 
műtermet. A holokauszt a családot is szétzilálta, Homonnai Zoltán 1945-ben még feltünik a városban 
egy bérleti szerződés szerint, de később már izraelben, rokonainál volt.
 A fényképezés analóg technikái az elmúlt évtizedben régiségként vonultak be a múzeumok 
gyűjteményébe. A fotótörténettel foglalkozó kutatók az emlékanyag begyűjtését, feldolgozását, 
digitalizálását és bemutatását tekintik feladatuknak. A fotográfia története mára már alaposan ismert, 
mégis akadnak fehér foltok vagy félbemaradt kutatások, ezeket egészíti ki a kiállítás és ez a kidavány.
A múzeum gyűjteményébe a Homonnai Műterem munkásságának közel 50 ezer felvételének még fele 
sem került be, mert nem maradtak meg, de így is jelentős kultúrkincset jelentenek. Feldolgozása most 
éli a 2. ütemét. Az újabb feltáró munkát az indította el, hogy a 2014-ben Halász Tamás – a Makó anno… 
kötetek szerkesztője – digitalizálta a negatívokat. Szám szerint 16 616 db zselatinos üvegnegatívot 
tudunk már számítógépen megnézni, ezekről biztosan állíthatjuk, hogy a műteremből származnak.
  A múzeumban viszont közel 30 000 db üvegnegatív található, szintén Halász Tamás által digitalizálva. 
ezek között a Bucskó, a Bolygó és a Börcsök műtermek képei is ott vannak és feltételezésünk szerint 
több a Homonnai műteremből is, de egyértelműen nem tudjuk azonosítani azokat. A digtalizálásnak 
fontos szempontja volt egyrészt a gyűjtemény állagmegóvása, másrészt a hozzáférhetővé tétele. ez 
utóbbi nagyon fontos nemcsak Makó város helytörténete miatt, hanem a magyar művelődéstörténet 
vonatkozásában is.
 Már a Homonnai műterem működésének idején is jelentek meg kiadványokban fényképei. Így pl. 
a Csanádvármegye tíz évvel Trianon után, a Makó és Csanád-Arad-Torontál vármegyei községek, a 
Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX. század közepéig, Négyszemközt az utókorral, 
hogy csak az ismertebbeket említsük… Újabban pedig a Makó anno kötetekben, a makói múzeum 
évkönyveiben, urbancsok Zsolt makói zsidóság sorsát feltáró könyveiben, de országos kiadványokban 
is sorra jelentek meg ismert és eddig nem ismert Homonnai fényképek.
 Homonnai Nándor Fényképészeti és Nagyítási Műtermének országos hírnevét irodalomtörténeti 
jelentőségű képeinek köszönheti. József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc tekint ránk több 
fényképről (borító, 4-5. és 7-8. képek). Sokáig ismeretlen volt a József etelkát kisgyermekével, Makai 
Zsuzsannával ábrázoló fotó alkotója, aki Homonnai Zoltán volt (6. kép). Nekünk makóiaknak pedig 
az 1910-es, 1920-as és 1930-as évek elevenednek meg, ha megtekintjük a gyűjteményt. A magyar 
zsidóság számára is fontos képkockák találhatók így pl. a tudós makói főrabbiról Kecskeméti árminról 
vagy a helyi ortodox népességről.
 A hagyatékban tematikus csoportokat lehet elkülöníteni. elsősorban műtermi felvételeket 
láthatunk, és néhány városképet is, de elenyésző mennyiségben. A portré- és zsánerfelvételek 
között férfi, nő, gyerek, egyenruhás, idős és fiatal csakúgy megjelenik, mint csoportkép. polgárok, 
parasztok, magyarok, szlovákok, szerbek, keresztények és zsidók, kereskedők és iparosok, művészek, 
tanárok (9. kép), politikusok (10. kép) tekintenek ránk. Nagyon sok egyenruhás felvétel is van így 
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pl. katonák, csendőrök, vasutasok... Sajnos a személyek beazonosítása a képek döntő többségében – 
regiszterkönyvek hiányában – lehetetlen. Jelenleg kb. 60 főt ismerünk.
 Homonnai Nándor és fia Zoltán irodalomtörténeti értékű képei mellett fontos adalékokkal 
szolgálnak a paraszt-polgári viseletről, az állattenyésztésről pl. az egykor messze földön híres makói 
ló- és szarvasmarha-tenyésztésről (12. kép), a makói mesterek készítette nagyatádi kocsikról, néhány 
felvételen megjelenik egykoron az egész főteret benépesítő piac (14. kép), a sportélet pillanatai (15. 
kép), de a kiterjedt tanyavilág is megtalálható a fényképeken. A képek minősége változó, ebből arra 
következtethetünk, hogy több géppel, objektívvel készültek, esteleg a segéd vagy a tanonc készíthette. 
A műhelyben 6x9, 9x12, 10x15 és 13x18 cm-es üveglemezekre dolgoztak egy 30x40-es fagéppel. 
1918-ig Lumiere, Agfa, eastman Kodak gyárak termékeire, majd később ilford és Agfa nyersanyagra 
fényképeztek.
