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Bevezető.

Három évtizede is elmúlt, hogy főleg építészettörténeti kutatásaim során, 
a kolozsvári egyetemi könyvtár gyűjteményében „rábukkantam” Veress Fe
renc 1859-ben a szamosparti város főbb nevezetességeit megörökítő kétkötetes 
fényképalbumára. A ritkaságszámba menő felvételek láttán, Kántor Lajos író 
és lapszerkesztő arra bíztatott, hogy a K orunk  folyóirat szerkesztőségében álta
la szervezett kiállítások keretébe mutassam be ezeket a felvételeket. A kiállí
tásra 1983. februárban került sor, ahol Veress 1859-ből való fényképeit Vas 
Géza, neves kolozsvári fényképész által azonos (vagy megközelítő) szögből fel
vett újkori városképeivel társítva, mutattuk be k Annak ellenére, hogy már ko
rábban is gyűjtöttem az erdélyi fotótörténetre vonatkozó adatokat, a kiállítás 
összeállításakor szembesültem először azzal a hiányossággal, amely az erdélyi 
fényképezés története terén mutatkozott. Mint kiderült, Erdélyi Lajos próbál
kozását 2, illetve Fóris Pál egy kitűnő (rész)tanulmányát3 és az általa összeál
lított sepsiszentgyörgyi múzeum gyűjteménykatalógusát 4 leszámítva, egyetlen 
átfogóbb jellegű írás sem állt akkor az érdeklődők rendelkezésére. Talán ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy az elkövetkező években, az újabb adatok gyűjtése mel
lett, sor került az 1978 óta egyre szaporodó fotótörténeti adatok rendszerezé
séhez. A gyűjtés még távolról sincs befejezve. Bár Temesvárt és Nagyváradot 
leszámítva, a nagyobb magyar városok periodikáinak fotótörténeti adatait sike
rült kigyűjteni, több olyan kisebb település van, (Pl. Nagybánya, részben Sepsi- 
szentgyörgy, Lugos, Gyulafehérvár), ahol ennek a munkának elvégzése, még 
várat magára.

Jelentős fordulatot hozott az 1989-es esztendő. Ebben az évben magyar- 
országi - pontosabban sümegi -  lakos lettem, és ezzel értelemszerűen eltávo
lodtam azoktól a könyvtári, levéltári és egyéb forrásoktól, amelyek adatai jelen 
kiadvány törzsanyagát képezik. Kutatásaim gerincét ugyanis elsősorban a múlt 
századi helyi sajtó hasábjain felbukkanó fotótörténeti vonatkozású adatok je
lentették. Az évek folyamán kiderült, hogy a kutatás számára az egy-két soros 
hírek egybegyűjtése, majd rendszerezése jelenti azt az utat, amely egy telepü
lés, egy vidék múlt századi fotótörténetének a megismeréséhez vezethet. így 
jön létre az az alap, amelyet a különböző (szak)gyűjtemények tárgyi emlékei
nek számbavétele mellett, levéltárak, családi emlékezések stb., idevágó adata
ival lehet majd kiegészíteni.

A most lapvilágot látott kötet címe a 19. századi erdélyi fotótörténet be
mutatását tűzte célul, ami - ebben az értelemben - nemcsak a történeti, a tulaj
donképpeni Erdélyt jelenti, hanem a trianoni békeszerződés (1920. június 4.) 
után Magyarországtól Romániához csatolt területeket is magában foglalja, ide
értve a Partium és a Bánság (a mai Máramaros, Szatmár, Bihar, Szilágy, Arad, 
Temes és Krassó-Szörény megyék) településeit is.5
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A kötet címben foglalt ígéret - minden igyekezetem ellenére - objektív 
okokból, több szempontból is felemás eredményt produkált, azaz messze nem 
teljesült maradéktalanul. Ezért a jelen kiadványt csak kezdetnek szabad tekin
teni, az első olyan próbálkozásnak, amely egy átfogóbb képet próbál adni az er
délyi fényképészet első hét-nyolc évtizedéről, fotótörténetünk azon időszaká
ból, amikor a hivatásos fényképész és a lelkes amatőr között még jobbára el
mosódtak a határok, amikor a fényképezést még az egyéni kísérletezési kedv, 
illetve a helykeresés jellemezte. Kutatásaimból talán következtetni lehet arra 
is, hogy e területen milyen gazdagok vagyunk. Veress Ferenc, Orbán Balázs, 
Mezey Lajos, Ciehulsky Péter, Glatz Tivadar, az Adler Testvérek, Fekete Sán
dor, Ferenczy Lukács, Kováts István, Schivert Albert Gusztáv, Schuller Ludvig, 
Kossák József, Fischer Emil, a Dunky Fivérek, stb., helyben, önerőből váltak 
ismert és elismert mesterekké. Koller Károly, Kozmata Ferenc, Országh An
tal, és mások, innen idúlva jutottak a főváros legmagasabb szakmai régióiba. 
Szabó Iván Skóciában ért el szép sikereket, Kornis Károly Dél Amerikában 
fényképezett, Szathmári Pap Károly, Mándy Ferenc, Duschek Ferenc, Heck 
János stb., Moldva és Havaselve fényképészetének gyakorlatát teremtették 
meg. Biztosak lehetünk abba, hogy az itt bemutatott több mint 400 fényké
pészt, illetve műteremet hamarosan újabb nevek fogják követni és bebizonyo
sodik. hogy az egykor itt dolgozó fényképészek száma az itt megismerteknél jó
val nagyobb. Ha ez bekövetkezik, az azt jelenti, hogy szándékom célba ért.

Olyan városok és települések esetében, ahol a helyi sajtó csak későn, az 
1800-as évek második felében jelent meg (a kisebb létszámú erdélyi városok 
esetében ez a jellemző), ott a fényképezés kezdeteinek megismerését csak a vé
letlenszerűen felbukkanó adatokon át lehet elérni. E mellett számtalan olyan 
fényképészről tudunk, akinek neve csak elvétve, vagy egyáltalán nem jelent meg 
a helyi sajtóban. Ezekre a nevekre - főleg ami az ideiglenes jelleggel működő 
vándorfényképészeket illeti - csak az adott helyszínen történő kutatások révén 
lehet rábukkanni, elsősorban úgy, hogy a helyi közgyűjtemények ide vágó anya
gát kell számbavenni, persze, ha egyáltalán van ilyen. E mellett igen fontos a kü
lönböző családi fényképalbumok felkutatása. Sajnos e téren még sok akadály
ban lehet ütközni. Találkoztam olyan (székelyföldi) múzeumvezetővel, aki kü
lönböző buta okokra hivatkozva egyszerűen elzárkózott az együttműködéstől, s 
nem egy esetben igen komoly meggyőző erővel kellett bírni ahhoz, hogy a félt
ve őrzött családi fényképalbumok közelébe lehesen jutni. Hasonlóan nehéz a 
kutatás helyzete az egykor németek lakta települések esetében, ahol a kellő 
nyelvismeret hiánya, illetve a régi gótikus írás gyakorlata gátolta az előrehala
dást. Az utóbbi években a német nyelvterületek kutatását a Nagyszebenből el
származott, jelenleg Münchenben élő Konrád Klein vállalta fel, és végzi siker
rel, s így értelemszerűen a német vonatkozású adatok jobbára az ő jóvoltából 
kerültek a kötetbe. Az áltata biztosított adatok magyar fordítását a sümegi Vi
tai Lászlóné készítette el számomra, amiért ez utón is köszönetét mondok.
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A fotótörténeti kutatás nem tartózik az erdélyi művelődéstörténet „felka
pott” fejezetei közzé. A két világháború közötti években formálódó erdélyi tör
ténész-kutatók számára a téma - időben - túl közelinek számított, később már 
a politikai közhangulat nem kedvezett a kutatásnak. Az első próbálkozások Er
délyi Lajos nevéhez köthető, aki az 1970-es években, előbb Orbán Balázs szé
kelyföldi felvételeit, majd Teleki Samu Afrikában készített fényképeit(l mutat
ta be az olvasóknak. Ugyancsak ő volt az, aki a későbbiekben kitartóan szor
galmazott egy erdélyi fotótörténeti múzeum megalapítását. Erdélyi Lajossal 
egy időben kezdte kutatásait Fóris Pál Sepsiszentgyörgyön, illetve Constanit 
Săvulescu Bukarestbe. Fóris elsősorban helytörténeti vonatkozású kutatást 
végzett, míg Săvulescu csak érintőlegesen foglalkozott az erdélyi fényképezés
sel. Az anyaországban Fejős Imre nyomdokain haladva, az egyetemes magyar 
fotótörténeti kutatások keretében, az erdélyi anyaggal is foglalkozok közül 
Beke László, Cs. Lengyel Beatrix, Karlovits Károly, Kincses Károly, illetve a ki
válóan dokumentált alaptanulmányokat közlő Szakács Margit, Szilágy Gábor 
neveit kell említeni. Az 1980-as években Kincses Károly fotótörténész már ki
emelten foglalkozott Veress Ferenc munkásságával. 1984. decemberében Gö
döllőn nagyszabású emlékkiállítást is rendezett, amit Szolnokon, Karcagon, 
Nyíregyházán, Szegeden, is bemutatott. Budapesten, a Vigadó Galériában Ré
gi erdélyi emberek, tájak Veress Ferenc fényképein címmel 1898. szeptember 
27-én rendezett egy kiállítást. Napjainkban, immár, mint a Magyar Fotográfiai 
Múzeum igazgatója, kiállítások és kiadványok révén, összegzi az erdélyi múlt 
terén végzett kutatásait. Több olyan erdélyi gyűjtőről tudunk, akik - bár kimon
dottan fotótörténeti kutatásokat nem végeznek - nagy szolgálatot tesznek az
zal, hogy szenvedélyesen gyűjtik a lakóhelyükre vonatkozó régi képeslapokat 
és fényképeket. Szatmáron Janitzkay Pál fizikatanár,7 Kolozsvárott, néhai kol
légám Giurgiu Adrian építész gyűjtötte a város fotótörténeti emlékeit. Párat
lanul gazdag gyűjteményét sikerült a közönség elé is kivinni 8, bár 1985-ben 
megtörtént, hogy a Román Tudományos Akadémia Könyvtárának előcsarno
kában rendezett régi városképeit bemutató kiállítását a megnyitó előtt pár órá
val szedette le az akkori hatalom. Napjainkban örvendetes módon bővül a fo
tótörténeti kutatással (is) foglalkozók köre. Székelyudvarhelyen Volfkori 
György városát bemutató munkájában külön fejezetet szentelt az egykoron itt 
élő és dolgozó fényképészeknek9, Sepsiszentgyörgyön Cserey Zoltán és József 
Álmos jelentetett meg egy várostörténeti kötetet, melyben a helyi fényképé
szekkel is foglalkoztak. Marosvásárhelyen Török Gáspár és Brassay Károly, 
Székelykeresztúron Domokos Levente, stb. gyűjtik a régi fényképeket. E mel
lett, Török fotótörténeti kutatással is foglakozik. E témában általa összeállított 
kéziratos tanulmányát önzetlenül rendelkezésemre bocsájtotta, amit ez utón is 
köszönök. A német nyelvterületen dolgozó fényképészek és műtermek törté
netével Konrád Klein foglalkozik behatóan, Nagykároly egykori fotóműterme
iről Benedek Zoltán, nagyváradról Lucia Cornea írt szakszerű dolgozatokat,
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míg az itt fényképészeti műtermet is fenntartó Mezey Lajos festőművészről, 
Mezey András adott ki szépen kivitelezett, s alaposan dokumentált kötetett. 
1990-ben a Balogh Ferenc vezette Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 
(Asociaţia Kelemen Lajos Pentru Ocrotirea Monumentelor) Kolozsvárott Ve
ress Ferenc emlékérmet alapított a legjobb műemlék, falu- vagy városkép díja
zására, amelyet évente ítél oda. Bejegyzés alatt áll az első olyan alapítvány 
amely az erdélyi Fotótörténeti Múzeum és Gyűjtemény jogi kereteit hivatott 
biztosítani. Székhelyeként a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Városi Múzeum 
lett megjelölve, ennek hat tagból álló kuratóriumának vezetését Zepeczaner 
Jenő múzeumigazgató vállalta el. Egy szélesebb körben történt összefogás 
eredménye, a múzeális értéket képviselő kézdivásárhelyi Bogdán-féle műte
rem megmentése, amelyet a magyar állam tulajdonosi jogait képviselő Kincs
tári Vagyon Igazgatóság anyagi támogatásával sikerült megvásárolni, s mint 
ilyent, az eredeti környezet fenntartásával, egy helyi alapítvány segítségével 
fogják a továbbiakban üzemeltetni. Ezért az egyedülálló tranzakcióért,-magyar 
részről, elévülethetetlen érdemeket szerzett dr. Kocziánné, dr. Szentpéteri Er
zsébet (NKÖM), Salamin Kálmán (KVI) és Rádai Mihály ismert városvédő.

E kötet megjelentetésében önzetlen segítséget kaptam Kassai Róbert bu
dapesti fotóművésztől, tanácsaival segített Cs. Plank Ibolya, az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal fényképtárának vezetője, a ma Kanadában élő Horváth 
Sz. István esztéta, aki még kolozsvári éveimben támogatta elképzelésimet, s 
nem utolsó sorban családom, azaz szüleim és feleségem, akik éveken át vállal
ták a mindennapok nehézségeit, és biztosították számomra a kutómunkához 
szükséges nyugodt hátteret.
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Tanulmányok az erdélyi fényképezés története köréből.

1. A legkorábbi híradások és az első fényképészeti körök.

A új találmány elterjedésének epicentruma Párizs, innen indul hódító út
jára a dagerrotipia. Híre a korabeli magyar, német és román nyelvű erdélyi új
ságok tudósításával, igen hamar eljutott az olvasókhoz. A magyar kutatás meg
állapítása szerint az első ismertetések a Pesten megjelenő H asznos M ulatságok  
1839. február 2.-i, illetve a Toldy-Vörösmarty-Bajza által szerkesztette 

A th en a eu m  március 7.-i, és lO.-i számában láttak napvilágot.10 Az erdélyi sajtó
ban - egyazon nap A th en a eu m  cikkével - a kisszántói Pethe Ferenc vezette ko
lozsvári N em zeti Társalkodó  közölt beszámolót az eseményről. A hetilap 1839. 
március 7-én hat oldalas (!) írásának első felét „az elmés Janin Gyula11 tollá
ból származtatott” és a párizsi Journal de D ebats-ból átvett „egészben általunk 
magyar nyelvre fordított (...) és ha nem is tudományilag, vagy gyárilag, legalább 
költőileg érdekes és elevenen jelenítő” írását.12 Az év folyamán a N em zeti Tár
sa lkodó  még háromszor tért vissza a dagerrotípia körül kialakult viták és ese
mények ismertetésére. Március 16-án (20 sz. 160 1.), „A dagerrotype. Levéltö
redék Párizsból” című cikkében már elég jó leírását adja az eljárásnak, jelezve 
a szenzációszámba menő eljárás újszerűségét, illetve felhasználásának akkor 
még igen szűkre szabott lehetőségeit is. Azon év szeptember 5-én „A 
dagerrotype kimagyarázása” 13 címen a lap beszámolót közölt a Francia Aka
démia üléséről (írta Donné Sándor úr), ahol „Aragó úrtól a Daguerre nyolc 
vagy tíz hónap óta oly részvéttel zajgatott bánásmódjának előterjesztését hall- 
gatandók”, míg a következő számában14 már részletesen leírta az Akadémia 
tagjai előtt végzett kísérletek menetét. Fóris Pál hívta fel figyelmünket a Ko
lozsváron megjelenő Erdélyi H írlap  1839. július 8-i számára, amelyben részletes 
tudósítást olvashatunk a francia követkamara Daguerre találmányával kapcso
latos határozatáról15 „Miután Július 16-án Daguerre úr a Becsület Rend lovag
jává neveztetett ki (...) Duchatel úr indítványt tett (...), hogy ezt a nagy fontos
ságú találmányt, mint nemzet köz tulajdonát a világnak megvásárolták” Fóris 
az újság címét tévesen jelzi. A fenti tudósítást ugyanis a Méhes Sámuel szer
kesztésében Kolozsváron kiadott Erdélyi H íradó-ban jelent meg.16 Ez a lap 
1839-ben még két alkalommal adott hírt a találmányról. Április elején 
„Daguerre úr műtermének és legbecsesebb kincseinek szétrombolásáról” í r t17, 
míg szeptemberben a Daguerre és a francia kormány közt létrejött szabadal- 
mazási feltételek egyeztetéséről közölt részletes tudósítást.18

Az erdélyi román nyelvű sajtóban a legkorábbi hírt a Brassóban, 
Gheorghe Baritiu szerkesztésében megjelenő Gazeta de Transilvania 1840. jú
nius 23-i számában olvashatjuk.19 A lap Josif Kliega (Kliega József) „szép és 
megfizethetetlen gépéről” tudósít, mely „Budán a Bánffy-házban van felállítva
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(...) és így néz ki, hogy ez a gép , a dagherotyp - a nap sugaraival festő a mű
vészetek terén még nagy reformok előkészítője lesz. Azt mondják, hogy hol- 
nap-holnapután már olyan nyomdászaink és festőink lesznek, akiknek dolgos 
kezeik fölöslegessé vállnak.20 Egy évre rá a fényképészek és a művészek közöt
ti viták „békepártjának” szószólói adnak hírt magukról az Erdélyi H ázi Segéd  
K alendárium  21 oldalain előrevetítve annak az évtizedekre nyúló vitáknak alap
hangját, melyet - talán - legpontosabban Székely Bertalan fogalmazott meg
1863-ban.22

Mint látjuk, az erdélyi sajtó - az akkori közlekedési és hírközlési viszo
nyokhoz mérten - gyorsan tudósított az új találmány körül kialakult vitákról, il
letve e téren elért eredményekről. A Brassóban megjelenő Foaie pentru  m in te  
in im ă si literatură 1841. januárjában,23 dicsérve a fizika terén elért gyors sikere
ket, az exponálási idő radikális csökkenéséről adott hírt, a kolozsvári H on  és 
K ülfö ld  1843-ban24 „Kázáni professzor Knorr úr thermophotographiájáról”, 
decemberben „néhány ravasz amerikairól” ír „akik a Daguerrotypet hamis 
bankjegyek csinálására használták” 25

2. A fényképezés gyakorlatának kezdetei, a műtermi fotózás elterjedése 
Erdélyben.

Ezekben az években a fényképezésről szóló híradások csak orrhosszal 
előzték meg a gyakorlatot. Az első felvételek a Párizsban járt nemesség jóvol
tából már az 1840-es évek legelején felbukkantak az erdélyi városokban. Sikk
nek számított egy-egy ezüstlemezre felvett fénykép tulajdonosának lenni. A 
fénykép drága volt, s így nem akárkinek adatott meg Daguerre masinája elé ül
ni, s így nem csoda, hogy a Bethlen-család két tagja által Kolozsvárra hozott 
felvételek kézről-kézre jártak, majd „műtárlaton” mutatták be ezeket a város 
polgárainak. Az első felvevőgépek és laboratóriumok is jórészt az erdélyi fő
uraknak, az új találmány iránt mutatott kíváncsiságát voltak hivatottak kielégí
teni. Elsősorban ők azok, akiket az erdélyi kollégiumok és a nyugati egyetemek 
kellő fizikai és kémiai ismeretekhez juttattak és egyébként is, ekkor még egy 
Kornis, Apor, Zeyk, Mikó-szintű anyagi bázisra volt szükség ahhoz, hogy vala
ki egyáltalán egy jól felszerelt fényképészeti kelléktár megszerzésére 
gondolhasson.26 A későbbiekben éppen e főurak voltak az erdélyi fényképezés 
legfőbb szálláscsinálói: olyan lelkes amatőrök, akik kizárólag kedvtelésből ku
tatták az új találmányt, s a benne rejlő lehetőségek titkait.

Eddigi ismereteink szerint az 1840-es években Marosvásárhelyen, Ara
don, Temesváron Nagyszebenben, Brassóban, Kolozsváron és Nagyenyeden, 
összesen 16, név szerint is ismert dagerrotipista működött, amelyhez a követ
kező évtizedben újabb 25-30 név csatlakozott.

Marosvásárhelyen Bolyai Farkas (1775-1856) 1839. februárjában (!) - te
hát még Daguerre találmányának ismertetése előtt - képrögzítéssel, vagy an
nak elméleti lehetőségével foglalkozott. Ezt látszik igazolni Bolyainak Kolozs
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várra, Rajka Péterhez 27 írt levele, melyet Fóris Pál közölt.28 A marosvásárhe
lyi fényképészeti kör - ha egyáltalán volt ilyen - az Apor Károly báró nevéhez 
fűződött. Tudjuk, hogy Apor Károly, mint a marosvásárhelyi Királyi ítélő Táb
la tagja, részt vett az 1841-42 évi kolozsvári országgyűlésen, ahol megvásárolta 
az ott dolgozó Marastonitól fotografáló felszerelését, s ezzel egy életre e ne
mes szenvedély hódolója lett. 1848-ig Marosvásárhelyen élt, de a forradalom
ban való részvétele miatt egy éven át külhonban volt kénytelen bujkálni. Er

délybe (Kolozsvárra) 1850-ben, Mikó 
Imre társaságába tért vissza, s mint tör
vényszéki képviselő került 1851-ben Ma
rosvásárhelyre, 1853-ban Fogarasra, rá 
egy évre Nagyszebenbe, míg 1859-ben 
nyert kinevezése révén élete végéig 
(1885. október 31-ig) Marosvásárhelyen 
élt, az ott székelő ítélő Táblát vezette. 
Halálakor kiadott nekrológjában, illetve 
az ekkor megjelent visszaemlékezések
ben az egykori pályatársak és ismerősök 
részletesen szóltak Apornak a fényképe
zés terén elért sikereiről is. Juhász Lász
ló a M agyar Polgár hasábjain a fogarasi 
„csodabogáréra emlékszik, aki kamerá
jával pánikba kergette a város 
lakosságát.29 Dr. Árvái József, a sepsi
szentgyörgyi levéltár egykori igazgatója 
jóvoltából ismerjük Glatz Tivadar, 
Marastoni Jakab, Mikó Imre, Veress Fe
renc Aporhoz írt fényképészeti tárgyú 
leveleit.30 Ezekből a levelekből (is) vilá

gosan kitűnik: Apor sokat kísérletezett, technikai eljárások sorát dolgozta31 ki, 
vagy javította meg, majd az így szerzett tudását nagy buzgalommal terjesztette 
Erdélyszerte. 1851 után az Archer-féle kollódiumos (nedves) eljárásban elért 
sikereiről rendszeresen beszámolt Bécsben élő Géza öccsének, aki válaszaiban 
dicsérte, ösztönözte bátyját, friss hírekkel, na meg a kísérletekhez szükséges 
vegyszerekkel is ellátta. 1853-ban negatívjárói már papírképeket készített, 
mégpedig saját tervei szerint kivitelezett nagyító kamerával, a következő évben 
- elsőnek Erdélyben - életnagyságú nagyítást sikerült eszközölnie. Apor mun
kásságát, mivel nem szignálta fényképeit, manapság szinte lehetetlen nyomon 
követni. Neki tulajdonítják azt a két példányban fennmaradt felvételt, amely 
Bolyai Farkas marosvásárhelyi ravatalát örökítette meg 1856-ban,32 bár Török Gáspár 
szerint, ez esetben nem fényképről, hanem jó minőségű rajzokról van szó. Ezekben az 
években Apor bár Marosvásárhelyen lakott, szoros kapcsolatban állt a Kolozs
váron kísérletező gróf Kornis Zsigmonddal, gróf Bethlen Jánossal, gróf Mikó 
Imrével, lord Paget Jánossal, valamint Veress Ferenccel.

Bár fényképezni nem itt tanult, a város szülöttje az a Szabó Iván, akit az
1848-49-es szabadságharc szele sodort el innen, s vált a skót fényképezés egyik
12
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jeles képviselőjévé. Az 1860-as évek legelején Orbán Balázs és Mezei József is 
fényképezett a vidéken, akárcsak Décsey Ede, aki 1864-ben, mint vándorfény
képész, Kolozsvárról érkezett ide. Nem kizárt, hogy a város első állandó mű
termét Mosontzky Albert Henrik nyitotta 1862-ben, akit az 1875 után Botár 
Imrével társulva, Tordán dolgozott. A város legjelentősebb fényképésze, min
den bizonnyal Ciehulski Péter Pál volt. Nem kizárt, hogy már 1860-tól, mint 
vándorfényképész járta Erdély városait, 1866-ban „újonnan megszervezett mű
terméről” írtak a marosvásárhelyi lapok,33 ami azt jelenti, hogy már korábban 
kellett itt lenni egy műtermének. 1874 és 1880 között Ciehulski, egy bizonyos 
Wargha nevű fényképésszel, 1886-ban a fővárosi tanulmányainak végeztével 
Marosvásárhelyt letelepedő Csonka Gézával társult, aki 1896 és 1910 között, 
már önállóan vezette a város legjobb hírnévnek örvendő műtermét.

A D er Spiegel tudósítása szerint34 1840. március legvégén, Aradon a győri 
születésű könyvkötő és díszműárus, Skolnik Károly, Daguerre és Nettó köny
vei nyomán kéregpapírból objektív nélküli lyukkamerát készített dagerrotípiai 
felvételek számára, s azt használati utasításokkal együtt 12 váltó forintokért 
árusította. A mester későbbi tevékenységéről nem sok adattal rendelkezünk. 
Neve a korabeli sajtóban, 1844-ben szerepelt,35 amikor Kolozsváron „a lánczos 
házzal szemben Baloghné asszonyság házánál” Cosmorámájával szórakoztatta 
a város lakosságát. 36 Az 1857 évi A rad i Szabad  Királyi Város Névtárában  
Skolnik Károly, a Sziget út 303 szám alatti könyvkötő műhelyét hirdette, 1863- 
ban azonban ezt a műhely már özvegye vezette, illetve fia, Skolnik Hugó neve 
alatt szerepelt.37 Nagy a valószínűsége annak, hogy Arad első - rövid ideig mű
ködő - dagerrotip-műtermét, Marastoni Jakab pesti társa, Tarsch Ferenc 38 ala
pította 1842-ben, s az 1850-es évek legelején egy bizonyos Jugmann39 is nyitott 
itt egy kis műtermet. 1860-ban egyszerre két atelier is alakult Aradon. Fett Fer- 
dinánd (1861-1870) a Városház utca 6 számú, saját házának emeletén-, míg 
Auerbach Miksa a Forray utcában levő Náday-féle kertben nyitott műtermet. 
Ez utóbbi közzel negyven éven át üzemelt. Dolgozott egy bizonyos Wargával, 
de leghíresebb társa, később a fővárosba országos hírnevet szerzett Kozmata 
Ferenc volt 1864 és 1866 között. Arad korai alapítású műtermei között szere
pel a Berze Gyula (1862), Décsey Ede (1862-1863), Főger Gusztáv (1862- 
1880), Rottmann Fülöp (1860-1871), Rottmann Farkas (1867) és Stockmann 
Nándor, akinek 1865 és 1870 között a Fő téri Rosa házban volt berendezve a 
fényképészete. Az 1920-as évekig a városban hosszabb-rövidebb ideig működő 
műtermek száma hatvan körül mozog, közülük a Ravasz Imréé (1878-1890) 
emelkedett ki társai közül. Sokat mondó adatot közöl az A lfö ld , melyben Priegl 
György aradi üveg és műkereskedő 1861-ben 2000 darab „stereokop-képet” 
bocsátott végeladásra, amely „nevezetesebb városokat, vidékeket, tájképeket 
és csoportozatokat eleven színben” mutatták. 40

Sokkal nehezebb a Nagyenyeden történtek bemutatása, mivel az itteni 
fényképészek tevékenységéről csak későbbi - jórészt közvetett - adatok szól
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nak. „Erdély fotókultúrájának bölcsője Nagyenyed. A tudós professzorokkal 
megáldott kisváros alkotó légkörében él Zeyk Miklós, szerény kúriájában vis
szavonulva valóságos fotóiskolát teremtett maga körül” írja Erdélyi Lajos. 41 
Tanítványai között Buda Elek hátszegi birtokos, Budai Károly aranyműves, 
Szegedy Maszszák Hugó és Sikó Miklós festőművészek, Kornis Zsigmond, 
Apor Károly, Mikó Imre erdélyi főurak, valamint a híres kolozsvári fényképész 
Veress Ferenc nevét említi a szakirodalom.42 Csakhogy az utóbbi évek kutatá
sai azt bizonyítják: a Zeykkel és fotóiskolájával kapcsolatban ismert adatok 
nem mindenben fedik a valóságot, a nagyenyedi kör mind méreteiben, mint je
lentőségében átértékelésre szorul.

