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Sorsok 1944 – Zsidó fotográfusok Szegeden
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A két háború között hosszabb-rövidebb ideig Szegeden dolgozó mintegy hetven fényképész 
közül soknak alig ismerjük működését, tevékenységét. A zsidó fotográfusok közül mindössze 
négynek: Bäck Mancinak, Kárász Juditnak, Liebmann Bélának és Müller Miklósnak a munkás-
ságával foglalkoztak a kutatók eddig részletesebben. Ők mindannyian túlélték más-más módon 
a vészkorszakot, ketten közülük akkor már külföldön dolgoztak, Liebmann Béla pedig munka-
szolgálatot teljesített, miközben a családját deportálták. Másik nyolc fényképész sorsáról is szól 
a tanulmány: Gábor Endre, Gömöri Sára, Rónai József, Rutkai Aladár, Szabadi Tibor, Székely 
Sándor, Vitkay Ilona és Vitkay Felicia.

A két világháború közötti időszakban mintegy hetven iparigazolvánnyal rendelkező fényképész dolgozott 
több-kevesebb ideig Szegeden (Fári 2017). Legtöbbjük rendelkezett műteremmel, de a riport- és a szociofotó 
területén is kiemelkedő egyéniségeket találunk, akik közül nem mindenki volt hivatásos fényképész.

A zsidó fotográfusok közül mindössze a következő négynek a munkásságával foglalkoztak a kutatók eddig 
részletesebben: Bäck Manci (Gömör 2003), Kárász Judit (Szabó 2014), Liebmann Béla (Apró 2014), Müller 
Miklós (Lengyel 2014). Ők mindannyian túlélték más-más módon a vészkorszakot, ketten közülük (Kárász 
és Müller) akkor már külföldön dolgoztak, Liebmann Béla pedig munkaszolgálatot teljesített, miközben a 
családját elhurcolták. Szegedről a deportáló vonatokat 1944. június 25-én, 27-én és 28-án indították (Molnár 
1995). A Szegedi Zsidó Hitközség több doboznyi, névsorba rendezett iratanyagában (Visszatérő deportáltak 
kérvényei 1945) a fényképészek közül Dr. Bedőné Gömöri Sári, a Vitkay nővérek és Liebmann Béla kérvényei 
találhatók meg. Szabadi Tibor munkaszolgálatosként az orosz harctérre került és onnan jött vissza. Gábor 
Endre, Rónai József, Rutkai Aladár sorsa 1944-ig követhető. A nevek mellett két évszám található: az egyik a 
Szegedi Ipartestület által kiadott fényképész iparengedély dátuma, a másik az önálló ipargyakorlás befejezésének 
időpontja, ami szintén az Ipartestület iratanyagában olvasható.

Bäck Manci (fotósként dolgozott: 1915–1949 között)

Bäck Manci (Vágvecse, 1891 – Budapest, 1989) apja Bäck József fakereskedő, anyja Singer Berta. A család 1901-
ben költözött Szegedre. Bäck Manci Budapesten és Bécsben tanult fotografálni. Szegedre a háború kitörése 
után tért haza, 1915 elején kezdett el dolgozni fényképészként. Nem volt kirakata, nem kereskedelemre, hanem 
művészi felvételekre rendezkedett be. Kedvenc témája a hajlékony női test, ami a tánc képzetét kelti. A város 
szellemi életének szinte valamennyi kimagasló alakjáról készített művészi portrékat. A szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban őrzött nyolc képe a lebontásra került ősi városrész, a Palánk árvíz előtti házait, utcáit örökítette 
meg.

1921-ben házasodott össze dr. Szekerke Lajos városi ügyésszel, leányuk, Mária 1924-ben született. Férje 1940-
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ben elhuny, Bäck Manci további életéről kevés adat maradt, 58 éves koráig dolgozott, majd az 1950-es évek 
elején a fővárosba költözött lányához.

Válogatott műveiből előbb Budapesten a Kiscelli Múzeumban, majd 2005-ben Szegeden, a Móra Ferenc 
Múzeumban nyílt kiállítás. 2018-ban Szegeden a REÖK Művészeti Galériában rendeztek nagyszabású 
kiállítást műveiből.