 A jelen katalógusban csak az üvegnegatívokról készült válogatás látható. A képeknél közöljük a 
leltári számot és a Homonnai-féle regiszterszámot. Az emlékkiállításba az üvegnegatívokról készült 
fényképek mellett papírképek is kerültek, amelyeknek nincs meg a negatív párja.
 A fényképek a „vizuális nyelv” segítségével elénk tárják a 20. század első felének alföldi magyar 
kisvárosának társadalom- és kultúrtörténetét. A fényképek a polgári ízlésvilág mintáit követik. 
A parasztság közép- és felső, valamint a polgárság és értelmiség engedhette meg magának, hogy 
fényképészeti műteremben rendeljen és készíttessen felvételt. A Homonnai műterem üvegnegatívjaiból 
kirajzolódik, hogy Csanád vármegye székhelyén, Makón a paraszt-polgári fejlődés útja mellett már 
megragadható egy öntudatos és tehetős polgári lét is, amely erősebb volt, mint a történeti kutatás 
eddig feltételezte. Az életrekelő üvegnegatívok révén a makói József Attila Múzeum olyan gazdag 
társadalom- és kultúrtörténeti adatbázissal rendelkezik, amely mindennap új, megoldandó kérdéseket 
tud felvetni a kutatóknak.

1 SZABó 1998. 14.
2 SZŰCS 1998. 19.
3 SZABó 1998. 12. 
4 JAM Homonnai Gyűjtemény
5 JAM Homonnai Gyűjtemény
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1. kép - Homonnai Nándor Fényképészeti Műterme a Deák F. u. 3. sz alatt. 1915 körül. 
Az épületet lebontották az 1980-as évek közepén.

Lsz.: HoM 11616/regiszterszám nélkül. Zselatinos üveglemez
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2. kép - Homonnai Nándor. 1923 körül
Lsz.: HoM 02403/7309. Zselatinos üveglemez
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3. kép - Homonnai Zoltán, Homonnai ibolya és Homonnai Magdolna. 1920 előtt.
Lsz.: HoM 16416/regiszterszám nélkül. Zselatinos üveglemez
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4. kép - József Attila. 1923 vége – 1924 január
Lsz.: HoM 16171/8655. Zselatinos üveglemez
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5. kép - József Attila és József etelka. 1923 július
Lsz.: HoM 16170/7991. Zselatinos üveglemez
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6. kép - József etelka Makai Ödönné kislányával Zsuzsannával. 1930 körül
Lsz.: HoM 10499/15976. Zselatinos üveglemez
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7. kép - Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön. 1924 körül
Lsz.: HoM 16172/8899. Zselatinos üveglemez
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8. kép - Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön. 1924 körül
Lsz.: HoM 16174/8899 (ua mint a HoM 16172). Zselatinos üveglemez
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9. kép - Dr. eperjessy Kálmán történész, József Attila osztályfőnöke. 1924 körül
Lsz.: HoM 03502/8565. Zselatinos üveglemez
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10. kép - Dr. Nikelszky Jenő Makó város polgármestere 1922 és 1939 között. 1927 körül
Lsz.: HoM 07450/12166. Zselatinos üveglemez
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11. kép - Libapiac Makón. 1926 körül
Lsz.: HoM 06569/11311. Zselatinos üveglemez
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12. kép - Lovak. 1926 körül
Lsz.: HoM 00057/11315. Zselatinos üveglemez
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13. kép - Makó Belvárosi Református Énekkar zászlója. 1926 körül
Lsz.: HoM 16045/11964. Zselatinos üveglemez
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14. kép - A Makói Dalárda hagymakoszorúval díszített díja. 1933
Lsz.: HoM 12345/regiszterszám nélkül. Zselatinos üveglemez
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15. kép - A Makói Torna Klub focicsapata. 1925 körül
Lsz.: HoM 16025/9116. Zselatinos üveglemez
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A Homonnai-töredék néprajzi vizsgálata 

Jelenünkben mindennapi tevékenységeink közé tartozik a fényképezés, a vizualitás az egyik kiemelt 
fontosságú korjellemző, a digitális technikai vívmányok: a fényképezőgépek és mobiltelefonok, nagy-
mértékben megnövelték az analóg korszakhoz képest az elkészített digitális képek és videók számát 
és a készítők lehetőségeit. A különböző közösségi oldalakon és a virtuális közösségekben a folyama-
tos információ-áramlás és -használat egy vizuális ingerben gazdag világot alakít ki az emberek számá-
ra. Az analóg képek világában, az üveg-, cellulóz-, poliészternegatív stb.1  – papírpozitív korszakban fi-
zikai matéria maradt egy felvétel elkészítése után, ami megmaradhatott vagy el is pusztulhatott az idő 
folyamán. A 21. században kisebb az esélye a papírkép elkészültének, mint a 20. században, és a nega-
tív már nem matéria, hanem digitális tartalom; így felvetődhet a hipotetikus kérdés: mi az esélye a je-
lenünkben készült fényképeknek a megmaradásra?
