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A fotómûvészetet kedvelõk nagy örömére

Magyarországon az utóbbi évtizedben szebbnél-szebb

fotókönyvek, albumok jelentek meg a régi és híres

fényképészek életmûvérõl. Az avatott szerzõk sok-

szor sokéves kutató munka után adtak teljes körû

bemutatást egy-egy már közismert fényképész mû-

ködésérõl. A magyar nõi fotográfusokkal és

alkotásaikkal is foglalkozott egy emlékezetesen szép

kötet1 – de ebben Bäck Manci nem szerepel.

Hogyan lehetséges, hogy most e szerény kötet,

egy országosan szinte teljesen ismeretlen, az imént

említett összefoglaló mûben sem szereplõ fotográfusnõnek kíván emléket állítani? Elmondom.

Adódik ez abból, hogy jómagam Szegeden születtem, és mint ahogy a kötetben szereplõ felvétel

bizonyítja, Bäck Manci gyermekkoromban rólam is készített felvételt, édesanyám társaságában.

Mivel mindkét szülõm több mint három évtizeden át gimnáziumi tanár volt Szegeden, az akkor

még nyolc osztályos leány középiskolában – sorra tanították a város minden családjának gyermekeit.

Sokat hallottam tõlük, a késõbb elõttem is ismerõsen hangzó nevekrõl. Bäck Manci fotográfus

leánya, Szekerke Mária is kedves tanítványuk volt. 1997-ben újra kapcsolatba kerültem dr. Szekerke

Máriával, aki már több évtizede Budapesten élt, s szegedi idõszakából jól ismert engem, mint tanár-

nõjének, Margit néninek (= anyám) egyetlen fiacskáját. Két ízben is kellemesen elbeszélgettünk

a Bem utcai lakásán, ahol együtt élt édesanyjával, a volt szegedi fotográfussal, annak 1989-es

elhalálozásáig. A sorsot irányító jelnek lehet felfogni, hogy látva érdeklõdésemet, megajándékozott

három Bäck Manci alkotással, nevezetesen Kiráy-König Péter, Mezei Mária és Erdei Ferenc portréi-

val. Lassan érlelõdõ elhatározás nyomán 2001-ben összeállítottam és megjelentettem egy kötetet

Kis Fotótéka2 címmel, melyben az egész oldalakon reprodukált 105 fotó között az említett három

Bäck-felvétel is szerepelt. A kötet még szakkörökben is érdeklõdést keltett és a három neves egyénrõl

készített szegedi Bäck-portrét többen kiemelték és dicsérték.

•

Ezen õszintén elmondott, teljességében szubjektív elemek vezettek oda, hogy dr. Szekerke Mária

2000 márciusában történt hirtelen elhalálozása után, lassan helyénvalónak láttam, ha megkísér-

lem Bäck Manci fényképészeti tevékenységének az összefoglalását. Ennek hiányában, bizonyára

lassan a teljes feledés homályába merülne az életmû, hiszen nincs családi leszármazott. Az elgondolást

az tette megvalósíthatóvá, hogy dr. Kéri György biokémikus kutató, akihez dr. Szekerke Mária

hagyatéka részeként a még megmaradt Bäck Manci anyag is oda került, a jelen mû létrehozása

reményében számos fényképet és dokumentumot átengedett részemre. Ezért ezúton is kifejezem

hálás köszönetemet. A családi emlékek egyetlen élõ tanújától, Lakner Károlyné, Kováts Zsuzsától

BEVEZETÉS
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(dr. Szekerke Mária apai ági I. fokú unokatestvérétõl) sok eligazító információt kaptam, melyekért

szintén hálás köszönetet mondok e helyen is.

•

Lássuk ezek után a visszahúzódó természetû Bäck Manci fényképészi pályafutását, ahogy azt

a messze nem kellõ számú adatból összeállítani lehetett, mûködésének évtizedeit beleágyazva

az idõszakra jellemzõ szegedi közéletbe. Vagyis e mû célja bemutatni egy XX. század elsõ felében

munkálkodó, és a bemutatásra kerülõ alkotások alapján jogosan mondhatni jelentõs mûvészi érté-

ket produkáló fényképésznõ, még senki által e hazában nem méltatott tevékenységét. Ez ideig

szinte kizárólag olyan fotográfusok teljesítményét lehetett a kiadványok lapjairól megismerni, akik

országunk túlcentralizált szerepû fõvárosában, Budapesten fejtették ki mûködésüket, míg Bäck

Manci kizárólagosan egy vidéki magyar város keretei között igyekezett magát megvalósítani.

 •

Elõrebocsátjuk, hogy bár fényképészünk születésekor a Margit nevet kapta, névjegye tanú-

sága szerint is – a hivatalos iratok kivételével – kizárólag a Manci nevet használta, amit esetében

mûvész-névnek nevezhetünk.

A könyv megjelenését a NOVARTIS  HUNGÁRIA Kft tette lehetõvé.
A kötetet az  ARCUS STÚDIÓ gondozta.
A könyv létrehozásához nyújtott segítségükért a következõknek mondok hálás köszönetet:

dr. Apró Ferenc, Cserba Elemér, E. Csorba Csilla, Fejér Zoltán,
dr. Kéri György, Lakner Károlyné,  Markovics Zsolt,
dr. Péter László, Somoghy Kálmánné, T. Knotik Márta.
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Bäck Manci éveket töltött Bécsben, jó helyeken

tanulva a fotográfiát. Szakmai mûködésére életre

szólóan meghatározó lehetett ez a tanulmányi idõszak.

1910-11 körül, még abszolút békeidõben, 20 éves kora

körül kerülhetett a pezsgõ életû nagyvárosba, s ada-

taink szerint ez az idõszaka 1913-ban már be kellett

hogy fejezõdjék.

A Bécsben készült felvételek közül három be-

mutatására van lehetõség, melyek Bäck Manci ottani

mûtermi tevékenységével kapcsolatosak.

Az elsõ kép egy táncosnõt ábrázol, s a hátlapon a

grafittal feljegyzett név, Lucy Kieselhausen - sokat mondó. 1920-ban, a táncról, mint mûvészi

munkáról írt könyvben3 a 24 felsorolt híresség között Kieselhausen teljes alakú fényképe is szerepel.

Mint színész is híressé vált a maga korában, pl. Asta Nielsennel együtt szerepelt az 1923-ban

készült Erdgeist címû Hollywood-i filmben. A világhírre szert tett színészek és táncosnõk

képeslapjait kínáló svéd honlap a Lucy Kieselhausen-t ábrázoló példányt is ajánlja megvételre.

A szintén majd száz évvel ezelõtti második kép, teátrális beállítást, s rafinált ruhakivágást

mutat. A fotón nincsen jelzés, hátoldalán egy név szerepel: Charlotte Wilke, amelynek eredetére

nem sikerült rábukkanni.

A harmadik kép bizton bécsi eredetét a hátlapon látható gumibélyegzõ bizonyítja. A szak-

emberek körében híres, nevezetes foto-atelier-rõl van szó! A Bécsben született Dora Kallmus (1881

– 1965), Madame D’Ora néven mûködött és 1907-ben nyitotta meg mûtermét szülõvárosában.

Megelõzõen festészeti tanulmányokat Hans Makartnál, fotóstúdiumot Nicola Perscheidnél vég-

zett. Az Atelier D’Ora névre hallgató mûteremben férjével Arthur Benda-val együtt dolgozott.

A Wipplinger Str. 24-ben készült felvétel is a színházi világgal kapcsolatos, amit a hátlapon fellel-

hetõ ceruzaírás bizonyít: „Frl. Hofmann vom Opera ballett in weissen Crep de Chine Sommerkleid

mit mephisto Aufputz. Modell Zwiback.” – Bäck Manci biztos, hogy 1913 után már nem mûköd-

hetett itt, mert Dora Kallmus ekkor – egy idõre – Berlinbe távozott. A fényképésznõnek már ekkor

nagy híre volt Magyarországon is, hiszen „A Fény” szaklap 1914-es évfolyamában igen sok D’Ora

kép reprodukcióját láthatjuk.

Könyvünkben az elsõ, már Szegeden készült fotó 1915-bõl való. Ebben az évben nyitott (új?)

mûtermet a 24. évében lévõ Bäck Manci. Bizonyosra vehetjük, hogy már a megelõzõ években is

szorgosan fejtette ki fényképészi tevékenységét, hiszen Juhász Gyula kis versében (lásd Életút) már

1914-ben megörökítette Bäck Manci ilyetén munkásságát.

Az új mûteremre vonatkozóan szerencsére a Szegedi Napló 1915. április 18-i vasárnapi száma

pontos híradást tartalmaz. A „Mûvészet” rovatban aláírás nélkül jelent meg a cikk, de nagyszerûen,

BÄCK MANCI
FÉNYKÉPÉSZETI
TEVÉKENYSÉGE
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szinte képi hitelességgel jeleníti meg az új Kölcsey utcai mûtermet, csak a házszámot nem közli.

Mint látjuk, bõven van utalás arra, hogy a fiatal magyar fényképész(tanuló) elõzõleg magába itta

Bécs mûvészetének levegõjét. Érdemesnek látszik az érdekes hangnemû írást teljes szöveghûséggel

közzétenni.

„BÄCK MANCI MÛTERMÉBEN

A házak külsõjén, az arcukon meglátszik, ha belül történik valami. A ház szemei: az

ablakok csak úgy tükrei a ház lelkének, mint az embernél. A nézésük, a fényük, a kifejezésük

elárulja, hogy mi megy végbe mögöttük. A Kölcsey-utcai komor, nyers téglával burkolt üzlet-

ház arckifejezése feltûnõen megváltozott. Az emeleten történt valami. Fehér tüll-függönyöket,

leányos gondossággal ráncba szedve és világos ultra-kék fényszûrõket látni az utcáról. Ott

fent valamit csinálnak, aminek köze van a mûvészethez, és valaki csinálja, akinek köze van a

lányszobához. Itt a lakók névsorába beírtak egy nevet, amellyel öröm lesz találkozni. Ide hoztak

valamit, amit szállító cégek nem továbbítanak, amit a lakók személyesen hoznak magukkal,

ha van belõle, a fiatalságból, az ízlésbõl, a kezdés kedvébõl. De azért, amit a bútoros kocsik

hoztak, az sem utolsó dolog.