Gábor Endre (fotósként dolgozott: 1920–1944 között)

Gábor Endre (Csantavér, 1892. január 7. – ?, 1944) 1920-ban kapott iparengedélyt Szegeden. Szülei dr. Gottlieb 
Ede és Landesberg Teréz. Első felesége (1921) a Baján lakó Lőwy Margit.

A Szegedi Zsidó Egyházközség deportáltak névsorában (1944) Gábor Endre fényképész egyedül van 
feltüntetve. 1944. június 15-i dátummal holttá nyilvánították. A Szeged Város Árvaszéki Iratai szerint Gábor 
Endre gyermektelen, szülei elhaltak, második neje Kertész Terézia 48 éves, Huszár u. 1. sz. alatti lakos, testvére 
dr. Gábor Antal 60 éves orvos, szabadkai lakos.

Kiváló portréi mellett a szegedi múzeum negatívtárának nagy értékű darabjai Gábor Endre városfotói, a 
felsővárosi és a belvárosi templomról készített külső és belső felvételei.

Gömöri Sári (fotósként dolgozott: 1916–1949 között)

Gömöri Sári Szegeden született 1893. május 9-én, apja Gömöri Lajos könyvelő, anyja Fischof Vilma, a szegedi 
izraelita elemi iskola tanítónője. 1917-ben házasságot kötött Bedő Imre (1889) nagyváradi születésű temesvári 
orvossal. Két fiútestvére az I. világháború alatt halt meg.

Gömöri Sári 1916-ban, 23 évesen nyitott fényképész műtermet a Kállai Albert (Híd) utca 3. szám alatt. Többször 
volt külföldi tanulmányúton. 1931-ben átvette Rónai Dénes udvari fényképészmester szegedi műtermének 
vezetését a Széchenyi tér 2. szám alatt. 1932-ben műtermét a lakásán, a Deák Ferenc u. 4. szám alatt, az 
emeleten rendezte be. Hirdetése szerint készített „portrait-fotó grafikákat”, gyermekfelvételeket, otthoni, ipari 
és reklám felvételeket, valamint diapozitíveket. 

A Szegedi Zsidó Hitközség iratai között a deportáltak összeírásában (1944) a Bedő házaspárral csak Magdolna 
leányuk (1927-2016) szerepel a névsorban. Nem ismerjük, mi történt a családdal a vészkorszak idején. 1945 
nyarán a deportálásból hazaérkeztek és június 1. dátummal Dr. Bedő Imre és neje fehérneműt és cipőt kért 
kiutalni egy férfi és két nő részére, majd a nagy templomban megtalált saját bútoraik kiadását kérték. 

1946. évi hirdetése szerint műtermében újra dolgozott, ahol Rónai Józsefnél készült fotókról is készültek 
utánrendelések. 1949-ben található az utolsó hirdetése a helyi újságban.

Kárász Judit 

Kárász Judit (Szeged, 1912. május 21. – Budapest, 1977. május 30.) apja Kárász József bankár, anyja Szivessy 
Mária, a szegedi nőmozgalom egyik megalapítója. A szakma alapjait Kellner látszerész- és fotóüzletében 
sajátította el, főként a laborálásban szerzett gyakorlatot. Érettségi után a Párizsban élő építész nagybátyja 
segítségével beiratkozott a dessau-i Bauhausba, de két féléven keresztül Párizsban is képezte magát. 1932-től 
tagja lett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. A csoport falukutató munkája során és a szülővárosában 
készült szociófotóiból rendezte Buday György 1933-ban Kárász Judit egyetlen, életében készült kiállítását. 

Kárász Judit előbb Németországban dolgozott, majd tíz éven keresztül Dániában élt, ahonnan 1949-ben tért 
vissza Magyarországra. Itthon az Iparművészeti Múzeumban fényképészként dolgozott. 

Kárász Judit születésének 100. évfordulóján műveiből Szegeden, a Kass Galériában nyílt kiállítás.