Már Zeyk Miklós személye körül is sok a bonyodalom. Az 1840-es években 
Nagyenyeden két azonos nevű természettudós - nagybácsi és unokaöcs - élt és 
dolgozott. A fényképezéssel is foglalkozó nagybácsi élete és munkássága 43 ösz- 
szekeveredett az unokaöcs életrajzi adataival, állapítja meg Vita Zsigmond 
(1906-1998) az egyedi múlt kiálló ismerője.44

Ifjabb Zeyk Miklós 1810. szeptember 20.-án született. Tanulmányait 
Enyeden, majd Marosvásárhelyen, Bécsben és Berlinben végezte. 1838-ban a 
nagyenyedi kollégium professzora lett. 45 Nagybátya példáját követve, főleg 
természettudományi és oktatáspolitikai problémákkal foglalkozott. Részt vett 
a szabadságharcban, majd visszatért Nagyenyedre, ahol egész fiatalon, 1854. 
április 6-án, 44 éves korában hunyt el tüdőbajban. Síremléke az enyedi teme
tőben, a tanári sírok között található.46 Feltételezett fényképészeti munkássá
gát igazoló konkrét adatok nem állnak a rendelkezésünkre.

Térjünk vissza a fényképezéssel is foglalkozó idősebb Zeyk Miklóshoz, aki 
1781-ben született. 1797-ben, valamivel Kemény Zsigmond és Bolyai Farkas 
után érkezett a göttingai egyetemre, ahol jogot, majd 1803-tól filozófiát hallga
tott, és mint a filozófia doktora tért vissza Nagyenyedre. Életének további ala
kulására nincsenek pontos adatok. 47 Azt tudjuk, hogy beteges alkata miatt 
nem vállalt semmiféle hivatalos állást. Megélhetését a családi vagyon biztosí
totta, s így egész életét a tudományos munkásságnak szentelhette. 1838-ban 
Dióson tartózkodott a későbbi fehéregyházi hős, Zeyk Domokos kúriájában. 
Ott ismerkedett meg Gáspár Jánossal, az erdélyi gyermeknevelés neves refor
merével, kinek emlékirataiban olvashatjuk, 48 hogy ebben az időben Zeyk fő
ként nevelési, irodalmi és társadalomelméleti kérdésekkel foglalkozott. A kö
vetkező évtized kezdetén id. Zeyk Miklós egyre inkább a fizikai és kémiai szak
tárgyak felé fordult, számos megfigyelést, kísérletet végzett. Páratlanul gazdag, 
16 ládában összegyűjtött kézirattárát, 1849. január 8-án, a havasokból 
Nagyenyedre beözönlő román mócok felégették, megsemmisítették. Ekkor 
Kolozsvárra menekült, ahol az általa kitalált s grafikai elemekkel kevert gyors
írással jegyezte le újra szerteágazó gondolatait. Kutatásainak eredményeit már 
nem tudta egységes formába összefogni, s ezért feljegyzéseit unokaöcsének, ifj. 
Zeyk Miklósnak adta át rendszerezés és kiadás végett. Utóbbi korai halála a
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tervet meghiúsította. Jegyzeteit végül ifj. Zeyk Miklós fia, Zeyk Ádám adta ki 
Pesten 1874-ben, Hátrahagyott irományok címen. Id. Zeyk Miklós 1850. ápri
lis 30-án hunyt el Kolozsváron. 49 Felesége Sándor leány volt, ezért a család 
Kolozsvártól alig 20 km-re fekvő Ajtón nevű falúban álló kúriájának ma már 
nem létező parkjánan temették el. Sírját Xántus János (1917-1982) tanár ke
reste meg 1979-ben, amikor egy rövid írás erejéig megemlékezett róla. Ugyan
akkor szóvá tette a „földdel csaknem egyenlővé süppedt sírhalmaz” megjelölé
sének szükségességét is.50 1994 óta a helybéli református templom cintermé
ben felállított emléktábla őrzi id. Zeyk Miklós emlékét.

A korabeli erdélyi sajtó id. Zeyk személyével nem foglalkozott. Kéziratos 
feljegyzései részben megsemmisültek. Nagyenyed 1849. évi dúlásakor mind a 
város, mint a Zeyk család irattára porig égett, így napjainkban szinte lehetet
len felmérni a nagyenyedi tudósnak a fényképezés terén folytatott kísérletei
nek mértékét és jelentőségét. Azt a keveset, amit tudunk, Veress Ferenc utó
lag tett feljegyzéseinek, illetve a Pesten megjelenő Vasárnapi Újság -á,-r. szig- 
nójú tudósítójának köszönhetjük. 51 Ez utóbbi, id. Zeyk Miklós műveinek a 
már említett 1874. évi posztumusz kiadása kapcsán, bőven írt a nagyenyedi tu
dós életéről és munkásságáról. Mint olvassuk: „Daguerre találmányának ezüst 
lemez helyet üveglapra vetését és arról papírlapra átvételét, a már annyira el
terjedt Photographiát előbb föltalálta, mint az külföldön ismertté lett volna 
(...) dagerrotípiát saját készítésű gépével vette fel, fotogalvanográphiai kísérle
teket folytatott és a kortársak szerint önálló negatív-pozitív eljárást dolgozott 
ki.”.52 Hasonlóan emlékszik Veress is Zeykre, míg a Kolozsvári Kereskedelmi 
és Iparkamara 1878 évi Jelentésében (196 old.), ahol a kiadvány szerzője rövi
den (és eléggé pontatlanul) felvázolta az erdélyi fényképezés történetét, szól 
id. Zeyk tevékenységéről is: „1840-ben már akadtak nálunk is akik az új talál
mányt nem csak tanulmányozzák, de azt ezüstözött lemezre sikerült dagerrotí- 
piákat készítettek. Ilyen volt Nagyenyeden Zeyk Dániel”. (Helyesen: id. Zeyk 
Miklós) Id. Zeyk Miklósnak egyetlen hiteles felvételét sem ismerjük. Tudomá
sunk van arról, hogy „sikerült egy pulykáról színes (?) felvételt készítenie, de 
az eljárást nem tudta ellenőrizni és közölni.” 53 Kortársai szerint kedvenc fog
lalkozása haláláig a fényképezés maradt. A magyar fotótörténeti kutatás ismer 
egy ezüstlemezt, amelyről a családi krónika úgy véli, hogy azt egykoron id. 
Zeyk készítette. Csakhogy az ezüstlemez teljesen megkopott, a felvétel róla 
végérvényesen eltűnt.54 Állítólag ez az a dagerrotípia, amely Zeyk Domokost 
(1816-1949), Bem szárnysegédjét, a fehéregyházi csata hősét ábrázolta. Ez a 
felvétel szolgált mintául, Strelinsky fővárosi fényképésznek, aki 1909-ben má
solatot készített róla, illetve ezt használták fel midőn Kemény Julianna, özv. 
Zeyk Domokosné, néhai férje arcképét megörökítő festett medaliont készíte
tett, mellyel le is fényképeztette magát. A medalion szolgált alapul Sikó Mik
lós festményéhez, míg a festmény Wessely és Feite litográfiájához,55 amely 
alapján Veress Ferenc is készített reprodukciókat.56 Ez a litográfia jelent meg
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a Nagy Sándor-féle monográfiában, s került, mint tárgyi bizonyíték, a Zeyk- 
kutatók adattárában. Csakhogy ez is kiigazításra szorul. 1900. decemberében 
ugyanis Szabó Sámuel 1848-as tüzér főhadnagy, Zeyk Domokos egykori fegy
vertársa, kétrészes beszámolót közölt a kolozsvári E llenzék-be, a Fehéregyház 
melletti héjasfalvi Zeyk-emlékmű leleplezése alkalmából. A megemlékezésben 
részletesen olvashatunk az emlékmű megvalósításának történetéről,57 a fehér
egyházi csata kimeneteléről, Zeyk Domokos életéről és haláláról. Szabó sze
rint az 1840-es évek legelején Zeyk egy bizonyos Borbély Lajossal hosszabb eu
rópai körúton vett részt, minek során eljutottak Németország, Olaszország és 
Franciaország több nagyvárosába is. Utóbbinak fővárosából „Párizsból hozta 
magával azt a kis daguerre-féle fényképet, mely után minden későbbi arcképe, 
ezek közt a család birtokában levő miniatűr festmény Sikó Miklóstól és a leg
újabb Köllő-féle síremlék is készült” ,58 Ezt az adatot már csak azért is hiteles
nek kell tekintenünk, mivel Zeyk Domokos özvegye, a Sikó-féle arckép meg
rendelője, az írás megjelenésének időpontjában Dióson, a Zeyk család birto
kán élt, s mint ilyen, ő volt a Szabó Sámuel által megírt Zeyk-életrajz fő adat
közlője.

Még ennél is ellentmondásosabb az id. Zeyk Miklósnak tulajdonított 
nagyenyedi fotóiskola valós helyzete. A név szerint is említett kilenc Zeyk- 
tanítvány közül mindössze ifj. Zeyk Miklósról, Buda Elekről és Budai Károly
ról feltételezhető, hogy Zeyk köréhez tartóztak, és fényképezni is tőle tanultak. 
Buda Elek közel lakott Nagyenyedhez, mivel hátszegi birtokos volt. A fényké
pezés mellett, vegyszerkísérletei révén is ismertté vált. Receptjeit korának 
egyik igen népszerű bécsi kézikönyve őrzött meg 59, s tudjuk, hogy túl a hetve
nedik évén még cikkezett a kromotípiáról. 60 Bár Veress Ferenc 1886-ban Bu
da Eleket „hazánk e kies szép részének a legidősebb amateur fényképészének” 
nevezte a Fényképészeti L a p o kb a n , az utókor nevét elsősorban az erdélyi orni
tológiái kutatás egyik múlt századi képviselőjeként ismeri. 1852-ben ugyanis 
gróf Lázár Kálmánnal, a későbbi Alsó-Fehér megyei főispánnak, Csató János
sal, a kolozsvári Pávai Vájná Elekkel és a tordai Wolf Gáborral megalapítot
ták az első erdélyi Ornitológiái Egyletet, felvállalva így a két Zeyk által elindí
tott természettudományi megfigyelések és kutatások folytatását. 61

Budai Károly nagyenyedi aranyműves - Fejős szerint - miután Zeyktől el
sajátította a fényképészet alapismereteit, Bécsben tökéletesítette tudását,62 és 
ő volt az, aki később Veress Ferencet is bevezette a látás művészetébe. Fejős 
Imre nem jelzi az adatok forrását, így manapság ezek az adatok számunkra el
lenőrizhetetlenek. Az utóbbi években Budai Károly életéről és munkásságáról 
több hiteles adat is napvilágra került, s ezek az új ismeretek inkább megcáfol
ják, mint igazolják Budainak Zeyk Miklóshoz fűződő kapcsolatát. A kolozsvá
ri ötvös-céh Regestruma szerint, 63 Budai Károly 1851. február 8-án kérte fel
vételét a helybeli mesterek sorában.64 A korabeli céhszabályok értelmében 65 
ezt megelőzően Budainak legalább négy éven át kellett előbb inaskodnia, majd
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segédként egy ötvös műhelyben dolgoznia.66 Ez viszont kizárja annak a lehető
ségét, hogy Budai a múlt század negyvenes éveiben Nagyenyeden mint ötvös 
munkát vállaljon, mi több, az 1849-ben vizsgamunkáját elkészítő Veres Fe
rencnek ilyen oktatást adjon.

Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy Budai személye azonos a 
Békésy kéziratában 67 szereplő kolozsvári fényképésszel, aki az 1950-es évek
ben Veress mellett önálló műtermet vezetett. Budai neve 1850. július 12-én 
bukkant fel Kolozsváron. A katolikus egyház nyilvántartása szerint68 ekkor há
zasodott össze Papp Zsuzsannával, Veress Ferenc édesanyjának nővérével. 
Budai ekkor már aranyművesként szerepelt az esketési anyakönyvbe. A Fejős 
által jelzett Veress-Budai kapcsolat ilyenformán beigazodni látszik. Feltétele
zésem szerint azonban a fényképezőgéppel való ügyködés elsajátítása, az eddi
gi ismereteinkhez képest épp fordítva történt: Budai volt az, aki a mesterséget 
Verestől eltanulta. Tudjuk ugyanis, hogy Veress ezekben az években már Bu
da Elekkel dolgozik, illetve Kornis Zsigmond társaságában kísérleteket folytat, 
Aporral levelez, majd Mikó Imrével készít fényképeket.

A múlt századi kolozsvári sajtóba Budai Károly neve több ízben is szere
pelt, de őt minden esetben ékszerésznek írják. így történt 1872. szeptemberé
ben, felesége halálakor is. A megjelent nekrológban, mint „Kolozsvári polgár, 
aranyműves” búcsúzik hitvesétől, akivel „22 esztendőt élt boldog házasság
ban.” 69. Budai alig fél évvel élte túl felesége halálát, 1873. április 5-én hunyt el 
Kolozsváron. A Kolozsvári K özlöny  hasábjain közzétett gyászjelentésben, az 
egykori aranymívestől vett búcsút a családja, aki „hosszú évtizedek óta a ko
lozsvári zálogháznál, mint becsüs” kereste saját, valamint családja megélheté
sét.

A megnevezett Zeyk-tanítványok között szerepel Szegedy Masszák Hugó 
(1831-1916) festőművész, 1866-tól Barabás Miklós veje is 70, akinek utóbb 
megkerült emlékiratából, illetve az egykori újságok híradásaiból is tudjuk, 
hogy fényképezni 1862-ben, leendő apósa barátjánál. Veress Ferenc kolozsvá
ri műtermében tanult.71

Bölöni Sikó Miklós (1818-1900) festőművész esetében már valamivel bo
nyolultabb ennek a kérdésnek a tisztázása. Nála, a jelentős szakirodalom elle
nére, még az sem bizonyítható egyértelműen, hogy foglakozott a fényképesés
sel. Bíró Béla, 72 Sikó legjelentősebb monográfusa sem tesz említést erről, és 
az 1927-ben kiadott önéletrajzban Sikó maga sem ír ilyen irányú érdeklődésé
ről. 73 A fel-felbukkanó adatok Sikót rendszeresen a Zeyk-tanítványok közé so
rolják, aki az 1850-es években Mezey Józseffel (1823-1882) „bejárta Erdélyt és 
felvételeket is készített.” 74 1852 és 1853-ban például több olyan hírt lehet ol
vasni a lapokban, amelyek Sikó és Mezey erdélyi (és romániai) útjáról szólnak, 
de ezekben nincs konkrétan megnevezve, hogy a festészet mellett, melyikük 
készítette a szóban forgó fényképeket. Sikó életrajzi adatainak egybevetése azt 
igazolja, hogy művészünk az 1840-es években semmiképp nem tartózhatott 
Zeyk nagyenyedi köréhez. Ezekben az években ugyanis Sikó Szebenben élt, s
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az itteni jogi akadémia növendéke volt, majd ugyanitt a királyi tábla írnoka lett. 
Érdeklődése azonban egyre inkább a festészet felé fordult, olyannyira, hogy 
1845-ben feladta hivatalnoki állását, s ifjú feleségével Bukarestbe költözött. 
Rövid idő alatt a város keresett festői közé küzdötte fel magát, de engedve az 
atyai hívó szónak, 1848-ban visszatért Kolozsvárra. A szabadságharc kitörése 
hírére Bem seregébe sietett, és 1849. február 18-án a királynémeti csatába fog
ságba esett. Meghurcolták, majd elítélték, de még 1849. nyarán sikerült neki 
Bukovinából megszökni. Kerülő utakon Kolozsvárra érkezett, ahol „ősztől-ta- 
vaszig idegen módra bujkálva” festészetből biztosította megélhetését. 75 1851 
tavaszán már Münchenben tartózkodott, ahol június 11-én 11/919 szám alatt je
gyezték be az akadémia növendékeinek sorában. Kolozsvárra 1852-ben tért 
vissza, de ekkor id. Zeyk Miklós már több mint egy éve örök álmát aludta az 
ajtóni temetőben. Sikó neve a kolozsvári sajtóban 1853. márciusától szerepelt, 
de róla mindvégig mint festőművészről írtak. Mindezek nem zárják ki annak a 
lehetőségét, hogy a kutatás esetleg igazolni fogja Sikó Miklósnak az erdélyi 
fényképezés fejlődésében neki tulajdonított szerepét. Addig nevét a hazai táb
labíró világ kiváló festőművészei között kell számon tartani.

Apor Károly, Mikó Imre, Kornis Zsigmond és Veress Ferenc munkássá
gáról a kolozsvári fényképezés kezdeteinél fogunk szót ejteni, itt mindössze an
nyit kell megemlíteni, egyértelműen bizonyítható, hogy ők nem tartóztak Zeyk 
nagyenyedi köréhez.

Nagyenyed első állandó műtermét csak későn, 1879-ben alapította Hor
váth Bálint (1865-1947) Működése több mint egy évszázadon át követhető, s 
érdekessége, hogy ennek feltételeit mindvégig a Horváth dinasztia, azaz Hor
váth Bálint gyermekei és azok leszármazottjai, történetesen Horváth Béla 
(1891-1948), Horváth Andor (1893-1919), ifj. Horváth Bálint (1895-1956) és 
Horváth Ilona (? -1983) biztosították. 76

Temesvárról a legkorábbi adatunk 1841-ből van, amikor a helyi német 
nyelvű újságban, Barth Gottfried, a Kuntz-ház második emeletén felállított 
műtermében ajánlja fényképészeti tudását a helyi lakosságnak.77 Barth nem 
sokáig időzött a városban, ugyanis a következő évben már Brassóban állította 
fel ideiglenes műtermét. Az évtized második felében Székesfehérvárról érke
zett Ulbach Vince (1818-1848) a városban, de itteni működéséről közelebbit 
nem ismerünk. Az első állandó műtermek az 1860-as évek legelején nyíltak. 
Danilovics Basil (1860-1885), Milliót Julius (1860-1870), Strockmann N. 
(1860-1875), Suppan Károly (1860-1890) alapítottak fényirodát, melyhez az év
tized folyamán Angelly István (1862), Hess Fridolin (1865-1890), Kalaba Jó
zsef (1865), Letzer Lázár (1870 előtt), Milliót Wilhelmine (1869 k.), Pick Ernő 
(1869 u.), Troché Laura (1863-1875) és Zeller Adolf (1865-1875) is csatlakoztak.

A múlt század folyamán, Temesváron dolgozó fényképészek közül har
minc egynéhánynak a nevét, illetve műtermét sikerült azonosítani, közülük az
1879-ben Kossák József által alapított és 1918-ig fennálló atelier volt messze a 
leghíresebb.
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Brassóban legkorábban a Temesvárról ide érkezett Barth Gottfried nevé
vel találkozunk 1842-ben. A román nyelven megjelenő G azeta de Transilvania  
július 6.-i, 27-es száma „Dagerrotyp arcképek” című tudósításában, a közeleb
bi napokban Brassóba érkezett fényképészről ír, aki „magával hozzá gépét, va
gyis dagherotypi felszerelését, mellyel képes akár anélkül, hogy a nap sütne 
igen rövid idő alatt, nyolc és tizenöt másodperc között akárkit, vagy akárkiket 
megportrétozni Megtévesztő Barth nevének eredete, és így személyének 
beazonosítása. Az elmúlt években nevét a híres, már a 18. században nyomdát 
alapító, nagyszebeni Barth János utódai között kerestük, 78 de kiderült, hogy 
bécsi fényképész volt, állandó műtermét a Naglegasse 282. szám alatt, erdélyi 
körútja után, 1850. körül nyitott meg. 79 Wilhelm Berg, 1847-ben, az Arany Ko
rona szállóban „új eljárás szerint készítette felvételeit”. 1851-ben érkezett a vá
rosba a kolozsvári Prosch (Proksch) Wilhelm, aki azt írta magáról, hogy immár 
„10 éve, hogy pappírra és ezüstlemezre fényképeket készít” 80- A következő év
tizedekben Hermann Büchner (1853), Fritsch Eduard (1859) neveivel találko
zunk, míg Binder Frederich útban Kolozsvárról 81 Bukarest felé, felvételeket 
készített Brassóról, melyet 1854-ben Bukarestbe árusít. Rövidebb-hosszabb 
ideig Brassóban dolgozott Carl Bömches (1860-1865, 1870-1880), Lamberg 
Mór (1862-1866 k.), Décsey Ede (1864), Carl Blősz (1865-1880), a nagyszebe
ni Teodor Glatz (1870-1876), de innen származik, s 1870 körül műtermet is 
fenntartott itt a később Bukarestbe méltán híressé vált Mándy Ferenc. Az első 
állandó műtermet feltehetően 1853-ban, Herter Sámuel nyitotta meg, aki 1870 
és 1880 között is dolgozott a városba. A leghíresebb fényképészet a cseh szár
mazású Adler Lipóté volt. 1870-ben nyitotta meg, s ha megszakításokkal is, de 
Schuller és Fia vezetésével (is), 1914-ig fennállt.

Nagyszebenben a múlt században közzel félszáz műterem működött. Leg
korábban Hermann Büchner nevével találkozunk, aki 1846 után vándorfényké
pészként járta Nagyszebeni és vidékét, s nem kizárt, hogy 1853-ban - rövid idő
re - egy állandó műtermet nyitott. Az ő itteni működése 1860 és 1870 között bi
zonyítható. Öt követték Herter Sámuel (1852), Apor Károly (1854), Sockl 
Theodor (1855-1857), majd Maierhoffer Alexander (1860 k.-1871), Niclas 
Johann (1865-1870), Schivert Albert Gusztáv (1868-1875), valamint ennek utó
da Zigler Alajos. Nyugtalan természete lehetett az 1845-ben, az Erfurt melletti 
Tötlenbe született Meinhardt Ágostonnak. Nem tudni, hogyan kerül Nagysze- 
benbe, ahol 1872-ben nyitotta meg első fényképészetét, s üzemeltette 1886-ig. 
Közben megvetette lábát Szászvárosban (1870-1885), Szabadkán (1880 k.), 
Kolozsvárott (1882-1886), Gyulafehérvárt és Medgyesen (1890-1900 k.), míg a 
századforduló évében Pápán, majd Győrött kötött ki. Ez utóbbi két helyen mű
ködése körül még sok a bizonytalanság, már csak azért is, mivel Pápán, egy 
ilyen nevű fényképésznek (talán éppen neki?) még 1930-ban is volt műtere. Az 
igazán nagy név a Glatz Tivadaré (1818-1871). Műtermét 1855 körül nyitotta, 
majd 1862 és 1866 között a még nála is hírnevesebbé vált, a besztercei szárma
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zású Koller Károllyal (1838-1889) társult. Műtermét 1871-ben unokahúga, 
Asbóth Kamilla vette át és vezette 1897-ig, amikor Erdély másik nagynevű fo
tográfusa, Fischer Emil (1873-1965) vásárolta meg, s vezette féltestvérével 
Fischer Józseffel (1898-1985) 1965-ig, illetve 1980-ig.

Nagyváradon Mezey Lajos (1820-1880) már az 1852-ben dagerotipiákat 
készített, minek után Nifort de Rarke cosmorávájával évekig az ország külön
böző vidékeit járta. Ezt követően - bár valószínű, hogy a fényképezéssel is fog
lalkozott - főleg festészetből tartotta el magát és családját 1864-ig, amikor a 
Közép u. 3 szám alatti saját házát átalakítva, egy fényképészeti műtermet nyi
tott. Ezt a műtermet, 1874-ben, Décsey Ede vásárolta meg, s vezette leányával, 
Décsey Ilkával 1885-ig, amikor az udvari fényképész (1890) címig jutó Fekete 
Sándorré lett, aki 1923-ig dolgozott. Mezey Lajos fényképészetének 1864-ben 
történt megnyitásakor Nagyváradon már három műterem volt. Az elsőt Bene
dek Mór nyitotta meg 1862-ben, a Kapuczinus utcában, amely műterem 1937- 
ig (!) működött. Példáját hamarosan Lojanek János (1862-1910) és Kiszel Ist
ván (1863-1870) is követte. Nagyvárad kiváló mestere volt az 1816-ban szüle
tett Lojanek János, akinek szakmai tudása országos hírnévnek örvendett. Az 
évek folyamán legkevesebb öt különböző helyre költöztetett műtermet 1896- 
tól Markey János vezette, tőle Molnár Jenő (1900-1910) örökölte. Vannak 
adatok, mely szerint Kiszel István már 1860-1965 között Körössyvel társulva 
dolgozott a városba, illetve annak környéken. Körössy, Mezey Lajossal is tár
sult 1864-ben, majd 1865 és 1870 között, Sztupa Andorral volt közös műter
mük. Változatos története volt a Bierzsitzky József által 1871-ben 82, a Nagy 
Sándor utcai Pollack-házban alapított műteremnek, amely még alapításának 
évében Reschnitzer János tulajdonába került83, aki Knapp Mihállyal társult, s 
a műtermet Rechnitzer János és Társa címen nyitották meg. 1872 elején, útja
ik elváltak, Pelikán Károly maradt az egyedüli tulajdonos, aki hamarosan 
Knapp Mihállyal társult.84 A Palikán K. és Knapp M. féle műterem is csak egy 
évig állt fel. Ez úttal Knapp volt az, aki kivált 85, s a műterem 1873 és 1883 kö
zött, a Bécsből érkezett Pelikán Károly vezetése alatt működött. Az 1880-as 
éveket követően Nagyvárad gazdasági életének látványos előretörésével, a mű
termek száma is megnőtt. Igaz ezek általában rövid életűek voltak, minden bi
zonnyal képtelenek voltak állni a versenyt a Lojanek, illetve a Fekete-féle mű
termekkel. Egey és Matz (1880 k.), Kohn Ignác (1883 k.), Smárda Mária 
(1896), Füki János (1900 k.), Erdey József (1904), Kovács Mihály (1904), 
Reiner Mór (1904), Láng József (1906), Molnár L. (1903), Nagy Ferenc 
(1912), Náth Jánosné (1912), stb., csak epizódszereplői voltak a város fotótör
tének alakulásának, míg Matskó Károly (1885-1896), Picék Róbert (1894- 
1898), Weinstock Fülöp (1900-1906), Zsunk Pál (1900-1907), Szabó Dénes 
(1910-1925) stb., már hosszabb ideig állták a konkurenciaharcot.

A kisebb erdélyi települések közül Besztercén a később országos hírnevet 
szerző Koller Károly nyitotta az első műtermet 1861-ben, és vezette 1873-ig.
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Egy ideig tanítómesterével, a nagyszebeni Glatz Tivadarral közösen is dolgo
zott (1862-1866). Koller az 1870-es évek elején már sokat utazott, pesti és bé
csi sikerei előrevetítik végleges eltávozását Erdélyből. Helyét előbb Ziegler 
Alois (1870-1880), illetve a Désen is dolgozó Gatler Oszkár (1877-1880 k.) vet
ték át, akiket Adlef Alfréd (1882-1888), majd Koller kedvenc tanítványa, Rosu 
Sándor követett 1887 és 1900 között. Ez utóbbi egy ideig Hausier Nándorral is 
társult.

Zsák Jenő (1856) Nagyszalontán, Dörschlag Károly (1860 e.), Konnerth 
Mihály (1860), Keintzel Karolina (1875-1895) Szászrégenben, Schaffer C. 
(1860-1865), Lőger Gusztáv (1865) Herskulesfürdőn, Egey István (1860-1880), 
Kováts Károly (1860-1869), Baksa Lajos (1865-1870 k.), Stirnischtie Frigyes 
(1868 k.), Szatmárnémetin, Egey István (1860-1890), Kohn Ignác (1863 k.), 
Zilsky Albert (1869), Nagykárolyban, Theil József (1860-1865), Spuller János 
(1870-1920) Segesváron, Masson László (1862) Szamosújváron, Ziegler Alajos 
(1863), Formanek Gyula (1870-1880) Máramarosszigeten, Szeghy József 
(1865) Vajdahunyadon, Schuller Ludvig Friederich (1865-1879) Segesváron, 
Kovács Károly (1865) Zilahon és Szilágysomlyón, Kossina Rudolf (1865) és 
Hess Fridolin (1866-1870), Krausz Julius (1870 u.) Lúgoson, Schivert Albert 
Gusztáv (1867-1868) Medgyesen, Schneider Emil (1870 k.) Szászsebesen, Hess 
Wilhelm (1870 k.) és Jerome J. (1879-1904), Persival K (1879-1880) 
Karánszebesen, Vadnai Béla (1870), a Weisz testvérek (1880-1890) Déván, 
Bodó p. és varga B. (1870-1880), Funk M. és Mafsoni (1870-1880 k.), Gyulafe
hérvárt, Szabó Sándor (1875) a Bihar megyei Belényesen, Auerbach és Társa 
(1875 k.) Lippán, Botár Imre (1875-1909) Tordán nyitotta meg az adott tele
pülések első műtermeit.