Ilyen mûteremben, amelyet ennyi tudatos hozzáértéssel, finom látással és meggyõzõ ízléssel

rendeznek be, készülnek azok a fényképek, amelyeket, a fotómûvészet lehetõségeit bámulva és

a fotografikus piktúrát sajnálva, szoktunk az elõkelõ folyóiratokban élvezni. Itt biztos, hogy nem

kell nyaknyújtós inkvizíciós székbe ülni, lehetõleg barátságos arccal. Itt biztos, hogy nem kell veterán-

elnöki pózban forsriftos pihenj-állásban állni, egyik kezünket e célra odakészített üres dohányzó

asztalkára helyeznünk, míg másik karunkba merevedésnek induló menyasszonyunk kapaszkodik,

és mindketten végtelen gyöngédséggel nézünk egy gondosan meghatározott, de kifürkészhetetlen

pontra. Hanem itt figyelik és meglesik az embert, hogy mikor a legkarakterisztikusabb a portré

szempontjából és mikor a legkínálkozóbb artisztikus szempontból. Itt próbálnak és kísérleteznek, és

technikát választanak a modell sajátosságai szerint. Itt minden modell mûvészi probléma, amelyet

meg kell oldani, mûvészi alkalom, melyet meg kell fogni. Amíg a kép készül, itt nem üzletember áll

a vevõvel, hanem mûvész a feladatával szemben. Ide nem boltba jön az ember, hanem mûterembe,

ami különben meg is látszik már a küszöbrõl.

Már az entréé biztatóan fogadja a belépõt. Az elõkelõen kimért fekete lécek közül fehér-

aranysárga mintás szövet öleli körül a helyiséget, és a legfelsõ osztásba erõsített arcképek sokat

ígérõen néznek az emberre. A Wiener Werkstätte ízlése és anyaga, amelynek szinte specialitása

az elsõ benyomással meghódítani a szemet, itt is megteszi a magáét. Azért ilyen fogadószobára még

sem voltunk elkészülve. Pompás és intim, sokféle és egységes, színes és nyugodt egyszerre. A mély-

kék, aranyfrizes falak a különbözõ stílusú darabokat összefogják és összehangolják. A felvételek

céljából különbözõ karakterû bútorokra van szükség. A fogadó tulajdonképpen díszlettára a fény-

képész mûteremnek. De azért mégis lakályos, finom; valódi szobát csinálni belõle: ez az ami nehéz

és ami sikerült.

Van egy «Chippendale» stílusú garnitúra, tömör diófából, áttört vörösréz állványos japán

lámpával élénkítve. Van egy barokk és egy nehéz figurális faragásokkal ékesített reneszánsz sarok.
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Egy gyönyörû könyvszekrény, Anna királynõ stílusában, paliszanderbõl és szép kötéses, jól össze-

válogatott könyvekkel. Perzsa szõnyegek, mûvészi hímzések, nehéz selyem kendõk, porcelánok és

sok-sok virág emelik ennek az érdekes interieur hatását. Van egy kis öltözõ. Elragadó hely. Biedermeier

bútorok, paliszanderbõl, rózsafa intarziával, virágos mintájú bevonattal, alabástrom oszlopos zenélõ

órával és egy nagy ovális toalett-tükörrel. Érdemes a nõknek ide jönni fényképeztetni magukat,

hogy ebben az öltözõben öltözködhessenek.

A mûterem tágas, világos és a háttérfalakon kívül csak az egész intézmény büszkesége,

a »gép« áll benne. Hogy mit tud ez a gép, arról még sokat fognak beszélni. Van egy laboratórium,

amely úgy hat az avatatlanra, mint a laboratóriumok szoktak: kicsit szentély, kicsit patika, kicsit

konyha.

És végül itt van: Bäck Manci, aki mindezt megalkotta, összehozta, aki tanult, fáradott, költött,

talán pazarolt és most tud, és itt akar dolgozni – lehetetlen, hogy valami ne sikerüljön neki. „

Az anonim szerzõ 88 évvel ezelõtt párját ritkító stílusban alkotta meg újságcikkét. Milyen

szép metafora, hogy az ablakok a ház lelkének tükrei! Ugyanakkor az írás pótolhatatlan dokumen-

tum számunkra. Plasztikusan láttatja velünk Bäck Manci fényképészi mûködését a rég múltban.

Például a „világos ultra-kék fényszûrök” kifejezés arra utal, hogy napfénymûteremrõl van szó. Valljuk

be õszintén, ezen leírás nélkül messzemenõen nem tudnánk a kérdésben tárgyilagos véleményün-

ket kialakítani.

Közismert, hogy ekkor már sok évtizede a fényképészek mûtermeit a túlzsúfolt, biedermeier

stílusú berendezés jellemezte. A 24 éves hölgy a Bécsben látott új világot, a szecessziót óhajtotta új

mûterme falai közé varázsolni. (Bár biedermeier bútordarabról is említést tesz a cikk.) Ez nem csak

lakberendezési kérdés volt, hiszen a cikk is utal az ebbõl következõ „nem üzletemberi, hanem mûvészi

felfogás” szellemére. A bécsi mûhely, a Wiener Werkstätte, elsõsorban Josef Hoffmann nevéhez

fûzõdõen 1903-tól alakította ki az évtizedekre meghatározó belsõépítészeti, iparmûvészeti irányt.

El sem tudjuk képzelni, hogy a fényképszerûen megelevenedõ – bizonyára nem olcsón létrehozott

– szecessziós összképnek lehetett-e egyáltalán párja Szegeden? Az öltözõszobáról írottak – ahogy

kedvet csinál a hölgyeknek eljönni az ovális tükörbe nézni – a mai értelemben vett legjobb mar-

ketingnek is megfelelnek. Végül a gép, „az egész intézmény büszkesége”, vagyis a kor technikai

szokásának megfelelõen a komoly gép nagy faállványon helyezkedett el.

Mindezen miliõ messzemenõen arra utal, hogy Bäck Manci ugyan meg akart élni munkássá-

gából, de merõben új utakon kereste a boldogulást, nem kívánt ráállni a szakfényképészek kitapo-

sott útjára. Ennek formai bizonyítéka lehet, hogy nem is próbálkozott a már sok évtizede honos

fényképészeti termékek elõállításával. Bizonyára ezért nem ismerhettünk meg eddig egyetlen

egy,  a kor szokásához illõ, kartonra felkasírozott mûvet sem tõle. Pedig a fényképészek elõnnyel

használták ezt a kereskedelmi mûfajt, a hátoldal (a verso) reklámfelületként való értékesítésével.

Arra szabad következtetnünk, hogy a külföldön tanult fiatal fényképésznõ az új mûteremben azon-

nal a modernebb felfogású beállításokkal próbálkozott, s nagyobb méretû papírképeket bocsátott ki

a kezei közül. Formai újításával másokat, másképp kívánt lefényképezni – ahogy azt a császárvárosban

látta. Szinte ugyanaz a történet, amit legutóbb napvilágot látott remek kötetében Székely Aladárról

ír E. Csorba Csilla4, csak éppen Székely vidéki iparosság után váltott a mûvészi irányra. Õ egyébként
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nem utolsó sorban Ady Endre exkluzív fényképészeként alkotott híresen maradandót. Talán csak

Szeged korlátozta Bäck Mancinkat, hogy õ nem juthatott a zenitre?

Ahhoz képest, hogy a késõbbiekben alig találni Bäck Manciról említést a sajtóban, hihetetlen,

hogy a mûterem-nyitásról még két másik újság cikk is megemlékezik. A „Bäck Manci mûterme

megnyílt” írja:

elegáns mûtermének már állandó látogatója Szeged mûértõ közönsége, amely nem egyszerû mes-

terségnek, hanem mûvészetnek tartja a már annyira fejlett fotografálást – Bäck Manci, ez a kedves,

szimpatikus szegedi úrilány, amint szaktekintélyek állítják, valódi mûvész. Nem sablonosak a beállí-

tásai, nem ismert, kipróbált eszközökkel kíván hatni, mert az õ felvételei egy kulturált, sokat tanult,

intellektuális léleknek finom elgondolásai. – Bäck Mancinál a mûterem-megnyitás nem üzleti

vállalkozás, hanem egy tehetséges lány mûvészi ambícióinak a figyelemreméltó kielégítése.

Tulajdonképpen magunk is már ugyanezen következtetésekre jutottunk a fentiekben.

A másik cikk többek között arról is ír, hogy hol tanult fényképészünk:

Bäck Manci nemrégiben még egyik legismertebb szereplõ volt a korzón, tenniszpályán, jégpályán,

bálteremben s nem kis népszerûség övezte. Egy-két éve visszavonult a lányos szórakozásoktól, komoly

életet alapozó munkával foglalkozott, tanulta a fényképészet mesterségét. Egy szegedi fényképésznél

kezdte, aztán elõkelõ budapesti és bécsi mûtermekben folytatta tanulmányait.

Sajnos nem találni adatot arra vonatkozólag, kik lehettek a szegedi, illetve fõvárosi fény-

képészek, akiknek köszönhetõ Bäck Manci hazai iskolázása.

Bäck Manci datálásai alapján, a korai, már Szegeden készült mûvei mind a fentebb körülírt

ragyogó környezetben keletkeztek. Szép, mûvészi beállítású felvételnek minõsíthetõ a kontyos nõ

balprofilú arcmása. A lényegtelenebb részek elhalványításával az arc karaktere jobban emelkedik ki.