Liebmann Béla 

Liebmann Béla (Temesvár, 1899. június 23. – Szeged, 1996. december 18.) optikusnak és orvosi műszerésznek 
tanult. Első fényképe nyomtatásban 1919-ben jelent meg Temesváron, ahol lefényképezett egy Zeppelint. 1921-
ben Budapesten megismerkedett Vér György újságíróval, akinek cikkeihez fotókat készített. Hamarosan több 
pesti újság közölte felvételeit. Szegeden 1922-ban telepedett le, látszerész üzletben helyezkedett el, majd 1927-
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ben önállósította magát, optikus üzletet nyitott. Közben felfedezte és dokumentálta a Tisza-parti város életét 
és megörökítette a városba érkező színészeket, politikusokat, művészeket, tudósokat. 1931-től a meginduló 
Szegedi Szabadtéri Játékokat fényképezte. Fővárosi újságok is szívesen közölték képeit, annak ellenére, hogy 
mint fényképészt a Szegedi Ipartestület csak 1937 januárjában vette nyilvántartásba.

A munkaszolgálatból 1945. január 5-én tért haza Szegedre. Családja, felesége és kislánya a deportálásból nem 
jött vissza. Liebmann Béla május 25-i dátummal kérte ruhanemű, ágynemű, fehérnemű kiutalását. Másik, 
dátum nélküli irattal a gettóbeli lakásból függönyöket, szőnyegeket igényelt vissza. Folytatta fényképészi 
munkásságát. Számos fényképkiállításon vett részt sikeresen. 1951-ben alapító tagja lett a Szegedi Fényképész 
Szövetkezetnek, a Délmagyarország napilapnál fotóriporterként dolgozott.  Közel hetven évig fényképezte 
Szegedet. 

Archívumának nagy része a szegedi Móra Ferenc Múzeumba került.

Müller Miklós (Nicolas Muller) 

Müller Miklós (Nicolas Muller) (Orosháza, 1913. április 18. – Andrin, 2000. január 3.) apja Müller Jenő 
ügyvéd, anyja Grossmann Irma. A szegedi egyetem jogi karán 1931-1936 között tanult, itt megismerkedett 
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumával. Nagy hatással voltak rá Kárász Judit szociófotói. Egyetemi évei 
alatt Radnóti Miklóssal közös albérletben lakott, ezek az évek az egész pályáját meghatározták. Diplomája 
után apja orosházi ügyvédi irodájában dolgozott, majd Budapestre költözött. 1938-ban, a zsidótörvényektől 
tartva emigrált, Párizsba, majd Portugáliába utazott. 1940-1947 között Tangerben, 1947-től Spanyolországban 
élt, itt vált nagy tekintélyű fotóművésszé. Madridban portréműtermet nyitott, képeit közölték a spanyol lapok. 
1967-ben hat könyve jelent meg Spanyolországról. 

A harmincas években készült fotóiból negyvenet a szegedi múzeumnak adományozott. Szülővárosában, 
Orosházán nevét galéria őrzi.

Rónai József (fotósként dolgozott: 1931–1944 között)

Rónai József (Sarkad, 1894 – ?, 1944) az öt Rónai testvér között a legfiatalabb. Szegeden 1926-ban kezdett 
dolgozni bátyja, Dénes (1875–1964), az ”udvari(as) fényképész” (Kincses et al. 2006) fióküzletében a Széchenyi 
tér 2. szám alatt. Rónai Dénes a budapesti műterme fenntartása mellett nyitotta a szegedit, amit öccse 
önállósulása után 1932 februárjában adott át Székely Sándornak. 

Rónai József 1931-ben a Kárász u. 10. szám alatt nyitott saját nevén üzletet. A Szegedi Ipartestület lajstroma 
szerint munkakönyvét 1915-ben Budapesten kapta. Hirdetéseiben magát müncheni akadémiát végzett 
fényképészmesterként ajánlotta a közönség figyelmébe. Felesége Lőwy Júlia (1907), gyermeke Péter Miklós 
(1933). „Apja vidéki pék volt – eredetileg Rosenberg, de már ő is a Rónai nevet használta, ő volt Rónai Fülöp 
–, de folyton tönkrement, folyton költözött egyik kisvárosból a másikba. Békés megyéből származtak, de aztán 
mindig máshol működött” (Gábor Marianne). 