Sajátos a Székelyföld fotótörténete. Orbán Balázs és Mezey József, az
1860-as évek első felében összeállított páratlanul értékes fotódokumentációja, 
minden bizonnyal csak Veress Ferenc munkásságához hasonlítható, de a Szé
kelyföld fotóhagyományainak alakulására semmilyen hatást nem gyakorolt. A 
székely városokban -  Marosvásárhelyt leszámítva - viszonylag későn, az 1870-es 
évek második felétől kezdődően alakultak az első állandó műtermek, 
(Kézdivásárhely 1875, Székeélyudvarhely 1876, Gyergyószentmiklós 1876, 
Székelykeresztúr 1876, Sepsiszentgyörgy 1880, Csíkszereda 1880), annak ellené
re, hogy a székelyföldi fürdőtelepek (Borszék, Előpataka, Tusnád, Kovászna, 
Szováta, Kovászna stb.) nyújtotta kereseti lehetőségek, már az 1850-es évektől, 
- a közeli Brassó és Segesvár mellett - az ország távoli vidékekről is vonzották a 
Székelyföldre a fényképészeket. Közülük többen megtelepedtek a vidék váro
saiban, műtermeket alapítottak. A családi hagyomány szerint, a 
kézdivásárhelyi Bogdán-féle műterem alapítóját, Bogdán Ferencet is egy itt 
megfordult francia vándorfényképésztől tanulta a mesterséget. Az általa, 1880- 
ban megnyitott műterem ma is az eredetihez közeli állapotban van, akárcsak a 
Ferenczy Lukács által, 1876-ban alapított, majd Kováts István és leszármazott
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jai által máig vezetett székelyudvarhelyi fényképészet. Igaz, hogy Ferenczy már 
Aradon tanult fényképezni, Kováts Nagyenyeden, a sepsiszentgyörgyi Gere Ist
ván Bukarestbe, Molnár Jenő állítólag Bécsben sajátította el a mesterséget, igaz 
ők csak a század végén kapcsolódtak az erdélyi fényképezés művelői közzé.

Az erdélyi fényképezés központja Kolozsvár volt. A helyi sajtó, a dagerro- 
tip körül felbukkanó külföldi hírek tolmácsolása mellett élénken reagált min
dennemű megnyilvánulásra, mely a „látvány művészetével” összefüggésben ál
lott. Az 1840-es években a dio-, pano-, illetve cosmoráma tulajdonosok sorra 
érkeztek a városba, s ekkor újsághirdetéseik sora hívta fel a polgárok figyelmét 
„a művészi tekintetben a látványok közt első helyen álló” és „nemes időtöltést 
szerző” mutatványokra. 1842. novemberében, Nifort de Rarke úr (Mezey La
jos későbbi társa) „Biasini vendégfogadóban a földszinti nagy teremben 86 állí
totta fel a régi világ hét csudáit is magában foglaló (...) cosmorámáját”, mely- 
lyel két és fél hónapon át sorakoztatta a város „mívelt közönségét”. 87 1843-ban 
Horcz és Társa Schur panorámával 88, 1844-ben Skolnik Károly 
cosmorámájával, illetve a szebeni optikus, Heinrich György, dioráma látványa
ival szándékozik a lakosságnak nemes időtöltést szerezni. 89 1846-ban Londi és 
Oecomo olasz festőművészek „piaczunkon egy nagy deszka-boltban panoráma 
és viaszképek gyűjteményét” hirdeti. És ezek a példák az 1860-as évek közepé
ig még hosszan sorolhatók.

Az Európa-szerte rohamosan teret hódító dagerrotípia az első darabjai - 
Apor Károly egyik levele szerint - már 1840-ben a Párizsból hazatérő Bethlen 
Pál gróf és özv. Bethlen Károlyné grófné környezetében kézről-kézre jártak 
Kolozsváron, és valószínű, hogy ezek voltak azok a felvételek, amelyeket még 
ugyanabban az évben közszemlére is kitettek a városba.

A legkorábban, 1841-ben, névszerint is említett fényképész Proksch W. 
volt, de erről csak egy későbbi - s eléggé bizonytalan - híradásban történt em
lítés. Annál hitelesebb a M últ és Jelen 1842. május 13.-án megjelent híre, mely 
szerint „Kolozsvárt is láttunk Daguerrotypeket, vagy a feltalálóról Daguerre 
Franciáról nevezett fényképeket. Nyelvtanító Lutz Lőrincz úr foglalkozik e 
próbatétellel” 90 A Kül-Monostor utcában lakó Lutz Lőrinc „franc és német 
nyelvtanító” további fényképészeti működéséről nincsenek adataink. Neve 
csak 1848-ig szerepelt a Kolozsvári nevelőintézetek, tanodánk tanárainak 
évenként közzétett névsorába. Talán az ő fiáról lehet szó egy 1901-ben megje
lent híradásba, amikor egy bizonyos Lutz János kolozsvári születésű, bécsi la
kosról írnak. 91

Az 1842-es év másik jelentős fotótörténeti eseményét, az országgyűlés 
képviselőit fotografáló Marastoni Jakab egyhónapos kolozsvári látogatása je
lentette. Az Erdélyi H íradó  három ízben is írt „a dagerrotypi festményeiről di
csérve ismert” akadémiai festőművészről, akinek, a lapnak „adandó jelentése 
szerint nemcsak egyes személyeket, hanem többet is egyszerre s környezeteket 
néhány másodperc alatt legnagyobb hűséggel s a legkisebb részleteket is vissza
adja a természettel lefesteend.” 92 Ezt követően a lap rendszeresen követte a
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mester ottani működését. 93 Marastoni július végén távozott Kolozsvárról, mi
után felszerelését eladta Apor Károly bárónak. A várás kapcsán bizonyos anya
gi nézeteltérések támadtak, melyről két fennmaradt levél tájékoztat. 
Marastoni előbb a báró intézőjéhez, 1842. szeptember 5-én magához Aporhoz 
írt levelében kérte a még hátramaradt tartozás kiegyenlítését.

Apor Károlyról, erről a kultúrált, tág látókörű férfiúról igen sok legenda 
kering. Tény az, hogy Apor, aki a múlt század második felében jelentős funk
ciókat töltött be az erdélyi adminisztrációban, az 1840-es évek első felétől, egé
szen 1885-ben bekövetkezett haláláig - Veress Ferenc szerint -  „szabad idejé
nek jelentős részét a nevezetes találmány fejlesztésére fordította.” Sokat kísér
letezett, technikai eljárások sorát dolgozta ki, vagy javította meg, s tudjuk, hogy
1854-ben ő készítette Erdélyben az első jó minőségű életnagyságú fényképna
gyítást. Aport rokoni szálak fűzték Veress Ferenchez, szoros barátságban állt 
Glatz Tivadarral, gróf Kornis Zsigmonddal és gróf Mikó Imrével, ez utóbbiról 
tudjuk, hogy Bécsből hozta a felszerelést, ott sajátította el a szakma alapisme
reteit94, s 1855 és 1856 között behatóan foglalkozott a fényképezéssel. Neki tu
lajdonítják az Erdélyi Múzeum épületét ábrázoló felvételt, ami csak metszetbe 
átültetve maradt ránk.95 Veressel rendszeresen levelezett, s ebből egyértelmű
en kiderül, ő volt a kolozsvári fényképész egyik legjelentősebb támogatója.96

Az 1840-es évek folyamán, Kolozsváron a fényképezéssel foglalkozók kö
zött, Kornis Zsigmond nevét kell megemlíteni. Kornis, aki „az akkori műked
velők között az elsők között állott (...) az új találmányt ekkor nemcsak tanul
mányozta, de az ezüstözött lemezre sikerült dagerrotipéket is készített” - val
lotta róla Veress Ferenc 1862-ben. Kettőjük közös munkája főleg a brómezüst 
gelatin használatára összpontosult, a kép fixálásának és nagyításának titkait 
igyekeztek megfejteni. Kortársai szerint ő volt az, aki leginkább felkarolta a 
fényképezés pártolását, de az utókor hamarosan megfeledkezett róla, életrajzi 
adatait pontatlanul idézik 97, személyét napjainkban is összekeverik az aradi 
Kornis Károlyéval. 98

Az 1850-es években gróf Mikó Imre, gróf Bethlen János és Paget János 99 
műkedvelők mellett, Budai (1850 u.), Deutsch Móric és Mariot (1854-1855), 
Letzer Lázár (1858), Szentkuty István (1858 e.), valamint Veress Ferenc nevét 
ismerjük, utóbbi 1853-ban nyitotta meg Erdély első fényképészeti műtermét. 
Békésy emlékirata szerint, az 1850-es évek legvégén, még egy Budai (Károly?) 
nevű fényképésznek volt műterme Kolozsváron. 1858. őszén Urlaky János fes
tőművész „egy fényképezőgépet hozatván,” s azt a portétirozás szolgálatába ál
lította. 1860-ban már hat fényképésze van a városnak:100 Békéssy József (Bel
ső Magyar u.), Ifj. Lukács János (Belső Szén u.), Marselek Ferenc (Búza u.), 
Theisinger János (?), Urlaky János (Kül Monostor u.), valamint Veress és 
Vastagh (Sétatér u. 46), később még két vándorfényképész, Décsey Ede (1863) 
illetve Kernstock Károly (1865k.) is megfordult a városba. 1865-ben újabb mű
teremmel bővül a választék, ekkor nyitja fényképészetét az Ovárban Tauffer 
Gyula, Veress tanítványa.
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A Kolozsváron műtermet fenntartók közül, Lukács és Thesinger szemé
lyéről közelebbit nem ismerünk. Vastagh György festőművész évekig Veress 
mellett dolgozott, majd Urlakyval társulva (1862), vándorfényképészként ke
reste kenyerét. Békéssy Józsefnek, az 1849-es évi szabadságharc után csődbe
jutott sapkagyártó mesterből lett fényképésznek, előbb a Bel-Monostor utcai 
Apor-házban, majd a Bel magyar utcában volt műterme, de nem bírva a kon
kurenciát „a modern üvegházakban” dolgozó Veressel és Budaival, hamarosan 
beállt ő is vándorfényképésznek. Marselek Ferenc, három és fél évtizeden át 
dolgozott a városba, messze nem kapott oly mértékű publicitást, mint Veress, 
bár a róla elvétve megjelenő híradások elismerően szólnak a fényképeiről. Azt 
tudjuk, hogy gyakran kelt útra, s vándorfényképészként dolgozott. Műtermét 
1894-ben, a Búza utcából a Sétatér utcába álló saját házába helyezte át, s itt 
dolgozott 1905-ig, 81 éves korában bekövetkezett haláláig. Az 1870-es években 
Veress Ferenc műtermének még olyan meghatározó szerepe volt Kolozsváron, 
hogy idegen fényképész nem tudott megtelepedni a városba. Nem sikerült 
Koller Károlynak 1871-ben, Csíky Imrének 1879-ben, s műterme megtartása 
érdekébe, Tauffernek is társulni kellett Veress Gyulával (névrokon) 1875-ben. 
A következő évtizedekben a helyzet gyökeresen megváltozott. Fényképészek 
sora telepedett le Kolozsváron. Császár József és Feismantel (1880-1890), Ko
vács P. és Fiai (1880-1889), Krúdy Gyula (1880-1900), Munkácsy Lajos (1880 
k.), Nits Pál (1880 k.), Meinhardt Ágoston (1882). 1886-ban, a Fő-téri Vass- 
féle házban, nyitották műtermüket a Dunky Fivérek, (Kálmán és Ferenc), akik 
hamarosan a szakmai vezető egyéniségei közzé jutottak. Az 1890-es években 
15-16 újabb fényképész nevét sikerült megismerni, közöttük a Veress Sétatér 
utcai műtermét 1890-ben átvevő Kató József, Ferencz és Társa (1894-1910), il
letve Csízhegyi Sándor (1898-1910), nevei a legismertebb.

3. Vándorfényképészek és az idegenben dolgozó mesterek.

Az Erdélyből elszármazott Barabás Miklós, Székely Bertalan, Paál Lász
ló, ismert és elismert értékei a magyar művészetnek, de azok az alkotók, akik 
életük nagy részét erdélyi hazájukban élték le, éppen itteni működésük marad- 
tak. mindmáig szinte ismeretlenek. Gyárfás Jenőről háromszéki visszavonulása 
után alig jegyzett fal valamit a művészettörténet, a fiatalon elhunyt Dósa Géza 
sok műve még kallódik. Sikó Miklósról, Bíró Béla jóvoltából ismerünk adato
kat, de olyan nevek esetében, mint Nagy Sámuel, Mezey József, Sárdy István, 
Kis Sámuel, Scaffer Béla, Túri Jobbágy Károly, Vizkelety Imre, Lestyán János, 
Simó Ferenc, Kőváry Endre, stb., a magyar művészettörténeti kutatás még 
adós életük és munkásságuk bemutatásával.

Hogy miért írom le mindezt? Mert a képzőművészethez szorosan kapcso
lódó erdélyi fényképészek életpályája is hasonló képet mutat. A Bukarestben 
életteret kereső Szathmári Pap Károly kolozsvári időszakáról tudunk a legke
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vesebbet, a besztercei Koller Károly neve is budapesti működése jóvoltából 
vált ismertté. Az Eginburghban elhunyt Szabó Ivánról a legutóbbi időkig csak 
anynyit tudunk, hogy marosvásárhelyi származású volt, de Urlaky János, 
Vastagh György, Mezey József, Deutsch Ferenc, Mándy Ferenc élete és mun
kássága megismerése körül is sok még a bonyodalom. Veress Ferencet joggal 
tartják a múlt század egyik legjelentősebb magyar fényképészek, de mivel éle
tét Kolozsváron élte le, neve hosszú időn át csak elvétve szerepelt a kutatás
ban.

Az erdélyi fényképészek figyelme Pest-Buda, illetve Bécs felé irányult. 
Többen itt sajátították el a fényképezés alapismereteit (Mikó Imre, Szahmári 
Pap Károly, Budai Károly, Csonka Géza, Dombi Elek, Kossak József, stb.), in
nen várták az újabb felfedezések megismerését, s főleg, innen szállították a 
szükséges vegyszereket és a felszerelést. Nem ritka azok példája sem, akik tu
dásukat, a polgáriasodódó román városokban igyekszenek kamatoztatni. 
Vastagh György, Urlaky János, Mezey József, Letzer Lázár, Szentkuty István, 
Schivert Albert Gusztáv, vándorfényképészként járták Moldova és Havaselve 
városait, Szathmári Pap Károly, Duschek Ferenc, Mándy Ferenc, a Heck Já
nos, és még sokan mások, végkép itt telepedtek le.

Az Erdélyből elszármazott, illetve rövidebb-hosszabb ideig külföldön 
fényképészként dolgozók közül, az aradi születésű Tóthváradi Kornis Károly 
(1822-1863) jogtudós, az 1848-49 évi szabadságharcot követően kényszerült 
emigrációba. Belgiumon és Anglián át, előbb New Yorkba, innen 1854-ben, 
báró Alvinczy Lászlóval és Birányi Istvánnal, Dél-Amerikába költözött, ahol 
egy ideig fényképezésből tartotta fenn magát. 1863-ban, igen betegen tért vis
sza szülőföldjére, ahol hamarosan végzett vele a tüdőbaj. Egyetlen hiteles fel
vételét sem ismerjük. Valamivel többet tudunk Szabó Iván fényképészeti mun
kásságáról. Girokuti P. Ferenc szerkesztésében Kolozsváron kiadott Erdélyi 
N aptár 1862-ben, a Skóciába dolgozó fényképész életéről és szakmai sikereiről, 
illetve annak haláláról írt. 101 Az újabb kutatások kiderítették, hogy Szabó
1858-ban kezdte meg működését St. Andrews-ben, de már ezt megelőzően, 
1857-ben, Mrs. Findlay című arcképével aranyérmet nyert egy brüsszeli kiállí
táson. Az 1858-ban alakult Skót Fényképészeti Társulat az első között válasz
totta tagjai sorába, míg a Londoni Fényképészeti Társulat az évi kiállítás-kata
lógusa szerint, 25 arcképe szerepelt a tárlaton. A Skót Nemzeti Arcképtárban 
szerencsére három Szabó-féle fényképet őriznek.102 Szabó Iván edinburghi si
kerei azért is figyelemreméltóak, mivel ő abban a városban lett híres, ahol a 
kalotipia kiváló művelője, David Octavius Hill (1802-1870) is dolgozott. Erdé
lyi Lajos szerint, a vásárhelyi születésű fényképész emlékét sírjára felvésett la
tin nyelvű felírat is megerősít: ARTEM PHOTOGRAPHICAM PER 
CURSUM NIMIUM BREVEM SUMMA COLUIT LAUDE. i<»

A segesvári Ludwig Friederich Schuller (1826-1906) neve az 1856-ban ké
szített alpokbeli képsorával került be az erdélyi fotótörténeti kutatásba.
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Schuller tanulmányait előbb Ausztriában és Svájcban, majd Franciaországban 
végezte, ahol nagybátyja, Friederich von Martens rézmetsző, Daguerre köré
hez tartozott, s így a fényképezés tudományában is járatos volt. Ifjú éveiben so
kat utazott, s ennek egyikén készítette a híressé vált alpokbeli képsorát. A 330 
X 268 mm. nagyságú üveglemezek egyetlen, máig is megőrződött példánya az 
1980-as évek elején a bukaresti Höffer Edmund tulajdonában volt. Másolata a 
N euer Weg 1981. március 21-i számában jelent meg, majd közölte Sávulescu a 
román fényképezést bemutató kötetében 104. 1860 körül Schuller visszatért Er
délybe, s végleg Segesváron telepedett le, ahol 1860-1865 között Theil Frigyes
sel, majd ezt követően 1879-ig önálló fényképészeti műtermet vezetett.

A fényképezés gyakorlatának első évtizedeiben, aligha voltak olyan hiva
tásos mesterek, akik ne éltek volna azzal a lehetőséggel, hogy nyaranta erdélyi 
körutakat téve, felkeresték azokat a településeket, ahol igényelték munkáju
kat. Barth Gottfrid, Bécsből indulva, járt Temesváron 1841-ben, majd a követ
kező évben Brassóba is megfordult. Urbach Vince Székesfehérvárról jövet dol
gozott egy ideig Temesváron (1840 u.). Marastoni Jakab Pestről (1842), 
Skolnik Károly Aradról (1844) utazott Kolozsvárra, Fleck János Esztergomból 
indult 1846-ban, s Erdélyen át jutott Moldva akkori fővárosába, Jászvárosba, 
ahol 1850-ben megalapította a város leghíresebbé vált fényképészetét. Proksch 
W. 1841 körül állítólag Kolozsváron dolgozott, majd a Brassóba készített vá
rosképeinek árusítását hirdette bukaresti műtermébe 1851-ben. Utazásai so
rán, Berg Wilhelm Brassóba is eljutott 1847-ben, Büchner Hermennról is tud
juk, hogy 1846 és 1852 között vándorfényképész volt. Munkássága elején Ve
ress Ferenc is útra kelt. Az 1850-es évek első felében rövid ideig a Szilágyság
ba és Szászvárosba dolgozott, 1856-ban Előpatakán készítette fényképeit. 
„1852-ig -  írta a szemtanú hitelességével Veress Ferenc -  az idegen fényképész 
utazók egymást válták fel”, de a magyarok közül is kevés volt az olyan, aki -  ha
bár csak rövid ideig is -  ne ette volna a vándorfényképész keserű kenyerét. Tél
re rendesen egy nagyobb városba húzódott be, nyáron aztán „fel is út, le is út”, 
ment, ki merre látott. 105 Korának egyik legismertebb „vándora” Décsey Ede 
volt, aki a pesti és nagyváradi megtelepedés közötti években, biztosan felbuk
kant Aradon, Kolozsváron, Brassóban és Marosvásárhelyen is. Ezek az adatok 
csak a jéghely csúcsát jelzik, hiszen jobbára azokról a vándorokról van tudomá
sunk, akik a helyi sajtókban reklámozták magukat, vagy nevük korabeli levele
zések, illetve később megírt szakcikkekben, esetleg memoárokban, maradtak 
fenn. Ez utóbbi történt a kolozsvári Békésy József esetében, akinek vándorút
jairól fia, Békésy Károly, emlékirataiban állított emléket, akárcsak Mezey Jó
zsefről, akinek személye, főleg Orbán Balázs munkássága révén került a kor
társak figyelmébe. Ő legkevesebb két ízben is bejárta a Székelyföldet, ahol 
fényképeket készített. Előbb, 1856-ban, Sikó Miklós festőművésszel végezett 
„műutazást”, s ekkor talán rövid időre felkeresték Bukarestet is. A korabeli 
közlemények csak annyit árultak el, hogy a két művész július elején kelt útra,
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és az év őszén tért vissza Kolozsvárra. Mezey, az 1860-as évek legelején ismét 
útra kelt. Ekkor Orbán Balázst kísérte el Erdély székelyek lakta településeire, 
ahol Orbán nagyszabású művéhez fényképeket készített. Hasonló indíttatással 
kelt útra Veress Ferenc is, aki 1859-től kezdett szűkebb, majd tágabb értelem
be vett környezete megörökítéséhez. 1872-ben, segédéjvel, Hajós János társa
ságába bejárta Erdély középső részét, ahonnan s 156, tájakról, műemlékekről 
stb., készített felvétellel tért vissza. Hasonló indíttatású volt Tiegde János fővá
rosi fényképész 1861-1862 között tett erdélyi utazása, aki Jankó Vince megbí
zásából, népviseleti felvételeket készített a londoni világkiállítás részére. Ha
sonló „utazásokat” végzett Koller Károly, Glatz Tivadar, Vágó Bertalan 1893 
és 1901 között a MÁV megbízásából készítette Erdélyi felvételeit. Jankó János 
(1868-1902), az 1880-as évek végén Kalotaszegen, majd 1893. késő őszén, a bi
hari havasokban végzett gyűjtőútja alkalmával igen sok felvételt készített106. 
Utóbbi útjára 1893. novemberébe került sor. Összesen 80 felvételt készített, 
amelyeket Sóbányai, bánffyhunyadi tanár segítségével hívott elő.107

A szó szoros értelmében ők is vándorfényképészek volfak, csakhogy vál
lalkozásuk motivációja az, amely kortársaiktól megkülönböztette őket. Szá
mukra a szakmai célok megvalósítása volt a fontos, így útjaikat nem az anyagi 
haszon megszerzése vezette.

Korabeli levelezéseikből ismerjük Urlaky és Vastagh vándorútjának rész
leteit. A kolozsvári születésű Urlaky János 1858-ban nyitott műtermet szülővá
rosában, 1862-ben társult a szegedi születésű Vastagh György festőművésszel, 
aki ezt megelőzően, évekig Veress műtermében, főleg az arcépfelvételek színe
zésével foglalkozott. 1863. júliusában, akárcsak Mezey és Sikó hét évvel koráb
ban, székelyföldi útra indultak, minek során, Borszéken és Élőpatakon kíván
tak hosszabb időt eltölteni. 108 Szeptemberben Brassóból írt levelükben a gyér 
munkalehetőségről, és a mostoha körülményekről panaszkodtak,109 s remény
kednek, hogy Romániába tervezett útjukon több szerencsével járnak.110 Októ
berben már a román fővárosba jártak. Az Erdélyi Posta szerint, október elején 
Vastagh visszatért Kolozsvárra, s házasságot kötött Schell Lujza kisasszonnyal, 
majd „azonnal Bukarestbe utazott.” 111 1864. június elején Buzauból írtak a 
brassóinál jóval bizakodóbb hangvételű levelet, amelyben a végső letelepedés 
gondolatával is kacérkodnak. 112 A közös tervezgetés vége az lett, hogy a két 
fényképész utjai elválltak. Vastagh ifjú feleségével, egy rövidebb Ploieşti-i 
kényszermegállót követően, visszaindult Erdélybe. Itt született ugyanis első 
gyermekük Béla, aki később közjegyző lett. Az immár három főre szaporodott 
Vastagh-család 1865. novemberébe érkezett Kolozsvárra, ahol mesterünk is
mét betársult Veress Ferenc üzletébe. Urlaky János, 1864. július 22-én kelte
zett levele szerint, a végleges Bráilai letelepedés mellett döntött.113 Sorsának 
későbbi alakulásáról semmit nem ismerünk. Mindössze 1874-ben Pesten bekö
vetkezett halálakor a M agyar Polgár egy rövid hír erejéig emlékezett meg róla, 
s azt írták, hogy igen nagy nyomorban pusztult el.114
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Vándorfényképészként kezdte a később jó nevet szerzett Körössy József 
Biharban (1860 k.), Ciehulsky Péter (1860 k.) Marosvásárhelyt, Lőger Gusztáv 
(1862-1863) Aradon, míg Tauffer Gyula, műtermét társára bízva, nyaranta er
délyi vándorútra kelt. Később a nagyváradi Pelikán Károlyról, és a 
szepsiszentgyörgyi Molnár Istvánról tudjuk, hogy huzamosabb ideig a vándor
fényképészek nehéz életét élték. Ez utóbbi a vándorfényképész viszontagságos 
életéről a Fényképészeti L a p o k  hasábjain is megemlékezik. 115

4. Erdélyi (magyarországi) fényképészek Romániában.

A két román fejedelemség (Moldva és Havaselve) fényképészeti gyakor
latát jórészt a történeti Magyarország területéről elszármazott mesterek hono
sították meg. Moldova fővárosában, Jászvárosban (Iasi) az esztergomi Heck 
János, míg Bukarestben Szathmári Pap Károly neve volt a legismertebb. Az 
egyébként figyelemreméltó eredményeket magának tudó román fotótörténeti 
kutatás az „idegeb” mesterek bemutatásakor felemás álláspontra helyezkedik. 
Bár jelzi a messzi tájakról (francia-, német, cseh stb.) ide érkezett fényképé
szek nemzetiségét, kínosan ügyel(t) arra, hogy a méltán elhíresült magyar fény
képészek esetében, származásuk minél „szalonképesebb” legyen. Ez a fajta 
magatartás jellemző Szathmári, Duschek, Heck, Mándy, és mások esetében, 
akiket a kutatás nemes egyszerűséggel román mestereknek tekint. A részben 
politikai, részben nyelvi nehézségekre visszavezethető áldatlan állapot, nehéz 
helyzetbe hozza a magyar kutatókat, hiszen a számtalan magyar, német, vagy 
más nemzetiségű fényképésznevek sokaságában, ennyi idő elteltével, csak a 
szerencsés véletlenek köszönhetően lehet egy-egy mester pontos származási 
helyét, illetve nemzetiségét meghatározni.

A román fejedelemségek területén legkorábban állandó műtermet nyitó 
magyar származású fényképész - úgy tűnik - hogy az eddigi ismereteinkkel el
lenére nem Szathmári. hanem Heck János volt. Kaposi Endre kutatásaiból 
tudjuk, hogy Heck, 1846. februárjában kér és kap az esztergomi városi tanács
tól útlevelet, majd dagerrotip-eszközeit felpakolva „a városból eltávozván, 
ezen időktől olta soha haza nem került légyen”. 116 Utazásának első éveiben 
Erdélyt járta, 1850-ben Heck már Moldova fővárosának első, névszerint is is
mert, fényképészeti műtermének a tulajdonosa.117 A műterem több mint negy
ven éven át fennállt, utóbb Nestor nevű fia - Sávulescu szerint testvére - üze
meltette azt.118 Jászváros legjelentősebb fényképészete előbb a Szent Spiridon-, 
majd a Nagy-, a Lapusneanu-, illetve a Golia utcákban működött. 1851-ben, rö
vid ideig, Heck János Bukarestben dolgozott, ahol „a maga nemében előkelő 
dagerrotip felvételeket készített”.119 Legkorábbról ismert (datált) felvétele 
1857-ből való, amelyen a moldovai Ideiglenes Kormány tagjait örökítette meg. 
1860-ban a Bukuresti Magyar K özlöny-ben egy Czakó nevű brailai tudósító, ter
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jedelmes írásban számolt be „az itt darab idő óta mulató Heck János jászvásá
ri fényképész hazánkfáról...” 120 Heck János 1866-ban készítette utolsónak is
mert felvételét. A kabinet nagyságú fénykép Jászváros panorámáját örökíti 
meg. 121 Az évtized legvégén bekövetkezett halála után műtermét fia, Nestor 
Heck vette át. Mándy Ferenc bukaresti műtermének örököse, Lonyai Etienne, 
román nyelvem írt emlékiratai szerint,122 Heck Nestor apja halála után is ápol
ta magyarországi kapcsolatait, hiszen Flesch Ottó nevű segédet is innen hozta.