Már a Kis Fotótékában is közzétett Király-König Péter felvétel nagy tónus különbségeivel

igazi mûvészi munka. Az 1870-ben az ausztriai Roseggben születtet férfiú bencés rendi tagság után

zeneakadémiai tanulmányokat folytatott, s Szegedre kerülve 1904-tõl 1933-ig a Városi Zeneiskola

igazgatója volt. 2000 óta az õ nevét viseli a jó hírû szegedi zenepedagógiai intézmény. Felesége

Juhász Margit, a költõ testvére volt.

A Juhász Gyula fotóábrázolásairól közzétett kötetben5 négy Bäck Manci felvétel szerepel

a költõrõl, mind „1920 karácsonya elõtt” datálással. A Budapesten õrzött fénykép is remek analí-

zist nyújt a háborgó lelkû poétáról6 Nyilvánvaló, hogy a költõ nem csak ezen egy alkalommal ült

Bäck Manci lencséje elé, s elképzelhetjük, hogy a szerencsétlen sorsú, félénk költõ többször is járt

a fentebb leírt mûteremben. Egy szilveszter estét itt is töltött. Az 1920 „Karácsonya elõtt” készült

felvételek aktualitása talán az lehetett, hogy a költõ november 14-én tartotta székfoglaló elõadását

a Petõfi Társaságban, amikor is a Nefelejcs címû ciklusából olvasott fel.

Mivel a fotográfusnõ édesapjának az elhalálozási éve 1922, az apáról készített felvétele is

1920-1921-re tehetõ.

Bäck Manci mûvészi kísérletezõ kedvét bizonyítják akt felvételei is. A nemrég Franciaország-

ban7 és Budapesten8 is kiállított nagyszerû elõregörnyedõ felvétel 1920-ban készült. A keletkezés

évét, az itt nem bemutatott, de datált nemes eljárással készült változat igazolja.

A gyönyörû, fiatal leányról készített, modern-felfogású képen nyilvánvalóan a mûvészi meg-

fogalmazás érdekében alkalmazta a hajcsatot, a szõrme öltözéket és a nagy ívû dekoltázst. A kópia
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82 éves, de ma is büszkeségére válhatna bármelyik alkotónak – igaz, a fotózás effajta divatja már

elmúlt.

Más típusú felvétel a hasonlóan 1921-ben készült alkotás (11. kép), amely Gergely Sándor

(1889 – 1932) szobrászmûvészt ábrázolja9. Az aktivista mûvész egyéniségének kifejezésére Bäck

Manci találóan alkalmazta a markáns beállítást.

A modellek ismert életkora alapján a húszas évek elejére kell tennünk a két színezett képet

is. A vallási hangulatot árasztó beállításban Móra Ferenc író Panka leányát (a késõbbi Vészits

Ferencnét) láthatjuk. A másik felvételen egy másik szegedi notabilitás, a gázgyári igazgató Pongrácz

Albert Panka leánya kosztümös ülõ képe olyannyira igyekszik a szemlélõben valamilyen déli nép

alakját felidézni, hogy a modell, az ottani szokás szerint fején egy lapos kosarat egyensúlyoz. Mindkét

papírkép kézzel színezett. E munkaigényes és gondos eljárás elég megszokott volt abban az idõben.

Bäck Manci mûködésének fõ irányaitól kissé elüt ez a tevékenység.

Néhány képen nem a szépen kiírt teljes nevét használja szignóként, hanem mesterjegyet

használ, például a 15. és 16. számún, monogramjának egybeölelkezõ betûit egy körben elhelyezve.

Az elsõ felvételen egyébként a szép nõi arc kihangsúlyozására a részletek háttérbeszorítását használta

a fotográfus. A könnyed fátyol is a mûvészi megjelenítést szolgálja. Messze nem tudni, hogy egy

megrendelõ magas szintû igényeit elégítette ki Bäck Manci, vagy esetleg saját elképzeléseket tesztelve

kosztümös beállításokkal kísérletezett.

E tekintetben szinte hihetetlen, de csupán egy kiállítási szereplésére sikerült rábukkanni.

1921-ben Budapesten a Városligeti Iparcsarnokban került sor az Országos Fényképész és Rokonipari

Kiállításra „június 25-tõl július 11-ig”. A „Szakfényképészek” kiállítási tételei között a 40. számú:

Bäck Manci, Gömöry Sári, Ruttkay és Vittkay fényképészek, Szeged kollektív kiállítás portrékból”.

További indirekt bizonyíték arra vonatkozóan, hogy fényképészünk nem sokat adott a nyilvános-

ság elõtti megmérettetésre, hogy a valaha díjat nyert fényképészeket teljes alapossággal összegyûjtõ

mûben nem lelhetõ fel a neve10. Igaz, úgy tûnik ez általános volt a szegedi (szak)fényképészek

között, mert a Szegeden 1938. július 16. – augusztus 15. között sor került II. Nemzetközi Mûvészi

Fénykép kiállítás méltatásában egyetlen helyi fényképész résztvevõ sem szerepel.11

A 16. számú kép megfogalmazása a festõi elemek elõtérbe kerülését sejteti. A szándékosan

sötét ruhába bújtatott és fekete vállkendõvel letakart modell esetében más eszközökkel esik az arc

éleire a hangsúly, mint a megelõzõ fotón.

Gyermeket fényképezni, még ha sokszor nehézségekkel is jár, hálás feladat. Talán hatványo-

zottan így áll a kérdés, ha saját gyermekrõl van szó. A már nem is fiatalon megszült aranyos kisleányt

mindenesetre sikerült „komoly” beállítással, s ismét csak az öltözet negatív kontrasztjait felhasználó

módszerrel megörökíteni. Még elképzelni is elég, milyen melege lehetett a kis modellnek a körülbelül

1926-ban sorra került felvételezésen.

Ugyanebbõl az évbõl származik Bäck Manci raritás-számba menõ felvétele, „A Szegfû utca

nyugat felé”12. Nem tudni megbízás, vagy önszorgalmú dokumentálás eredményeként, de a Móra

Ferenc Múzeum Történeti Tárában nyolc darab, 1926-ban szignált felvétel13 található tõle. Mindegyik

kép, fekvõ alakú, s a lebontás elõtt, a szegedi Tabán, az õsi Palánk városrész utcácskáit, árvíz elõtti

házait örökítette meg. A felvételen a lebontásra ítélt, még „víz elõtti” házak mögött, a nemrég befejezett

Fogadalmi templom tornyai magasodnak. A nagyarányú városrendezésre az új egyetemi intézetek és
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klinikák megépítése miatt volt szükség. (Szegednek 1920 óta van egyeteme, amikor is a kolozsvári

egyetem „menekült” ide, de elképzelhetõ, hogy az oktatási intézetek mennyire nem megfelelõ

épületekben kerültek elhelyezésre. Különösen érvényes volt ez a betegellátást is végzõ klinikákra.)

A 19. sz. kép a datálás szerint 1927-ben keletkezett, s az avatott Móra-kutató, dr. Péter László

feltételezi, hogy Fischhof Ágotát (1895 – 1976) ábrázolja, aki 1924-ig a Móra igazgatta Somogyi

Könyvtár könyvtárosa volt.

 Az 1928-ra dátumozott kalapos, estélyi ruhás felvétel egy újabb külön világba vezet. Bár

nem tudjuk, hogy a modell nem volt-e esetleg maga is színész, inkább elképzelhetõ, hogy a késõbbi

színes képekkel együtt – a Bäck-mûteremben komponált színházi beállítások egy példánya.

A következõ két képen a szokványosabb álló és ülõ akt-fevételek bemutatására is mód van.

A 22. kép 1928-ban keletkezett, de az ábrázolt leány ugyanaz, mint az 1922-bõl származó ”Ülõ

leány”. Hat év távlatában is ugyanazzal az akttal foglalkozott tehát fényképészünk, ami kitartó

útkeresésnek számít.

Érdekes felvétel az „Önarckép”, a merengõ, elmélázó arckifejezéssel. Csupán ennek a felvé-

telnek és két másiknak (32. és 38.) a hátoldalán látható gyári jelzés. A többi papírkép nagysága

milliméterekkel eltér egymástól. Feltételezhetõ, hogy a mûteremben nagyobb ívekbõl kerültek

leszabdalásra a pozitív papírok.

S volt pillanat, amikor férjét, a hivatásánál fogva is szigorú ügyészt ültette a mûterem székére.

A felvétel-technika itt egyáltalán nem archaizáló. A szinte mindig ugyan úgy kinézõ, mondhatni

kortalan Szekerke doktor korát ezen a felvételen is nehéz megállapítani, de az idõpont bizonyára

nem sokkal késõbbi, mint 1924, amikor a feleség a 36 éves férjet újszülött kisleányukkal fényké-

pezte le (lásd Életút).

 A kor szellemét követve és felhagyva a teátrális beállítások és romantikus megjelenítések

gyakorlatával, a modernebb felfogású felvételeken testvéreit, elsõsorban húgát tudjuk bemutatni.

Igaz, egyértelmûen már ilyen munkának számít az 1920-ban készült Király-König Péter felvétel is.

Az estélyi ruhás, csokornyakkendõs, kezében fehér kesztyût tartó öcs, Bäck Pál felvételén a foto-

gráfus csak az arc egyik oldalát világította meg, az elképzelése szerinti hangsúlyok kidomborítása

érdekében. A felvételen dátum nem szerepel, de feltétlenül csak a harmincas évek elsõ felében

készülhetett, mert sajnálatos módon, a fiatalember 1936-ban elhalálozott.

