
Számos fényképész van, aki
szakosodott portré-, termé-
szet-, műtárgy-, madár- és
más képek készítésére, ám
Liebmann Bélát nem lehet
beskatulyázni. Vérbeli fotóri -
porter, aki a biatorbágyi me -
rénylet rendőrkordonnal le -
zárt területére is bejut, kitűnő
portrékészítő, aki a mindig
zsörtölődő és emberkerülő
Csortos Gyulát a derűs
szemlélődés ritka pillanatában
hoz za emberközelbe, beleérző
művész, aki a közönséges ké -
ményt is képes költői kompo-
zíció középpontjába emelni, és
tudatos dokumentarista, poli-
tikai események, a régi város-
kép, a szívet dobogtató tápai népviselet, egy-
szóval futva futó múltunk szorgos rögzítője.

Liebmann Béla 1899. június 23-án született
Temesvárott, szülei harmadik gyermekeként.
És mint a népmesében lenni szokott, a legki-
sebb gyermek vándorbotot fogott a kezébe,
tarisznyájába rakta a szülői aggódás hamuba
sült pogácsáit, és elindult világot látni. Nem
kevesen vagyunk, akik ismerjük a történet
végét: Liebmann Béla szakmájának kiválósága
és az európai nagyvárosokat megjárt képei
révén külföldön is ismert fotóművész lett.

Szülővárosában optikus- és orvosi műsze-
rész tanulóként kezdett, később segéd, majd
üzletvezető volt. Onnan szólította fegyverbe a
haza 1917-ben. A kommandó a véráztatta
doberdói földre vezényelte, ahonnan csak
keveseknek sikerült a visszatérés. Híradós -
ként szolgált, emberek tucatjait mentette meg,
amiért fénylő kitüntetésekkel dekorálták a
mellét. 1918 őszének halálos hónapjaiban még
a golyózápornál is veszélyesebb helyzetbe
került. Megkapta a hírhedt spanyolnáthát, ám
erős szervezete legyőzte a gyilkos kórt.
Lerongyolódva, csontig lefogyva került haza a
szülői házba 1918 komor karácsonyán.

Első fölvételét 1919-ben készítette a
Temesvár fölött büszkén köröző Zeppelinről,
mely pár perccel később kigyulladt és lezu-
hant. A képet másnap közölte a Temesvári
Hírlap, útnak indítva hét és fél évtizedes fotó-
riporteri és fotóművészi pályáján a húszéves
fiatalembert…

Amikor szeretett szülőföldjén idegen csiz-
mák dobogása hallott, idegen nyelven köve-
telték a hűségesküt, búcsút intett volt hazájá-
nak, és Pesten keresett magának megélhetést.
A jó sors úgy hozta, hogy a Juszt optikuscég
kiskörúti üzletével szemben, a túloldalon, az
egyik csillogó ablakú, tükrös kávéházban újsá-
gírók és fotóriporterek kortyolgatták a kapucí-
nert. Megismerkedett velük, köztük a szegedi
eredetű Vér Györggyel (1904–1943), a színes
tollú és korában ismert újságíróval, akit az
elsők között tartottak számon a szürke ólom-
betűk színes világában. Barátságot kötöttek,
mely az orosz fogságba esett zsurnaliszta
korai haláláig tartott. Vér számolatlanul ontot-
ta a cikkeket, Liebmann Béla kattogtatta hozzá
a képeket. Jó minőségű fölvételei, mozgékony-
sága és megbízhatósága révén hamarosan
megismerték a lapkiadó birodalmak vezérei,
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Liebmann Béla – Szent-Györgyi fotósa

Balról: ismeretlen, Fejes Teri, Bulla Elma, Szent-Györgyi Albert, Gombaszögi Ella,
Straub F. Brunó és Banga Ilona (1937)



és a Pesti Hírlapban, az Új Időkben, a Tolnai
Világlapjában egyre többször lehetett olvasni a
képek alatt: fotó Liebmann Béla.

1922-ben állt be szegedinek. Történt pedig,
hogy Pásztor József, aki a forma szerint senki-
je, ám valójában szürke eminenciása volt a
Szeged című napilapnak, hazahívta újságíró-
nak Vér Györgyöt, és vele tartott Liebmann
Béla is. A Sandberg látszerész cég örömmel
fogadta a Pestről jött fiatalt, aki a Széchenyi
téri boltnak lett a vezetője. 1925-ben és 1926-
ban a cég makói fióküzletét irányította, majd a
következő évben Szegeden önállósította
magát. A Kelemen utcában nyitotta meg lát-
szerész- és fotószaküzletét, a mai Virág cuk-
rászda főposta felé eső részében, ahol pár
évvel azelőtt Cserzy Mihály álmodta szivárvá-
nyos novellákba a Szeged környéki parasztság
mindennapjait.