A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben Moldova legjelentősebb városá
ban, Jászvárosban, egyszerre több jónevű fényképész tartott fenn műtermet. 
Schivert Albert Gusztáv neve 1860-ban jelent meg, a következő évben már az 
udvari fényképész címet is elnyerte. Műterme 1865-ig üzemelt,123 amikor visz- 
szatért Erdélybe és Medgyesen, valamint Nagyszebenbe dolgozott. 1876-ban 
végleg elhagyta az országot, előbb Bécsbe, majd rögtön ezután Grazba költö
zött. 1865-ben Johann Deiner, 1870-ben a lengyel F. Swiatoniowski műtermé
ről olvasunk, akit Lonyai -  tévesen - a város legelső műteremtulajdonosának 
tart. Vele egy időben a franciás csengésű Franchette, és Bemard Brand műter
meiről tudunk, ez utóbbinak fia Alfréd, 1894 után Szinaján, 1900 után 
Ploieştiben folytatta apja mesterségét. Az ifjú Heck, az erős konkurencia elle
nére, sikeresen őrizte vezető szerepét. 1873-ban műterme a város legforgalma
sabb pontján, a Nagy utcában, az Európa szállóval szemben volt, ahol „az új 
amerikai technikával és módszerekkel dolgozik, segítségével akár életnagyságú 
felvételeket is képes eszközölni. Új masinája lehetővé teszi azt, hogy 100 tagú 
csoportokról is tökéletes képet nyerjen, s ezek a képek akár színezve is igen 
magas művészi színvonalt képviselnek. Arcképfelvételeit az új retouche mód
szer szerint készíti. Elegánsan berendezett műterme időjárástól függetlenül, 
minden nap reggel 10 és délután 3 óra között várja látogatóit”. 124 A Román 
Akadémia gyűjteményében rengeteg általa szignált felvétel található, zömmel 
az 1870-1880-as évekből. Nistor Heck élete alkonyán figyelemreméltó szakmai 
sikereket ért el. Élete legjelentősebb megbízását 1886-ban kapta, amely a fel
újítás alatt álló Jászvárosi Mitropolia-székesegyház és kolostor munkálatainak 
megörökítéséről szólt. Az itt készített felvételek közül 57-et díszes albumba 
köttetett, majd kiküldőt az 1889. évi párizsi világkiállításra, ahol a zsűri mun
káját Dicserő Oklevéllel honorálta.125 Az 1901-ben kiadott N yom dász A lm a 
nach  szerint műterme ekkor a Glória utca 83. számú házban volt. Ezt követő
en neve eltűnt a jászvárosi iparosok névsorából.

A múlt század második felében a történelmi Magyarországról útra kelt 
fényképészek egyik célállomása Bukarest volt. A városba elsőnek Wilhelmina 
Prinz vándorfényképész érkezett 1843-ban.126 Neve után ítélve, az osztrák-ma
gyar monarchia területéről érkezett. A román szakirodalom - tévesen - ez év
től származtatja Szathmári Pap Károly bukaresti műtermét is.

Az 1852-ben „újonnan felszerelt műtermét” hirdető, illetve a régi dager- 
rotip-felszereléseit árusító Binder Frederich, Bukarestbe érkezése előtt Er
délyben, is dolgozott, hiszen az ekkor felkínált kellékek között, Brassóról ké
szített városképei is megtalálhatók. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár két dager- 
rotip felvételét őriz. Az egyik (7,5 x 8,6 cm) Deon nevű marosújvári mérnököt
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és feleségét, a másik (8,5 x 11 cm) egy ülő női alakot ábrázol127 Az 1852-ben 
„rövid ideig” a városban tartózkodó Heinrich neve 1860-ban már Kolozsváron 
is felbukkant, ahol fényképei mellett, optikai eszközeit is árusította. Ekkor 
Nagyszebeni származásúnak mondotta magát. 1856 és 1857 között, a magyar 
származású Angerer L. (1827-1879) a Bukarestet megszálló osztrák csapatok 
gyógyszerészeként tartózkodott a román fővárosban, ahol több városfényképet 
készített. Ezek közül 29-et a Román Akadémia gyűjteményében őriznek. 
Angerer 1858-ban kilépett a hadseregből és Bécsben fényképészeti műtermet 
nyitott, majd fényes karriert futott be, 1860-tól, osztrák udvari fényképész cí
mig vitte. 1866-ban a Mogosoaie utca 48 szám alatt volt műterme Letzer Láz
árnak, aki útba a román főváros felé, Kolozsváron (1858) és Aradon (1862) is 
megfordult. Bukarestben alig 2-3 évet dolgozott. 1866-ban, Flandriái Fülöp 
hercegről128 készített felvételével, illetve a román hadsereg különböző egysé
geit megörökítő fényképalbumával, beírta nevét a román fényképezés 
történetébe.129

Szentkúthy István 130 bukaresti jelenlétéről Kóos Ferenc közölt részlete
ket, 131 aki útban a román főváros felé, egy rövid ideig Kolozsvárt is 
dolgozott.132 Szentkúthy 1860-ban letelepedési szándékkal érkezett nejével Bu
karestbe. Hamarosan belátta, itt már telítődött a piac, és visszatért Pestre, ahol 
a Kerepesi út 65 sz. alatt, a Mátyás Királyhoz címzett fogadóban „vegyészfény
képészeti tanintézetet” állított fel.133

Duschek Ferenc, 1868-ban nyitott műtermet Bukarestbe, az Új (Edgar 
Quint) utcában,134 de már 1860-ból ismert egy, 10 felvételből álló albuma, 
amelyet a magureli kastélyt, templomot és parkot örökíti meg. Életéről és 
munkásságáról csak kevés adattal rendelkezünk. Állítólag sógora, Szathmári 
Pap Károly műtermében tanulta a mesterséget, majd önállósította magát. 
1872-ben, saját házában lakott, és új, modernül felszerelt műtermét hirdeti. 
1877-ben tagja annak a Szathmári vezette fényképész-csoportnak, akik a füg
getlenségért harcoló román hadsereg dunamenti színterein készített felvétele
ket. Fényképeiből albumot állított össze, melyet az orosz cárnőnek ajánlott. 
1881-ben, Szathmárival és Reisserrel, I. Károly román királynak szánt emlék
album összeállításán dolgozott, 1882-ben Bukarest legnagyobb közparkjáról, a 
Cismigiuról készített felvételeket. Híressé vált a cernavodai dunai vashíd épí
tését megörökítő képsora. A képsor első felvételét 1890. október 9-én, az alap
kő letételekor készítette, az utolsót 1895. október 1-én, a vashíd felavatásának 
ünnepén. Az itt készített felvételekből 40-et albumba gyűjtött és kiküldött a pá
rizsi világkiállításra, ahol munkáját Dicsérő Oklevéllel honorálták. Neve és 
műterme (Manea Brutanu utca) 1904-ben is szerepelt a Bukaresti É vkönyv
ben. Ezt követően 1909-ig, a műterem Duschek-Stáb néven szerepelt, ettől 
kezdve neve végleg eltűnt a bukaresti összeírásokból.

1868-ban, nyitotta műtermét Piltz (Pielz) G. A., aki szintén tagja volt an
nak a haditudósító gárdának, amelyet Szathmári verbuvált és vezetett az 1877-

30



78 évi dunamenti hadszíntéren. 1904-ben, az Erzsébet út 18 szám alatt, Pintz I. 
bukaresti műteremtulajdonos nevét említik a korabeli újságok. Gyalai János a 
Mihály a Mihály Voda utca 2 szám nyitott műtermet. 1869-ben135. Reisér 
(Resier, Ressier) András Bukarest panorámáját megörökítő felvétele 1870-ből 
való. Mogosoaie út 23 szám alatti „atelierét” 1877-ben, attól Zipser K. F.-től 
vett át, aki 1868. óta, Craiován is dolgozott. Reiser, akit rendszeresen 
Szathmári környezetében találjuk, 1882-ig, Bukarest mellett, Bráilán is dolgo
zott, ahol két évtizeddel korábban Urlaky János is letelepedett. Szintén bráilai 
fényképész a magyar származású Licht Ödön. Neve 1901-ben, a helybéli N yo m 
dász É vkönyv  ben szerepelt, 1910-ben, már Kisbéren volt műterme.

Ihalszky Sándor 1877-ben, Bukarestben, a Mogosoaie út 96. szám alatt, 
egy bizonyos Teodorovics I.-vel tartott fenn közös műtermet. 136 1901-ben 
önállósította magát, műtermét a belvárosban, a Károly körút 42. szám alatt 
rendezte be. Bukarestből jött Nagyszebenbe Herter Júlia, aki 1882 és 1886 kö
zött itt, a Ştirbei Voda utca 9. szám alatt dolgozott.137

Méltatlanul keveset tudunk Mándy Ferenc életéről és munkásságáról, aki
ről Papp Albert ploieşti fényképész 1882-ben azt írta, hogy „mint a sugár jege
nye a kökénybokor szomszédságában - egészen kiemelkedik egyik hazánkfia, 
Mándy Ferenc (...). Műterméből kikerült fényképek oly gyönyörűek, hogy bu
dapesti kollégái műveivel bátran kiállják a versenyt138”. Mándy „festő és fény
képész” nevével legkorábban, 1869-ben találkozunk. Ekkor Pesten, 
Kirschweng Ferenccel bérel helyiséget műterem céljából a Két Oroszlán című 
fogadóban. Egy év múlva már Brassóban dolgozik, Bukarestben, a Mogosoi u.
2. szám alatt, 1877-ben nyitotta első műtermét. Egy évre rá elnyerte az román 
udvari fényképész címet. 1882-ben Pap Albert Bukarest első számú fényképé
szének írta, aki az akkor ott dolgozó magyar társait (Szathmári, Duschek, 
Reiser, Herter, Swartz stb.) messze megelőzte. Mándynak Bukarestben legke
vesebb öt helyen volt műterme, az utolsót 1900 körül nyitotta. Halálának évét 
nem ismerjük, mindössze annyit tudunk, hogy 1920 után műtermét egy másik 
magyar származású fényképész, a Román Fényképész Szövetség első elnöke, 
Lonyay Etienne vette át. Mándy vezette be a negatívok folyamatos számozását 
és nyilvántartását, legjelentősebb nemzetközi sikerét 1900-ban érte el, amikor 
a román királyi családról készített fényképeit a párizsi világkiállítás zsűrije 
ezüstéremmel díjazta.

1883-ban két budapesti származású fényképész neve tűnt fel a román fő
városba. A Bukaresti C ím jegyzék (Cartea de Adrese a Bucurescilor) szerint, 1883- 
ban, I. Tiegde fényképészete a Victoriei u. 11 szám alatt működött, 1892-ben 
139 Jean Tiegde néven ismerték. 140 Tiegde Jánosról van szó, aki 1853 és 1869 
között a magyar fővárosba dolgozott,141 s 1862-ben, Sebők Emillel, népvisele
ti felvételeket készített Arad környékén. Ugyanebben az évben jelzik E. Pesky 
Victoriei út 23 szám alatti műtermét.142 Pesky Ede (1835-1910) szintén buda
pesti fényképész volt, 1861-1870 között, a Régiposta utcában volt műterme.143
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1883-ban még két magyar fényképészettel találkozunk. Az egyik a Müller 
Péteré144 a másik, a Franklin u. 3 szám alatt, Szőllősy Istváné volt.145. Ez utób
bi 1886-ban készített hat fényképből álló képsorával, 1889-ben aranyérmet 
nyert a párizsi világkiállításon. Szőllősy műterme 1882-ben a párizsi Nadar Van 
Bosch műtermében tanult M. Spirescu fényképész tulajdonába jutott úgy, hogy 
Szőllősy a cég alkalmazásába maradt. Spirescu 1886-ban bekövetkezett halála 
után a műterem ismét a Szőllősyé lett. 1902-ben leégett, de a következő évben 
a felújított műtermet újra megnyitották. 146 1882 óta, előbb az Oppelt W. cég
nél tanult, 1892-ben már saját műtermében dolgozott az alsócsernátoni Gere 
István 147, aki 1894-ben Sepsiszentgyörgyre tette át működésének színhelyét, 
bukkantak fel a bukaresti fényképészek között. 148

Sok az olyan fényképész, akinek mindössze a nevét ismerjük, s így nemze
ti hovatartozását, illetve jövetele helyét és körülményeit nehéz eldönteni. 
Craiován Bathier (1855). Jászvárosban Deiner Johan (1865), Pitesten Fusch 
Benedek (1868), Fleschner Ottó (1870 k.), Brandt A. (1891), Bukarestben 
Hanny (1860 k.), Trenk H. (1867), Zipser K. F., akinek Craiován is volt műter
me (1868), Heinrich József (1882), Waber Gustav (1892), Heberstrumpf Ru
dolf (1893-1895), Müller Károly, Korn S. (1893), Kermele Lázár, Oppelt 
Wilhelm (1894), Feldman Eduard, Fink O. (1895), Maier Adolph (1897), 
Szepessy V. (1900), Török István, Weiss Z, Weiss Ernő, Proch Anna (1901), 
Galacon Bieling Ottó (1867-1871), Maksay György (1893-1901), Fusch Emil 
(1901), Russeba Balázs István dolgoztak.

5. Szathmári Pap Károly a Román fejedelemség udvari fényképésze és festő
művésze.

A művészettörténeti kutatás érdeme szerint foglalkozott Szathmári kép
zőművészeti munkásságával. Nehezebb azok feladata, akik a fényképészet te
rén végzett tevékenységét és élete történéseit próbálják felderíteni. Alig van a 
magyar művészeti élet nagyjai között olyan, akinek életútja ennyire kibogozha
tatlan, ennyire bővelkedne ellenőrizhetetlen és ellentmondásos adatokban. A 
család eredetének feltárása, szülőhelyének és születése pontos dátumának 
megállapítása a kutatásnak csak egyik, és nem is a legfontosabb feladata volt, 
állapítja meg Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész, Szathmári életének 
kiváló ismerője. 149 Nehezen sikerült tisztázni - részben felderíthetetlen is ma
radt - hol és mikor tanult meg fényképezni, keleti utazásai során merre járt, 
meddig jutott el, és az ilyen jellegű kérdések még hosszan sorolhatók lennének. 
Annak ellenére, hogy Szathmáriról magyar és román nyelvű tanulmányok, cik
kek és röpke híradások százai láttak napvilágot, kései kutatói inkább képzőmű
vészeti munkásságára összpontosítottak. Az Arvay Árpád, Tőry Klára, 
Constantin Sávulescu jóvoltából megélénkült Szathmári kutatás csak elszige
telt kísérletekre szorítkozik, s jelzi, művészünk teljes életmű feldolgozására
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csakis a magyar és a román kutatás összefogásával valósulhat mag. Addig is, 
amíg erre a feladat kivitelezésére sor kerülhet, megkíséreljük egybevetni eddi
gi ismereteinket, kiegészítve egy pár olyan fotótörténeti adattal, melyek kuta
tásaink során sikerült rátalálni.

A kolozsvári Református Egyházközösség Születési Anyakönyve szerint, 
Szathmári Pap Károlyt 1812. január 11-én keresztelték meg (születésének nap
ja nincs bejegyezve). 150 Édesapja, Pap Dániel (1786-1829) főkormányszéki 
tisztviselő, és a református Főkonsistórium pénztámoka, édesanyja, Vass 
(Wass) Zsuzsanna (1789-1857), a híres mezőségi család leszármazottja volt:151 
Szülőháza - feltehetően - az 1981-ben emléktáblával megjelölt Szentegyház 
(Március 6) utca 17. számú ház helyén állhatott. 152

A család geneológiáját Herepei Gergely állította össze 1930-ban.153 Az itt 
megfogalmazottak szerint, a család nemesi rangját a középkorban nyerte. A tö
rök időben elveszett igazoló oklevelet I. Lipót (Szathmári) Pap Dániel, 
Szatmár vidéki királyi adószedő kérésére, 1665. szeptember 4-én megújítatott. 
Ennek fia János, a kolozsvári református gyülekezet kiváló szónoka, fia Zsig-

mond (1703-1760), az er
délyi gyülekezet püspöke 
lett. A festő-fényképész 
Szathmári Pap Károly 
ennek a Zsigmondnak 
volt a dédunokája. Mű
vészünk nevét Szatmári
formában írta, de helyen
ként, így a korabeli ko
lozsvári sajtóban, és 
egyes életrajzírók eseté
ben, a Szathmáry- 
változat is fel-felbukkan. 
O maga fényképeit Carol 
Szatmáriként szignálta.

Dani János főlevéltáros kutatásainak köszönhetően, immár dokumentum
hűséggel állnak előttünk Szathmári gyerekkorának és ifjúságának életrajzi ese
ményei. 154 Művészünket 1819-ben íratták be a kolozsvári református kollégi
umba, s itt nyert 1830-ban jogi - és nem, ahogy többen hitték - teológiai képe
sítést. Szathmári figyelme már ezekben az években a művészetek felé fordult, 
tanárai elismerően szóltak bontakozó tehetségéről. 155 Bíró Béla szerint, 156 
művészeti alapismereteit a református kollégium akkori rajztanárától, Nagy 
Sámueltől, 157 illetve ennek segédjétől, Bodnár Dánieltől158 tanulta. Amikor 
utolsó diákéveiben az iskola „Domus Picturae”-ja oktató nélkül maradt, rajzot 
a kolozsvári katolikus Lyceum „Normál Rajzoldájá”-ban tanító Neuhauser

, A  letört karú kupidon”(1848. november)
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Gottfried oktatta. 159 Pár év múlva, amikor Szebenbe került, megismerkedett 
ennek bátyjával, Neuhauser Ferenccel, 160 aki, a Brukenthal Képtár őreként, 
egy festőiskolát vezetett a városba.

Szathmári Pap Károly tehetsége és családi háttere, egy ígéretes pályafu
tást látszott biztosítani számára. Apja 1829. februárjában elkövetett öngyilkos
sága 161 ezt kettétörte, hiszen a kolozsvári tanulóévek után, a külföldi tanul
mány immár elérhetetlenné vált számára.

1831 ésl835 között, előbb a kolozsvári főkormányszéknél, majd Nagysze
benben a kincstárnál, illetve Bécsben, az erdélyi udvari kancelláriánál hivatal-

Szatmári Pap Károly fényképe 1863-ból Szatmári Pap Károly, mint Talifu kínai 
uralkodóherceg udvari festője

nokoskodott emlékezett 1865-ben Kóos Ferenc a bukaresti református gyüle
kezet lelkésze, Szathmári barátja. Eszterházy László és Bethlen Ferenc pártfo
gásával megválhatott a számára nyűgöt jelentő irodai élettől. 1835. szeptember 
20-án hagyta el Bécset és miután rövid ideig a müncheni akadémián képezte 
rajztudását, 1836. november 17-én érkezett Padovába, nagybátyja, az emlékíró 
Wass Pál házába. Négy évet töltött a művészetek országában, (többnyire Firen
zében és Rómában) ahol kedvenc szenvedélyének, a festészetnek szentelhette 
életét.162 Első Itáliai útjáról Wass Pál jegyzett fel érdekes részleteket. ,163 Itá
liai utazásait egyre súlyosbodó májbaja miatt kényszerült megszakítani. Erdély
be utazott, ahol gyógyvizekkel kezelte krónikussá vált betegségét. Kolozsvárra 
1837. tavaszán érkezett, innen Borszékre, majd Nagyszebenbe ment, ahol az
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1837. április 17-én megnyílt erdélyi országgyűlés résztvevőinek arcképeit raj
zolta, majd ezeket Kolozsváron, a Lyceum nyomdájában litografálta és sokszo
rosította. 1837 őszén visszatért Itáliába, ahol félbeszakított tanulmányait foly
tatta 1840-ig, amikor újra visszatért szülővárosába.

Szathmári Pap Károly élete talán legvitatottabb fejezetét az 1840-es évek 
történései képezik. A román fotótörténeti kutatás - tévesen - úgy véli, hogy 
Szathmári 1840-ben Bukaresten keresztül érkezett Kolozsvárra, s itt Ghica 
Alexandru (1834-1842) havaselvi fejedelemtől az udvari festő címet is megkap
ta, illetve ő volt az, aki elsőnek használta a Párizsban vásárolt és a Szent Száva 
kollégium tulajdonában levő dagerrotip gépet. 164 A román kutatás, bármiféle 
hiteles bizonyíték ellenére, ezt a tetszetős feltételezést a későbbiekben, mint 
megtörtént eseményt kezeli. 165 Lehet, hogy Erdélyi Lajos ennek alapján neve
zi Szathmárit „legelső dagerrotipistáink egyikének (...), aki 1843-ban a már di
vatos borszéki fürdőn készít képeket.166 Ha így lenne igaz, azt jelentené, hogy 
művészünk második itáliai útja alkalmával kellett elsajátítania az új eljárás 
technikai fogásait. Csakhogy nehéz elképzelni, hogy ennek ismeretében vissza
térve Kolozsvárra - ahol ekkor már többen készítettek dagerrotip felvételeket, 
éppen a kitűnő kereskedelmi érzékkel megáldott Szathmári ne próbálkozott 
volna ennek a jövedelmező mesterségnek kamatoztatásával. A korabeli kolozs
vári újságok rendszeresen közölték az új eljárás körül zajló események híreit, 
illetve azok neveit, akik fényképezéssel foglalkoztak, de közöttük Szathmárit 
egyszer sem említették. Életrajzi adatai sem támasztják alá azt a véleményt, 
mely szerint művészünk Itáliából Bukaresten keresztül érkezett volna Kolozs
várra, ahol - mint Kóos írja - felhasználva az 1834-ben rajzolt Déryné Széppa
taki Róza arcképével elért sikerét, 167 ismét megpróbált a város kulturális éle
tébe beilleszkedni. Gróf Bethlen Ferenc támogatásával „ingyen festészeti isko
lát állított s terjesztette ez által az ifjúság fogékony keblében a festészet szere
tet.” 168 Kitűnő arcképek sorát rajzolta és festette 169 és serényen dolgozott er
délyi éveinek legjelentősebb vállalkozásán, tágabb szülőföldje városainak és 
festői tájainak megörökítésén, Erdély Képekben című kőnyomatos albumának 
összeállításán és kiadásán. 170 Az összesen hét füzetet számláló „s a hon szép
ségeinek ecsettel és tollal (...) a természet után kőre rajzolt ismertetésének” el
ső két kötete Í84f-ben, illetve 1842 tavaszán jelent meg Kolozsváron. Ezzel 
párhuzamosan, „a derék művész hazánkfia Szathmáry Pap Károly a classical 
földön tett tapasztalatait Itália cím alatt nyolczvan kőbe metszett képpel járan
dó” új könyvének megjelentetését is hirdeti. ,171 1843-ban Kőváry László törté
nész Beszélytár című munkájához művészünk Bölöni Farkas Sándor arcképét 
rajzolta, s e mellett az erdélyi országgyűlés résztvevőinek képmását örökítette 
meg.172 Az év nyarán Szathmári az osztrák fővárosban volt, ahol, az Erdélyi Hír
adó  1843. július 13. száma szerint, az erdélyi országgyűlés tagjainak kőmetsze- 
tes albumát szándékozott összeállítani, de kiújuló betegsége három hónap után 
visszaparancsolta Erdélybe. Az év nyarán élete eseményei felgyorsultak. Há
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zasságot kötött, a Kolozsvár melletti Gyalu község korcsmárosának leányával. 173 
Augusztus folyamán, betegsége kezelésére, feleségével Élőpatakéra, majd 
Borszékre utazott. Nagyajtai Kovács István Előpatakáról írt tudósításában 
Szathmárit is említi, aki egy bizonyos Philipesko bán arcképén dolgozott. 174 
Innen Borszékre tette át székhelyét, ahol megismerkedett Bibescu Gheorghe 
(1804-1873) havaselvi herceggel, a későbbi fejedelemmel, és akinek meghívá
sára, Bukarestbe telepedett le. 175

Látható, hogy Szathmári életének 1840-1843 közötti időszakáról gyakran 
írtak a korabeli újságok, de hogy ekkor fényképezett volna, egyszer sem emlí
tik a híradások. Nem szólnak erről Szathmári levelei sem, amelyeket a Bécsben 
élő egykori osztálytársához, Pataki Sándorhoz írt 1844-ben. Ezekben részlete
sen beszámolt új életéről. Az év elején, a vártnál gyérebben érkező megrende
lések miatt, még panaszokkal telítettek, az év második felében leveleinek 
hangvétele már jóval bizakodóbbak. Ekkor - többek között - már arról írt, hogy 
„a rengeteg megrendelés miatt még este, gyertyafénynél is kell festenie,” 176 de 
arról, hogy fényképezéssel is foglalkozna, a kolozsvári Állami Levéltárban őr
zött Szathmári-levelekben nincs említés. Szathmári Bukarestbe történt áttele- 
pedésének körülményeiről, és az ott töltött első éveiről egyébként is sok pon
tatlan, minden valóságot mellőző történet kering. Gheorghe Oprescu szerint, 
Szathmári a bukaresti udvar legfelső köreihez tartozó Maricika Bibescu iránt 
érzett szerelme miatt kelt át a Kárpátokon és telepedett le a román főváros
ban, 177 holott e mögött inkább a feltörekvő román polgárság nyújtotta jobb 
megélhetés perspektívája volt az, amely a művész elhatározását motiválta. 
Nem kevésbé romantikus Árvay véleménye, aki úgy tudja, hogy „a művész szá
mára a lét vagy nemlét kérdése volt döntésének háttere. Ettől függött, meg 
tud-e maradni a művészpályán.” 178 Elasonlóan romantikus történeté formálta 
az idő Szathmári és Liszt kapcsolatát. A kutatás kiderítette, hogy művészünk 
még első itáliai útja alkalmával ismerte meg Liszt Ferencet, amit Oprescu már 
szoros barátsággá kerekített179, s azt is tudni vélte, hogy Liszt 1846-ban, Buka
restben tartott koncertje alkalmával Szathmári házában lakott, mi több, művé
szünk még oroszországi útjára is elkísérte a zongoravirtuózt.180 László Ferenc 
kolozsvári zenetörténész bebizonyította, hogy Oprescunak, mint annyi már té
ves állítása, ez sem fedi a valóságot.181 Lisztet Bukarestben Ghika Mihalache 
(1792-1850) főúr, a román szépművészeti múzeum megalapítója palotájában 
szállásolták el, és mivel a korabeli újságok, illetve a fennmaradt iratok Liszt bu
karesti és oroszországi útja kapcsán Szathmári nevét egyszer sem említik, jog
gal felvetődik a kérdés, hogy a két művész valóban szoros baráti kapcsolatot 
tartott-e fenn egymással?

Mivel egyetlen hiteles forrás sem említi, valószínű, hogy Sávulescu is té
ved, amikor azt írja, hogy Szathmári első fényképészeti műtermét 1843-ban, a 
bukaresti Zöld Fogadó egyik földszinti helyiségében nyitotta meg. Az utóbbi 
évek kutatásai azt bizonyítják, hogy Szathmári 1848-ban kezdett el fényképez
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ni, míg első műtermét csak az 1850-es évek elején nyitotta meg. Ezt erősíti meg 
az 1980-as évek elején, a Román Akadémia könyvtárának gyűjteményében 
megtalált „letört karú kupidon” néven elhíresült kalotipia, amelynek hátlapján 
a művész szignója mellet, a következő felírat olvasható: „Die aller erste 
Photographie die ich gemacht habe im Jahre 1848. November. Carol v. 
Szathmari”

A bukaresti sajtóban Szathmári Pap Károly neve legkorábban, 1850-ben 
bukkant fel, amikor egy francia nyelvű bukaresti napilap a „nemrég elhunyt 
Cuzzani primadonna” művészünk által megrajzolt, és litographia útján sokszo
rosított arcképét, árusítás céljából hirdeti. 182 Ebből az évből a maga nemében 
párját ritkító Szathmári-féle felvételt (kalotipiát) is ismerünk, amely a bukares
ti Procoaiei-tér vásári hangulatát örökíti meg. 183 A felvétel 1860. szeptember 
18-án megjelent az Illustratiunnea-Jurnal Universal című lap első számának 
címoldalán.184

Szathmárinak már a krimi háborút (1853) megelőző években egy kitűnő
en felszerelt műterme volt, de hogy ezt pontosan mikor nyitotta meg, azt még 
nem tisztázta a fotótörténeti kutatás. Ha ez - a román kutatók állítása értelmé
ben - már 1850 előtt megtörtént, akkor kérdés, hogy 1850-1855 között vajon ki 
üzemeltette, mivel Szathmári neve ezekben az években a bukaresti műterem
tulajdonosok között nem szerepelt. 185 1850-ben művészünk hosszabb keleti 
utazáson vett részt. Erről az útról egyetlen fényképfelvétele sem ismert.