A következõ két felvételt húgáról, Lilirõl készítette fényképészünk, s a mûvek a kor legélen-

járóbb hazai megfogalmazásaival egyenrangúnak tarthatók. A hajviselet az évtized divatjára utal,

s az ülõ modell ruházata remekül megkomponált, a kéz elhelyezése a régi festményeket idézi, az arc

mélyen elgondolkodó. Természetes, hogy az élesre állítás tökéletessége révén a háttér rajzolat egybe-

folyó, eljelentéktelenítõ részt képez. Mestermunka az arcot finom, díszített csipkével sejtelmesen

leplezõ felvétel is. A szõrmeöltözék és a nyaklánc ugyanaz, mint az elõzõ felvételen. A kor nagy

divatja volt ez a fajta kalap. Charlestont nem is lehetett másban járni. A fotográfus gondosan

választotta ki a példányt, hogy fémrészek is ékeskedjenek a kalapon.

A harmincas évek elsõ felébõl következõ felvételek egy újabb változásról tanúskodnak.

Megszûnnek a fülledt levegõjû mûtermi beállítások, a maguk nemében nagyszerû tobzódó öltözékek

és kiegészítõk használata, s a modernizálódás jegyében, a teljesen homogén, többnyire világos

hátterû, mondhatni fiatalos beállítású felvételek következnek. A fotográfus még azt a „sza-
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bálytalanságot” is megengendte magának, hogy a fejbõl

„levágjon” egy részt (27. és 31. sz. kép).

Egy ismeretlen fiatal szép leányról komponált kép a 29.

számú alkotás. Most is modern ruha és gyöngysor ékesíti a

modellt, s árnyék-gazdag puha fények láthatók a beállításon.

A 30. sz. képen e könyv szerzõjének az édesanyja látható,

akirõl mindig, mindenki mondta, hogy nagyon szép nõ volt.

Leánykori neve dr. Serafin Margit, német és olasz nyelvet

tanított a leány gimnáziumban. Figyelemreméltó a csíkos

kihajtó, mint fekete-fehér felvételen fotogén elem hasz-

nálata. A következõ felvétel, a csak a bájos leányarcra kon-

centráló megfogalmazásával egészen egyedi a sorozatban.

A szépen megvilágított szõke hajtincs felett fejre feszülõ

sapka ad érdekes kontrasztot.

Bäck Manci ritka, nem portré alkotásai között láthatjuk a „Vitorlás a Tiszán”-t. Az 1945-ben

felrobbantott híd alatt suhan el a vitorlás, jelezve, hogy számos más vízi sport mellett ezt is ûzték

a szõke Tiszán. A felvétel csak más vízi alkalmatosságból készülhetett. A kép baloldalán a távolban

látható gyárkéményes épület a Pick-szalámigyár.

Az 1934-es datálású családi kép szerintünk bizonyítja,

hogy a modern beállítások keresése mellett a fényképész-

nek megélhetési okból hagyományos felvételeket is kellett

készítenie. Három generáció ábrázolódik. A nagymama,

Gárdonyi Benedekné (késõbb dr. Otte Pálné) mellett két

leány gyermeke, mögötte fia, dr. Gárdonyi István áll. Két

szélen a võk, baloldalon Müller Antal, jobb oldalon Simonffy

István (1889 – 1957) vezérõrnagy és a 3, illetve 2 gyermek14.

Szép komoly kép ábrázolja a fényképésznõ immáron

tíz év körüli leányát, Marikát (34. sz. kép). Ismét minden

feketében tartva, hogy az arc nemes éle karakterisztikusan

rajzolódhasson ki.

Kissé problematikus helyzetet teremtenek a magát

Bäck Mancit ábrázoló képek. Míg kettõn egyértelmû szignó

és dátum van: „Fuchs Hajnalka 1934”, a többi nem tudni,

hogy ki által készített. Azonban jogosan lehet arra gyanakodni, hogy ezek a beállítások a kísérletezõ

kedvû fotográfusunk próbálkozásai, függetlenül attól, hogy az expozíciót egy tanítvány, vagy õ

maga önkioldóval végezte el. Feltehetõen arra is jók voltak ezek a felvételek, hogy mutatvány

példányként választási lehetõséget, ötletet adjanak az új kuncsaftoknak az õróluk elkészítendõ

felvételek elõtt. Fuchs Hajnalkát, az akkor 25 éves munkatársat ábrázolja a 35. kép, továbbá az

Életút fejezetben látható felvétel, a mesterével együtt, a mûterem erkélyén.

A 36. képen Erdei Ferenc (1910 – 1971) látható fiatal korában. A Magyar Tudományos

Akadémia fõtitkára, majd alelnöke volt, kétszeres Kossuth-díjas, jelentõs politikai tevékenységet fej-
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tett ki. A Szegedhez közeli Makón született fiatalember 1933-ban szerzett jogi diplomát a Szegeden

és sok, késõbb jelentõs szerepet betöltõ kortársával (Buday György fametszõ, Hont Ferenc színházi

rendezõ, Ortutay Gyula) aktívan részt vett a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiuma15 tevékenységé-

ben, amit akár mozgalomnak is nevezhetünk. Egyre inkább szociológiával foglalkozott, a falukutató

írók közé sorolták. Erdei 1944-ben az ideiglenes kormány belügyminisztere lett és 1948-1956 között

folyamatosan tagja volt a kormánynak. 1956 októbere után egy hónapig vizsgálati fogságban volt.

Nagyszerû kép, a már korábban is reprodukált Mezei Mária felvétel. A Juhász Gyula Fotó-

tékában a késõbbi színésznõrõl van egy kép, ahol „Mezei Macsi”, az Árpádházi Szent Margit

Gimnázium (ahol 1928-ban érettségizett) tanulója, a Sternberg Sándor által készített felvételen,

a derûs Juhász Gyulával együtt látható. A Színházi Élet lapjain is megjelent felvétel arról számol be,

hogy az akkor kissé molett kislány megnyerte a szegedi strandon rendezett szépségversenyt, ahol

a zsûri elnöke a költõ volt. A színésznõ a Rózsahegyi színiskola elvégzése után vidéki színházakban

sikert, sikerre halmozott és 1935-ben került Budapestre, ahol az ötvenes évekig tartott fényes

karrierje. A legendás színésznõ (1909 – 1983) édesapja Szegeden volt ügyvéd. E kép nyilvánvalóan

a harmincas évek második felében, a mûvésznõ egy hazalátogatása során készülhetett. Öltözéke

Az úri lány címû, akkortájt a fõvárosban mûsoron volt Zilahy darab szereplõi kosztümére emlékeztet.

Az idõ múlt, Bäck Lili már idõsebb e képen (38. számú). Megközelítõen egy idõben készülhe-

tett a férjét, dr. Cserzy Mihályt ábrázoló portréval.

A kötet szinte legszebb szignója és egyértelmû datálása látható a nagyméretû papírképen,

ami egyáltalán nem mondható jelentõs mûvészi felvételnek, viszont e kötet szerzõje ábrázolódik

rajta, még két éves kora elõtt. A fotográfusnõ mindenesetre elérte, hogy a fiúcska az édesanyjával

együtt kellõen fogmutogatóan nézzen valami érdekességre, hogy a kép balprofilból megszülethessék.

Az utolsó képen, a gyakori modell, az egyetlen kedves gyermek, Marika látható. Immár

diplomás vegyész korában készült a felvétel, ami után nem sokára, Szeged elhagyása miatt be is

fejezõdött Bäck Manci fotográfusi tevékenysége.
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Bäck Margit 1891. december 25-én született

a Felvidéken, közelebbrõl a Nyitra vármegye Vágsellye

járása Vágvecse nevû falucskájában. A községnek

1910-es adat szerint 1078 magyar és szlovák lakosa

volt.17 Az 1939-ben, nyilvánvalóan az I. Zsidótörvény

miatt szükségessé vált származási dokumentumok

céljából beszerzett és mellékelten bemutatott anya-

könyvi kivonat szerencsénkre biztos támpontot ad

fotográfusunk születési adataira vonatkozóan. Meg-

említésre méltó, hogy miért használt a „Rabbiság”

Vágsellyén magyar nyelvû ûrlapot, s miért töltötte ki

az adatokat magyar nyelven? Mert az 1938-as I. Bécsi döntés értelmében a Felvidék részeként ez

a terület is visszakerült Magyarországhoz. Az anyakönyvezést végzõ nagyobb település egyébként

Sala néven található a mai térképeken, míg Vágvecse szlovák neve Veca.

A Kivonatból derült az is ki, hogy Margit édesapjának foglalkozása fakereskedõ volt. Szere-

pel az is, hogy Bäck József 1861. június 7-én született, de nem tudhattuk hol. Mivel a Szegedi Zsidó

Hitközség-en megtalálták az anyakönyvi bejegyzést16, bizonyítást nyert a Bäck ág szegedi eredete.

Bäck József 1922-ben, Szegeden halálozott el, s a szegedi zsidó temetõben, a családi sírban nyugszik

a feleségével Singer Bertával és egyik fiával (lásd késõbb) együtt. Az anyakönyvi kivonaton egyéb-

ként a bába és a kántor neve is szerepel.

A családi fényképek tanúskodnak Manci gyermekkorának pillanatairól. A közeli Érsek-

Újvárott, Mayer Sándornál készült baba-képe és egy késõbbi is. Budapesten is meg kellett, hogy

ÉLETÚT
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forduljanak, mert a Mai Manó mûterembõl származó fénykép, a gyermek korát figyelembe véve

körülbelül 1896-ból származik, s talán feltételezhetõ, hogy mint annyi magyar család, õk is a

millenáris ünnepségek miatt tettek Budapesten látogatást.

Tíz évvel késõbb a család még nyilvánvalóan Vágvecsén élt, ami mellett Bäck Margit 1901.

augusztus 28-án kiállított, a népiskola negyedik elemije elvégzésérõl tanúskodó Bizonyítványa szól.

Tanulmányait kitûnõ eredménnyel végezte, csak szépírás, ének és rajz osztályzata volt jeles.