 A József Attila Múzeum eredeti üvegnegatívokat tartalmazó különgyűjteményi egysége a kétgene-
rációs Homonnai-fényképészcsaládhoz köthető. A „hagyaték” 1953 óta van a múzeumban. 1993-tól 
Szűcs Tibor kezdte meg az anyag feltárását, amely munkának eredményeképpen megszületett a több-
szerzős, FOTÓ HOMONNAI. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka című kötet 1998-ban.2  A múze-
um gyűjteményében őrzött negatívok a Homonnai-műterem üvegre készített expozícióit tartalmazza, 
a fényképészcsalád folyamatos számozással, regiszterszámmal látta el az anyagot, 2000-től 24 000-
ig tart a sorszámozás. Szűcs Tibor kutatása alapján elmondható, hogy az őrzött anyag a Homonnai-
fényképészcsalád hagyatékának valószínűsíthetően a felét tartalmazza3, így a Homonnai-töredék el-
nevezést használom az egységre. 2014-15-ben Halász Tamás végezte el a negatívok digitalizálását, a 
munka eredményeképpen 16616 darab üvegnegatív tartalmát (sok negatívon két felvétel is található) 
lehet jelenleg digitális formában kutatni. A katalógus a Homonnai-töredék anyagából ad válogatást, a 
kiállítással kapcsolatban kiállításban szereplő magánszemélyektől kölcsönkapott és a múzeum gyűjte-
ményeiben található pozitív, papíralapú képeket csak a tárlaton szerepeltettük.
 Tudományos nézőpontból milyen lehetőségek rejlenek a Homonnai-töredék anyagában? A nép-
rajztudomány vizuális antropológiai irányzatának legjelesebb hazai képviselője, Kunt ernő gondola-
tai szerint: „Mit árulnak el a fényképfelvételek? Sok mindentől függ. A kép minőségétől, a szemlélő isme-
reteitől, felkészültségétől, kulturáltságától. Ám minden fényképnek megvan a maga története. A történe-
te, amelyik kiegészíti a “nagy történelmet”, s a mindennapok eseményeinek adatait zárja magába. Ebben 
az értelemben mondhatjuk, hogy a privát fénykép mintegy zárványszerűen őrzi magában az időt, s azzal 
járul hozzá a nyilvános történelemhez, hogy hozzáadja az egyén mindennapjainak egy-egy privát időpil-
lanatát.”4 Az üvegnegatívok tartalma mára nehezen adatolható, a korábbi és jelenlegi kutatás eredmé-
nyeképp az üvegnegatívokon rögzített látható valóság elemeinek vizsgálatával juthatunk el odáig, hogy 
a fényképek történetét hozzákapcsoljuk Makó és a csanádi régió 20. század eleji történetéhez. A fotó 
mint a tudományos kutatás egyik forrása, a fényképezés mint a tudományos kutatás gyűjtési módsze-
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re, valamint az értelmezés kereteinek módszertana több kutatót is foglalkoztatott. 5

 Szeged és Makó fényképészetéről T. Knotik Márta és Fári irén publikált.6  Makó fényképészeti-
hagyományának egyik jeles képviselője a Homonnai-család. A Homonnai-töredék műtermi és külté-
ri felvételeket is tartalmaz. „A Homonnai-műteremben értelemszerűen azok fordultak meg, akik meg 
tudtak fizetni egy műtermi felvételt” 7, a társadalmi rétegeknél így a gazdasági tőkével nagyobb mér-
tékben rendelkező csoportokról több felvétel készült, mint a szegényebb rétegekről. A Homonnai-
fényképészcsaládnak voltak városi (kiadványok, mezőgazdasági és ipari vásárok és kiállítások, tör-
ténelmi események, dokumentumok repróinak elkészítése), iskolai (tabló- és csoportképek, ünne-
pélyek), egyházi (harangszentelés, búcsú) megrendelői, és megjelennek a felvételeken a társadalom 
civil csoportjainak tagjai is. parasztok, parasztpolgárok, polgárok családi csoportképeivel, ünnepi 
alkalommal készült felvételeivel, portréival, etnikai csoportok tagjaival találkozhatunk a Homonnai-
töredékben, a kültéri felvételeken: helyszínen készült családi fotókat, munkafolyamatokat, városképe-
ket, és a város határában elterülő és azóta eltűnt tanyákat láthatunk.
 Tanulmányom második felében a Homonnai-töredék néprajzi tartalmairól lesz szó, kiemelve a 
születés-házasság-halál, paraszti gazdálkodás és a népviselet kutatásának lehetőségeit. A válogatásban 
eddig nem közölt felvételeket adunk közre. A kötet terjedelmi korlátai miatt ez 19 néprajzi témájú fel-
vételt jelent. Az 16. képen a születés és gyermekkor témakörében (HoM 2649) csecsemőket láthatunk 
ünnepi, fehér lyukhímzéssel díszített viseletben, fejükön főkötővel. A kültéri felvétel valószínűleg szlo-
vák család gyermekeiről készült, a gyermekek alatt háziszőttes abrosz a térségben élő szlovák lakosság 
kultúrájának egyik jellemző tárgyiasult eleme.8 A 17. felvételen (HoM 16448) gyermeket láthatunk já-
ték közben, ahogy sárból egy házat épít. 
 A Dél-Alföldre vonatkozó néprajzi, népviselet- és néptánckutatásban is kiemelt település Apátfalva. 