A deportáltak névjegyzékében a Kárász u. 6. szám alatt összeírt családdal együtt szerepel Rónai Fülöpné 
(Rácalmás, 1853) is, aki „Szegeden élő fiát látogatta meg, amikor kezdték összeszedni az embereket. Őt is 
bevagonírozták, onnan vitték el, kilencvenéves korában. Véletlenül volt pont akkor ott. Elpusztult. […] Rónai 
József Szegeden élt. Nem élte túl a háborút. Feleségét és kisfiát Auschwitzba deportálták, mind odavesztek” 
(Gábor Marianne). 

Rutkai Aladár (fotósként dolgozott: 1912–1944 között)

Rutkai Aladár (Arad, 1890 – ?, 1944) és Vitkay János 1912-ben nyitott műtermet a Kárász utca 15. szám alatt. 
1933-ban Vitkay kilépett az üzletből. 

Rutkai Aladár és felesége, Krausz Erzsébet 1937-ben vette fel a református vallást. Rutkai Aladárt, mint minden 
zsidó férfit, fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, vélhetően valamelyik délvidéki internáló táborba került, 
majd nyoma veszett. 

Bakó László lelkész, a Szegedi Református Egyházközség esperese, valószínűleg a család kérésére, 1944 május-
júniusában több egyházközségnek is írt levelet keresése ügyében, eredménytelenül. Az 1944. április 26. és május 
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27. között lezajlott, úgynevezett délvidéki akció (a délvidék kiürítésére, „zsidótlanítására” irányuló akció) idején 
a megkeresett lelkészek arról tájékoztatták Bakó Lászlót, hogy a hatóságok nem együttműködőek, a keresztény 
papokat nem engedik be az internáló táborokba, nem tudnak az ott levőkről információt szerezni (Tóth 2016). 
A keresztény egyházak hivatalos hozzáállására jellemző, hogy az áttért zsidó híveik tartózkodási helyéről csak 
augusztusban kértek adatokat a helyi plébániáktól, amikor már a szegedi deportálások is lezajlottak. 

Rutkai Aladárnak, feleségének és gyermeküknek, Rutkai Bélának (1937) a neve megtalálható a szegedi 
zsinagógában a Mártírok falán. 

Szabadi Tibor (önálló fotósként dolgozott: 1935–1951 között)

Szabadi Tibor (Szeged, 1914. szeptember 21. – Szeged, 1993) apja Szabadi Károly temesvári illetőségű vasutas, 
anyja Deutsch Berta, aki Miskolcon született. Az 1939-es iparos összeírásban a zsidó iparosok között sorolták 
föl. Neve megtalálható a szegedi deportált zsidók jegyzékében édesanyjával és testvérével, a fodrászként dolgozó 
Ibolyával (1916) együtt. Őt azonban fegyvertelen munkaszolgálatra rendelték, és az orosz frontra került. Az 
itthon maradt családját az 1944 júniusában lezajlott deportálások idején Auschwitzba vitték, ahonnan nem 
jöttek haza. Szabadi Tibor 1944-ben Tarnapolnál orosz fogságba került, az orosz hadsereg oldalán harcolva tért 
haza. 1950-ben az iparát a Teleki u. 5. szám alá helyezte át. 

Szabadi Tibor első felesége Palics Erzsébet, akitől két fiuk született, György Jenő (1946) és ifj. Jenő (1949). 
Mindketten fényképészek lettek.

1951-ben tizenhat fővel megalakították a Szegedi Fényképész Szövetkezetet, melynek Szabadi Tibor 26 évig 
volt az elnöke. 

Vitkay Felicia és Ilona (cégnév alatt dolgoztak: 1933–1934 között)

A Vitkay nővérek apjuk és nagybátyjuk, Rutkai Aladár műtermében tanulták ki a fényképészetet. Önálló 
iparukat 1933-ban keltezték és a közös fényképészetük 1934-ben szűnt meg. Vitkay Felicia (Arad, 1912. január 
4. – Szeged, 1996) 1948-ban házasságot kötött Majtinszky Lászlóval.