Margit iskolai bizonyítványaiból következtethetõ, hogy ha az elemi befejezése után mind a hat

osztályt Szegeden végezte a felsõbb leányiskolában, akkor a családnak 1901-ben kellett az apa

szülõföldjére költöznie. Harmadik dokumentumunk mindenesetre egyértelmûsíti, hogy Margit a

szegedi felsõbb leányiskolában a hatodik osztályt végezte el 1907-ben, minden tantárgyból kitûnõ

érdemjegyet szerezve. Szorgalma „nagy”, írásbeli dolgozatainak külsõ alakja „csinos” rögzíti a ma

már kissé szokatlan iskolai nyelvezet.

A korai szegedi évekbõl származik a Brenner testvérek Fényképészeti mûtermében készült

felvétel, melyen jobbról a negyedik Bäck Margit. Korát tekintve biztosak lehetünk benne, hogy

ekkor a felsõbb leányiskola diákja volt. Szóba jöhetne, hogy a tíz, hasonlatos hajviseletû, fehér

blúzos kislány között ülõ, szintén fiatal nõ a pedagógusuk. Nemet kell mondanunk, mert rendel-

kezésre áll az iskola és jogutódjainak centenáriumi Évkönyve18, mely Margit vezetéknevét ugyan

betûhibával sorolja fel (Böck), de pontosan 11 tanuló volt, a hat osztály elvégzése után, 1907-ben

végzettek között! Akkor még csak hat évig tartott a középiskolai oktatás, s az Évkönyv szerint

elõször 1920-ban érettségiztek nyolcadikosok. Elfogadható, hogy az emlékezetes kép a végzõsökrõl

készült, akiknek a tudományos publikációk szerzõjeként is említett dr. Tedeschi Borbála volt az

osztályfõnöke. Ekkortájt olyan nagy esemény volt a felsõbb leány iskolások végzése, hogy a Szeged

és vidéke lap két híradást is szentel Bäck Manci osztályának, említve õt magát, mint „keresetlen
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egyszerûséggel és azért igen finoman” sza-

valót, majd mint a Kass Otthon termeiben

rendezett fényes bál csinos résztvevõjét.

Az iskolai évek alakulását a következõ

Bizonyítvány rajzolja elénk. A hat osztály után

tehát Bäck Margit a szegedi Nõipariskolában

folytatta tanulmányait. Jó erkölcsi magavi-

selet és „igen szorgalmas” megjegyzés mellett,

csipke verés-en kívül most is mindenbõl a leg-

jobb osztályzatot érdemelte ki.

Feltehetõen ebben az idõben készül-

hetett az ismeretlen fényképész által készített

szabadtéri felvétel, amelyen Bäck Manci,

nyolc leánytársa között jobbról a második-

ként ábrázolódik.

Szóbeszéd járja, hogy Bäck Manci fia-

talon Bécsbe került fotografálást tanulni, az

ott élõ apai rokonokra támaszkodva. Mint

az ott készült felvételek elemzésébõl láthat-

juk, biztos adatunk nincs arra vonatkozóan,

hogy 1909 és 1913 között pontosan mikor idõ-

zött a császárvárosban. Szeged nagy költõjé-

nek, Juhász Gyulának 1914-ben írt verssorai19
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nyújtanak biztos idõbeli eligazítást, hogy a fotográfusnõ már az I. Világháború kezdeti éve elõtt

Szegeden mûködött:

A játékos verssorok csak úgy születhettek meg, ha a költõ már évek óta „tapasztalta” a foto-

gráfusnõ mûködését, feltehetõen már akkor személyesen ismerve õt. Egyik verseskötetét „Bäck

Mancinak, a portré poétájának” szöveggel dedikálta.20 Nem sok fényképész mondhatja el magáról,

hogy egy neves költõ versbe foglalta. A modern korból ismerjük Kassák Lajos Vattay Elemérhez írt

versét.21

S még egy érdekes irodalmi adalék: ugyanúgy az 1914-es évre datálva olvasható Juhász Gyula

összes verseiben22, az egyes neves szegedi alakokat kedélyesen megörökítõ Aktuális strófák között.

Torony alatt égbe nõni bajos,

Amikor most Balogh ott a Lajos,

Jön idõ még, ezt mindenki tudja

S befelé áll majd a Szekerke rudja!

Az utalás a jogászdoktor Szekerke Lajosra vonatkozik, aki hét év múlva feleségül fogja venni

Bäck Mancit! Hogy ekkor is ismerték-e már egymást, azt nem tudhatjuk.

A teljes terjedelemben idézett újságcikk bizonyítja, hogy a külföldön tanult és már a város-

ban dolgozó fotográfus 1915-ben nyitotta meg mûtermét. Az írás egyértelmû bizonyíték arra vonat-

kozóan is, hogy a fényképésznõ be is költözött a Kölcsey utca emeleti lakásába, ahol 1921-ig élt.

Az épületet Szegeden Patzauer háznak hívták, a több generáción át tulajdonos családról elnevezve.

Az 1927-ben a Kálvin téren fúrással nyert ásványvizet Patzauer Dezsõ bérelte és a forrást valamint

2. változat

Fölveszi, akit levesz,

Ugyan ki is lehet ez?

Fényûzése ez neki,

Míg egy jó kép - elveszi.

Bäck Manci.

1. változat

Hizelgõen mindenkit levesz,

A Bäck Manci fényûzése ez!
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a vizet Anna leányáról nevezte el. Késõbb vezetéken hozta a vizet a Kölcsey utca 11. háza pincéjébe,

hogy lehûtés után palackozhassa.20 Ismeretlen okból, több alkalommal látható, pl. postai címzése-

ken, hogy 9. számnak írták az épületet.

A fotográfusnõ életútjának egy apró dokumentuma, hogy 1916 júliusában a Mura szûk völ-

gyében lévõ, Graz-közeli Frohnleiten szanatóriumában tartózkodott. Ne felejtsük el, ebben a hó-

napban az I. Világháború eseményeként a keleti fronton Bruszilov tábornok vezette orosz áttörés

zajlik, s a nyugati fronton szorongatott helyzetben vannak a németek. Nem tudhatjuk, hogy netán

tüdõbetegség volt az ok, vagy levegõkúra más szempontból. A levelezõlapot édesapja Josef Bäck

aláírással németül írta 25 éves leányának! Bizonyság, hogy a szülõk (nem magyarul, szlovákul, vagy

héberül, hanem) németül érintkeztek gyermekeikkel.

El lehet gondolni, hogy a háború utolsó éveiben, a nyilvánvaló napi nélkülözések között,

a fényképészeti tevékenység nem virágozhatott. Két futott levelezõlap ad értékes támpontokat.

A pontosan dátumozott „Zárt–levelezõlap” szerint, 1918. július 25-én édesapja megint csak néme-

tül ír neki, mint fürdõvendégnek, a Tátra-Lomnic-ra. Alig egy hónappal késõbb, bátyja, Bäck

Aladár egy K. u. K tüzérségi csapattól 1918. augusztus 19-én írja neki: „Kedves Mancikám ! 16.-i

lapod megkaptam, sajnállak, hogy olyan jól sikerült utazásban kellett részt venned. Persze üzletileg

voltál fent, további szórakozásod Pesten lesz? Újság a régi csókol Aladár„. A fenn lehet, hogy Bécs?

Mindenesetre ekkor, a háború vége elõtt Szegedrõl el-elmozdult a fényképész. A címzés szerint

fotográfusunk lakcíme Kölcsey utca 9.

Bäck Manci már ezekben az években is kapcsolatban volt a haladó értelmiségi körökkel.

A késõbbiekben fennálló barátsága Gergely Sándor szobrászmûvész feleségével ekkor alakult ki.

A szobrász 1918 és 1920 között tartott fenn mûtermet Szegeden, ahol 1919-ben emlékezetes kiállí-

tása volt Moholy-Nagy Lászlóval. Bäck Manci többször készített fotóreprodukciós munkákat

Moholy-Nagy számára. A fiatal tehetséges mûvészt Juhász Gyula hozta fel a mûterembe. Miután

fényképészünk a tevékenységéért pénzt nem fogadott el, hálából a „Kézimunkázó nõ” kréta-rajzot

kapta, mely 1970-ben került a szegedi Móra Ferenc Múzeumba. A fotográfus egy 1974-ben kelt

levelében említi, hogy egy nagyobb méretû, tájképet ábrázoló festményt is kapott Moholy-Nagytól,

de az elkallódott.20 Mint tudjuk, a festõmûvész 1919-ben végleg elhagyta Magyarországot – s meg is

indult a világhír felé vezetõ úton.
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Szeged sorsa speciálisan alakult a nagy háború végnapjaiban. 1918. október 22-én a Fekete

Házban létrejött a Szegedi Nemzeti Tanács. Decemberben a Tisza bal parti Újszegedet a szerb

csapatok, majd néhány nap múlva magát a várost a franciák szállták meg. Utóbbiak egészen 1920

márciusáig állomásoztak itt!

Mindeközben fényképészünk 1919. október 7-én Igazoló-lapot kap, mely december 31-ig

volt érvényes, Budapest oda-vissza utazásra, „anyagbeszerzés ügyben”. Tehát beindult a fényképé-

szeti élet! Az igazolást 2 korona lerovása ellenében a Szegedi Városi Rendõrkapitányság állította

ki, s a francia hatóság ellenjegyezte. Miért tartalmazhat a sok-pecsétes hivatalos papír helytelen

születési évet? Bäck Manci akarta volna magát három évvel fiatalabbnak feltüntetni? Ekkor is

Kölcsey utca 9. szerepel lakóhelyként.

Következzék a sok tekintetben homályos életrajz egy teljes mértékben következtetéses, tehát

spekulatív eleme. A Délmagyarország napilap tudtul adta, hogy Lucy Kieselhausen 1921. április 8-

án Szegeden a Belvárosi Moziban lép fel. El lehet azt képzelni, hogy Bäck Manci ezen az elõadáson

nem vett volna részt? Nehezen, hiszen majd tíz évvel ezelõtt Bécsben készített fényképfelvételt

a híres mûvészrõl. A táncmûvész fellépését az újság írása, mint „a megtestesült ihlet”-et interpretálta.