1853. októberében kitört a krimi háború, amelyet Törökország Angliával 
és Franciaországgal szövetkezve viselt Oroszország ellen. A harcok 1854. már
ciusában az orosz és a török csapatok között kezdődtek a Duna mentén. 
Szathmári, a fényképészek között elsőként, már áprilisban megjelent a helyszí
nen, s készítette élete leghíresebb munkáját, a harctéri eseményeket megörö
kítő felvételeit. 186 A mintegy 200 felvételt albumba kötve, több európai ural
kodóknak adományozta, valamint a párizsi világkiállításra is kiküldte. Fényké
peivel páratlan sikert aratott. Korának véleményét tükrözi Ernest Láncán so
rai, mely szerint „Szatmári albuma művészi munka, amely a festőt, a költőt és 
a történészt egyaránt érdekli. Sőt, ez a fotográfia egyik legfigyelemreméltóbb 
eredménye, különösen, ha számításba vesszük a készítés nehézségét”. 1855. jú
nius 6-án III. Napóleon császár is fogadta Párizsban, július 19-én pedig Wight- 
szigetén, az éppen ott időző Viktória királynő elé járulhatott albumával. 187

Az időközben elveszett, esetleg lappangó albumok Bécsbe került példá
nyainak történetét Tőry Klára ismertette, az általa Bécsben, az 
Österreichisches Staatsachival, azaz az Osztrák Állami Levéltárban végzett ku
tatásai alapján. Tőry, a császári ház 1855-ös év aktái között bukkant rá azokra 
a dokumentumokra, amelyek a császárnak ajándékozott harctéri fotóalbumá
ról szólnak, s ennek viszonzásául Szathmárinak adományozott kitüntetésről 
rendelkeznek. A kancellária 1855. március 5-én keltezett felterjesztése így szól: 
„A Bukarestből érkezett festő, Szathmáry, két nagy, 95 lapos, eredeti fotográ
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fiákat tartalmazó albumot nyújtott át, hogy felséged elfogadni szíveskedjék. 
Ezek a legkiválóbb orosz és török tábornokok portréit s a jelenleg Keleten ál
lomásozó hadseregek hadi és tábori jeleneteit tartalmazzák. Mivel az erdélyi 
születésű Szathmáry, a beszerzett információk szerint, nagyon tiszteletreméltó, 
derék gondolkodású ember, és sem tiszteletdíjat nem vár el, sem ajándékra 
nem számít, a legtiszteletteljesebben javaslom, tekintettel az ajándék költsé
gességére, a legnagyobb méretű, 100 Ft. értékű Művészetért érem legkegyel
mesebb adományozását”.188

1855 után, az egyre sűrűbben megjelenő írá
sos emlékeknek köszönhetően, már pontosabban 
lehet követni Szathmári fényképészeti tevékeny
ségét. 1856-ban két bukaresti újság is beszámolt 
művészünk párizsi sikeréről, és szó esik a 
Lancan-féle kiadványról. 189 A Pesten megjelenő 
D ivatcsarnok 190 Szathmári albumának bécsi fo
gadtatásáról, illetve az itt kapott magas kitünte
téséről számolt be olvasóinak. 1858. május 15-én 
a francia L ’Illustration  azt a Szathmári fényképe 
alapján készült metszetet közli, amely a havasal
földi ideiglenes tanács 1857. október 11-én meg
nyílt ülésének résztvevőit örökítette meg, 191
1859-ből a két román fejedelemség első unióját 
kimondó 57. tagú bizottság tagjait megörökítő 
felvételeinek fotómontázsát ismerjük. 192 

Az elért sikerek ellenére, vagy éppen annak tudatában, ezekben az évek
ben Szathmárit a hazatérés gondolata foglalkoztatta. Bizonyíték rá a Mikó Im
réhez 1857-ben írt levele, melyben a „tíz élő nyelvet beszélő” művész az igaz
gatói állás és némi térítés fejében gazdag képzőművészeti és keleti tárgyú gyűj
teményét felajánlja a frissen megalakult Erdélyi Múzeum Egyesületnek, 193 
melyet a református Mikó - valószínű, hogy az idős Szathmári egykor viselt dol
gai tudatában - válasz nélkül hagyott. Szathmári értékes gyűjteményének meg
vásárlására az egyesületnek egyébként pénze sem volt, a polihisztor Brassai Sá
muel által betöltött igazgatói állás kevéske javadalmát, a festő bukaresti jöve
delméhez hasonlítani sem lehetett, nem szólva arról, hogy a muzeologia terén 
Szathmári képzetlen volt. 194

1860-ban Szathmári ismét európai kőrútra indult. A Vasárnapi Újság júli
us 29-én megjelent, 31-ik száma „jeles festő hazánkfiáról” ír, aki „legközelebb 
Párizsban s Londonban tett utazást, honén visszatérve, a kormány Oláhország 
térképének elkészítésével bízta meg, mely munkának másfél év alatt el kell ké
szülnie s a díj érte 12.000 darab arany” Az egyesített Románia első térképét az 
erdélyi Wallenstein Károllyal 1858-ban alapított nyomdájában készítette el. 
Ugyanebben a nyomdában adta ki Románia első képes újságját, 195 melynek
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fejlécén feltüntetettek szerint, tulajdonosa és kiadója „Szathmari C” (arol) 
volt. Első számában Szathmári Bukarest panorámáját megörökítő felvételét 
közli. 196 Ebben a nyomdában készült 1860-ban a Kóos Ferenc által alapított 
B ukuresti M agyar K özlöny, 197 amely számára Szathmári 1861-ben, egy magyar 
szedőgépet is beállított,198 és tudjuk, hogy a művész figyelme ezekben az évek
ben a sokszorosító grafika által nyújtott lehetőségek megismerése felé fordult. 
„Műtermében szíves volt a fényképezés különféle érczbeni edzés útján új talál
mányait megmutatni” írta Kóos bukaresti újságának 1860. július 7.-i számában.

Sikeres vállalkozásai fokozatosan meghozták a várt elismerést. 1860-ban 
tagja volt annak a küldöttségnek, mely szeptember 22-én elkísérte Alexandru 
loan Cuza első román fejedelmet Konstantinápolyba, de az itt készített (?) fel
vételekből egyet sem ismerünk. Ezt követően Szathmári, a fejedelem kedvelt 
embereként, már a legfelsőbb körök közelében maradt. 1860. és 1864. között, 
Cuzáról készített felvételei közül öt, jelenleg a Román Akadémia Könyvtárá
nak tulajdonában van. 199 Úgy tűnik, ezek Szathmári legtermékenyebb évei. 
1862-ben állította össze azt az 54 felvételből álló albumát, amelyet Cuza feje
delem feleségének, Elena asszonynak ajándékozott. 200 Ez Szathmári legré
gibb, máig megőrzött fényképalbuma. Teodor Enescu építészettörténeti ada
tokra támaszkodva bebizonyította, hogy a Bukarest jellegzetesebb pontjait, 
épületeit megörökítő felvételek 1859 és 1862 között készültek. 201 Annak elle
nére, hogy már 1862-ben, önmagát udvari festőnek és fényképésznek titulálta, 
ezt a címet hivatalosan csak 1863. október 16-án nyerte el. Műterme ettől 
kezdve, bővelkedett a jobbnál-jobb magán és állami megrendelésekben. Szá
munkra talán a legérdekesebb az egyesített Románia (1989 után ismét elővett) 
ország címerének megtervezése volt, amelyről Kohér Ferenc írt ismertetést.202

1864-ben, Cuza fejedelem kíséretének hivatalos tagjaként, újból Konstan
tinápolyba utazott, 203 de az itt készített fényképei közül - ez idáig - egyet sem 
ismerünk. A következő évben a Bukarestbe akkreditált európai nagyhatalmak 
(Ausztria, Poroszország, Anglia, Oroszország, Itália és Franciaország) köve
teinek csoportját fényképezte le .204 1866-ban az egykori fejedelmi székhelyről, 
Curtea de Argesről készített felvételeket. Ezek közül 15-öt díszes albumba fog
lalt s kiküldött a párizsi világkiállításra, ahol ezt a zsűri, Dicsérő Oklevéléi ju
talmazott.

Még ebben az évben hozzálátott bukaresti műteremházának építéséhez. 
Röszler Viktor 1939-ben még látta Szathmári „művészetből épített” házát, me
lyet akkor bontott le a hálátlan utókor „Amikor ezeket a sorok napvilágot lát
nak - írta Röszler - talán már el is távoztak a munkások egy lebontott épület 
mellől (...) s a főváros egy történelmi múltú épülettel lett szegényebb, hogy he
lyet adjon egy újszerű palotának, melyet helyébe emeltek. Szathmári 1863-ban 
építette fel most lebontott otthonát, abban az utcában, amelyet ma Bisericii 
Énei utcának neveznek. A ház egy emeletes volt. Eredeti alakjában a földszin
tet négy üzlethelyiség foglalta el, kapubejárata boltozatos, az emeletet öt hom
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lokzati ablak világította meg.205 Az új belvárosi palota első emeletén - 
Szathmári leszármazottjainak kívánságára - a festő-fényképész emlékét ápoló 
múzeumot rendeztek be. Ez a rangos gyűjtemény és a „tömértelen üvegnega
tív” melyről Emil Girleanu író is beszámolt, 206 a világháború esztelen éveiben 
megsemmisült. Savulescu Constantin fotótörténész Bukarestben több 
Szathmári-féle műteremről tud. 1868-ig a Hanul Verde (Zöld Fogadó) 207 épü
letében, innen rövid időre, a Podul Mogoşoi (Mogoşoi híd, 208 ma Győzelem 
sugárút) Bosel-féle házba költözött. Az 1870-es évek legelején műtermét saját 
házába (Énei utca) költöztette át. 209

1867-ben Szathmári újabb „ROMÁNIA” című albumát már az új román 
uralkodónak, I Károlynak ajánlotta fel. 210 Az eredetileg negyven felvételt 
számláló gyűjtemény az ország jellegzetesebb tájait, értékesebb műemlékeit, 
városképeit örökíti meg.211 Albuma sikert aratott, a király felvállalt munkájá
nak folytatására ösztönözte Szathmárit. 1869. február 17-én művészünk a ro
mán Kultuszminisztériumnak küldött átiratában (1633 / 1869 sz.) arról értesí
tette a minisztert, hogy „az I. Károly rendeletéből összeállított” fényképalbu
mának második kötetét átadta az illetéseknek. Erről az albumról csak annyit 
ismerünk, hogy 58 felvételt tartalmazott, s Bukarest, Cimpulung és Tírgoviste 
városképeket tartalmaztak, melyek 1868 és 1869 között készültek.212

Az 1860-as évek második feléből még egy történeti értékkel bíró képsorát 
ismerjük. 1868 és 1870 között Bukarest adott otthont a Bulgária felszabadulá
sáért harcoló nemzeti mozgalom szerveződéseinek, amely 1870-ben a Bolgár 
Felszabadító Bizottság itt történt megalakulásához vezetett. Ennek szervezője, 
majd vezetője Vasil Levski (1837-1873) volt, akiről (és a többi szervezőről) 
Szathmári több felvételt is készített. Ezek a fényképek később, a Bolgár Nem
zeti Múzeum gyűjteményébe kerültek. 213

Szathmári hatvan éves is elmúlt, amikor 1871-ben megszületett első és 
egyetlen gyermeke, Károly Sándor, aki apja példáját követve, később szintén 
művészi pályára lépett. Bár családi helyzete megváltozott, és az évek is elszáll
tak felette, Szathmári tovább folytatta megszokott életvitelét. 1872-ben ismét 
keletre utazott, Kínába is megfordult, s mint Talifu uralkodóherceg Udvari 
Fényképésze tért vissza Bukarestbe. Új címét ettől kezdve művein is feltüntet
te. 1873-ban, a bécsi világkiállításra küldött fényképeinek hátlapján a 
„Szathmari C. v. Hof - Maler und Photograph Sr. Hoheit des regiereden 
Fürsten von Rumänien und des Prinzen von China Talifu” felírat olvasható. 
Ezen a kiállításon - ahol Szathmárit a „Medaille pour le Merit” díjjal tüntették 
ki - második feleségével, Szathmári Böttger Annával állított ki214. Még ebben 
az évben egy hosszabb Itáliai úton vett részt, ahol a kormány megbízásából a 
román vonatkozású tárgyi emlékeket fényképezi. A korabeli román sajtó be
számolóiból tudjuk, útban hazafelé tűz ütött ki a vonaton, s miközben mente
ni próbálta csomagjait szenvedte arcán azokat az égési sebeket, amelyek idős
kori arcképein láthatók.215
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Szathmári Pap Károly és egykor „cudarnak” nevezett szülővárosa, 216 Ko
lozsvár között ekkora már elsimultak a régi ellentétek. A kolozsvári újságok 
gyakran írtak a művész életéről, szakmai téren elért sikereiről, büszkén han
goztatva, hogy Szathmári rendhagyó karrierje ebből az erdélyi városból indult.
1868. március. 22-én, az Unió és a M agyar Polgár „I. Károly román király ked
vencének” nevezi Szathmárit, 1871. november 3-án a Kelet személyét és mun
kásságát a Weimarban dolgozó Munkácsy, a Szentpéterváron élő Zichy, vala
mint a Münchenben dolgozó Wagner Sándorral együtt említi. Vadnay János 
1872-ben azt írta, hogy „Bukarest legismertebb fényképészét Szathmári Károly- 
nak hívnak, akit otthon, Kolozsváron is jól ismernek”.217 1874 végén, illetve 
1875 elején Szathmári Kolozsváron is megfordult.218 A M agyar Polgár névtelen 
riporterének október 6-án közreadott „személyes értesülése” szerint: 
„Szathmári Károly hazánkfia, ki 31 év óta Bukarestben él, s ott a leglátogatot
tabb műterme van, közelebbről Londonba utazik, s útjában meglátogatja Ko
lozsvárt, Nagyváradot és Pestet is. Képeiből, melyek valóban remekek, minde
nütt kiállítást fog rendezni.” Szathmári november 28-án érkezett Kolozsvárra, s 
tervezi, hogy munkáit a Vigadó épületében, december 8.-ig fogja kiállítani. A 
M agyar Polgár ez alkalomból (november 29-én) a művész életrajzát is közli, mely 
részletesen taglalta a művész Bukarestben kerülésének körülményeit, és az ott 
töltött első éveinek történéseit, anélkül, hogy a fényképészeti munkásságáról, il
letve annak kezdeteiről akár csak utalás is történne. K. Pap Miklós főszerkesz
tő, Szathmári bukaresti műteremében tett látogatás emlékét idézte fel, 219 míg 
az egykor fényképezéssel is foglalkozó Békésy Károly által szerkesztett Kelet 
hasábjain a festészeti kiállítást méltató kritika olvasható. 220 A cikk frója első
sorban a „fényképek alapján készült ethno-graphiai képeket” emelte ki, ame
lyekben „különböző typusok vannak megelevenítve, s ami még a hazai művé
szeknél is ritka, be van mutatva a magyar népviselet is több példányban (...) 
nem úgy, mint Kollerunknál, aki sok kitűnő képet mutatott be a román és szász 
népéletből, de nagyon kevés magyart, pedig van ám ott is elég érdekesség.221 
Érdekes eszmefuttatást olvashatunk e kiállítás kapcsán, ami a fényképészet és 
a festőművészet viszonyát illeti. Erről, Szathmári véleményét tolmácsolva, a 
következőket írta a Kelet 222 „Sokat beszéltek annak idején, hogy a fényképé
szet megbuktatja a festészetet. Való, hogy amennyiben a másolás lépcsője és 
kenyérkereseti ága volt a festészetnek, Daguerre találmánya ártott ennek, de a 
valódi képíró művésznek soha nem fog ártani (...) mivel a természet maga so
hasem tud szépségeiből annyit csoportosítani össze, mint a lángelme alkotó 
ereje.”

A rövid időre tervezett kolozsvári tartózkodás, végül több hónapra sikere
dett. „A kiállítás közkívánatra még egy hétig nyitva lesz” írja a M agyar Polgár 
december 8-i száma. A hónap második felében a művész Nagyenyeden mutat
ta be képeit, december 25-én ismét Kolozsváron volt, műtermét egykor a Pe
tőfi házaspárnak is helyt adó Biasini szálló egyik földszinti helyiségében ren
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dezte be-223 Januárban újabb kiállítást nyitott a városban, 224 jövedelmét a he
lyi Nőegylet és az árvaház javára ajánlotta fel. 225 Március 13-14-én, Marosvá
sárhelyen, április második felében Désen és Szamosújváron is bemutatkozott 
munkáival. Szülővárosát május 4-én hagyta el „s tervezi, hogy útban London 
felé képeit Aradon és Pesten is kiállítani fogja”.226 Kolozsvár értelmisége ér
demei szerint fogadta a művészt. A helyi újságok több mint félszáz kisebb-na- 
gyobb terjedelmű cikkben méltatták Szathmári életét, munkásságának ered
ményeit, nem kímélve azokat, akik miatt „elismert művészünk idegen ország
ban kellett nevet szereznie, mivel Románia jobban meg tudta jutalmazni csu
pán művészetéért, mint mi, kiknek ez kötelessége lett volna - írta a M agyar Pol
gár, majd megjegyzi - most már, mint hajlott korú ember tér ismét körünkbe, 
hogy felmutassa babérkoszorúit, melyekkel külföldön tisztelték meg.227

Kolozsváron készült Szathmáriról egyik legsikerültebb, ugyanakkor legke
vésbé ismert fényképfelvétel, amelyet Tauffer és Veress Gyula műterme szig
nált. Ennek egyik példánya a kolozsvári Egyetemi Könyvtár Sion- 
gyűjteményében van, míg egyik példányát Szathmári nagyenyedi rokonai őriz
tek meg. 228

1875-ben a kolozsvári lapok „megbízható forrásokra hivatkozva” felröp
pentették azt a hírt, mely szerint Szathmári végleg haza fog telepedni „s talán 
már jövő év januárjában ide költözik,” 229 de a művész soha többé nem tért vis
sza szülővárosába.

A kolozsvári újságok részletesen beszámoltak Szathmári európai útjáról. 
A tervezett londoni kiállítás meghiúsult, ellenben Drezdában és 
Marienbádban képeivel szép sikert aratott, ez utóbbi helyen „a svéd királyné 
ott tett megrendeléseiért pénzen kívül, aranyéremmel is kitüntette”.230 Szep
temberben „képíró hazánkfia Pesten tartózkodik, de mivel kilenc hónap óta 
lekhelyétől távol volt, most családjával hazafelé sietvén nem fogja kiállítani 
azon képeit, amelyekért a svéd királynétól aranyérmet kapott, s augusztusban 
közülük Drezdában a szász király egyet megvett 231 (..) de a tél folyamán ígéri, 
visszatér Pestre s ott is be fogja mutatni művészetét,” 232 amely kiállítás 1881. 
decemberben valósult meg.

Szathmári 1875. október 23.-án tért vissza Bukarestbe, ahol már várták, s 
a kormány már ki is küldte a helyek közzé, az Olt és az Arges vizén épített 
nagyszerű vashidak felvételére.” 233

Szathmári Pap Károly utolsó nagyszabású vállalkozása az 1877 és 1878 évi 
román függetlenségi háborúban való részvétele volt. Hivatalosan az uralkodót 
kísérte el a balkáni hadszíntérre, azaz ennek égisze alatt vezette azt az öttagú 
stábot, akik fényképezőgépeikkel örök mementót állítottak a török uralom 
utolsó napjainak. A fényképészek között ott volt sógora, Duschek Ferenc, a 
Brailán és Bukarestben is műtermet fenntartó Reisser András, a Brassóból ez 
időtájt áttelepült Mándy Ferenc, valamint egy bizonyos Pielz G. A., akiről csak 
annyit sikerült megtudni, hogy már 1868-tól állandó műterme volt Bukarest
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belvárosában. Az itt készült felvételek, illetve azok rajzokban és metszetekben 
átültetett változatai bejárták az európai sajtót, de szinte lehetetlen ma már 
megállapítani, hogy melyik felvételt ki készítette, s az utólagos átrajzolások és 
kiegészítések milyen mértékben változtatták meg a helyszíni felvételeket.

Árvay szerint Szathmári f880-ban felhagyott a fényképezéssel, majd élete 
végéig csak a festészettel foglalkozott. 234 Ennek ellentmond több korabeli hír 
is, közöttük Papp Albert ploieşti fényképész 1882-ben írt levele, amelyben Bu
karestről szólva azt írta, hogy Szathmári Pap Károly aqvarelle festő s udvari 
fényképíró (...), mint fényképész Mándy és Duschek mögött, ma már csak a 
harmadik helyen említhető.” 235 A Bukaresti Évkönyv 1882. évi száma, illetve a 
Bukaresti C ím  és Lakásjegyzék egyaránt feltünteti Szathmári Énei utcai műtermét.

Az idős művész, 1881-ben, I. Károly király koronázási ünnepségét szerve
zi. A május 10. és 11-én megtartott ceremóniának főbb mozzanatainak meg
örökítését, Szathmári mellett, Duschek és Reisser végezte, s az itt készített fel
vételek közül 34-et díszes albumba kötve a királynak ajánlották fel. 236

Szathmári Pap Károly 1887. július 3.-án hunyt el Bukarestben, ahol közel 
négy és fél évtizeden át a román kultúrát szolgálta. Árvay Árpád 1969-ben de
rítette ki, hogy a művészt a bukaresti német-evangélikusok temetőjében temet
ték el (1539-es számú parcella), 237 s közös sírban nyugszik harmadik feleségé
vel, az 1889. március 6-án el-hunyt Hahn Erzsébettel, illetve fiával, az 1933. de
cember 9-én elhunyt Szathmári Pap Károly Sándor festőművésszel. 238

A Szathmáriról több fénykép is készült. A már említett kolozsvári arckép 
mellett Sávulescu még négy felvételt említ. Közülük kettőn a magyar szárma
zású Angerer bécsi fényképész neve olvasható, a harmadik a párizsi Walery, a 
negyedik ismeretlen fényképész műve. 239 Árvay 1973-ban ezeken kívül, még 
két Szatmárit ábrázoló fényképet közölt, mindkettő a művész saját műtermé
ben készült. Az egyiken keleti ruhába öltözve ült a kamera elé, a másik polgá
ri ruhában, palettával a kezében örökítette meg a művészt. Ez utóbbi felvéte
lek 1863-ból valók.

Végezetül essék szó Szathmári azon felvételeiről, melyek a Magyar Foto
gráfiai Múzeum gyűjteményében vannak. 240 A 21 fénykép közül, 8 műterem
ben készült un. zsánerkép. A vizitkártya méretű felvételek hátlapján - egy kivé
telével - a bukaresti Énei utcai műterem címe szerepel, s ennek alapján készí
tésük időpontja 1867. utáni évekre tehetők. Sokkal izgalmasabb kérdés azoknak 
a felvételeknek a datálása, amelyek - előttünk ismeretlen - férfi és női portrékat 
ábrázolnak, s melyeken a művész „Szathmári”-nak (így magyar á-val) szignálja 
felvételeit. Kutatásaim során sok száz Szathmári-féle felvétellel találkoztam, de 
nevének magyar ortográfia szerinti használatát - ezt leszámítva - egyetlen felvé
telén sem láttam. Bukarestben nevének vagy a román, vagy a francia változatát 
(Carol, vagy Charl) használta, s így a Budapesten őrzött felvételek újabb meg
válaszolásra váró kérdést jelentenek a Szathmári kutatásban. 241
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6. Orbán Balázs fényképei a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Városi Múzeum 
gyűjteményében.

A kiadványról.242
A Zepeczaner Jenő történész jóvoltából közlésre került fényképek hosszú 

évtizedeken át a székelyudvarhelyi Haáz Rezső nevét viselő Városi Múzeum 
gyűjteményében lappangtak, s annak az eredeti felvételek részét képezik, ame
lyek a múlt század hatvanas éveiben, Orbán Balázs Székelyföld leírása című mo
numentális munkája 243 számára készültek.

Az 1868 és 1873 között kiadott hat
kötetes mű illusztrációs anyaga - jobbá
ra eredeti fényképfelvételek alapján - 
összesen 356 rajzból, illetve fametszet
ből áll. Ezek közül 164 fényképet a ma
rosvásárhelyi könyvtár gyűjteményéből, 
Erdélyi Lajos író és fényképész „halá
szott elő”, illetve rendszerezett, majd 
Sütő András előszavával, 1971-ben a 
Kriterion kiadónál megjelentetett. 244 
Forrás értékű könyvét bő két évtized 
múlva új köntösben, az előbbinél sokkal 
színvonalasabb nyomdai kivitelben, 
részben átírt, bővített és pontosított be
vezető tanulmány kíséretében, Magyar- 
országon ismét megjelentetett.245

A most közlésre került fényképek 
mindkét kiadványból kimaradtak. Ezt 
részben azzal lehet magyarázni, hogy 
Erdélyi Lajos fellépéséig alig folyt fotó- 
történeti kutatás, és azon kevesek, akik 
az ő nyomdokaira lépve mégis erre vál
lalkoztak, magányosan dolgoztak. Ta

pasztalatból mondom: csak elvétve adatott meg annak a lehetősége, hogy az 
erdélyi fotótörténet terén végzett kutatásokról, azok eredményeiről, bár infor
mációs szinten, eszmecserét lehetett volna folytatni. így történhetett meg, hogy 
ennek az értékes hagyatéknak létezése a magyar fotótörténeti kutatás számára 
ez idáig ismeretlen maradt.

A fényképekről:
A gyűjtemény tizenhárom 140 X 220 mm. nagyságú, jó minőségű 

albuminpapírfényképből áll, amit az úgynevezett kollódium nedveseljárással 
fényérzékennyé tett üveglemezről kontakteljárással másoltak, azaz sokszorosí
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tottak. A fennmaradt felvételeket 1865-ben (?), Háromszékhez tartozó nyolc 
faluban készítették, 246 s egykoron a helyi népviseletet voltak hivatottak meg
örökíteni. Közülük kettő, a Bethlenfalván és a Zetelakán készített fényképek 
(1 és 11 számú fotók) -  igaz fametsze
tekben átültetett montázsokon - Orbán 
Balázs székelyföldi monográfiájának el
ső kötetében is felbukkannak. 247 Talán 
ezzel magyarázható, hogy a képek hát
lapján utólagosan feljegyzett adatok: a 
felvételek helye és időpontja mellett, ké
szítőjükként csak Orbán Balázs neve lett 
feltüntetve, holott ezeknek a fényképek
nek műterem ízű, konvencionálisán be
állított kompozíciói azt sugallják, hogy 
ezeket a felvételeket a „legnagyobb szé
kellyel” dolgozó Mezei József festő és 
hivatásos fényképész készítette. Ha ez 
így igaz, akkor -  mint látni fogjuk - a 
fényképeken feltüntetett évszám téves.

A tizenhárom fénykép valamikor a 
két világháború között, de lehet, hogy 
valamivel később, máig tisztázatlan kö
rülmények között került a 
székelyudvarhelyi múzeum gyűjtemé
nyében. Nem kizárt, hogy hasonló utat jártak be, mint a többi felvételek, ame
lyeket -  biztosan lehet tudni -  maga Orbán Balázs ajándékozott az 1880-as 
években a székelykeresztúri unitárius- illetve a marosvásárhelyi református 
kollégiumoknak, ahonnan, miután az iskolákat államosították, beszállították a 
megyei könyv-, és levéltárba. Ezt a logikát követve elképzelhető akár az is, 
hogy ezek a felvételek, Orbán Balázs egykori iskoláját, a székelyudvarhelyi re
formátus kollégiumot „érintve” jutottak mostani helyükre. Akárhogy is történt 
a múzeum szakembereinek elvitatatlan érdeme, hogy ezeket a fotótörténeti 
kincseket, értéküknek megfelelő módon, máig megőriztek.