Először új városa jellegzetességeit fedezte
föl. Megörökítette az Oskola utca ódon épüle-
teit, élükön a török háznak is nevezett
Demján-házzal, a Petőfi-legendával és
Mikszáth-emlékekkel körülragyogott Arany
Oroszlánnal, melyek a Nagyvíz (1879) előtti
Szeged visszahozhatatlan levegőjét árasztot-
ták. Művészi képbe komponálta a vörösben
tobzódó Valéria téri paprikapiac (füzérpiac)
hangulatát, mely Tömörkényt is megihlette.

Az 1920-as évek második felétől megélén-
kült a háború utáni Szeged szellemi élete,
1931-ben megnyitotta kapuit a Szabadtéri, és
Liebmann Béla alig győzte fotózni a híressége-
ket. Ez időben kezdte meg legendás archívu-
mának a kialakítását. Kodály Zoltán, Csortos
Gyula, Tőkés Anna, Miloss Aurél, Janovics

Jenő éppúgy megörökítésre került, mint az
Ördöglovas hazai bemutatójára (1934) Szegedre
érkező Kálmán Imre, s pár hónappal később a
Szép a világ című operettjét dirigáló Lehár
Ferenc (1934), avagy a költő Szép Ernő. A
Szabadtérin a Parasztbecsületet vezénylő (1935)

Pietro Mascagnit napokig
kísérgette a városban, még
Dankó Pista márványszobra
elé is elvitte, hogy ott fotóz-
hassa le. A zsinagóga oltárá-
nak mellvédje előtt egymás
mellett áll a nagyhírű Löw
Immánuel és a cilinderes
Beregi Oszkár. A színházban
megörökítette – többek között
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A szabadtéri próba szünetében.
Balról: Várkonyi Zoltán, Ascher Oszkár,
Berczeli Anzelm Károly, Janovics Jenő,
Táray Ferenc, Fricsay Ferenc,
Milloss Aurél (1937)

A Dóm téri Szent Gellért-kapu (1960)



– Tatjana Menottit, Komor Vilmost és a premi-
erjére érkező Rejtő Jenőt.

Szent-Györgyi Albert 1937-ben Nobel-díjat
kapott. A fáma szerint a professzor Szegeden
csak neki engedte meg a fotózást… Ki tudja
ma már, hogy így volt-e, de a tudós szegedi
napjairól jobbára csak Liebmann-fotókat látni:
Szent-Györgyi teniszezik, az autója előtt áll,
munkatársaival teázik, beosztottjaival a kém-
csöveket nézi, íróasztalánál ül, Nagy Endrével
társalog, ott áll a Vágó Gábor készítette mell-
szobra mellett, uzsonnán fogadja – Banga
Ilona és Straub F. Brunó társaságában – a
Pestről leránduló színésznőket (Bulla Elma,
Fejes Teri, Gombaszögi Ella).

Persze a fővárosban sem felejtették el. A
nagy példányszámú újságok, Az Est-lapok,
Színházi Élet, Rádióélet, Délibáb kérték és közöl-
ték a fotóit, hiszen a szegedi Szabadtériről be
kellett számolniuk. Liebmann Béla, ha némi
ügyeskedéssel is, de győzte: az egyiknek az
első felvonásból, a másiknak a másodikból
fotózott, és így tovább. Ha mindennel kész
volt, sietett az állomásra. A mozdonyvezető
már tudta, hogy 2 pengőt kap, ha a kis csoma-
gokat Pesten átadja az értük jövő szerkesztő-
ségi altiszteknek…

Eközben megérkezett az első külföldi siker:
Luzernben, a Camera-Wettbewerb 1939–40.
évi kiállításán – Simó Margit színésznőt ábrá-
zoló – Cigánylány című képével fődíjat és
aranyérmet nyert.

Szépen ívelő pályáját az újabb háború törte
meg. Kijutott neki többször is az embert alázó
munkaszolgálatból, katonáskodott a halált
huhogó Délvidéken, s miközben mások életét
mentette, felesége és kislánya örökre odave-
szett… És milyen az igazi fotós! Az első ittho-
ni, viszonylag könnyebb munkaszolgálatra
Leica gépét is magával vitte, és fényképezte az
ingyen robot után a földön aléltan megpihenő
sorstársait.

Mosonmagyaróváron szökött meg a munka-
szolgálatból, erdőben bujkálva várta ki a front
továbbhaladását, és 1945. január 6-án kemény
téli fagyban, hosszú gyaloglás után érkezett
haza Szegedre. Üzletét kirabolták, de némi kis
áruval föltöltötte. Az újonnan indult – főleg
politikai – életről készített fölvételei akkor a
várostörténet, ma a történelem értékes doku-
mentumai. Minden minősítést kerülve: Balogh
páter, Farkas Mihály, Hamvas Endre püspök,

Ortutay Gyula, Rákosi, Révai, Szakasits,
Szirmai, Tildy, Vas Zoltán és Zöld Sándor, no
meg persze Hajtovics orosz városkapitány néz
ránk a képekről. Liebmann Béla tudta, hogy a
történelem krónikásának a kezében fényképe-
zőgép is lehet. Sőt, azzal is tisztában volt, hogy
a toll többféleképp rögzítheti az eseményeket,
a becsületes kézben tartott objektív viszont
csak egyféleképp.