Még mielõtt fotográfusunk házasságkötésére térnénk rá, szóljunk a Bäck családról. A család

Szegedre kerülése után a Tisza Lajos körút 91. szám alatt lakott és a megélhetést az édesapa, Kárász

utca 5.-ben mûködtetett trafikja biztosította. Illetve ennél többrõl lehetett szó, mert pl. az 1913-as

vidéki telefonkönyv dohánynagyárúsként tünteti fel Bäck Józsefet. Noha õ 1922-ben elhalálozott,

1924-ben az országos ipari címtárban még szerepel a neve a dohánytõzsdék (!) között. Az özvegyen

maradt édesanya lakcíme 1931-ben már Széchenyi tér 17. volt. Szinte szerencsésnek mondható,

hogy a 73 éves asszony 1944-ben, az elhurcolás pillanataiban elhalálozott, így nem deportálták, s

a családi sírban nyugszik Szegeden. A legidõsebb testvér, Aladár a fõvárosba került és banktisztviselõ

volt, leánya az USA-ba vándorolt ki. Bäck Pál, az öcs, fiatalon, 38 éves korban halt meg, úgy hírlik,

az I. Világháború frontkatonájaként szerzett betegségei következtében. Szüleivel együtt nyugszik

a szegedi zsidó temetõben. A sok fényképen szereplõ húg, Lili, kilenc évvel volt fiatalabb a fény-

képésznõnél. A Délmagyarország 1927. október 2-i számában olvasható hirdetés szerint gyermekruha

Bäck József
1861-1922

Singer Berta
1871-1944

Bäck Aladár
Bäck Manci
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divattermet tartott fenn, a családi lakásban, Tisza Lajos

körút 91. sz. alatt, a második emeleten. A háznak ma már

hûlt helye van. Meghívó tanúskodik arról, hogy 1930-ban

kötött házasságot dr. Cserzy Mihállyal, a szegedi

Kereskedelmi és Iparkamara titkárával, a Homok álnévre

hallgató, borbélymesterként írói hírnevet kivívó Cserzy

Mihály egyik fiával. A házaspár a háború utolsó éveiben

Budapestre költözött és gyermektelenül itt haláloztak el. Lili

– nõvéréhez hasonlóan – magas kort ért meg, 87 évet élt.

Manci esküvõjére 1921-ben került sor. Családi adatok

szerint hosszas ismeretség elõzte meg dr. Szekerke Lajossal

kötött házasságát. A jogász doktor eleinte ügyvédi praxist

folytatott a városban, majd tiszti ügyész lett, s késõbb a tisz-

teletbeli fõügyészi rangot is elérte. Mivel a férj római kato-

likus vallású volt, az esküvõ elõtt, június 6-án, az izraelita

vallású Bäck Manci megkeresztelkedett. A 30 éves foto-

gráfusnõ keresztapja a város nevezetes személyisége, a ke-

gyesrendi gimnázium igazgatója, dr. Prelogg József volt, míg

keresztanyja özv. Kubisi Béláné. Tényszerû említés, hogy Bäck

Manci ezután egész életében – így késõbb felnevelkedõ

leányával együtt – gyakorló katolikus vallási életet folytatott.

A házasságkötés után az új pár az akkori Csekonics23

(ma Nagy Jenõ) utca 4. sz. alatti házban kezdte meg életét

– úgy hogy a mûterem tovább funkcionált a Kölcsey utcá-

ban. Mindketten szerették a komoly zenét, értettek hozzá és

sokat jártak hangversenyre. Manci, az anyanyelvi szintû

német-tudása mellett jól beszélt franciául is.

Nagy öröm volt a háznál, amikor 1924. július 28-án

megszületett Marika – a házaspár egyetlen gyermeke. Az anya

novemberben boldogan tehetett eleget mesterségbeli

kötelezettségének, amikor lefényképezte férjét, amint a 36

éves apa büszkén szemléli a karjába vett kisbabát.

Az anyagi vonatkozást igazoló dokumentumunk 1925-

ben keletkezett, amikor Bäck Manczi (így írva!) 10 ezer

korona értékben, háború elõtt kibocsátott magyar állam-

adóságot igazoló címleteket adott le.

További felvétel a család életébõl, amikor Bäck Manci

egy hegyvidéki utazáson örökítette meg férjét a körülbelül

hat éves kislányukkal.

Érdekes kordokumentum az 1927. szeptember 23-i kel-

tezésû távirat. Biztos támpont, hogy a sokat utazó családból
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ekkor csak az apa járt a kislánnyal Balatonfüreden. Mint

annyi más alkalommal, Szekerke doktor most is azonnal

tudatta feleségével a szerencsés megérkezést. Érdekesség,

hogy a férj is „Manczi”-t diktált a távírdász kisasszonynak.

S ami számunkra meghatározóan fontos, ekkor már a

Kárász utca 8-ban laktak.

Az 1931-bõl származó dokumentumon, vasúti iga-

zolványának arcképe varázsolja elénk a fotográfusnõt,

a kor divatjának megfelelõ kalapban.

A fotográfusnõ férjére vonatkozó érdekes adalé-

kot tudhatunk meg Fejér Zoltán Dulovits könyvébõl24.

Amikor a fényképész, feltaláló 1937 novemberében Sze-

gedre készült, elõadást tartani az éjszakai felvételekrõl,

azt tanácsolták neki, elõzetesen ajánljon fel 30 x 40-es

nagyítást az Idegenforgalmi Hivatal vezetõjének, dr. Sze-

kerke Lajosnak. Tehát a város tiszti ügyész ezen társadal-

mi funkciót is ellátta. Egyébként 1937/38-ban a Rotary

Club Szeged elnöki tisztét töltötte be. Az ezzel járó

feladatokat két évvel azelõtt Szent-Györgyi Albert, a sze-

gedi egyetem akkor még nem Nobel-díjas egyetemi taná-

ra látta el.25

A Szekerke-Bäck házaspár bizonyára aktívan részt

vett a köreikhez tartozók társasági életében, amit itt csu-

pán két felvétel illusztrál. A farsangi mulatságon jelmezbe

öltözöttek között balról a második Bäck Manci és õt

követi a sorban férje. A másik, feltehetõen évekkel ké-

sõbb készült „komolyabb” dokumentumon, egy nagypol-

gári lakásban, vagy esetleg Auer Lajos fényképész Kárász

utca 7. alatti mûtermében láthatjuk a húsz jelenlevõt.

Ugyanis a hátlapon látható pecsét tanúsága szerint a fel-

vételt Auer fényképész kolléga készítette. A három hölgy

közül a balszélen ülõ Bäck Manci, míg férje balról a ne-

gyedik az állók között. A két világos ruhás hölgy mögött-

között álló szemüveges férfiú dr. Dettre János (1866 –

1944) ügyvéd20, Juhász Gyula és Móra Ferenc közeli

barátja, aki az 1918-as történelmi idõben a város fõis-

pánja lett. Emiatt aztán 1925-ig külföldön tartózkodott.

Több adat, pl. a fenti társasági kép és az Erdei

Ferencrõl készített felvétel alapján fel lehet tételezni, hogy

fényképészünk több mint két évtizeden át aktív kapcso-

latot tartott fenn a városban lakó, vagy ott megforduló
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szellemi elittel. Nem lehetetlen, hogy a már említetteken kívül ismerte, vagy fotografálta József Attilát,

Radnóti Miklóst, Szent-Györgyi Albertet, Tolnai Gábort is.

Az is tudott, hogy a társasággal, majd kitüntetetten gyermekükkel gyakran jártak a Fészek

névre hallgató, a Tiszán ringó úszóházba.

Miután néhány évet a Kárász utca 8. sz. alatt laktak, ahol a mûterem is funkcionált, a har-

mincas évek elején Szekerkéék a Tisza Lajos körút 52. alatti Reök palotába26 költöztek a II. emelet-
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re, ahol Bäck Manci mûtermet is fenn tudott tartani. A ház építészetileg a város egyik ékessége.27

A szecessziós alkotás Magyar Ede, a tehetséges építész, aki 35 évesen önakaratából vált meg életé-

tõl, tervei szerint 1907-ben épült fel. Az épület homlokzata a zárt és nyílt erkélyek váltakoztatása

révén plasztikusan tagolt. A bemutatott képeslap mindjárt a felépítés után készült, s elfogadhatóvá

teszi azok véleményét, akik Magyar Edét a magyar Gaudinak nevezik. Szerencsések vagyunk, hogy

rendelkezünk felvételekkel, melyek egyike Bäck Mancit két segítõjével (az egyik Fuchs Borbála)

a ház erkélyén örökítette meg. A lakás négy szobás volt, a mûtermet az ebédlõben rendezték be.

Esetleg a szecessziós épületbe költözést még mindig az a gondolat vezérelte, amely másfél évtized-

del korábban, ebben a stílusban alakította ki a Kölcsey utcai mûtermet?

Igen érdekes az 1937-ben keletkezett családi útlevél. A hármas fényképen a férj 50 éves,

fényképészünk 46 és kisleányuk már 13. A határátlépések alkalmával kapott bepecsételések alapján

1937-ben három hetet Németországban voltak, míg a következõ évben olaszországi tartózkodás

miatt oda-vissza is átlépték a német határt. A család sokat utazott, kizárólag vonaton.

1940-ben váratlanul, éjszakai álmában érte a halál Szekerke fõügyészt. Már zajlott a

világháború, s az özvegy és az árván maradt gimnazista leány elé nem rajzolódott kecsegtetõ jövõ.

Marika ugyanabba az iskolába járt, amelyikbe korábban édesanyja, de az intézmény neve 1922-tõl

már Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnázium volt. 1942-ben érettségizett, majd kémiai tanul-

mányokat folytatott a szegedi egyetemen. A vészterhes idõkben bántódásuk nem esett.