A megye és a település monográfiájában olvashatunk az apátfalvi népviseletről.9  A 18–20. felvételeken 
(HoM 1012, HoM 1799, HoM 2070) apátfalvi lányokat láthatunk ünnepi viseletben, testhönállóban, 
blúzban, szoknyában (nagy farban) és kötőben, lábukon papuccsal és cipővel. A 21. felvételen (HoM 
2264) jegyes párt láthatunk ünnepi viseletben. A nő fehér színű, fehér lyukhímzéses testhönállót, bok-
ros szoknyát, alatta fehér lyukhímzéses alsószoknyát, fölötte sötét színű, selyem kötőt visel sötét haris-
nyával és cipővel. Megjelenik a fülbevaló, nyaklánc és gyűrű ékszerviselet is a fotón. A férfi fekete szö-
vetből varrt kabátot, V alakban kivágott, kerek galléros, gombos lajbit és csizmanadrágot visel csiz-
mával, fekete, széles szalagos kalappal és függőlegesen csíkos inggel. A 22. képen (HoM 3142) egy fi-
atal, szerb pár esküvői fotóját láthatjuk, a menyasszony fején fátylat, nyakában lázsiást visel. A ruhá-
jának elején és az ujjainak végén geometrikus díszítmény fut végig. A vőlegény sötét színű kabátot és 
nadrágot visel csizmával, fehér inggel és világos színű, selyem lajbival. A 23. felvételen (HoM 15963) 
apátfalvi házaspár szerepel gyermekükkel. Az anya ünnepi viselete selyem fejkendőből, brokát selyem 
testhönállóból, szoknyából és kötőből, fehér lyukhímzéses alsószoknyából, harisnyából és cipőből áll. 
A férj viselete fekete szövetből, magyarszabó által készített, zsinóros kabátból és lajbiból, nadrágból 
(magyar ruha) és csizmából áll, fehér inggel. A gyermek kabátot, lajbit, inget, nadrágot és csizmát vi-
sel. 
 A gazdálkodás témakörét érinti a 24. felvétel (HoM 6902), egy kültéri fotó, amely tanyaudvart ábrá-



27

zol, ahol a gazdacsaládot láthatjuk hétköznapi viseletben a lakóépület mellett. A 25. kép (HoM 16002) 
egy mészárszéken készült, ahol magyar fajta szürkemarha bikát láthatunk a vágás előtt megörökítve. A 
csanádi régió állattenyésztésének egyik fontos ága volt a szarvasmarha-tenyésztés, a szürkemarha ma-
kói előfordulására így emlékezik vissza romantikusan Barna János 1929-ben: „Makó eredeti szarvas-
marhafajtája az őshazából hozott daruszőrű u. n. magyar fajta. Tízezerszám legelészett valaha a város 
hatalmas legelőin. Még a török hódoltság után is a város legnagyobb értékei a szarvasmarhacsordák vol-
tak.” 10 A szürkemarha őshazai mítoszát azóta régészeti leletek cáfolták.11 A paraszti gazdálkodás egyik 
fontos munkafolyamatát: a lóval szántást mutatja a 26. kép (HoM 52).
 A következőkben egy eddig kevésbé kutatott témáról, a makói népviseletről szólunk. Az első, klasz-
szikus forrás: Joseph Böss alkotása 1857-ből12, a makói viseletről összefoglalást Tóth Ferenc ad.13 Az 
ünnepi viseletükhöz az anyagokat és kiegészítőket (csipkék, szalagok) a parasztok és a makói hagyma-
kertész, parasztpolgár családok Makón és Apátfalván vették meg a rőföskereskedésekben. A 27. felvé-
telen (HoM 16006) egy makói rőföskereskedés kirakata látszik, ahol a Goldberger-gyár14  márkajelzé-
sével ellátott szöveteket láthatunk.  A viseletkészítésben az alapanyagokkal kapcsolatos adatokat Nagy 
Vera így összegzi: „A női ruhák varrásához szükséges anyagot legtöbben Makón vették, bár Apátfalván 
is árultak a rőföskereskedésben, de a városban nagyobb volt a választék és divatosabbak az anyagok.” 15 
T. Knotik Márta megemlíti, hogy: „Vásárolni Puliczer Sámuel és Kohn Izidor apátfalvi ruhás bótjába és 
Makóra jártak.” 16 Börcsök Attila terepmunkája során hasonló visszaemlékezéseket tudott gyűjteni az 
1990-es években Apátfalván. A Goldberger-gyár híres volt kékfestő anyagairól is, amelyet ünnepi vise-
let alapanyagaként is használtak.17 „A festőruha köznapi viselete általános, olcsóságával, mutatós must-
ráival kedvelt öltözet nemcsak a szegényebb asszonynép körében. Tápén, Apátfalván ünnep alkalmával is 
hordták.” 18 A gyári textilanyagok megjelentek a paraszti használatban.19  A 28. felvételen (HoM 2788) 
varrónő tanoncokat láthatunk.