Az 50-es évek második felében ismét szere-
pelt külföldön. Nem adom című zsánerképe
(1958) az Országos Művészi Fényképki -
állításon, majd 1958-ban Bordeaux-ban szer-
zett neki elismerést. Múlt és jelen című, a belg-
rádi Meštrović múzeum előtt készített képe
szerepelt a Budapesti Nemzetközi Művészi
Fotókiállításon és Bordeaux-ban. A számos
kiállítást megjárt Ünneplőket beválogatták az
Internationale Künstlerische Fotoausstellung
című idegen nyelvű albumba (1958), melyben
Madridtól Pekingig szerepeltek a nemzetközi
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Löw Immánuel főrabbi és Beregi Oszkár színművész a szegedi
zsinagógában (1938)

Gondterheltek (1927)



fotósvilág legjobbjai. Hídavatás című művének
(1946) zászlóerdő-játéka Moszkvában kapott
kitüntető elismerést és diplomát a beküldött
tízezer (!) alkotás között.

1959-ben újraindult a Szegedi Szabadtéri
Játékok, föllendült a művészeti élet. Liebmann
Bélában ismét a fotóriporter kerekedett felül,
alig győzte a munkát. Képein ott van Roberto
Benzi, Kós Károly, Mojszejev, Ruttkai Éva,
Simándy, Margaret Tynes, Vaszy Viktor és
sokan mások. Fotózta a meccset néző Puskást
és Kocsist, a Szegeden bokszoló olimpiai baj-

nok Papp Lászlót. Jellegzetes
képet készített a hangversenyt
adó David Ojsztrahról. És itt
volt a világszerte ismert szege-
di matematikai iskola! Egyik
híres képén e tudományág
nemzetközi nagyságai, Kalmár
László, Rédei László, Szőke fal -
vi-Nagy Béla, Tandori Károly
és mások láthatók, de lencse-
végre kapta Jánossy Lajos aka-
démikust is, amint képletet ír
Szőkefalvinak. Másik ritka föl-
vételén Scheiber Sándor, a rab-
biképző igazgatója látható.

90. születésnapján a Móra
Ferenc Múzeum ban állította ki

legkedvesebb képeit, tisztelői pedig mini-
könyvet adtak ki munkásságáról. Liebmann
Béla Szegeden halt meg 1996. december 16-án.
Teljes életet élt. Nagy tudású numizmata volt,
ismert bélyegszakértő, Makó és Szeged sakk-
bajnoka, akinek 1928-ban még az is megada-
tott, hogy a szimultánt adó Capablancával
meg mérkőzzék.

Szinte lehetetlen megbecsülni, de legalább
negyedmillió képet készített.

DR. APRÓ FERENC
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Az első munkaszolgálat (Abony, 1940)

H E L Y R E I G A Z Í T Á S

A MediArt 2010/1. számában technikai hiba folytán az EXKLUZÍV rovat közleménye nem a helyes címmel, hanem
hibásan az alcím alatt jelent meg. A cikk helyes címe: „Az asztma 100 éve: elképzelések a kórfejlődésről, terápiás követ-
kezmények”. A Szerkesztőség és a Kiadó elnézést kér a szerzőtől és az olvasóktól.

2010. augusztus 27-én lesz
a Nobel-békedíjas Teréz anya születésének centenáriuma

Kalkuttai Boldog Teréz, közismert nevén Teréz anya – albán, pontosabban a mai Albániában és
Macedóniában kisebbségben élő román nemzetiséghez tartozóként Szkopjéban született. A város
akkor még Üsküb néven az Oszmán Birodalom része volt. Az Ágnes névre hallgató leány 18 éves
korában elhatározta, hogy missziós nővér szeretne lenni Indiában, s felvételét kérte a Loretói
Miasszonyunk anyaházba, ahonnan felkészítés után Indiába, Dardzsilingbe küldték. Szerzetesi
fogadalmát 1931-ben tette le. A Teréz nevet lisieux-i Szent Teréz iránti tiszteletből választotta.
1944-től már a kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskola igazgatója.
Közismert, hogy hamarosan ráébredt küldetésére, hogy nincs joga arra, hogy a kolostor békéjében,
kényelmében éljen, miközben az emberek, akiket szolgálni jött, nyomorognak. Ezt követően éle -
tének minden percét a nyomorban élők, éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás emberek segí-
tésének szentelte. Az általa alapított új szerzetesrend otthonai 1965-től gomba módra szaporod-
tak a Föld más országaiban is. Áldozatos élete Kalkuttában, 1997. szeptember 5-én fejeződött be.