Az 1946 áprilisi Igazolvány tanúsítja, hogy „Dr. Szekerke Lajosné fényképész iparos ellen

igazoló eljárás nem tétetik folyamatba”.
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Bäck Manci életének szegedi szakasza 1950-ben lezárult. Miután leánya, az egyetemi vegyészi

munkájának további mûvelése céljából 1949-ben a fõvárosba került, édesanyja egy év múlva követte

õt. A második vasúti igazolvány bizonyítja, hogy a fényképésznõ 1950-ben még Szegeden tartóz-

kodott, de az amúgy is már csak szövetkezeti formációban mûvelhetõ mesterségét ekkor, életének

58. évében feladta.

Bár Budapesten még több mint 38 évet élt, fényképészi munkát többet már egyáltalában

nem folytatott, felszerelése lassan elszármazott a Bem utcai lakásból, ahol élete végéig lányával

kettesben lakott. Az utolsó tíz évét magatehetetlenül, ágyban fekve élte le. A halál élete 98. évében,

1989. január 9-én ragadta el. A férje mellé temették, a Szeged-Belvárosi temetõ dísz táblájába.

ÖSSZEGZÉS

Emléket kívántunk állítani Bäck Mancinak, aki már az I. Világháború elõtt fényképészként

mûködött Szegeden. Figyelemreméltó tevékenységét ebben a városban több mint három évtizeden

át hûségesen folytatta. A Bécsben tanultakat kamatoztatva, abban a korszakban kezdett mûvészi

fényképezéssel foglalkozni, amikor a vidéki  fényképészek többsége, a megrendelõk kielégítésére

jobbára csak kereskedelmi tevékenységként ûzte a fényképész mesterséget. Mûködése alatt

folyamatosan közvetlen kapcsolatot tartott fenn a város mûvészi, szellemei elitjével. Ezek az egyé-

niségek örömmel nyugtázták a modern fényképészeti törekvéseket és szívesen álltak Bäck Manci

fényképezõgépe elé.

Az adott több mint három évtized alatt alapvetõen megváltoztak a fényképezés mûszaki,

esztétikai és kereskedelmi jellemvonásai. Fényképészünk törekvései leginkább a mûvészi meg-

formálások változtatásain érhetõk tetten. A szecesziós berendezésû mûtermében eleinte elõnyben

részesítette a nemes eljárásokat és a képszélek elmosódottságával tudatosan kihangsúlyozta az arcot.

Késõbb portréin az art deco stílusjegyei fedezhetõk fel.

Remélhetõ, hogy e könyv megérdemelten irányítja rá a figyelmet Bäck Manci fényképészeti

tevékenységére, amit érdemes újra felfedezni és még tovább fognak bõvülni az ismeretek az elfeledett

fotográfusnõ életmûvérõl.
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T. Knotik Márta sziszifuszi munkával gyûjtötte össze a szegedi fényképészek munkásságára

vonatkozó adatokat28. Az 1859-ben kimutatható elsõ fényképész üzlet mûködésétõl 1896-ig pub-

likálta részletes kutatási eredményeit. Bäck Manci szegedi munkásságával egybeesõ bõ három év-

tizedre még nem született hazai összeállítás. Ugyanakkor több vidéki város ilyen irányú feltérké-

pezésére van már példa. Ezek közül megemlítjük Gyõr29, Székesfehérvár30, Vác31 fényképész

mûtermeinek a feldolgozását, illetve egy-egy mûhely ismertetését (Makó32, Szentes33). Ezek mind

helyénvaló próbálkozások, hiszen nem csak a fõvárosban folyt az élet.

Biztos támpontunk van arra vonatkozóan, hogy Bäck Manci 1915-ben nyitotta meg mûter-

mét a Kölcsey utca 11-ben. Több helyen, pl. levelezõlap címzésen Kölcsey utca 9. olvasható. Túl

azon, hogy furcsa lenne, ha két szomszédos házban is gyakorolta volna foglalkozását, a mai felvéte-

lünk a modern emeletráépítéssel mutatja a Kölcsey utca 11-et, de a régi téglaburkolat pontosan

megfelel az 1915-ös újság leírásának, s a 11. szám szerepeltetése okiratban további megegyezõ

bizonyíték, hogy ez a helyes házszám. Viszont sajnálatos módon nem tudhatjuk, hol fejtette ki

addig a mûködését? Ennek már több éve (3-4?) folynia kellett, amire utal az 1914-es Juhász Gyula

vers és az, hogy egy komoly, szép mûterem beindítása csak már elõzetes, több éves sikeres mûködés

után képzelhetõ el. A dokumentumok azt bizonyítják, hogy amikor a fényképésznõ családjával

együtt 1927-ben a Csekonics utcából a Kárász utca 8.-ba, az u.n. Rozman házba költözött, akkor

a Kölcsey utca helyett a mûtermi munkát is itt folytatta. Az újabb költözésre, s így a mûtermi

munka áthelyezésére 1932-ben került sor a Tisza Lajos körút 52.-be, a Reök palotába. Itt is fenn

áll a Kölcsey utcai címhez hasonló (látszólagos) ellentmondás a házszámot illetõen. Ezt az épületet

a késõbbiekben átszámozták és a mai napig 56. számként szerepel.

A többi szegedi fényképész mûködését és mûtermük helyét azon fénykép-példányok egyér-

telmûen igazolhatják, amelyeknek a hátoldalán gumibélyegzõ használata révén szerepel a cím.

(Bäck Manci egyetlen képén sem láttunk ilyet!) További adatokat sikerült nyerni az egykori cím-

tárakból és telefonkönyvekbõl, valamint Szakács Margitnak a Magyar Nemzeti Múzeum Fotótárában

elõforduló példák alapján összeállított anyagából34 és T. Knotik Márta személyes közlésébõl.

Mindezen források ellenére valószínû, hogy jelen összeállítás nem teljes. Ennek lehetséges oka,

hogy nem mindegyik fényképész szerepelt a telefonkönyvben, vagy nem mindenkinek került

produktuma a Magyar Nemzeti Múzeumba (ahogy Bäck Mancinak sem).

Mint ahogy a fõvárosban és más városokban is, úgy Szegeden is sok fényképész sûrûn váltotta

mûködési helyét, sõt esetenként egy mûteremben egyszerre ketten is dolgoztak, vagy egy fényképész

több helyen is fenntartott mûtermet.

Összeállításunk alapján állítható, hogy Szegeden élénk fényképészeti tevékenység folyt.

A Magyarország kereskedelmi, ipari és mezõgazdasági címtára szerint 1931-ben Szegeden 18 fény-

képész mûködött. Ugyanannyi volt Debrecenben és Miskolcon, de Pécsett csak 15, Gyõrött 11.

Bár a Szeged környéki városokban – Makó, Hódmezõvásárhely, Szentes – már korábban is

voltak fényképészek, arra lehet gondolni, hogy az I. Világháború befejezése után, a virágzó egyetemi

FÉNYKÉPÉSZETI ÉLET SZEGEDEN
BÄCK MANCI IDEJÉBEN (1915-1945)
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városban a fényképészek számára a megélhetés nem csak magából a városból származott, hanem

a nagy környezõ területre is vonzerõt gyakoroltak.

Két, fényképésztörténetileg jelentõs napfénymûterem is mûködött Szegeden. A Kölcsey utca

8. sz. alatt, a Kárász utca sarkán állott Próféta sörház melletti épületben már 1869-tõl dolgoztak,

ahogy azt Letzter és Társa hirdette a verso-jukon28. A mûterem a XIX. században két felújításon

esett át. A század utolsó évtizedében már Keglovich Emil volt a tulajdonos. 1896-tól 1917-ig a Brenner

testvérek bérelték az épületet, majd 1911-tõl az Auer fívérek mûködtek itt és 1924-ig folytatták

tevékenységüket. Még Bäck Manci is láthatta a mûtermet, majd ismeretlen okból megszûnt a hasz-

nálata. Ma a Külkereskedelmi Bank van a földszintes épületben. A másik napfénymûterem – igaz,

hogy rossz állapotban és más irányú felhasználással – de ma is látható a Széchenyi tér 2/a udvarán!

T. Knotik Márta adatai szerint28 Kozmata Ferenc építtette 1892-ben, de már egy év múlva Kalmár

Péter vitte az üzletet, majd többen mások dolgoztak benne. Több adat szól amellett, hogy Rónai

Dénes a híres fotómûvész fõvárosi üzlete mellett itt is mûtermet tartott fenn 1920 - 1931 között.

A fényképész tevékenység feltehetõen a II. Világháború vége felé szûnt meg. Bäck Mancihoz ha-

sonlóan Gábor Endrérõl mondható el, hogy jelentõs magyar irodalmi alak állt fényképezõgépe

lencséje elõtt. Az elsõ éves egyetemi hallgató József Attiláról 1924 õszén készített képe ismert35.

Egyébként õ az a fényképész, akinek a legtöbb, hat mûködési helyét tudtuk kimutatni. Mint

Magyarországon általában, úgy Szegeden is a fényképészek túlnyomó többsége zsidó származású

volt. Az 1941 és 1945 között elhurcolt szegedi zsidók névsorában olvasható sajnos az imént említett

Gábor Endre és a 63 éves korú Rutkai Aladár is36.

Az összeállítás során az is nehézséget okozott,  hogy a fényképészek nevét  többféleképpen

írták. Továbbá kénytelenek voltunk csak az elõzõekben említett forrásokban fényképészként

megjelölteket figyelembe venni, s így például kimaradt a felsorolásból Szeged jeles (riport)fény-

képésze, Liebmann Béla (1899 – 1996). Õ ugyanis nem tartott fenn mûtermet és nevét a jegy-

zékekben mint látszerészt és fényképészeti szaküzlet  tulajdonost lehetett fellelni.