 A 29. felvételt (JAM n. gy. 2018.1.1.) nem a Homonnai-fényképészcsalád készítette, a fotós isme-
retlen. A ferrotípia információtartalma miatt került a válogatásba. A felvételen Fodor Rozáliát láthat-
juk unokájával ünnepi viseletben 1913-ban, a nagymama sötét színű nagyselyemkendőben, világosabb 
színű blúzban és sötét, hosszú szoknyában van, az unoka világos színű, fodros ruhában látható. A 30. 
fénykép (HoM 16568) egy korábban készült családi fotó a Homonnai-műterem által készített repro-
dukciója. A fiatal házaspárt ünnepi viseletben láthatjuk a férfi szűkszabású magyar ruhában és csiz-
mában van, fején vastag szalagos, pörge kalapot visel. A feleség selyem fejkendőt, nagyselyemkendőt, 
blúzt és hosszú szoknyát visel, a kislány középen rojtos vállkendőt, világos színű ruhát hord. A 31. 
fénykép (HoM 6287) egy makói gazdacsaládot ábrázol ünnepi viseltben. Jól megfigyelhető a kompo-
zíció két fő alakja az idős, szülői pár, a nő öt gombbal záródó, a szoknyából kívül hordott blúzban, és 
hosszú, a polgári divathoz alakított szoknyában, a férfi kabátban, mellényben, ingben, pantallóban és 
bakancsban van. A család fiatalabb tagjai már a kor modernebb viseleti darabjaiban látható. A 32. fo-
tón (HoM 5726) paraszti nagymamát látunk unokájával. A nagymama selyem fejkendőt, selyem váll-
kendőt, blúzt, hosszú szoknyát, kötőt és papucsot visel. A 33. (HoM 962) egy családi felvétel, ahol az 
idős pár makói parasztpolgári viseletben, a gyermekek már polgári ruhákban vannak. Az asztalon va-
lószínűsíthető, hogy az halott édesapa fotója látható.20 A 34. képen (HoM 2598) idős házaspár és egy 
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fiatal pár látható. Az időseb pár női tagja fejkendőt, blúzt, hosszú szoknyát és cipőt visel, a férfi tagja 
pedig kalapot, vastagabb szövet kabátot, fehér inget, pantallót és bakancsot visel. A fiatal pár női tag-
ja fehér fejkendőt, világos színű blúzt visel szoknyával és övvel, cipővel. A férfi kabátot, v alakban ki-
vágott galléros mellényt, nadrágot, fehér inget és csizmát visel. A 35. felvételen (HoM 417) idős há-
zaspárt láthatunk, a nő selyem fejkendőt, selyem, a szoknyából kívül hordott, elöl gombolt, csipkés se-
lyemblúzt, és hosszú szoknyát visel cipővel. A férfi magas tetejű, vastag szalagos kalapot, kabátot, mel-
lényt, fehér inget, pantallót és cipőt visel. A 36. (HoM 16286) egy fiatal fiú ravatalát és családját láthat-
juk. 
 A makói népviselettel kapcsolatos kutatásokat folytatni kell, hogy a levéltári források és tárgyi em-
lékek21 elemzésével árnyalhatóak legyenek a tudományos eredmények. Összegzésként elmondható, 
hogy a Homonnai-fényképészcsaládhoz köthető Homonnai-töredék forrása lehet a néprajz, helytörté-
net, gazdálkodástörténet, irodalomtörténet és történelemtudomány számára.
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16. kép - Csecsemők ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 2649/7556 Zselatinos üveglemez
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17. kép - Sárból házat építő gyermek. 
Lsz.: HoM 16448/regiszterszám nélkül. Zselatinos üveglemez
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18. kép - Apátfalvi lányok ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 1012/5320 Zselatinos üveglemez
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19. kép - Apátfalvi lányok ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 1799/6698 Zselatinos üveglemez
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20. kép - Apátfalvi lány ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 2070/6970 Zselatinos üveglemez
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21. kép - Apátfalvi jegyes pár ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 2264/7132 Zselatinos üveglemez
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22. kép - Szerb fiatal pár esküvői viseletben. 
Lsz.: HoM 3142/olvashatatlan regiszterszám. Zselatinos üveglemez
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23. kép - Apátfalvi házaspár gyermekükkel ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 15963/5977 Zselatinos üveglemez
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24. kép - Tanya udvarán többgenerációs család, hétköznapi viseletben. 
Lsz.: HoM 6902/regiszterszám nélkül. Zselatinos üveglemez
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25. kép - Magyar szürkemarha bika a mészárszéken. 
Lsz.: HoM 16002/14965 Zselatinos üveglemez
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26. kép - Szántás két lóval. 
Lsz.: HoM 52/2000 Zselatinos üveglemez

Lsz.:
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27. kép - Rőföskereskedés kirakata a Goldberger textilgyár termékeivel. 
Lsz.: HoM 16006/15805 Zselatinos üveglemez

Lsz.:
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 28. kép - Varrónő tanoncok. 
Lsz.: HoM 2788/7655 Zselatinos üveglemez
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29. kép - Fodor Rozália és unokája, Sipos etelka ünnepi viseletben (1913). 