Vitkay Ilona (cégnév alatt dolgozott: 1935–1952 között)

Vitkai Ilona (Szeged, 1913 – Szeged, 1992) 1935-ben kért saját nevére iparigazolványt a Kárász u. 13. szám alá. 
1936-ban testvére, Vitkai Felícia és nagybátyja, Rutkai Aladár is belépett az üzletbe. Iparuk 1952-ben szűnt 
meg. 

A Vitkay nővérek 1936 -ban keresztelkedtek reformátussá, édesanyjuk, Rutkai Regina 1943 decemberében tért 
át a református hitre. 

Szegedről a deportáló vonatokat 1944. június 25-én, 27-én és 28-án indították. Az anyai ágon zsidó Vitkay 
nővéreket is deportálták édesanyjukkal együtt, ahonnan ők ketten 1945-ben tértek haza. Júniusban felsőruhát, 
fehérneműt, ágyneműt, lakószoba berendezést kértek a zsidó egyházközségtől, augusztusban több lakásban 
fölismert, a gettóbeli lakásukból származó saját berendezési tárgyaikat kérték vissza.

A Szegedi Izraelita Hitközség iratanyagában őrzött összeírás szerint 1948-ban Lengyel Lőrincné sz. Vitkay 
Ilona és Vitkay Felicitas (szüleik Vitkay János fényképész és Rutkai Regina) visszatértek a keresztény egyházból 
a zsidó közösségbe.

Adattárunkban nagyon röviden összefoglaltuk a szegedi zsidó fényképészek életrajzi adatait. A vészkorszak 
idején a szegedi fotósok is osztoztak a zsidóság sorsában (gettóba telepítés, munkaszolgálat, deportálás). 
Kiváló mesterek estek áldozatul: Gábor Endre, Rónai József, Rutkai Aladár. Liebmann Béla és Szabadi Tibor 
munkaszolgálatosként élte túl a korszakot, miközben családjukat elvesztették. A deportáltakról is keveset tudunk. 
A túlélők folytatták mesterségüket, önálló műtermi működésüknek az 1951-ben bekövetkezett államosítás 
vetett véget, a Szegedi Fényképész Szövetkezet foglalkoztatta azokat, akik még akkor is fényképészként 
tevékenykedtek.



24

1. kép Bäck Manci Szegfű u. 1926 (mfm_t84.18.8.)

2. kép Gábor Endre Somogyi utca Simonyi fényképészet (mfm_t93.96.11.)
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3. kép Gömöri Sári Doberdói fa a múzeum előtt 1916 (mfm_t91.43.1.)

4. kép Bedőné Gömöri Sári kérvénye
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5. kép Kárász Judit Piac a kultúrpalota előtt 1933 körül (mfm)

6. kép Liebmann Béla Zsinagóga bútorokkal (mfm_t518)
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7. kép Liebmann Béla kérvénye

8. kép Müller Miklós Radnóti Miklós, Szeged 1934 (mfm_it2014.3.26.)
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9. kép Rónai József Tóth Kata diákszínjátszó 1940 (mfm_t2000.17.4.)

10. kép Rutkay fotó 1938 Férfi képmás (mfm_t2001.23.8.)
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11. kép Szabadi Tibor Karácsony 1930-as évek (mfm_t2005.11.52.)

12. kép Vitkay Nővérek Csoportkép (mfm_t2002.37.19.)
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13. Vitkay nővérek kérvénye
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Seventy photographers worked in Szeged for a longer or shorter period between the two wars, many of whom 
we hardly know their activities. So far, researchers have only dealt with the work of four Jewish photographers 
(Manci Bäck, Judit Kárász, Béla Liebmann and Miklós Müller) in more detail. They all survived the Holocaust 
in different ways, two of them were working abroad, and Béla Liebmann worked in Labor Service while his 
family was deported. The study is also about the fate of eight other photographers: Endre Gábor, Sára Gömöri, 
József Rónai, Aladár Rutkai, Tibor Szabadi, Sándor Székely, Ilona Vitkay and Felicia Vitkay.


