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Makói életképek a Homonnai fényképészcsalád szemével

Makó, 2018. június 23-tól 2018. augusztus 15-ig

A makói  József Attila Múzeumban őrzött  un.  Homonnai-hagyaték 16 000 darab,  korábban már

digitalizált üvegnegatívjaiból válogatták a rendezők a kiállítás anyagát. A fényképészcsalád 1904-

től 1936-ig terjedő időszakban alkotott Csanád vármegye központjában, Makón és környékén. A

fotóanyagot  különböző  kiállítás-technikai  eszközöket  felhasználva  mutatták  be  a  múzeum

munkatársai.

A  rendezők  szándéka  volt,  hogy  reprezentatív  keresztmetszetet  adjanak  három  évtized

anyagából.  A látogatók  megismerhették  a  fényképészcsalád  történetét,  és  az  általuk  készített

felvételeken  keresztül  betekintést  kaptak  a  pezsgő  vármegyeközpont  lakosságának  életébe,

társadalmi  sokszínűségébe.  A kiállítás  alapját  azok  a  rögzített  pillanatok  adták,  amelyek  mára

társadalom-,  kultúr-  és  helytörténeti  emlékké  váltak.  A tárlat  a  portréfotózás  adott  korszakának

kultúrtörténeti és technikai körülményeit is feltárta. A múzeumba betérő érdeklődők ugyanakkor

egy lassan feledésbe merülő szakmához is közel kerülhettek.

A hagyaték  anyagában  lévő  üvegnegatívokról  készített  nagyított  tablók  futottak  végig  a

falakon tematikai egységekben elkülönülve. A képeken megjelenő parasztok, polgárok viseletének

változásait bemutató,  a paraszt-polgárosulás fényképeken is követhető folyamata mellett kiemelt

fontosságú  volt  pl.  az  irodalomtörténeti  értékű  József  Attilát,  Juhász  Gyulát  és  Móra  Ferencet

ábrázoló képek szerepeltetése.

A látogató  figyelmét  külön  tematikus  egység  hívta  fel  arra,  hogy  Makón  a  20.  század  első

évtizedeiben közel háromezer zsidó élt. A fennmaradt negatívokon láthatók ortodoxok 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.

A kiállítás  keretében a  fényképekhez köthető tárgyak is  a  kiállítótérbe kerültek.  Így pl.  a

korabeli  viseletek,  festmények,  szobrok,  varrógép,  cimbalom,  fényképezők,  üvegnegatívok.  A

család  különféle  fotófelszerelései  így  pl.  pecsétcsomó,  fotóműhely  lámpabura  égővel,

nagyítódoboz, előhívódoboz, Fehér és Társai fotócikk-doboz, vaku égők, fa képkeret, Homonnai

levélpapír, Homonnai boríték, „Sifor” boríték fotópapírhoz, Tenzi negatívtartó, Homonnai Nándor

feliratú  passzpart,  üvegnegatív  doboz,  Hafa  katalógus,  Homonnai  megrendelő,  Crystallum üres

diakeret, üvegdia, fotópapír, fotóvágó szerkezet, fém- és faállványláb stb.



Nagy népszerűségnek örvendett pl. az az enteriőr – szelfpont –, amelyben fényképezkedni

lehetett, és a fényképet nyomtatást követően a Homonnai Fényképészeti Műterem bélyegzőjével (ez

másolat volt) hitelesítve haza lehetett vinni.

A kiállításban berendezésre került egy korabeli szobabelső, ezzel kívántuk közelebb hozni a

20. század elejének polgári lakáskultúráját.  A látogatók egyik kedvence volt Homonnai műtermi

fényképezője,  fotóállványa  és  a  korabeli  –  filmes  –  fényképezők  kiállítása  és  működésük

ismertetése.

A kiállításban  fontos  szerepet  kapott  a  múzeumpedagógia.  A foglalkozások  keretében  a

digitális  világ  előtti  technikákkal  lehetett  megismerkedni.  A gyerekek  –  és  a  felnőttek  is  –

kipróbálhatták pl. a korabeli filmelőhívást és a nagyítást. Ebben a makói Fotóbarátok Köre volt a

múzeum segítségére. A gyerekek a Homonnai fényképekből készített puzzle-ét is összerakhattak.

A digitális  fotózás  elterjedése  a  fényképezést  a  mindennapok  részévé  tette.  A kiállítás

bemutatta,  hogy  mekkora  szakmai  ismerettel  kellett  rendelkeznie  egy  fotóműtermet  fenntartó

iparosnak.  Gyakorlatban  is  kipróbálható,  interaktív  módon  hozta  közelebb  a  látókhoz  a

fényképezést, annak szerepét a kollektív és egyéni emlékezet fenntartásában.