József Attila Múzeum néprajzi gyűjtemény 2018.1.1. Ferrotípia
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30. kép - Makói házaspár gyermekükkel ünnepi viseletben. (repro) 
Lsz.: HoM 16568/17065 Zselatinos üveglemez
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31. kép - Makói, háromgenerációs gazdacsalád ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 6287/11097 Zselatinos üveglemez
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32. kép - Makói nagymama unokájával ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 5726/10583 Zselatinos üveglemez
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33. kép - Makói gazdacsalád ünnepi viseletben, az asztalon az elhunyt apa fényképével. 
Lsz.: HoM 962/5133 Zselatinos üveglemez
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34. kép - Makói, kétgenerációs gazdacsalád ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 2598/7523 Zselatinos üveglemez
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35. kép - Makói, idős házaspár ünnepi viseletben. 
Lsz.: HoM 417/9437 Zselatinos üveglemez
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36. kép - Ravatal. 
Lsz.: HoM 16286/19267 Zselatinos üveglemez
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Makói zsidók a Homonnai-műterem fényképein

A portré- és zsánerfényképészet legnevesebb makói művelője Homonnai Nándor volt, aki technikai 
tudásával és kifinomult esztétikai érzékével igen értékes örökséget hagyott az utókorra. 
 A műtermi portréfotók a valóság erősen szubjektív, idealizált képét mutatják. A felvételeken egy 
vagy több ember néz a kamerába, és áll modellt. Homonnai felvételeinek egy része azért különösen 
értékes, mert a klasszikus statikus pózok és a beállítások helyett a kép átgondolt megkomponálásával, 
jellegzetes tárgyakkal és hátterekkel, valamint tökéletes fénykezeléssel modelljeinek személyiségét is 
megragadta.1 
 A Homonnai-hagyaték lehetőséget ad arra, hogy egyes társadalmi rétegekkel kapcsolatos 
megfigyeléseket, vizsgálatokat végezzünk. A makói társadalom fontos részét alkották a városban 
élő zsidók, akik még az ezerhétszázas évek közepén kaptak engedélyt a püspök-földesúrtól, hogy 
megtelepedhessenek itt. A lakosság körülbelül hat százalékát adó zsidóság a 20. század első évtizedeiben 
élte fénykorát. A dualista kor liberális politikája meghozta számukra a rég óhajtott egyenjogúságot 
polgári és vallási tekintetben (emancipációs és recepciós törvény – 1867, 1895). A Monarchia szabad 
piaca, a magyar gazdaság és infrastruktúra lendületes fejlődése pedig lehetőséget adott a képzett, több 
nyelven beszélő, széles kapcsolati tőkével rendelkező zsidóság számára a gyors vagyoni és társadalmi 
emelkedésre. 
 Az évezredes törvényeken és hagyományokon alapuló rabbinikus rendszer, a zárt, befelé forduló 
zsidó közösség (kehila) a modernitás megjelenésével bomlani kezdett. A 19. század utolsó harmadára 
Magyarországon az addig egységes zsidóság neológ, ortodox és status quo ante irányzatokra szakadt. 
Makón a neológ felekezet alakult meg először, majd hitközséggé szerveződött a hagyományokhoz 
ragaszkodó ortodox felekezet is. Az ortodoxián belül, külön imaházzal és rabbival egy kicsi, de igen 
aktív, haszid közösség is működött.  
 A makói neológ zsidók integrálódása, asszimilációja a többségi társadalomba rendkívül gyors 
folyamat volt, amelyet az első világháborút követő növekvő antiszemitizmus sem tört meg. A neológ 
zsidók nem csak a hitéletüket újították meg, hanem levetették a „párialét” minden kellékét. A férfiak 
polgári, divatos öltözetre cserélték a sötét öltönyt, esetleg a kaftánt és a kalapot; általában levágatták 
a szakállukat, és hétköznapokon nem fedték be a fejüket. A nők megszabadultak a parókaviselettől és 
a mindent elfedő, zárt ruháktól. Öltözködésükben, életvitelükben szinte egyáltalán nem különböztek 
a makói nem zsidó polgári középosztálytól vagy a nagypolgárságtól. A jozefinizmus idején rájuk 
erőltetett német családneveiktől is sokan megváltak: így lett Frühlingből Földesi, Deutschból Dózsa, 
Schlesingerből Székely és így tovább.2 
 A Homonnai-műteremben készült fotók nagyjából fele, több mint tizenhatezer zselatinos 
üveglemez került a Makói József Attila Múzeum gyűjteményébe. A fényképészek (1904-1927-ig 
Homonnai Nándor, majd halála után fia, Zoltán, valamint veje, Róth László) részletes lajstromot 
vezettek a képeken látható személyekről. ezek a lajstromkönyvek azonban elkallódtak, így a fotókon 
lévők azonosítása néhány prominens vagy más forrásból ismert makói kivételével szinte lehetetlen. 