A fényképészekről:
Költői a kérdés, mely szerint Mezei József, avagy Orbán Balázs ezeknek a 

felvételeknek a szerzője? A hatkötetes Székelyföld leírása első három-, közötte 
az Udvarhelyszéket bemutató első kötet címlapja szerint, Mezei a felvételek 
készítője, de Erdélyi Lajos az eredeti fényképek beállítása és kidolgozása alap
ján arra a megállapításra jutott, hogy Orbán a táj- és település felvételei mel
lett, mesterünk ezeknél sokkal jobb minőségben előállított néprajzi, a népvise
letet bemutató fényképeket készítette. Bárhogyan is történt az tény, hogy Or
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bán Balázzsal közösen felvállalt munkájuk elkészítésekor Mezei már jelentős 
szakmai múlttal, széleskörű ismeretekkel, nem utolsó sorban az Orbánéhoz 
igen közzel álló szellemiséggel rendelkezett, ami közel hozta egymáshoz ezt a 
két, jó értelemben megszállottnak mondható egyéniséget.

Mezei (Mezey) József 248 1 823. május 11-én született a Szabolcs megyei 
Kislétán, ahol apja gazdatiszt volt. 1846-ban bár mérnöki vizsgát tett, a kutatás 
őt inkább, mint festőművészt, fényképészt és írót. 249 tartja számon. Évekig 
Nagybányán és Szatmáron dolgozott, ahol - a későbbiekben általa írtak szerint 
- megismerkedett az ekkor Erdődre járó Petőfivel, akivel a szabadságharc er
délyi expedícióinak 250 során is többször találkozott. 251 Megfestette a nagy köl
tő 252 és Bem arcképét 253 is. Az előbbi a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé
nyébe került, míg Bemről készített rajzának fényképmásolatát 1867-ben Bor
sos és Doktor fényképészek Pesti műtermében sokszorosítják, s országszerte 
(Budapesten, Pécset, Kolozsváron, Nagyváradon, Nagybányán, stb.) árusítják.254

Hogy mikor, kitől és hol tanult meg fényképezni, még homály fedi. Leg
korábban, 1856-ban írtak arról, hogy Mezei, Sikó Miklós (1818-1900) kolozs
vári festőművész társaságában „egy hosszabb székelyföldi műutazáson” vett 
részt, ahol „a fényképezés folyamatosan annyi munkát adott nekik, hogy külö
nösen az ügyes tájképfestő Mezeinek alig maradt egy-két tájképre ideje”.255 
Két év múlva Munkácson bukkant fel, míg 1863-ban a jeles történész, Kőváry 
László, által szerkesztett Erdélyi Posta hasábjain már arról olvasunk, hogy „Bá
ró Orbán Balázs a Székelyföld nevezetességeit leírni szándékozván, a múlt nyá
ron jeles festészünk és fényképészünk Mezei József által a nevezetesebb pon
tokat levétetté”. 256 A hír éppen Udvarhelyszék területén végzett gyűjtésükről 
szól, melyről a következő év márciusában az Erdélyi Múzeum Egylet Történe
ti Szakosztálya előtt is beszámoltak. Mint jelezték, útjuk során „mintegy 100 
várat, templomot, tájképet, népviseleti csoportozatot photographiroztak, 
melynek igen szerencsésen felfogott, jól sikerült képeit az ülésen bemutatá, be 
egyszersmind terjedelmes munkáját, melybe a képek szánva vannak”. 257 Az itt 
leírtak alapján kétféle logikai következtetést vonhatunk le: Ha elfogadjuk Er
délyi Lajos -  egyébként logikusnak látszó -  okfejtését, mely szerint a monográ
fia néprajzi (népviseleti) fényképanyagát Mezei készítette, ez azt jelenti, hogy 
a székelyudvarhelyi múzeumban őrzött és most közlésre került felvételek vala
mikor 1862-63-ban kellett, hogy készüljenek, ha azonban a fényképeken fel
tüntetett 1865-ös évszám a pontos, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket Orbán Ba
lázs egymaga készítette őket. 1864 tavaszán ugyanis Mezeiről, mint „súlyos 
szembajban sínylődő festész”-ről írtak, 258 októberben barátja, a nagybányai 
Gellért László ügyvéd szerint, már „dr. Siklósi Károly budai vízgyógyintézet
ében” ápolják. 259 Betegségén azonban már nem tudtak segíteni. Hamarosan 
teljesen elvesztette látását, élete hátralevő éveit Promotoron töltötte, ahol ve- 
je postamester volt. Itt is hunyt el 1882. szeptember 8-án.
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Orbán Balázs (1829-1890) életrajzi adatait jól ismerjük. Az ő esetében -  e 
felvételek kapcsán -  elsősorban arra keressük a választ, hogy hol és miként ke
rült a fotografálás közelében, hiszen Mezei betegségét követően már egymaga 
készítette korszakalkotó munkájához szükséges, s az idő haladtával egyre jobb 
minőségű fényképeit. Erdélyi Lajos szerint a fiatal Orbán Balázs 1852-1855 kö
zött, Jersey szigetén emigrációban élő Teleki Sándor, Perczel Mór, Szemere 
Bertalan, stb. társaságában itt élő Viktor Hugótól, illetve annak két fiától lesi 
el a mesterség titkait, aki közlésre szánt fényképalbumot szándékszik összeál
lítani az itt készített felvételekből. Azt nehéz megállapítani -  írja Erdélyi -, 
hogy dagerrotípiával kezdte-e Orbán Balázs a fényképészinaskodást, vagy 
talbotípiákat, netán az akkor divatba jött Le Gray-féle viaszpapír-negatív eljá
rást tanulta-e meg? 260 A szerző kizártnak tartja, hogy a székelyföldi útjain al
kalmazott kollódiumos nedves eljárást sajátította volna el a Hugó-fiuktól, mi
vel akkor nem írta volna 1862-ben egy Kolozsvárról Dévára, Torma Károly je
les régészhez írt levelében, hogy „éppen a napokban kapván Lázár Kálmántól 
egy levelet, amelyben szívesen meghív, hogy látogatnám meg, én elhatározám, 
hogy lerándulok hozzája, hol Györffy Károlytól a photographiát is 
megtanulhatom.”.261 Lényeges tudni, hogy Báró Györffy Károly Veress Fe
rencnél (1832-1916) tanult fotografálni, s tudjuk, hogy afrikai vadászútján több 
felvételt készített. 262 S ezzel eljutottunk Veress személyéig, aki ezekben az 
években Erdély legismertebb fotógráfusa volt. 263 Bár semmi jel nem utal arra, 
hogy Orbán Balázs nála tanult volna fényképezni, az nem kizárt, hogy rajta ke
resztül jutott el Mezei József személyéhez, hiszen Veress kapcsolatban állt úgy 
Mezei egykori útitársával, Sikó Miklós festőművésszel, akit egyébként több íz
ben is lefényképezett, mint Kolozs megye akkori főjegyzőjével, Halmágyi Sán
dorral (1832- 1902k.) akivel Orbán Balázs nagyszabású művének elkezdése 
előtt, 1862 nyarán járta meg Székelyföldet. Halmágyi egyébként Mezeivel har
colt Bem seregében, s sógora volt annak a Krizbai Dezső Miklós (1817-1984) 
írónak és lapszerkesztőnek, akit rokoni szálak fűztek Sikó festőhöz, és akit a 
Nagybányáról és Szatmárról érkezett Petőfi kolozsvári szállásadójaként és 
kedves barátjaként tartunk számon. Mindezt csak azért vetem fel, hogy jelez
zem hányféle közvetítéssel történhetett Orbán Balázs és Mezei József megis
merkedése. Az már ismert tény, hogy 1863-ban már együtt dolgoztak, de már 
ekkor megjelentek Mezei szembajának első tünetei. Társa betegségének sú
lyosbodása arra kényszeríttette Orbán Balázst, hogy egymaga vegye át a fény
képek készítését. Nem véletlen, hogy éppen 1864. nyarán megvásárolta a már 
említett Györffy Károly felszerelését. Erről, Torma Károlyhoz írt levelében 
számolt be részletesen, s arról panaszkodik, hogy milyen nagy szerencsétlenség 
érte „mert az arckép lencse az úton kisrófolódván helyéről, összetört. 40 forint 
haszon, mert ennyibe megcsináltatása belekerül, s amellett hátramaradás a 
csoportok és népviseletek felvételénél. Szerencsére a tájkép lencse megmaradt
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épen, s holnap kezdem meg körutamat, melyből csak július 1-én fogok ide 
(Lengyelfalvára) visszatérni... Terveim a következők, most megfutom Erdővi
déket és Háromszéket, hogy néhány ott elmaradott és nem sikerült képet újra 
fényképezzek...” 264

Midezeket összevetve úgy látszik, lehetetlen pontosan eldönteni a most 
közlésre került felvételek szerzőjének és elkészítésének idejét, s csupán meg
kockáztatjuk azon véleményt, mely szerint ezek a fényképek 1862-63 között, 
Mezei József által lettek felvéve. Mindössze a prioritás kérdéséről lehet szó, hi
szen Orbán Balázs munkásságának úttörő szerepe a tudományos és művészet- 
történeti célokat szolgáló fotódokumentáció gyakorlatának megteremtésében 
számunkra is megkérdőjelezhetetlen.

Orbán Balazs elete es munkássága a kolozsvári sajtó tükrében.265
A múlt századi kolozsvári sajtó hasábjain, Orbán Balázs neve ritkán sze

repel, s akkor is a híradások inkább a „legnagyobb székely” politikai tevékeny
ségéről szólnak, míg tudományos munkásságának eredményei - két-három ese
tet leszámítva - csak szűkszavú tájékoztatásokra szorítkoznak. Ennek magyará
zatát részben a múlt századi hírlapírás gyakorlatával lehet magyarázni. Jeles 
kolozsvári történészeink, Jakab Elek, Kőváry László, Szádeczky Gyula stb., is 
hasonló helyzetbe kerültek: a helyi újságok ugyanis, személyüket főként a he
lyi társadalmi életben elért sikereiken keresztül ítélték meg, míg könyveik, ku
tatásaik eredményeit jórészt jeleseink 
magánügyeként kezelték. Orbán Balázs
hoz hasonlóan, Jakab Elek monumentá
lis műve, Kolozsvár története sem váltott 
ki különösebb feltűnést az újságírók kö
reiben és csak a szerencsés véletlennek 
köszönhető az, hogy sikerült kideríteni: 
Jakab Elek monográfiájában bemutatott 
metszetek Veress Ferenc kolozsvári fény
képész felvételei alapján készültek.266

A „háttérinformáció” hiánya Or
bán Balázs esetében talán még azzal is 
magyarázható, hogy az általa végzett 
történeti, néprajzi, építészeti, település- 
történeti, stb. kutatások műfaját egyér
telműen ekkor még sehova sem lehetett 
besorolni. O ugyanis megelőzve korát, a 
Székelyföldről írt köteteivel, a magyar 
tudományos életben, a későbbiekben te
lepüléstopográfiaként ismert kutatások 
első alapköveit rakta. Ilyen átfogó jelle Veress Ferenc (Kolozsvár) felvétele 

Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár
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gű mű ennek előtte nem született. Gondoljunk csak bele, az úttörőként ismert 
néprajzos Jankó János, Kalotaszeg népművészetét bemutató munkája Orbán 
Balázs első kötetének megjelente után kerek húsz évvel, 1889-ben látott csak 
napvilágot, nem is szólva arról, hogy ezek a Székelyföldet bemutató kötetek 
akkor jelentek meg, amikor a műemlékszemlélet még alig van kialakulóban, s 
a városok előjárói éppen a múlt emlékeinek lerombolása árán látják a „mo
dern” erdélyi települések megteremtését. Kolozsvárott az 1850-as évektől kez
dődően tüntették el a városfalak jórészét, bontották a bástyákat és a kapukat, 
falvaink középkori templomait sorra a vidéki pallérmunka silány építményei 
váltják fel. Erdély ezekben az években az építés alatt álló vasútvonal lázában 
ég, a gyors ütemben polgáriasodó társadalom készül az Unióra, s a korabeli 
sajtó hasábjain is elsősorban a fejlődés lehetőségei, a „nyitott városok” szem
lélete uralja. Vannak - bár kevesen - olyanok is, akik fenntartással fogadják, 
vagy éppenséggel ellenzik ezeket a drasztikus változásokat, de még jó pár évti
zednek kell eltelnie ahhoz, hogy a múltunk iránt való tisztelet a bürokrácia me
rev mechanizmusában is létjogosultságot kapjon.

Olyan valóságok ezek, melyek figyelembevétele mindenáron szükséges 
akkor, amikor Orbán Balázs életművének, illetve annak újszerűségét, a kortár
sak által történt fogadtatását próbáljuk bemutatni.

Orbán Balázs neve legkorábban 1863. október 31-én jelent meg a K olozs
vári Közlöny, 267 és az Erdélyi Posta 268 hasábjain, ahol a Mezeivel közösen vég
zett gyűjtőmunkájukról tesznek említést, s az ekkor készített fényképekről is 
szó esik. A következő évben az Erdélyi Múzeum-Egylet Történeti Szakosztá
lyában, Brassai Sámuel, Kőváry László, Jakab Elek, stb. jelenlétében, Orbán 
Balázs már a készülő mű részleteiről is beszámolt. Erről az eseményről a 
Kőváry László szerkesztette K orunk, 269 illetve a Kolozsvári K özlöny ,27ü részle
tes beszámolót közölt.

Érdekes adalékkal szolgál Békésy Károly kéziratos életrajza, mely Orbán 
Balázsnak, az Erdélyi által feltételezett „képzőművészeti hajlamait” látszik 
megcáfolni. 271 „A Székelyföld monográfiájában is volt némi részem - írja 
Békésy Károly - a lelkes báró rajzolni nem tudott, s az illusztrációkhoz, többek 
között, a harangok feliratait nedvesen kefével bekevert papírra másolta le. 
Ezek megszáradva kétség kívül hű másolatok voltak, melyeket én tussal átmá
soltam (...). Sokukat fényképek után másoltam, de megtörtént az is, hogy né
mely helyiségről csak annyi vázlata volt a bárónak, hogy körülbelül hol feküd
tek a házak, erdők stb. és ezekből nekem természetszerű tájképet kellett pro
dukálnom. Amennyire tehetségemből tellett, ezt meg is cselekedtem, és egy 
pár ilyen kép, fájdalom, a könyvben is napvilágot látott, de már akkor meg vol
tam győződve arról, hogy úgy hasonlítanak az erdélyi tájhoz, mint én hozzá
juk”.

A székelyföldi monográfia első kötete 1868-ban jelent meg. A Sándor Jó
zsef szerkesztésében megjelenő U nió-ban, 272 Buzogány Károly: Orbán Balázs
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Székelyföld leírása címen, egy hosszabb írásban, az első kötet előkészítési mun
kálatairól számol be, míg a Székely Közlöny május 9-i, 19-es számában, a kiad
vány előfizetési felhívása olvasható. Az első kötet az év vége felé kerül az olva
só kezébe, a Kolozsvári K özlöny november 28-án „a becses művet (...) a nagy
érdemű lakosság” figyelmébe ajánlja.

7. Tanulmányvázlat Veress Ferenc fényképész élete és munkássága megisme
réséhez.

A Veress kutatásról.
A magyar fotográfia jeles képviselője, Veress Ferenc élete és munkássága 

hosszú időn át elkerülte a kutatás figyelmét. Nevét hiába keressük Kreilisheim 
György, egyébként kiváló alapossággal megírt munkájában, és Hevessy Iván is 
kellőképp csak Veress lapszerkesztői-, és lapkiadói munkásságát méltatta. Az 
erdélyi kutatás sem bánt túl kegyesen emlékével. 1916-ban bekövetkezett ha
lála után személye jobbára feledésbe merült. A két világháború közötti évek
ben, Veressről mindössze Rajka László 1924-ben írt bővebben a Pásztortűz- 
ben. Magyarországon Fejős Imre az 1950-es években igyekezett a kolozsvári 
fényképész emlékét, munkásságának jelentőségét bemutatni. Kutatásai az idő
közben Budapestre került családi irattár tanulmányozásán kívül, Kelemen La
jos kolozsvári művészettörténész jóvoltából a szerző rendelkezésére bocsátott 
dévai építészmérnök-fényképész, Bordán Eugen évtizedeken át végzett gyűjté
sének eredményeit. Tudjuk, Bordán, aki évekig Kató József főtéri műtermé
ben dolgozott, már az 1920-as években kitartóan kereste a Veressre vonatko
zó adatokat és emlékeket, melyek alapján az 1930-as években még egy pár elő
adást is tartott. Pótolhatatlan vesztesség, hogy ismereteit -  tudtommal - Bor
dán soha nem írta le.

Erdélyben Udvarhelyi Orbán Lajos és Starmüller Géza írtak Veress mun
kásságáról, míg az első átfogóbb életrajzi kísérlet megírásával Erdélyi Lajos 
1971-ben próbálkozott. 1976-ban Fóris Pál a sepsiszentgyörgyi levéltár gyűjte
ményében található bemutatta Veress, Mikó, Apor, Bolyai, Rajka, az 1850-es 
évekből datált fényképészeti tárgyú levelezéseit, melyek jelentősen hozzájárul
tak az erdélyi fényképezés kezdeti évei történéseinek megismeréséhez.

Az 1980-as évek elején, alulírott, egyéb kutatásai során jutott Veress mun
kásságának megismeréséhez, s vezetett 1982. februárjában, a Korunk Galériá
ba, a Vas Géza fényképésszel közösen rendezett kiállítás megszervezéséhez, 
amely később a kolozsvári Báthory Iskola Galériába és a székelyudvarhelyi Vá
rosi Múzeumba is eljutott. A kiállítás kapcsán megírt rövid Veress életrajz a 
K orunk  és a budapesti F otóm űvészet hasábjain is megjelent. Ebben az időszak
ban Kincses Károly fotótörténész foglalkozott a Veress-kutatással, akinek 
1984. decemberében Gödöllőn rendezett emlékkiállítás-katalógusába
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megjelen Veress- féle életrajz, volt a „nyitánya” a későbbi kutatásnak, mely vé
gül Kincses alapossággal megírt, 1993-ban kiadott, Veress monográfiájának. 
Veress Ferenc ifjúsága és pályakezdése.

A kolozsvári római katolikus egyház keresztelési matrikulája szerint 
„Farncicus Veress”-t születése napján, 1832. szeptember 1.-én keresztelte 
Schuller János kolozsvári plébános. Apja Veress Pál (1762-1842. VII. 11.) kis
birtokos és „offis aulicus”, azaz városi tisztviselő, anyja Papp Éva, keresztszü
lei Szenkovics Kajetán és Szőcs Karolina voltak.

Gyermekkoráról, illetve tanulóéveiről keveset ismerünk. Alig 10 éves, 
amikor elvesztette apját, s a hatgyermekes család szűkös anyagi lehetőségei mi
att, csak az elemi iskolát végezhette el. Eredetileg aranyművesnek tanult. 1849- 
ben készített vizsgamunkájának rézlemezét, az 1980-as években, Bunta Mag
dolna művészettörténész találta meg, a kolozsvári Történelmi Múzeum gyűjte
ményében, s ez a felfedezés azokat erősíti, akik úgy vélik, hogy Veress szülővá
rosában és nem Pesten, vagy Nagyenyeden tanulta első mesterségét. Kérdés, 
hogy Veress hol, kinél tanult fényképezni. 1866-ban maga írta, hogy Buda 
Elektől, tanult, s első felvevőgépét,
1840-ben, édesanyjától kapta ajándék
ba. Veress Ferenc egy életre eljegyezte 
magát a fény művészetével. 1853-ban, 
alig húszévesen, nyitotta meg Kolozsvár 
és Erdély első állandó műtermét a Für
dő (Pavlov) utcai családi házban, amely
nek rövid idő alatt, országos hírnevet 
szerzett.

Kísérletek, próbálkozások, sikerek.
Tizenhat év híján kerek egy évszá

zadot ölelt át Veress Ferenc élete.
Olyan gazdasági, társadalmi és kulturá
lis átalakulások időszakát, amely a kép
rögzítés minden jelentősebb állomásait 
érinti. Amikor Veress figyelme a fény
képezés felé fordult, a dagerrotípia és a 
talbitípia még abszolút monopóliumot 
élvez. Pályára lépése egybeesik a fotó
történet második időszakaszával,
Niepce albumin eljárásának a megjele
nésével, majd a fényképezés gyakorlatában új lehetőségeket nyitó, a felfedező
től elnevezett, Archer kollódiumos üvegnegatív, azaz a nedves eljárás elterje
désével. Veress jómódú és jónevű fényképész, amikor az 1870-es években 
Maddox száraz lemezei világszerte elsöprő sikert arattak, és a hatvanadik élet
éve felé járt, amikor a színes fényképezés terén végzett kutatásai és elért ered
ményei, nevét az európai szaktekintélyek sorába emelték.
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Nehéz, talán lehetetlen pontosan eldönteni azt, hogy Veress mikor készí
tette első felvételét. Bár ő a későbbiekben soha nem említi, egyes adatok sze
rint, dagerrotípiák készítésével tette meg az első lépéseket, az 1840-es évek kö
zepén, majd vívta egyszemélyes harcát a kalotípia titkainak megfejtése érdeké
ben. 1862-ben a következőket írta: „Talbot kezelési módjának hosszas tanul
mányozása megtanított engem annak sok hiányaira”, Elgondolhatni, hogy ott, 
hol ezen művészethez szükséges alaptudományok hiányzanak, s maga a művé
szet is alig-alig volt ismerve, mily nehéz lehetett az előhaladás (...) Hamar át
láttam, hogy alapos ismeretek nélkül lehetetlen előrehaladnom”. Veress 1853- 
ban látott hozzá „Niepce javítása tanulmányozásához” de hamarosan be kell 
látnia, hogy anyagi fedezet és segédeszközök nélkül próbálkozásai eleve ku
darcra vannak ítélve. A sors ekkor hozta kapcsolatba Kornis Zsigmond gróffal, 
akinek anyagi lehetőségei bőségesen fedezték az immár közösen végzett kísér
letek kiadásait. Kapcsolatuk - Kornis halála miatt - alig egy évig tartott, de igen 
jótékonyan hatott Veress későbbi munkáságára. A közösen végzett kutatások
ról, és az elért eredményekről, több korabeli dokumentumot is ismerünk. Ja
kab Elek 1855-ben „vállvetett buzgó igyekezetük” eredményének látta „hogy 
határozott irányt positiv jellemet mindkettő művészete ez idő alatt vett, (...) s 
képeik bámulatos haladást mutatnak. Daguerre és Thalbodt (így!) rendszere 
szerint remek képeket állítottak ki, Niepce módszerével is tette kísérleteket 
(...) életnagyságú képekkel is tettek próbálkozásokat”. Ezekről később Veress 
is beszámolt. 1854-ben, Aporhoz írt levelében is említi a képnagyítás terén vég
zett közös kísérleteik menetét, melynek végső sikerét, az életnagyságé nagyí
tást, Kornis halála után, 1857-ben sikerült elvégeznie.

Daguerre halálának évében, 1851-ben, egy angol szobrász és amatőr fény
képész, Frederich Scott Arsher (1813-1857) kollódiumos üvegnegatív eljárásá
val új korszakot nyitott a fényképezésben. Ez a módszer szerencsésen egyesíti 
a dagerrotípia, ás a kalotípia előnyeit, azaz az új eljárás egyszerre biztosította 
a részletekben gazdag rajzolat visszaadásának lehetőségét, és a felvétel tetszés 
szerint történő sokszorosítását is. A kollódiumos nedves eljárás a fényképezés 
demokratizálását jelenti, illetve annak kezdetét jelzi.

Veress - miként Aporhoz írt levelében írta - Kornis Zsigmonddal már 
1853-ban próbálkoztak az új eljárás alkalmazásával, és igen közel álltak a szá
razlemezek előállításához is.

1854. nyarán egy kis ideig Szászvárosban dolgozott, majd Pestre utazott, s 
mire Kolozsvárra visszatért barátja és jótevője, Kornis Zsigmond már halott 
volt. Veress támogatás nélkül maradt, de távoli rokona, Apor Károly báró ré
vén Mikó Imre környezetébe került, akivel rövid ideig közösen is dolgozott, 
majd átvette ennek Bécsben vásárolt, kitűnően felszerelt műtermét. Az ekkor 
kötött alku értelmében, báró Mikó Imre, az erdélyi arisztokrácia révén jól fize
tő klientúrához juttatta Veresst, aki így szerzett tiszta jövedelmének egy részét,
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a kolozsvári színház támogatására volt köteles fordítani. Az egyesség mindkét 
fél számára sikeresnek bizonyult. Veress, akinek műterme ezekben az években 
szerzett igazi hírnevet, állta ígéretét, s hosszú éveken át, jelentős összegekkel 
járult, a kolozsvári színház fenntartásához.

1855-ben Kolozsvár notabilitásai arcképeiből állított össze egy díszes gyűj
teményt, amelyet Pesten is bemutat. Valószínű, hogy ennek egyik mellékter
méke az a fotomontázs, mely több száz kolozsvári arcképet örökít meg, ame
lyet jelenleg a Színháztörténeti Intézet gyűjteményébe őriznek. Veress a követ
kező években többszőr próbálkozott az ismert erdélyi emberek arcmását meg
örökítő albumok összeállításával. 1862-ben egy újabb „képcsarnok” kiadása 
csupán a tervezés szintjéig jutott el, akárcsak az 1865-ben felvetett ötlete, 
amely szerint a kolozsvári országgyűlés tagjait szerette volna az Erdélyi Múze
um Egylet, a szász universitás, és a balázsfalvi román püspöki könyvtár részére 
megörökíteni. 1869-ben az erdélyi főkormányszéki tagokról készít felvételeket, 
illetve egy albumot. Ez jelenleg a Legújabbkori Történeti Múzeum Fotótárá
ban található. 1871-ben „Történeti viseletek”, illetve „Kolozsvár szépei” című

Veress Ferenc múzeumháza és udvara

albumait készült kiadni, míg a millenniumi kiállítás közeledtével megkísérelte 
országos akcióvá kiszélesíteni ezirányú kezdeményezéseit. Javasolta, hogy az 
akkor Magyarországon nyilvántartott 400 hivatásos fényképész örökítse meg a 
haza nemes fiait és gyűjtemény formájában állítassák ki, majd az ünnepségek 
végeztével ezek az albumok kerüljenek valamely országos közgyűjteménybe. 
Örök kára a magyar történeti ikonográfiának, hogy ez a páratlan forrásértékű 
gyűjtemény a millennium üzleties szellemű világában nem készült el. 1872-ben 
részt vett a bécsi nemzetközi kiállításon ahol erdélyi tájképeket és etnográfiai 
felvételeket állított ki.

De térjünk vissza az ötvenes évek eseményeihez. Mikó Imre gondoskodó 
jóakarata megrendelések sorát biztosította a fiatal fényképésznek. Az Erdélyi
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Múzeum (ma Egyetemi Könyvtár) Sión-gyűjteményében rengeteg olyan fény
kép van, mely az 1850-es évektől kezdődően készültek, s Veress szakmai pályá
jának látványos fejlődésének tárgyi emlékeit jelentik. Veress kitartó munkával 
megteremtette régi álmának, egy külföldi tanulmányút megvalósulásának fel
tételeit. 1855-ben megjárta Pestet, Münchent és Párizst, majd visszatért Er
délyben és folytatta a korabeli fényképész könnyűnek nem mondható életét.

1857-ben ferrotipiát, azaz vaslemezre vett közvetlen pozitív gyorsfényké
pet készített, amit akkor panotípiának neveztek. Kipróbált olyan különleges el
járást, mint a kék levonatot adó cianotipía. 1858-ban bőrre és vászonra készí
tett fényképeinek időállóságát bizonygatta.

Veress Ferenc Sétatér utcai műteremházának terve 
(Hottner Ferdinánd építész, 1868)

Közben magánélete is új mederbe terelődött. 1858. május 25-én házassá
got kötött a 17 éves Stein Jósefával, Kolozsvár híres könyvárusának, és nyom
datulajdonosának, a Balmazújvárosról ide származott Stein János leányával. 
Esküvőjének tanúja Vastagh György festőművész volt, Apósának, a város főte
rén 1860-ban alapított könyvüzlete, Stein 1886-ban bekövetkezett haláláig, Ve
ress fényképeinek fő „reklámhelyét” jelentette.