1. Kölcsey utca 11. Bäck Manci 1915 – 1927
2. Kárász utca 8. (Rozner ház) Bäck Manci 1927 – 1932
3. Tisza L. krt. 52. Bäck Manci 1932 – 1949
4. Széchenyi tér 2/a Molnár Rudolf 1920 – 1924

Rónai Dénes 1925 – 1931
Simonyi Lajos 1931
Székely Sándor 1932 – 1942

5. Kölcsey utca 8. (Auer ház) Brenner testvérek 1896 – 1910
Auer fívérek 1911 – 1924

6 . Klauzál tér 7. (Wagner ház) Keglovich Emil 1918 – ig
ö. Keglovich Emilné 1924
Lintner Ferenc 1930 – 1942

7. Kárász utca 7. Lintner Ferenc 1910 – 1924
Auer Lajos 1926 – 1940

8. Jókai utca 3. Brenner testvérek 1910 – 1924
Brenner Viktorné
és Rutkai Aladár 1924 – 1930
Rutkai Aladár 1931

9. Kelemen u. 11. Till Viktor 1918 – 1924

Mûködésének
kimutatható évei

Azonosító
szám

Mûterem, üzlet címe Fényképész
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10. Kígyó u. 6. Hõgye Sándor 1918
11. Deák F. u. 4. Gömöri Sári 1918 – 1942
12. Kárász u. 10. Rónai József 1933 – 1942
13. Kárász u. 13. Rutkai Aladár 1937

Vitkay Ilona 1942
14. Kárász u. 15. (Herczel ház) Rutkai és Vitkay 1924 – 1930

Rutkai  Aladár 1933
Szabados Józsefné 1942

15. Széchenyi tér 8. (Jerney ház ) Simonyi Lajos 1930 – 1942
16. Bocskai u. 10. Gábor Endre 1921
17. Kelemen u. 7. (Burger ház) Gábor Endre 1922 – 1927
18. Madách u. 41. Gábor Endre 1928
19.+ Vasas Szent Péter u. 3. Gábor Endre 1930
20. Oroszlán u. 6. Gábor Endre 1931

Szolga Imre 1933 – 1942
21. Kossuth L. sgt. 27. Gábor Endre 1933
22. Petõfi S. sgt. 27. Gábor Endre 1942 – 1944
23. Oskola u. 16. Adler Viktor 1910 – 1916
24.+ Tavasz u. 15. Sternberg Sándor 1924 – 1931
25. Vadász u. 2. Nemcsányi nõvérek 1924
26. Feketesas u. 13. Klein Dávid 1924
27. Béke u. 16. Broda Sándor 1925 – 1933
28.+ Szt. György u. 15. (ma József A. sgt.eleje) Dõrõ József 1930
29. Tisza L. krt. 37. Vincze Sándor 1930
30. Somogyi u. 24. Simonyi Lajos 1924

Iritz Rudolf 1930 – 1933
Auer Lajos 1942

31. Horváth M. u. 9. Kováts Béla 1930 – 1942
32.+ Róka u. 4. Honti Sándor 1924
33.+ Róka u. 20. (ma Bem u.) Sebõk Ödön 1930 – 1931

Honti Sándorné 1933 – 1942
34. Kossuth L. sgt. 23. Dõrõ József 1933 – 1942
35. Árvíz u. 29. Janker Géza 1933
36. Wesselényi u. 8. Károlyi Aladár 1933
37. Brüsszeli krt. 20. Mezei Sándor 1933
38.+ Boldogasszony sgt. 20. Ring Lajos 1933
39. Szent István tér Sternberg Sándor 1933
40. Rudolf tér 5. (ma Roosevelt tér) Becsky Balázs 1942
41. Szent Gellért u. 2. Brunner Lajos 1942 – 1943
42.+ Brassói u. 16. Fekete Aladár 1942
43. Mikszáth K. u. 18. Kozó Mihály 1942
44. Kelemen u. 3. Mezei Simon 1942
45. Zerge u. 26. Segesvári Ida 1942
46. Korona u. 10. (ma Hajnóczy u.) Sternberg Sándor 1942
47. Teleki u. 1. Szabadi Tibor 1942
48. Toldy u. 4. Verebélyi Gyula 1942
49. Párizsi krt. 13. Waber Ferenc 1924 – 1931
50. Pacsirta 19. Waber Ferenc 1942
51. Széchenyi tér 3. Szûcs Imre 1940
52.+ Zákány u. 24. Molnár Ferenc 1931
53. Attila u. 8. Weiszenberger Jenõné 1931
54. Attila u. 18. Szegedi Iván 1931
55.+ Damjanich u. 11. Szegedi Iván 1933
56. Aradi u. 6. (ma Victor Hugó u.) Károlyi Aladár 1930
57. gr. Apponyi A. u. 7. (elõzõleg és ma Oskola u.) Dõrõ József 1931

Mûködésének
kimutatható évei

Azonosító
szám

Mûterem, üzlet címe Fényképész
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1. Lucy Kieselhausen
1913 körül 22,1 x 16,5
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2. Charlotte Wilke
1913 körül 22,8 x 16,5
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3. Hoffmann kisasszony
1913 körül 22,1 x 12,2
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4039

Black



40

4. Fiatal férfi
j. j. l. 1915 21,6 x 16,1

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4040

Black



41

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4041

Black



42

5. Fiatal leány dekoltázsban
j. j. l. 1920 22 x 16,6

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4042

Black



43

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4043

Black



44

6. Király-König Péter
j. j. l. 1920 22,2 x 16,3

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4044

Black



45

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4045

Black



46

7. Bäck József
szignálva, 1920 körül 20,7 x 15

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4046

Black



47

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4047

Magenta



48

8. Elõregörnyedõ nõi akt
1920 16,5 x 21

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4048

Black



49

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4049

Black



50

9. Juhász Gyula
1920  16,6 x 22,6

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4050

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4051

Black



52

10. Leány hajcsattal
j. b. l. 1921 22,4 x 16,4

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4052

Black



53

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4053

Black



54

11. Gergely Sándor szobrászmûvész
j. j. f. 1921 20,2 x 15,5

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4054

Black



55

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4055

Black



56

12. Ülõ leány akt
j. b. l. 1922 16,7 x 22,3

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4056

Black



57

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4057

Black
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13. Móra Panka jelmezben
(szinezett) 20-as évek elsõ fele 23,4 x 17,2

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4058

Black



59

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4059

Black



60

14. Pongrácz Panka jelmezben
(szinezett) 20-as évek elsõ fele 23,4 x 17

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4060

Black



61

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4061

Black



62

15. Kalapos nõ fátyollal
b. o. mesterjegy 20-as évek elsõ fele 22,1 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4062

Black



63

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4063

Black



64

16. Nõ mûtermi öltözékben
j. o. mesterjegy 20-as évek elsõ fele 22,2 x 16,4

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4064

Black



65

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4065

Black



66

17. Szekerke Mária 2 éves
1926   21 x 16,3

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4066

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4067

Magenta



68

18. A Szegfû utca nyugat felé
1926  17x23

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4068

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4069

Black



70

19. Fischhof Ágota (?)
j. j. l. 1927 22,6 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4070

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4071

Black
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20. Kalapos nõ
j. b. l. 1928 22,6 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4072

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4073

Black



74

21. Leány akt
j. b. l. 1928 21,9 x 13,8

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4074

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4075

Black
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22. Nõi akt hátulról
1928 körül 23,4 x 17,2

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4276

Black



77

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4277

Black



78

23. Csípõre tett kezû estélyi ruhás nõ
20-as évek második fele 22,4 x 17

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4278

Black



79

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4279

Black



80

24. Önarckép
20-as évek második fele 23,7 x 17,9

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4280

Black



81

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4281

Black



82

25. Dr. Szekerke Lajos
20-as évek második fele 22,6 x 16,6

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4282

Black



83

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4283

Black



84

26. Bäck Pál
20-as évek második fele 22,7 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4284

Black



85

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4285

Black



86

27. Bäck Lili
30-as évek elsõ fele 22,2 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4286

Black



87

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4287

Black



88

28. Bäck Lili
30-as évek elsõ fele 22,7 x 16,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4288

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4289

Black



90

29. Szõke leány
30-as évek elsõ fele 22,9 x 17

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4290

Black



91

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4291

Black



92

30. Dr. Serafin Margit
30-as évek elsõ fele 20,3 x 17,7

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4292

Black



93

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4293

Black



94

31. Sapkás leány
30-as évek közepe 23,3 x 17,5

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4294

Black



95

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4295

Black



96

32. Vitorlás a Tiszán
30-as évek közepe 23,8 x 17,9

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4296

Black



97

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4297

Black



98

33. A három Gárdonyi testvér családi képen
j. b. l. 1934 16,4 x 22,1

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4298

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:4299

Black
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34. Bäck Manci kislánya, Szekerke Mária
1934 körül 23 x 18

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42100

Black



101

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42101

Magenta



102

35. Bäck Manci tanítványa, Fuchs Borbála
1934 körül 11,2 x 8,3

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42102

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42103

Black



104

36. Erdei Ferenc
1935 körül 23,5 x 17,4

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42104

Black



105

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42105

Black



106

37. Mezei Mária
1936 körül 22,5 x 17

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42106

Black



107

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42107

Black



108

38. Bäck Lili
30-as évek vége 22,7 x 16,8

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42108

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42109

Black



110

39. Dr. Cserzy Mihály
30-as évek vége 22,5 x 16, 5

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42110

Black



111

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42111

Black



112

40. A könyv szerzõje édesanyjával
j. j. l. 1939 29,8 x 23,6

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42112

Black



113

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42113

Black



114

41. Dr. Szekerke Mária
1946 körül 23,1 x 17,5

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42114

Black
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BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42115

Black



116

Egy gyógyszergyártó cég is szolgálhatja

a kulturális értékek

elterjedését

•

E könyv megjelenését a

NOVARTIS HUNGÁRIA Kft.

nagyvonalú támogatása tette lehetõvé.

BäckManci.p65 2003. 10. 25., 11:42116

Black
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