URbANcSOK ZSOLT



52

 Az ortodox vagy haszid zsidók csoportja viszont jellegzetes viselete alapján egyértelműen 
felismerhető.3 
 Nagyon fontos megjegyezni, hogy a fotókon megjelenő személyek nem reprezentálják a teljes makói 
zsidó társadalmat. A vallásilag és vagyonilag is erősen differenciált zsidóság legszegényebb tagjai 
nem engedhették meg maguknak a drága fényképek készítését. Ők azok a szegény zsidók, akik vagy 
nyomorúságos hajlékukban vagy saját ház nélkül, lakóként élték mindennapjaikat. Alkalmi munkások, 
segédek, szolgálók, piaci árusok, ócskások és házalók, valamint a hagymakereskedelmi hálózat legalsó 
szintjén elhelyezkedő alkuszok voltak. Szűcs Tibor tanulmányában igen találóan írja, hogy „Az a 
meghatóan egységesnek és boldognak tűnő univerzum, ami a Homonnai-képekből kirajzolódik, csak 
bizonyos anyagi lehetőségeken felül élő emberek képe, s ez körülbelül szinkronban is van azzal, hogy mely 
rétegekről lehet a társadalomképnek és a megrendelő igényeinek megfelelő  portrékat készíteni”.4  ezért 
nem jelenik meg jellemzően például a cigányság mint etnokulturális csoport a fotókon;  legfeljebb egy-
egy cigányzenész portréjával találkozhatunk. 
 A fényképeken azonosított neológ zsidók elsősorban a polgári középosztály tagjai: hivatalnokok, 
magántisztviselők, orvosok, tanárok, tőkés vállalkozók, valamint családtagjaik. iritz Miksa ital 
nagykereskedő és likőrgyáros rendszeresen készíttetett portré- és zsánerképeket családjáról. A három 
iritz gyerek (György 1913, László 1917 és Margit 1919) ezért gyakran megfordult a műteremben. A 
róluk készült portrék általában egész alakosak, és az életkoruknak megfelelő tárgyak (általában játékok: 
hintaló, karika, három kerekű kerékpár, rongybaba, stb.) társaságában ábrázolják őket. Tudjuk, hogy 
egy ideig a gyerekek magántanára a fiatal József Attila volt.5  Mindhárman tanultak hangszeres zenét 
és sportoltak. György balettozott, a 6925. sorszámú fényképen balettcipőben és harisnyában, fehér, 
historizáló kosztümben, rizsporos parókával a fején állt modellt párjával. 
 Az 1920-as évek elején készített családi fényképükön (37. kép) a gyermekek vannak a középpontban, 
ahogy a család élete is köréjük szerveződött: iritz Miksa a kép szélére került, a gyerekeket vele közel 
azonos magasságba ültette Homonnai. Az apa sötét öltönyben, Margit fodros, fehér ruhában, a fiúk 
fehér matrózöltözetben ültek a kamera elé. A vízszintesen rendezett kompozíciónak a fotográfián a 
sötét és világos kontrasztja, a kezek helyzete és a fejmagasság váltakozása ad ritmust, és visz némi 
mozgalmasságot az egyébként statikus elrendezésbe.
 ezen a kiállításon láthatja a nagyközönség először a dr. Kecskeméti ármin neológ főrabbiról 
készített, eddig publikálatlan Homonnai-fotográfiát (38. kép). A tudós főrabbiról egy portrét és három 
zsánerképet készíttetett a művész az 1920-as évek közepén. A négy fotó más-más céllal készült, és a 
főrabbit különböző „szerepeiben” mutatja. Az első a zsidó közösség vezetőjeként ábrázolja. A kép egy 
háromnegyedes portré, amelyen a megszokott neológ papi ornátusban láthatjuk. Karosszéken ül, a kép 
statikussága a nyugalom, a béke és az állandóság érzését sugallja.6  A második, szintén háromnegyedes 
fotográfia Kecskemétit mint zsinagógai szónokot mutatja. Az engesztelőnapon és gyásznapokon viselt 
fehér öltözetét (kitli) viseli; határozott és büszke pózban áll a kamera előtt. A kép a koncepciónak 
megfelel, azonban a beállítás túlságosan mesterkéltnek, merevnek tűnik.7 A harmadik szintén 
zsánerkép, amely a tudós rabbit ábrázolja. Kecskeméti olvas, előtte nyitott könyv. Kissé előre döntött 
fejét félprofilból láthatjuk. A vízszintesen, jobbra rendezett kompozíción a fej, a jobb kézfej és a bal 
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váll háromszöge ad némi ritmust a nyugalmat, bensőségességet és intimitást sugárzó képnek. A három 
fotó egységet alkot. A fotók egyértelműen megmutatják, hogy Kecskeméti ármin milyen szerepekben 
akarta láttatni magát, emellett az is megtudhatjuk, hogy Homonnai (aki maga is neológ zsidó) milyen 
képi toposzokat használt, hogy a főrabbi által közölni kívánt üzenetet megjelenítse.
 Az ortodox zsidóság vagyonos tagjai szinte kivétel nélkül kereskedők, főként hagymaexportőrök. 