1859-ben fogott hozzá élete egyik legjelentősebb vállalkozásához, az erdélyi 
tájat, városokat, régi épületeket és romokat megörökítő képsorainak elkészítésé
hez. Ezekből a felvételekből 1859-ben, 1868-ban és 1875-ben albumokat állított 
össze. Fényképeit metszetekbe ültették át, könyvek, folyóiratok illusztrálásánál 
használták, kolozsvári városfelvételeit 1871-ben önálló képsorait árusították.
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Felvételeit 1859-ben, már a francia Leon Cassagne által 1856-ban kidol
gozott, úgynevezett száraz coliódium eljárással készítette, s a hitetlenkedőket 
arra kéri, hogy jöjjenek el műtermébe, ahol örömmel megmutatja az új eljárás 
lényegét. Ezzel a technikával készített albumát a Bécsi Fényképészeti Társasá
nak is megküldi 1873-ban. A kisméretű fényképek divatja 1854. után indult el 
Párizsból, 1859-ben Veress, elsőként Magyarországon, javában készíti a vizit
kártya (látogatásjegy) néven elhíresült fényképeit, miközben újonnan vásárolt 
gépével felvett sztereófelvételeit hirdeti. 1862-ben színezett üveg-pozitív 
(ambrotípia) előállításával volt elfoglalva, a következő évben porcelán-, fa-, 
érc-, elefántcsont- felületre is képes már fényképeket exponálni és fixálni,
1870-ben egy „Photo-litorgaph” intézet felállításán fáradozik, 1872-ben a fény
nyomás (lichtdruck) technikáját igyekszik tökéletesíteni, amellyel hat éven át 
kísérletezik. Ezekben az években a különböző eljárások közül a porcelánfény
képek készítésében járt a legnagyobb sikerrel. Első példáival az 1855. évi pári
zsi iparmű-kiállításon találkozott, amit 1867-ben a párizsi világkiállításon újra 
megcsodálhatott, de ott, az eljárást felfedező Carmas, illetve Leth, olyan össze
get kért a szabadalomért melyet Veress nem tudott megfizetni, így kénytelen 
volt az eljárást egymaga, Kolozsváron kidolgozni. Első igazi sikerét a székesfe
hérvári Országos Iparmű-Kiállításon érte el 1876-ban, ahol több mint 300 fo
tókerámiai tárgyat mutatott be, s ezekért a zsűri bronzéremmel tüntette ki. Si
kerét még abban az évben a dési kiállításon öregbítette, ahol ezüstérmet nyert. 
Az első látványos sikerek után, a várt megrendelések elmaradása miatt, 1880- 
ban Veress kénytelen volt felhagyni a fotókerámia előállításával.

Térjünk vissza az 1860-as évek történéseihez. Veress a város keresett és 
egyre jobban kereső fényképésze. Évi jövedelme 20. 000 forintot is meghaladta, 
ami akkor igen jelentős összegnek számított. 1861-ben „tetemes anyagi ráfordí
tással” földszintes műteremlakást épít a Sétatér utcában, 1867-ben gyümölcsöst 
vásárolt a Házsongárdi hegyoldalba, 1868-ban Hottner Ferdinánd tervei alap
ján, a házát emeletesre bővíti, ugyanitt új műteremet is épít. Ezekben az évek
ben Veress Ferenc háza Kolozsvár és vidéke notabilitásainak kedvelt találkozó- 
helyévé vált. Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor, éveken át lakta az 
egyholdas rózsaligetben álló kerti lakot, Vadona János világutazó innen indult 
nevezetes útjára. Itt élt és itt hunyt el 1851-ben Debreczeni Márton bányamér
nök, az első magyar eposznak, a Kivói-csatának írója. Barabás Miklós Kolozs
váron jártakor Veress házában szállt meg. Sikó Miklós és Munkácsy Mihály fes
tőművészek, E. Kovács Gyula, Prielle Kornélia színművészek, Jókai Mór, 
Malonyay Dezső írók, és még sokan mások is megfordultak Veress műtermé
ben.

1868-ban Bécsbe utazott, majd 1871-ben ismét európai útra indult, amikor 
Pesten, Bécsben és Münchenben is járt, ahol a fényképészet legújabb vívmá
nyait tanulmányozta, elsősorban Richard Leach Maddox (1816-1902) fényké
pész szárazlemezei-, illetve a színes fényképezés terén elért újdonságok érde

56



kelték. Veress Ferenc ekkor már túl volt az első kísérletein, hiszen színes fény
képet legkorábban az 1867. évi párizsi világkiállításon látott, s ettől kezdve - 
mint később többször is megírta - állandóan foglalkoztatta Niepce de Saint- 
Victor világraszóló találmányának titka. Próbálkozásai az úgynevezett színrá
csos eljárás módszerét követték, azaz, a színek előállításához szükséges vegy
szerek azonosítását jelentette, s ez oda vezetett, hogy kísérleteinek előhaladtá- 
val, egyre bonyolultabb összeállítású emulziókat használt. Jelentősebb eredmé
nyeket 1884-ben ért el, amikor - Magyarországon elsőként - másolókeretben, 
színes diapozitívről már kielégítő levonatot tudott készíteni, s amelyet első íz
ben 1889. április 14-én tudott kellőképp fixálni. Elérte azt is, hogy az expozíci
ós időt a kezdeti két hétről (!), három órára tudta redukálni. Ezek a sikerek ar
ra késztették, hogy színes fényképeit 1899-ben bemutassa a párizsi világkiállí
táson, ahol a szakma érdeklődésének a középpontjába került. Gauthier- 
Villarshoz küldött képei alapján úgy vélte, hogy a színes fényképezés gyakorla
ta immár nem lehetetlen feladat. Berlinben Hermann W. Vogel a téma kiváló 
szakértője, Bécsben J. M. Eder szakiskola igazgató, az osztrák akadémián 
öregbítette a kolozsvári fényképész hírnevét. Magyarországon Gotthard Jenő 
asztrofotografus ellenőrizte a Veress által rendelkezésre bocsátott emulziók 
összetételét, minek során több kísérletet is végzett. Tapasztalatait 1890. április 
22-én ismertette, majd az Eder s Jahrbuch fü r  Photographie oldalain 1891-ben, 
írásban is közölte őket. Veress feljegyzéseiből tudjuk, hogy ebben az évben kí
sérleteinek száma elérte a 2663-as számot273. Az elért siketek arra ösztönözték 
a Kereskedelmi és Iparkamara erdélyi vezérkarát, hogy 1890 és 1897 között be
adványok sokaságával kérje a szakminisztérium anyagi támogatását, amely 
hajthatatlan maradt, s a kérés elől mindvégig mereven elzárkózott.

Az idősödő, magára maradt mester, bízva kutatásainak helyességében, to
vább dolgozott. 1897-ben az expozíciós időt már 15-20 percre tudta szűkíteni, 
1911-ben kísérleteinek száma túllépte a hatezres sorszámot.

A szakíró, lapszerkesztő és közéleti személy.
Első cikke, a Kolozsvári K özlöny-ben jelent meg 1859-ben (A fényképezés 

haladása napjainkban). Három év múlva, a Budapesten megjelenő Ország T ü k 
re oldalain felhívást intézett az ország közzel 250 fényképészéhez, melyben az 
ország jeles embereinek, illetve nevezetességeinek képekben való megörökíté
sét javasolta. Felhívását akkor tette, amikor ő már gyakorlatban is hozzálátott 
e magasztos cél megvalósításához. Veress három évtizeddel megelőzte korát, 
hiszen hivatalosan csak 1893-ban, a chicagói nemzetközi fotókongresszuson 
született meg a fénykép dokumentum értékét (f)elismerő állásfoglalása

Veress élete végéig hű maradt ezekhez az elvekhez. Folyamatosan kiállt a 
fotográfia iparművészeti státuszának elismerttettsége ügyében. Tisztán látta, 
hogy választott mestersége továbbfejlesztése érdekében szakiskolákra és szak
egyletekre van szükség, továbbá olyan magyar nyelvű szakirodalomra, amely a
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fotókultúra minden területét érintő tudományos igényű írásokkal segíti a szak
ma művelőit. Veres ezen a területen is úttörő szerepet vállalt, aktív pályafutá
sa alatt több száz szakcikket közölt, a kolozsvári Tudományegyetemen - első
nek Magyarországon - a fényképezés elméletéről és gyakorlatáról előadásokat 
tartott. 1882 és 1888 között, saját erőből, Fényképészeti L a p o k  címen, havonta 
megjelenő folyóiratot is kiadott. Kitűnően szerkesztett hírrovata rendszeresen 
beszámolt a fényképészet terén elért sikerekről és technikai újdonságokról. 
Több száz laboratóriumi receptet közölt, az oldalain bemutatkozó szerzők kö
zül Botár Imre, Buda Elek, Molnár István recepteket, Sárdy István esszét, míg 
Sárffy Aladár tollából az első magyar nyelvű fotóesztétikai tanulmányokat ol
vassuk. Fejős Imre úgy véli, Veress Ferenc, ha egyebet nem tett volna, de a 
Fényképészeti L a p o k  hét évfolyamának, 1300 forintos ráfizetéssel történő ki
adása, méltóvá teszi őt arra, hogy emlékét tisztelve ápoljuk.

Veress jelentős közéleti szerepet is vállalt, számos egylet és városi bizott
ság tagja, évtizedeken át, személyét minden fontosabb társadalmi és kulturális 
megnyilvánuláson ott találjuk. 1865-ben őt választották az Erdélyi Múzeum 
Egylet első fényképészének, egy év múlva a Sétatér Egylet vezetőtanácsában 
tevékenykedik. Alapító tagja az első magyar fényképész egyesületnek, melyet
1871-ben Goszleth István és Ketskeméthy Mihály hívott létre. 1883-ban az el
ső kolozsvári (erdélyi) csoportos képkiállítást-, 1889-ben az első fényképkiállí
tást szervezők között találjuk, egy év múlva már a Kolozsvári Kereskedelmi és 
Iparkamara levelező tagja. 1885-ben az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület 
(EMKE) egyik alapítója, s még abban az évben, a fővárosban alakult „Fényké
pész Ifjak Önképző és Segély Egylete” tiszteletbeli tagjává választotta. 1885 és 
1903 között a Mátyás-király szobor megvalósításáért küzdők között találjuk. 
Azt már kevesen tudják, hogy 1887 májusában belép a kolozsvári Unió Szabad- 
kőműves Páholyába. Idősebb korában szenvedélyesen kertészkedett, mi több 
alapító tagja, s 1892-ben igazgató alelnöke is volt az Erdélyrészi Kertészeti 
Egyesületnek. A természet iránt érzett vonzalma másik jele, hogy ugyanebben 
az évben, az Erdélyrészi Kárpát Egyesület Torda-Aranyos vármegyei osztálya 
alakuló ülésén választmányi taggá választották meg.

A város és tájfotó varázsa.
Veress Ferenc - a már említett - kétkötetes városalbumát a frissen meg

alakult alakult Erdélyi Múzeum Egyesület számára állította össze. Kemény 
kartonból készült fedőlapján a következő felírat olvasható: Veress Ferencz. K o
lozsvár képekben. 1859. Az albumba megörökített képek építéstörténeti vizsgá
lata azt bizonyítja, hogy az album címlapján feltüntetett évszám ellenére, ezek
nek a felvételeknek egy része 1860 tavaszán készültek.274. Veress ezt követően 
is szorgalmasan fényképezte szülővárosa épített örökségét és természeti szép
ségeit, minek során az új szögből végzett felvételek mellett, a régieket is több
ször megismételte. És ahogy teltek az évek, úgy tökéletesedett Veress száraz
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lemezeinek az érzékenysége, s ezzel látványosan javult felvételeinek minősége. 
Az 1860-as évek második felében, Jakab Elek Kolozsvár kötetéhez készített 
felvételeiről már eltűnt a retus, ezek a felvételek már jó részletgazdagságot és 
szép rajzolatot mutatnak. Veress fényképdokumentumai egy tudatos, prog
ramszerű vállalás részét képezik. 1860-ban például, az Erdélyi Múzeum „leg
alább szóbeli” támogatását kérte egy nagyszabású dokumentumgyűjtemény 
megvalósítására, és ezt a felhívást 1862-ben, már országos szinten ismertette. 
Nagyszabású tervét csak részben sikerült megvalósítani, amennyiben 1865 
után, mint a múzeum fényképésze bejárhatta Erdélyt, amikor több száz felvé
telt készített. Ezekből a felvételekből a későbbiekben több albumot állított ös
sze. 1869-ben a párizsi világkiállításra kiküldőt, 50 felvételt számláló fénykép- 
albuma, melynek későbbi sorsáról közelebbit nem ismerünk.

Harmadik - város és tájfotókat egybegyűjtőt - fényképalbuma budapesti 
gyűjteményben van. Bár időközben feliratos fedőlapja elveszett, a felvételeket 
láthatók az igazolják, hogy zömmel 1869 nyarán készültek. Az album érdekes
sége, hogy a 60 felvétel között szerepel 11 olyan táj-, illetve épületfelvétel, mely

Veress Ferencz Kolozsvár, Sétatér utca 15. alatti háza, 
ahol égető kemencét állított fel fényképes kerámia előállítására

Kolozsvártól távolabbi pontokon, Boncidán, Torockón, a Tordai-hasadékban 
és Sztánák készültek, ez utóbbi helyen Veress az épülőfélben levő, Budapestet- 
Kolozsvárral összekötő, vasútvonal építési munkálatait örökítette meg. Az al
bumot - ahogy az a korabeli sajtó híradásaiból kiderült - Ferenczy Ida közvetí
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tésével, Erzsébet királynénak ajánlotta fel, amiért mesterünk 1870. májusában, 
egy „értékes arany melltűt” kapott ajándékba. Erzsébet királyné hagyatékából 
az album 1935. decemberében - a Lantos-könyvesbolt aukciója révén - állami 
tulajdonba került, jelenleg a Szabó Ervin könyvtár gyűjteményében található.

1872-ben a közelgő bécsi kiállítás hírére Veress egy újabb nagyszabású 
vállakózáshoz kezdett. Segédje, Hajós János társaságába beutazta Erdélyt, s 
165 nagyméretű felvételt készített, melyet még abban az évben egy kolozsvári 
képsorral is kiegészített. Ennek egyik „mellékterméke” lehet a Tőry Klára ál
tal bécsi gyűjteményben fellelt, 11 felvételt tartalmazó fényképalbum, melynek 
borítóján a kissé hosszúra sikeredett címe szerint: Egynéhány erdélyi tájkép 
száraz kezelésmóddal készítve, miket itt bekötve, a Bécsi Fényképészek Társu
latának szíves üdvözlettel és emlékül ad Veress Ferencz fényképész Kolozsvá
rott. Május 1. 1873.

Eddigi ismereteink szerint Veress Ferenc 1859 és 1873 között legkevesebb 
öt város-, és táj-felvételből álló albumot állított össze. Ezek közül háromnak lé
tezéséről tudunk, Bécsbe, Budapesten és Kolozsváron őrzik őket, míg az 1869- 
ben Párizsban, illetve az 1873-ban Bécsben bemutatott albumainak nyoma ve
szett. Az évek folyamán a kolozsvári és a budapesti albumainak képanyagát a 
kutatás egyetlen kiadványként kezelte, minek során bár rendszeresen az 1859- 
es kiadásra hivatkozott, a különböző kiadványokban leközölt felvételek inkább 
a későbbi - jobb minőségű - felvételek közül kerültek ki.

Pályatársak, versenytársak.
Veress pályafutása szerencsés csillagzat alatt indult. Az első lépéseit Bu

da Elek vigyázta, majd három erdélyi főúr, Kornis Zsigmond, Apor Károly és 
Mikó Imre és Bethlen János támogatta, de arról is van hírünk, hogy ezekben 
az években az Angliából származó, erdélyivé vált Paget János is készített fény
képet. A fotóművészet „lovagkorának” nevezett időszak számára, az 1850-es 
évek második felében bezárultak. Meghalt Kornis, Apor Marosvásárhelyen élt, 
Mikót lefoglalta a nagypolitika. Veressnek egyre keményebb konkurenciahar
cot kellett vívni a folyamatosan szaporodó műtermekkel, a városba szépszám
mal érkező vándorfényképészekkel. Technikai tudása, az időközben szerzett 
tapasztalat és nem utolsósorban kiváló kereskedelmi érzéke, négy és fél évtize
den át biztosította műtermének jó hírnevét, akár erdélyi viszonyokban mért el
sőbbségét. Műtermét 1890-ben, 58 éves korában adta át Kató József fényké
pésznek.

Belefáradt volna a küzdelembe, vagy csak arról volt szó, hogy a hatvana
dik életéve felé közeledő Veress, a még hátralevő éveit, a színes fényképezés 
titkainak kutatására kívánta fordítani? Ma már lehetetlen ezekre a kérdésekre 
pontos választ adni. Az tény, hogy munkássága korszakot alkotott, visszavonu
lásával egy küzdelmes, de sikerekben gazdag fejezetét zárta Kolozsvár, Erdély 
és az egyetemes magyar fényképészet történetének.
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Veress alig múlt harminc éves ami
kor emeletes műteremlakást építetett, 
ahol a város és a vidék értelmisége talál
kozott. Műtermében, Hajós János vezeté
sével, egyszerre négy-öt segéd is dolgo
zott. Tanítványokat nevelt, közülük köze
lebbről Szegedi Masszák Hugót és 
Tauffer Gyulát ismerjük. Az előbbi Bara
bás Miklós leendő vejeként, ennek taná
csára, 1862 júniusába érkezett Pestről 
Kolozsvárra, míg Tauffer, aki 1865-ben, 
az Ovárban nyitott műtermet, saját beval
lása szerint, szintén Veressnél sajátította 
el fényképészet alapismereteit.

Ellentmondásoktól terhes Veress és 
Vastagh kapcsolata, amely az ötvenes 
évek közepén kezdődött. A szegedi szüle
tésű Vastagh György (1834-1922) festő

művész bécsi tanulmányai után, a Schell-család Lujza nevű leánya miatt került 
Kolozsvárra. Itt főleg arcképfestéssel foglalkozott. A két művészember együtt
működéséről legkorábbi adatunk 1857-ből való, amikor a „jó ecsetéről ismert 
Vastagh György keze alá” Veress életnagyságú fényképeket készít. 1858. feb
ruárjában már közös műteremben dolgoztak, Vastagh ekkor tanult Veresstől 
fényképezni. 1858. május 25-én Veress Stein 
Josefával kötött házasságánál, Vastagh az if
jú pár násznagya. A következő évben útjaik 
elváltak. Vastagh egy ideig, Sikó Miklós fes
tőművésszel dolgozott, majd 1862-ben 
Urlaky Jánossal nyitott közös műtermet, 
ahol fényképezéssel is foglalkoztak. Színes 
(színezett) fényképeikről elismerően szóltak 
a korabeli hírek, s bár kitartóan ajánlották 
műtermüket, Veressel nem bírták a ver
senyt, s 1863. júliusában elhagyták Kolozs
várt. Beutazták Székelyföldet, majd átkeltek 
a Kárpátokon, s Bukarestbe, Galacon 
Brailán is megfordultak. Vastagh 1865 de
cemberében tért vissza Kolozsvárra, ahol is
mét Veressel kötött szövetséget. Műtermük, 
kisebb megszakításokkal, 1969-ig állott 
fenn. Vastagh az 1870-es évek elején - pesti Fotó: Veress Ferenc

Veress Ferenc önarcképe 
az 1870-es évekből
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és bécsi kiállításokon elért sikerei alapján - egyre inkább a festészet felé orien
tálódott, egyre több időt töltött Pesten, mígnem 1874-ben végleg elhagyta Ko
lozsvárt és a magyar fővárosba költözött. A fényképezéssel nem hagyott fel 
egészen, hiszen pesti életének első éveiben Czetz Márton fényképésszel dolgo
zott.

Veress és Vastagh az 1860-as évek végén hol együtt dolgoztak, hol szétvál
tak, mígnem 1871. nyarán, a Kolozsváron dolgozó Koller Károly besztercei 
fényképész által óriási sikerrel használt eljárás (chromotípia) kapcsán kímélet
lenül egymásnak estek a sajtó hasábjain, s útjaik végleg elválltak. Bár Veress is 
készített ilyen (színezett) felvételeket, 275 ez volt az első olyan eset, amikor azt 
kellett látnia, hogy a szakma berkeibe, immár komoly vetélytársa akadt. A nyil
vánosság előtt lezajló vita alaphangját Vastagh Györgynek a M agyar Polgár 
1871. augusztus 21-i számában megjelent írása adta meg, melyben Koller fény
képeinek minőségét dicséri. Bár az írás nevet nem említ, érezhető, hogy Koller 
munkáit Veress hasonló, de gyengébb kvalitású műveivel állítja szemben. Ve
ress Ferenc válasza sem váratott sokáig magára. Tíz nap múlva, a Kolozsvári 
K özlöny hasábjain, annak ellenére, hogy látszólag a szakszerűség szabályai sze
rint igyekszik az eljárással kapcsolatos kételyeit kifejteni, cikkét követően el
szabadultak az indulatok, s a szakmai érvek mellett, politikai fennhangok is 
megjelentek a kolozsvári napilap oldalain. Vastagh a M agyar Polgár címolda
lán /!/ megjelent írásában „az irigység hangját” véli felfedezni Veress írásában, 
s bár Koller még megpróbálta a vitát eredeti medrébe visszaterelni, ajánlva, 
hogy valamely szaklap hasábjain folytassák nézeteik kifejtését, a kolozsvári na
pilapok tovább folytatták a polémiát. Végül, a magát politikailag semlegesnek 
mondó Kelet laptulajdonosa, Stein János (Veress apósa) az, amely az elhara
pózó vitának igyekszik gátat vetni, de a kedélyek csak Koller szeptemberben 
történt eltávozása után csillapodtak. Bár többször felröppent a hír, mely sze
rint a besztercei fényképész végleg Kolozsváron fog letelepedni, Koller hama
rosan Borsos fővárosi műtermébe kötött ki, majd önálló műtermet nyitott. A 
kellemetlen epizód ellenére Veress még képes megőrizni kiváltságos helyzetét, 
igaz szakmai körökben személyét, ekkor már egyfajta aura övezi. Az 1880-as 
években - úgy tűnik - a két művész is megbékélt egymással, hiszen az országos 
hírnevet szerzett Vastagh, Kolozsváron jártakor Veress házában szállt meg. 
Gyerekeik is baráti viszonyban élnek, hiszen 1892-ben ifj. Vastagh György és 
Veress Zoltán festőművészek Münchenben, ahol Eberle tanárnál tanultak fes
teni, közös műtermet béreltek.

Az 1850-es évek végtől, illetve az 1860-as évek elejétől kezdődően, a hiva
talos álláspont ellenére276, a fényképezés fokozatosan önálló iparággá nőtte ki 
magát. A könnyen elsajátítható kezelési mód, a fényképezőgépek technikai fej- 
letsége, bárki számára elérhetővé tette ezt a kereseti lehetőséget, ami a műter
mek számának látványos növekedéséhez vezetett. A fényképezés már rég nem
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a kiváltságosak egyfajta előjoga, művelői a társadalom bármely rétegében mag- 
találgatók. Erdély nagyobb városaiban egyre ritkább látvány a vándorfényké
pész, jellegzetes sátraik és bódéik főleg vásárokon, és a falvakban tűnnek fel. 
A fénykép immár dömpingáru, azért a sajtó számára is megszűnt kuriózumnak 
lenni, a mesterséget űzők személye sem feljegyzésre való érdekesség. A kora
beli sajtóban így egyre ritkábbak a fényképészekről szóló hírek, Veress Ferenc 
neve is főleg a város társadalmi életében vállalt dolgai kapcsán került megörö
kítésre. Ezekben az években jórészt a statisztikai közlemények (Jelentések, Év
könyvek stb.) azok, melyekben szakmai jellegű adatokat közöltek.

Az 1800-as években a fényké
pészet is rétegződött, a szakma pe
rifériáján dolgozó vándorfényképé
szek és az állandó műteremmel 
rendelkezők között egyre élesebb 
ellentét feszült. 1878 és 1890 között 
a Kolozsvári K ereskedelm i és Ipar
kam ara  évenként kiadott Jelentései
ből kiderül, a bejegyzett fényképé
szek száma 6 és 12 között mozgott, 
de mellettük - becslések szerint - a 
szakmából legalább háromszor an
nyian dolgoznak. A végtelen pana
szok áradatában nehéz eldönteni 
az igazán súlyos bajok forrását.
Gond az igazán képzett szakembe
rek hiánya, a piacot szabályozó tör
vények nemléte. 1897-ben Kolozs
váron 5 bejelentett fényképész dol
gozott, 1899-ben számuk már tízre 
emelkedett, de ez évben megrende
zett fényképkiállításra már 35-ön jelentkeztek. 1896-ban Veress visszaadta ipa
rát a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarának, s ezzel hivatalosan abba
hagyta a fényképezést. Az új nevek: Ferencz és Társa, Dunky Elek, Császár Já
nos, Meinhardt Ágoston, Kováts Albert, Dombi Elek, Joánovics Testvérek, s 
főleg a Dunky Fivérek, Veresstől egészen más szemléletet képviselnek. Ők 
már neves műtermekben tanultak, a fényképezés egy-egy fajára szakosodtak. 
Voltak gyermekfelvételt készítők, táj-, és riportfotósok, néprajzi dokumentáci
ót gyűjtők stb., s így közülük senkinek nem sikerült az ami Veressnek, a válasz
tott mesterség keretei között, oly sokoldalúnak lenni.

Veress Ferenc egykori sírja 
a Házsongárdi temetőben
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Egy életmű alkonyán.
Az 1880-as évek második felétől Veress Ferenc személye és munkássága 

egyre inkább a szakmai irigység és a megnemértés kereszttüzébe került. Mint 
autodidaktát a tudományos körök fintorogtak befogadni, szaktársai hírnevét 
igyekeztek elhomályosítani. Lapjának anyagi támogatását az Ipar és Kereske
delmi Minisztérium többszörösen visszautasította, s nem talált igazán támoga
tásra a kolozsvári tudományegyetemen sem, ahol egy év után kénytelen volt az 
oktatást abbahagyni, s a színes fényképezés területén végzett kísérleteiben - az 
elért biztató sikerek ellenére - végül csak saját erejére volt kénytelen támasz
kodni.

A sorozatos mellőzések mellett, ha ritkábban is, de feltűntek Veress rend
hagyó munkásságát méltató írások is. Brassai Sámuel kitartóan hitt barátja 
munkájának nagyszerűségében és olyan kiváló egyéniségek, mint Teleky Sán
dor, Szádeczky Kardos Gyula, Kőváry Endre, vagy Malonyai Dezső is az idő
södő fényképész támogatói közzé tartóztak. Budapesten az egyesületbe tömö
rülő ifjú fényképészek nesztoruknak tisztelték Veresst, s a kolozsvári lapok is 
elismerik Veress munkásságának jelentőségét.

Veress Ferencet hosszú élettel ajándékozta meg a sors. Megérte a
Lumiere-testvérek találmá
nyának, a mozgófilmnek 
megszületését. Nyolcvan- 
négy éves korában, 1916. 
április 3-án hunyt el Kolozs
váron, kissé elfeledve a há
borús események zajában.

Kelemen Lajos szerint, 
Veress Ferencet a 
Házsongárdban „a temp
lomház háta mögött, egy ro
kon sírjába „temették el. A 
kolozsvári temető kiváló is
merője, Gaál György sze
rint, az 1980-as évek elején 
még megvolt a Veress ko
porsóját is befogadó 
Khudy-család temetkezési 
helyének sírköve 277, de az 
évtized derekára ezt a sírkö
vet is eltüntették, mint ké
sőbb sikerült kideríteni, ide 
temették Nagy Géza (1914- 
1981) irodalomtörténészt.
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a Ştirbei Vodă sugárút 9 szám alatt.
145. Săvulescu 1985.10.
146. O bservatorul (Figyelő) 1903. március 15.
147. A n u a ru l Bucurescilor. (Bukaresti évkönyv) 1892; Săvulescu 1985. 11.
148. A lm a n a c h u l Tipografic. (Nyomdászati Évkönyv) 1901; Săvulescu 1985. 12.

•
5. Szatmári Pap Károly a Román fejedelemség udvari fényképésze és 
festőművésze.