A Homonnai-hagyaték képein egyértelműen látszik, hogy az ortodoxiának ez a vagyonosabb rétege a 
polgárosodás bizonyos értékeit elfogadta. A nagyméretű portrék, családi képek készítésének igénye a 
polgáriasodottabb ortodox családoknál egyértelműen megjelent.    
 perlmutter Lipót hagymakereskedő az eötvös utcában lakott családjával. Fia szerint: „Jómódban 
éltünk. Semmi sem hiányzott nekünk. Apám segített, akin tudott”.8 A családról több portré készült a 
harmincas években. ezeken a családfő mindig fedett fővel és szakállal látható, de hosszú pajeszt nem 
viselt. Felsége az egyik képen mintás, az alkarját csupaszon hagyó ruhában látható. Valószínűleg a 
haját sem vágatta le, így nem viselt parókát, de fejét minden esetben csaknem teljesen elfedő, divatos 
kalapokat hordott.9  
 A zsidó ortodoxia (is) igen differenciált volt, mind anyagi mind vallási tekintetben. A vagyonos 
réteg általában polgáriasodottabb, a szegényebb családok viszont megjelenésükben jobban megőrizték 
az ősi tradíciókat. A férfiak viselete zsidó kalap, sötét zakó vagy kabát; minden esetben szakáll, pajesz. 
A nőknél zárt, hosszú ruha, paróka, rajta általában kendő, ritkábban kalap. A kiállítás anyagában 
megtekinthető fiatal zsidó férfi portréján a modell zsidó kalapot, gondosan nyírott szakállt és 
a füle mögé simított hosszú pajeszt visel, azonban szürke, vékonyan csíkozott, elegáns zakót hord 
csokornyakkendővel (39. kép).  
 Amint korábban írtam, az ortodox hitközségen belül külön közösséget alkottak a haszid irányzathoz 
tartozó zsidók, akiket a makóiak „hószeteknek” hívtak. Ők még szigorúbb öltözködési szabályokat 
követtek, gyakran jártak térd alá érő kaftánban.
 Az ország legnagyobb ortodox zsidókat ábrázoló egységes anyaga a Homonnai-gyűjtemény. A képek 
azonban nem adnak teljes képet a két háború közötti ortodox zsidó közösségről. A legszegényebb 
kétharmadról nem, vagy alig készültek felvételek. Családi képeket sem készített minden vagyonos 
família. A hagyatékban csupán öt-hét olyan család van, amely gyermekeivel fényképezkedett. A 
vagyonosabbak közül a fiatal párok készíttettek még fotográfiákat. A felvételek több mint kétharmada 
portré, főleg férfiaké. ezek elkészítésének elsősorban praktikus okai voltak. Mivel a kereskedelemmel 
foglalkozó ortodox zsidók sokat utaztak, útlevélkérelmeikhez esetenként két-két fényképet kellett 
csatolni. A Homonnai-hagyatékban lévő igen sok ortodox zsidó férfiportré főként ezzel az okkal 
magyarázható. 
 A Belz ábrahámné született Weisblum Hannáról készült egész alakos portré talán a legszebb 
ilyen jellegű fotó az ortodoxokról készült képek között (40. kép).10  A fiatal Belzné egy polgári miliőt 
idéző asztalkánál ül, előtte nyitott könyv. Az elegáns, magas támlás szék ívei és a modell testtartása 
harmonizál egymással. Homonnai a sematikus elemeket (asztal, szék, könyv) mesterien rendezte el, 
és komponálta meg a képet modellje személyiségéhez igazodva. Belzné Hanna kissé előredől, kezeit a 
könyv mellett nyugtatja, bal lábfejét előrenyújtja. Fején sötét kendő, az áll alatt lazán megkötve, amely 
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keretezi és kiemeli karakteres arcát. A szemek melegséget, intelligenciát és visszafogottságot tükröznek. 
A modell egész testét elfedi a ruha, csak arca és kezei látszódnak. ezeknek ad hangsúlyt Homonnai a 
képen. emellett az előrenyújtott lábfej ad (kissé merész) eleganciát a sötét, nyakig gombolt blúzban és 
bokáig érő, de rafinált gombolással díszített szoknyát viselő nőnek. 
 ismeretlen ortodox zsidó családot láthatunk az 41. számú képen. A séma szerint megkomponált 
fotográfia szigorú rendjét Homonnai több apró részlet finom elrendezésével oldotta fel. A meglehetősen 
zárt, kompakt kompozíciót a ruhák világos és sötét foltjainak, a magasság, a testtartás és a kezek 
harmonikus beállításával lazította fel. A megvilágítás, a fénykezelés még esztétikusabbá és meghittebbé 
teszi a képet. 
 A kifinomult esztétikai érzék és a magas szintű technikai tudás azonban önmagában nem elég a 
tökéletes kép elkészítéséhez. Homonnai Nándor közvetlensége, embersége és empátiája kellett ahhoz, 
hogy a fotográfiákon lévő egykori makóiakat ne csak szoborszerű alakoknak, hanem „élő, lélegző és 
érző” embereknek lássuk.

1 SZŰCS 1998. 19-30.
2 A makói zsidóságról lásd: Kecskeméti ármin: A csanádmegyei zsidók története. in: Csanádvármegyei Könyvtár 16. Makó, 1929., 
 GLeSZeR 2008., uRBANCSoK 2010
3 FoTó HoMoNNAi 7-30.
4 SZŰCS 1998. 22-23.
5 TóTH 2005.
6 Lásd: uRBANCSoK 2004. 87. 
7 GLeSZeR 2008. 976.
8 uRBANCSoK 2010.
9 uo.
10 Lásd még: FoTó HoMoNNAi 154.
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