149. Murádin Jenő: Fejedelem festője, háborúk krónikása. Szathmári Pap Ká
roly pályája. In: Tollal és fegyverrel. Bukarest 1977. 131-149.
150. Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára. A Kolozsvári Re
formátus Egyházközösség Levéltára. Születési anyakönyvek. B kötet. 224 old., 
8-as sorszám.
151. Apja sírja a Házsongárdi temetőben van. K orunk É vkönyv  1980. Térkép- 
melléklet. Összeállította Miklósi Sikes Csaba. E. 163. Édesanyja a bukaresti re
formátusok temetőjében lett eltemetve. Erről írt Kóos Ferenc: Az oláh fejede
lem magyar festésze. H a zá n k  és K ülföld. 1865. X.. 41 sz., 641-642.
152. Murádin Jenő: A „cudar Kolozsvár” művészfiáról. Igazság. 1981. február 
18; Sebestyén Mihály: Szathmáry Pap Károly. U tunk. 1981. március 26.
A helytörténeti kutatók véleménye megoszlik, ami a szülőház helyét illeti. 
Egyes kutatók, mint Dani János, és Árvay Árpád, a Bel Közép (Petru Groza) 
utcában vélik azonosítani az épület helyét.
153. Kézirat a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Levéltárában. (Dani Já
nos levéltáros közlése).
154. Dani János: Adatok Szathmári Pap Károly gyerekkoráról és diákéveiről. 
Megjelent: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évforduló
jára. Bukarest. 1957. 198-206.
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155. A Református Kollégium 1827. október 9-én kiadott bizonyítványa sze
rint, „... a szabad művészetek művelésében, különösen a szépírásban és a ze
nében élete korát felülmúlva, csodálatos előmenetelt tett és ezekben gyakran 
nyilvánosan gazdag bizonyítékait mutatta fel vele született hajlamának” Dani, 
1957. 202.
156. Bíró Béla: Szathmáry Pap Károly. Erdélyi H elikon  1943. 700.
157. Nagy Sámuel. Rajztanár és pecsétmetsző. Nagyenyeden született 1783. 
február 7-én. 1804-ben a bécsi Akadémia diákja. 1814 és 1829 között a kolozs
vári Református Kollégium tanára. 1824-ben ő készítette a Kolozsvár látképé
vel díszített Kovácsok-céhlevelét, 1834-ben Marosvásárhely leghíresebb lát
képét. 1845. szeptember 30-án hunyt el Kolozsváron. B. Nagy Margit: Stílusok, 
művek, mesterek. Bukarest. '1977. 233-234.
158. Bodnár Dániel. Festő, kollégiumi tanár. Életéről csak igen keveset isme
rünk. Arcképeit „D. Bognár pinxit” szignálta. B. Nagy Margit: Stílusok, művek, 
mesterek. Bukarest. 1977. 188.
159. Gottfried Neuhauser. Bécsben született 1772-ben. Apjánál tanult, majd a 
bécsi Akadémia rézmetsző szakára járt. Később családostól Nagyszebenbe köl
tözött. 1806-tól, a kolozsvári „Normál Rajzoda” tanára 1836-ban bekövetke
zett haláláig.
160. Neuhauser Ferenc. Festőművész. Bécsben született 1763-ban. Az akadé
mia elvégzése után költözött Nagyszebenbe, s itt hunyt el 1836. július 22-én. 
Barabás Miklóst és Sikó Miklóst is tanította.
161. Dani János úgy tudja, hogy a köztiszteletben álló és rendezett anyagi vi
szonyok között élő apa 1827-után egyre inkább az alkohol és a kártyajáték rab
ja lett. Közbotrányt okozó életmódja, gyanús pénzügyi műveletei miatt végül 
hivatali vizsgálatot rendeltek el ellene, amely során jelentős pénzügyi hiányt ál
lapított meg. A szerencsétlen ember, a törvényes következmények elől mene
kült a halálba.
162. Kóos F. im. 1865.
163. Csetri Elek: Fegyver alatt. Bukarest. 1969.
164. Pótra, Gheorghe: Aspecte din istoricul fotografiei din Romania. (Szemel
vények a romániai fényképezés történetéből). Buletin A . A  Fotografia. 1970. 10 
sz„ 576-577.
165. Pótra nem jelzi állításának forrását, az őt követő kutatók viszont az ő írá
sára hivatkoznak.
166. Erdélyi 1973. 13.
167. Déryné Széppataki Róza (1793-1872) arcképe. A Szathmári rajza után ké
szült litográfia egyik eredeti példánya Kolozsvárt, az Egyetemi Könyvtár (Er
délyi Múzeum) Sion-gyűjteményében. Leltári szám: XXX/23. Felirata: 
„Szathmáry P. Károly, 1834. Kolozsvár, Ref. Kolleg. Litographialt”.
168. Kóos im. 1865.

72



169. Az Egyetemi Könyvtár Sion-gyűteményében gróf Teleki József udvari ta
nácsos és gróf Mikó Imréné, Rédey Mária színezett arcképei. Leltári szám: 
XXXV/18.
170. Erdély Képekben. Kiadja Szathmáry Pap Károly. 1-7 füzet. A kir. Lyceum 
Egyesített Könyv és Kőnyomó Intézetében Kolozsvárt. A „silány lehetőségek” 
miatt Szathmári csak első két füzetet nyomtatta Kolozsváron, a többit a bécsi 
Líceum, illetve a Rauh-féle nyomdába kivitelezték. H on és K ülföld. 1841. IX. 
20. 75 sz. 297-298, H onderű, 1843. I. 28. 136; H onderű  1843. I. 28. 136. (nn: 
Megjelent Szathmáry K. Erdély Képekben című gyűjteményének 1-3 füzete).
171. M últ és Jelen, 1842. május 20. 40 sz. 313-314.
172. Erre az országgyűlésre érkezett Marastoni Jakab, s készítette dagerrotip 
felvételeit.
173. Árvay Árpád: Precizări privind biografia lui Carol Pop de Szathmari. 
(Adatok és pontosítások Szathmári Pap Károly életrajzához) Fotografia. Buka
rest. 1974/4. 152.
174. Nagy Ajtai Kovács András: Az Elő-, vagy Árapataki borvizekről és életről. 
Erdélyi H ázi Segéd Kalendárium . 1842. 86-89. Adattár: 0016.
175. Kóos im. 1868.
176. Pataki Levéltár. Missiles. Szathmári Pap Károly levele Pataki Sándorhoz. 
Kolozsvári Történeti levéltár.
177. Ismert egy 1830-ban datált vízfestmény, amelyet biztosan Szathmári készí
tett. Az angolos levegővel telített, kisé akadémikus kivitelezésű kép, fiatal nőt 
ábrázol, amint a művész felé fordul. A rajztechnikai szempontból kifogástalan 
ábrázoláson a következő felirat olvasható: „egy eszmény, amelyet soha nem le
het elérni”. Oprescu ezt a képet tekinti perdöntő dokumentumnak Szathmári 
Maricica Bibescu iránt feltételezett szerelmének igazolására. (G. Oprescu: Carol 
Popp de Szathmary desinator. Omagiu lui loan Lupsa. Bucureşti. 1943. 646.)
178. Árvay Árpád: Szélsodorta falevél. Bukarest. 1973, 91.
179. Oprescu, Gheorghe: Carol Pop de Szathmary desinator. (Szathmáry Pap 
Károly a rajzművész). A nale le  A cadem ie i Rom ine. 1941. III/X. 2.
180. Oprescu, Gheorghe: Pictorii din familia Szathmary (A Szathmáry család 
festőművészei). A nalecta  1943. 35-96.
181. László Ferenc: Klavir és Koboz. Bukarest. 1989. 35.
182. Journal de Bucharest Politique, Comercial, et Litteraire. 1850. 112 sz., 4.
183. Teodor Enescu: Un album de fotografii al lui Carol Pop de Szarhmary cu ve
deri din Bucureşti. (Szathmáry pap Károly által összeállított album, mely bukares
ti látképeket tartalmaz) Studii si Cerecetari de Bibliografie. I. 1955. 291-299.
184. Szilágyi 1996. 250.
185. 1854-ig a következőfényképészek nevei ismertek: Wilhelmine Prinz 
(1843), I. Pholmann 81845), Johann Baumann (1848), I. Heck (1851), Binder 
Friederich (1852), Heinrich Robert (1852), Wilhelmine Dorner (1853), 
Weniger (1853), Leon (1854).
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186. Részletes leírását adja Lacan, Ernst: Esquisses photographiques á propos 
de 1’ exposition universelle et de la guerre d Orient. (Fotográfiai vázlatok a ke
leti háborúból a Világkiállítás alkalmából). Historique de la Photographie -  
developpements Applications -  Biographies et Portraits. Paris, Grassart 
editeur. 1856. Ennek teljes szövege megjelent Sávulescu 1985. 19-27. Részben 
magyar nyelvre fordította Szilágyi Gábor. Szilágyi 1996. 275-276.
187. Schwäbische Kronik, 16 mai 1855; La Lumiére, 2,9,23 juiliet, 1 decemre 1855.
188. Tőry Klára: Szathmáry Pap Károly, az első haditudósító. Fotóm űvészet. 
1984/3; u.ő.: Optikával a krími háborúban. M agyar Hírlap képes melléklete 
1984.1. 21.
189. Buletinul Oficial al Principatului Ţării Rom âneşti. 1856. 15; Bukarester  
D eutsche Z eitung  1856. 43 sz. 165.
190. 1855. március 25. 17 sz., 333.
191. Felirata: D apres une photographi Szathmari.
192. Mérete: 65X51 cm, 57 felvételből lett összeállítva. Román Akadémia 
Könyvtára. Lsz.: F IV. 9886.
193. Kelemen Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum Egyesület iromány
tárában. M űvészet 1912. 218-227; Ua.: Művészettörténeti tanulmányok. Buka
rest. 1982. 293-296. (Közli Szathmári levelének teljes tartalmát).
194. Kóos Ferenc 1865-ben azt írta a 140 darabból álló képzőművészeti 
gyűjteményől, hogy „valószínűleg még ez évben Pestre fogják szállítani, s re
méljük, hogy e kincs a Nemzeti Múzeum birtokába jut.”
195. Címe: Illustratia - Jurnal Universal
196. Képaláírás: Szathmari panicronografia. Szathmári lapjáról ír a Bukuresti 
Magyar Közlöny 1860. augusztus 18. 10 sz. és október 27. 20 sz.
197. Kiadó: Kóos Ferenc, mint a Bukaresti Magyar Egylet elnöke. Első száma 
1860. június 16-án jelent meg. Többször írt Szathmáriról. 1860. július 7. 4 sz., 
augusztus 18. 10 sz., október 27. 20 sz., november 17. 22 sz.
198. Kóos Ferenc: Életem és emlékeim. Bukarest 1971, 197; Bukaresti Magyar 
K özlöny  1860. november 7. 22 sz
199. Sávulescu 1985, 32.
200. Sávulescu 1985, 32.
201. A szép kalligrafikus betűkkel díszített borító, francia nyelvű felirata: Sou
venir de la Roumanie, dedie a son Altesse serenissime Helene, principesse 
regnate de la Roumanie par Charles Pap de Szathmari, peintre et photographe 
de la Cour de son Altesse serenissime de la Prince Regnant et decore la 
L.L.M.M. 1 empereur d Autrisch , de Roussie, du Sultan, la Reine Victoria et 
le Roi de Würtemberg”. A fényképek mérete: 95 X 60 mm. Az album mérete: 
102 X 76 mm. RAK. Lsz: A. I. F. 87.
202. Kohér Ferenc: Színes bucureşti képeslap. Keleti Újság. 1939. március 23. 
68 sz. „Szathmári volt az, aki az ó-királyság fontosabb térképeinek szakmai ki
vitelezését vezette, de ő csinálta az ország címerét is”.
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203. A nalele  Statistice. 1864. május 24.
204. Felirata: Agens Politiques a Bucharest. Mérete: 36 X 30 cm. BAK. Lsz: F.
IV. 9875.
205. Röszler Viktor: Most bontják Szathmári Pap Károly bukuresti házát, ahol 
Eminescu is lakott. Keleti Újság 1939. augusztus 22. 191 sz.
206. Murádin 1977, 137.
207. Bukarester K alendar 1868.
208. A múlt század első felében a jobbára ingoványos területéről ismert bukares
ti utcák fagerendákkal voltak beterítve, innen az utca helyet, a „híd” elnevezés.
209. Sávulescu 1985, 38.
210. Cuza fejedelem reformtörekvései oly méretű ellenkezést váltottak ki az 
ország legfőbb birtokosai soraiban, mely végül a jó szándéktól vezérelt, de ros
szul taktikázó fejedelem bukásához vezetett. Helyébe I. Károly került a trónra, 
aki megtartotta Szathmárit régi tisztségében.
211. A fényképek méretei: 30 X 36 cm. Az „Album” két példányban őrződött 
meg. Az egyik a Román Akadémiai Könyvtár gyűjteményében (Lsz.: AFV 317), 
a másik a Román Művészeti Múzeum gyűjteményében van (lsz: 2138-2204).
212. Sávulescu 1985, 39; Honderű 1868. március 18. 65 sz. (Szathmáry Károly 
hazánkfia, I.Károly román király udvari festésze és fényképésze pompás albu
mot készít)
213. Sávulescu 1985, 38.
214. Welt-Ausstelung 1873 in Wien. Officieller Kunst-Catalog, Wien, 1873. 
187-188.
215. Szathmári balesete 1873. július 23-án történt.
216. „Keleten gazdag mezőt találok a természettani tárgyak gyűjtésében, mint 
magam, mint Zeyk Miklós, mint az egykori Országos Múzeum számára, - mert 
bárha Czudar Kolozsvárt még soha látni sem kívánom, de hazámat még is imá
dom és minden lépésem egyedül hazámnak lesz szentelve.” Szathmári Pap 
Károly levele Pataki Sándorhoz. Bukarest, 1844. február 28. (Kolozsvári Álla
mi Levéltár. Pataki lvt. Missiles)
217. Vadnay Károly: Bukarest fogadói. Kelet. 1872. november. 13. 261 sz.
218. Nyárády Gábor: Hazámat mégis imádom. Új M űvészet. 1993. szeptember 
69-73.
219. M agyar Polgár. 1874. december. 6. 279 sz.
220. Kelet 1874. december. 2. 275 sz., december 12. 283 sz.
221. Kelet 1875. január 3. 2 sz.
222. Kelet 1875. január 9. 6 sz.
223. M agyar Polgár 1874. december 25. 294 sz.
224. A kiállítás a Közép (Deák Ferenc, majd Petru Groza) utcai Adler-házban 
rendezte be.
225 Magyar Polgár 1875. január 3. sz.
226. Kelet 1875. május 4. 101 sz.
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227. 1875. január 8. 5 sz.
228.1936. telén Ligeti Ernő a Független Újság riportere (...) felkereste Enyeden 
Horvát Pált, akinek felesége közeli, vérszerinti rokona volt a festőnek, és a csa
lád ereklyeként őrzött tőlle több képet, tárgyi emléket. Horváth Pálné megmu
tatta a Veress kolozsvári fényképész által készített fényképfelvételt is. Szakálas 
puha arc, de kissé makacs áll, igen élesen fürkésző szemmel, igazi művészport
ré... (Murádin 1977, 145.)
229. Magyar Polgár 1875. december 24. 294 sz.
230. M agyar Polgár 1875. július 17. 135 sz.
231. Kelet 1875. szeptember 12. 208 sz.
232. M agyar Polgár 1875. szeptember 12. 208 sz.
233. Magyar Polgár 1875. október 23. 243 sz. Kelet 1875. október 28. 247 sz.
234. Árvay Árpád: Az elérhetetlen álomkép. Új É let 1972/6, 26. old. és Árvay 
1973, 288.
235. Papp Albart: Az oláhországi fényképészetről. F.L.1882. 40-41.
236. Sávulescu 1985, 50. A különböző méretű felvételekből álló fényképalbum 
a B. A. K. gyűjteményében van (Lsz: AFV -  316)
237. Árvay Árpád: Szathmári Pap Károly sírja. Előre 1970. december 27. 4.
238. A Bukarestben született és a román környezetben felnőtt fia már megta
gadta magyarságát. 1930-ban Kakasy Endre a Keleti Újság szerkesztője készített 
vele egy interjút, nevét ekkor Satmari Alexandrunak írta, s nem tudott magya
rul, mi több, apja életéről is több réves adatot említett: „Apám 1811-ben szüle
tett. Papi pályára készült, közben azonban beleszeretett egy Florescu nevű ro
mán leányba, akivel Bukarestbe szökött. Majd Rómába ment, s miután ott el
végezte a Szent Lukács festőakadémiát, ismét visszatért Bukarestbe, ahol elő
kelő körökbe származása, de főleg tehetsége miatt, hamarosan bejáratos lett.” 
Kakasy Endre: Károly király udvari festőjének, Szathmáry Pap Károlynak mű
veiből kiállítást rendeztek Bukarestbe. Keleti Újság 1930. január 10.
239. Szathmáriról felvételek. 1-4 számú fotók. Sávulescu 1985, 53-54. 
a - Mellkép. Fotó Walery Párizs. 1874 körül. 78 X 52 mm. B.A.K.

lsz: F.I. 110601
b - Karosszékben ülő egész alakos kép. Fotó: L. Angerer, Bécs é.n.

96 X 62 mm. B.A.K. lsz: F.I. 110602 
c - Idem - oldalnézetből. Fotó: L. Angerer Bécs én. 86 X 55 mm.

B.A.K. - lsz: F.I. 110607
d - Szemüveges arckép. Mellkép. Fotó: ismeretlen. 93 X 58 mm.

B.A.K. lsz: F.I. 110607.
e - Szathmári mellkép. Fotó: Tauffer és Veress Gyula 1874.

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjtemény. Lsz: IS/111-1872/59 
Ludwig Angerer (1827-1879) 1856 és 1857 között, mint a k.u.k. 14-es gyógy
szertárának vezetője tartózkodott Bukarestbe. Ekkor több felvételt is készített, 
s valószínű, hogy ekkor ismerkedett meg Szathmárival, aki később felkereste őt 
bécsi műtermében.
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240. Lsz.: 7620-7631 és 91517-91524
241. Árvay szerint (1973, 288.) Szathmári 1881. év második felében Pesten tar
tózkodott és ezek a felvételek ekkor készültek, a művész által ideiglenesen jel
leggel felállított műtermében. Ezt a magyarázatot (felvetést) sajnálatos mó
don, egyetlen hiteles dokumentummal sem lehet megerősíteni.

6. Orbán Balázs fényképei a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Városi Múzeum 
gyűjteményében.

242. Orbán Balázs kiadatlan fényképei. Haáz Rezső Alapítvány kiadása. 
Székelyudvarhely, 2000. Közreadja és szerkesztette Zepeczáner Jenő. Beveze
tő tanulmány Miklósi-Sikes Csaba. Grafikai szerkesztő Bíró Gábor.
243. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I-VI kötet. Pest. 1868-1872.
244. Erdélyi, 1971.
24. Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. A bevezető tanulmányt ír
ta Erdélyi Lajos. Balassi Kiadó. Magyar Fotográfiai Múzeum. 1993.
246. A felvételek a következő falvakban készültek: Bethlenfalva (3), Fancsali
(1) , Hodgya (1), Lengyelvalva (1), Máréfalva (1), Muzsna (1), Szentábrahám
(2) , Zetelaka (2) és egy „Borvizes székely” fényképe, ez utóbbi felvételen a fa
lu neve nem lett megjelölve.
247. Udvarhelyszéki népviselet (16 old.), illetve az Oláhfalvi népviselet (74 o.)
248. Személyét gyakorta összekeverik kortársával, a nagyváradi születésű 
Mezey Lajos (1820. okt. 3 -  1880. júl. 29.) festőművésszel és fényképésszel, akit 
a fotótörténeti kutatás a nagyváradi fényképészet megteremtőjeként tart szá
mon. Az ő esetükben csupán névrokonságról van szó. (Mezey András: Szinnyei 
Merse Pál nagyváradi mestere. Mezey Lajos festőművész és fotógráfus élete, 
művészete. Budapest, 1996)
249. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. k. Bp. 1891-1914. VIII. 
1198-1201.
250. Mezei 1848 őszén Nagybányán önkéntes lesz a honvéd tüzérségnél., ahol had
nagyi rangig vitte. Zsibónál tette le a fegyvert. (Bona Gábor: Hadnagyok és főhad
nagyok az 1848/49. Évi szabadságharcban. I-III k., Budapest. 1998. II. k. 483.)
251. Mezei József: Visszaemlékezés a szabadságharcra. Vasárnapi Újság, 1880. 
ápr. 4.
252. F. Z. (Ferenczy Zoltán): Petőfi arcképeiről. Petőfi M úzeum . Kolozsvár. 
1888. 280-283.
253. Dávid Gyula-Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Kriterion. 1972. 176.
254. M agyar Polgár. 1867, július 24. 36 sz. Adattár: 0174.
255. M agyar Futár. 1856. július 6. 29 sz. Adattár: 0053.
256. Erdélyi Posta. 1863. november 2. 19 sz. Adattár: 0124.
257. K orunk. 1864. március 18. 34 sz. Adattár: 0130.
258. Kolozsvári K özlöny. 1864. március 17. 33 sz. Adattár: 0129.
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259. Kolozsvári K özlöny. 1864. október 14. 122 sz. Adattár: 0137.
260. Erdélyi i.m. 1993. 12.
261. Orbán Balázs levele Torma Károlyhoz. Kolozsvár. 1862. december 28. 
MTA kézirattár.
262. Fényképészeti Lapok. Kolozsvár. 1882. 11. 198 old.
263. Kettőjük kapcsolatáról két Orbán Balázst ábrázoló fénykép is tanúskodik. 
Mindkettő Veress műtermében készült, s jelenleg a volt Erdélyi Múzeum (Ko
lozsvári Egyetemi Könyvtár). Sion-gyűjteményében őrzik. Orbán Balázs szé
kely ruhában. 10,5X6 cm., albumin. 1.0/11-2117/59; Orbán Balázs keleti utazó
ként. 17X9 cm., albumin. III. 0/2-2054/59.
264. Orbán Balázs levele Torma Károlyhoz. 1864. június 10. MTA Kézirattár.
265. (Bibliográfia). A kolozsvári periodikák Orbán Balázsra vonatkozó írásai:
1869. M agyar Polgár július 13. 96 sz., 411. „Orbán Balázs és Izsó Miklós Kolozs
várra érkeztek, s innen Székelyföldre veszik útjukat”
Kolozsvári K özlöny, július. 21.98 sz. 417. „Orbán Balázs nagybecsű munkájának 
a Székelyföld leírása III-ik kötete megjelent, Keleti, Greguss, Dicsérdy és Jan
kó gyönyörű és kiválóan sikerült fametszeteivel”
1870.
M agyar Polgár, augusztus 30. 101 sz. 501-502. Orbán Balázs: A köröndi fürdő 
és sóútja.
1872.
M agyar Polgár január 26. 20 sz. január 27. 21. sz. nn: Orbán Balázs beszéde a 
felsőház január 22.-i ülésén, a csángók ügyében.
1874.
M agyar Polgár, június 9. 128 sz. Egy fürdőlátogató orvos: Egy nagy jövőjű új 
fürdő. (A Szejke fürdőről)
1875.
Kelet, július 2. 148 sz. 567.,,...A marosvásárhelyi 48-as vértanúk, Török János, 
Horváth Károly és Gálfi Mihály szobrának avatásán az emlékbeszédet Orbán 
Balázs tartotta...”
1876.
Kelet, május 21.116 sz. 445. „ ...A z Orbán Balázs tulajdonát képező Szejke für
dő megnyitása e hó 14-én sikerült ünnepséggel ment végbe.”
1880.
E llenzék, december 1. 275 sz. és 2. 276 sz. Orbán Balázs: Külföldi életemből. 
Magyarország képviselete a portánál 1849-ben. (Folyt. 19 részben, december 2. 
276 sz. és december 30. 298 sz. között).
1881.
Ellenzék, január 4. 2 sz. Orbán Balázs: Művészeti körút Reményivel. (Folyt. 6 
részben, január 5. 2 sz. és január 11. 7 sz. között.)
E llenzék, június 13. 133 sz. Orbán Balázs: Az erdő-vidéki szekerekről. (Folyt: 
június 14. 134 sz.)
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Ellenzék, december 20. 290 sz. Orbán Balázs: Első irodalmi kísérleteim.
1887.
E llenzék, január 27. 21 sz.
„Orbán Balázs felolvasása az Erdélyi Múzeumban római kori leletekről...” (El
sősorban Udvarhely és Homoródjánosfalvi kőbánya római domborműveiről.)
1890.
E llenzék, április 19. ? sz. nn: Orbán Balázs halála.
Erdélyi Híradó, április 21. 91 sz. nn: Orbán Balázs halála.
Erdélyi H íradó augusztus 8. 155 sz. nn: Orbán Balázs megmérgezése.
K olozsvár április 19. 89 sz. nn: Orbán Balázs halála.
K olozsvár április 21. 90 sz. nn: Orbán Balázs.
1891.
K olozsvár november 7. 254 sz. Kuun Róbert: Orbán Balázsról.
266. Ezekre a felvételekre az 1980-as évek közepén, az Unitárius Püspökség 
egyik rendezés alatt álló kolozsvári raktárában bukkantam rá. A Veress Ferenc 
által szignált felvételeket a litográfusoknak szánt utasítások is olvashatók.
267. 1863. október. 31. 129 sz. 534.
268. 1863. november 2. 19 sz. 76.
269. K orunk. 1864. március 18. 34 sz.
270. Kolozsvári Közlöny. 1864. március 19. 34 sz. 142.
271. Erdélyi 1971. 28.'
272. Unió 1868. december 12. 61. sz.

7. Tanulmányvázlat Veress Ferenc fényképész élete és munkássága megisme
réséhez.

273. 1911-ben a színes fényképezés terén végzett kísérleteinek a száma: 6056.
274. Tudjuk például, hogy a főtéri Szent Mihály templom 1836 és 1862 között 
épített neogótikus tornyának állványait 1860 tavaszán bontották le az építők, 
így a felvételen félig lebontott állványzatú fénykép semmiképp nem készülhe
tett 1859-ben
275. A MTA Művészettörténeti Intézetének fotóművésze, Maky György gyűj
teményében három E. Kovács Gyula színművészt megörökítő Veress-féle 
chromotípia van.
276. Az Iparügyi Minisztérium 34420/1884 sz. elvi határozata kimondja, hogy a 
fényképezés nem ipari foglalkozás, hanem minden megszorítás nélkül gyako
rolható művészeti ág, melynek védelme a szarzői jogról szóló törvényben van 
szabályozva.
277. Veress, Piroska nevű leánya 1880. szeptember 4-én kötött házasságot 
Khudy József gyógyszerésszel, 1881-ben megszületett unokája Khudy Tihamér 
( + 1964)

1882.
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Fényképészek és műtermek Erdélyben 
1839-1916

II. Adattár és mutatók.
Fényképészek, műtermek névmutatója 

Fényképészek műtermek topográfiai jegyzéke 
Fényképészek, műtermek kronológiája. 

Újságcikkek gyűjteménye



Fényképészek és műtermek névmutatója.

Abt Antal. Egyetemi tanár, műkedvelő fényképész.
(Rézbánya, 1828.-Kolozsvár, 1902. április 2.)

Műterme: Kolozsvár. Ferenc József Tudományegyetem 1896 k.
Adattár: 0678, 0679, 0680, 0681, 0683, 0685.
Irodalom: Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 209. 319; Százhuszonöt éve nyílt 
meg a kolozsvári tudományegyetem. (Összeállította Gazda István) Piliscsaba 
1997, 57-58.
Életrajzi adatok: 1850-56 között a bécsi egyetemen fizikát tanult. 1860-ig 
Ungváron tanított. 1872-től a kolozsvári egyetemen a kísérleti fizika első pro
fesszora, három ízben dekán, 1883-84-ben az egyetem rektora. Vezette az első 
röntgengép kísérleteket, amelynél a Dunky Fivérek fényképész műterem alkal
mazottjai segítettek. Több amatőr fényképkiállítás résztvevője.

Ackerfeld Karl.
(-)
Műterme: Nagyszeben, Heltauergasse 31. 1882-1885
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 162.
Életrajzi adatok:

Adleff Henrich.
(-)
Műterme: Brassó, Purzengasse (Kapu utca) 52. 1897-1906
Adattár: 0751, 0791, 0794.
Irodalom: Beke 1973, 563; Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok: Munkásságának színtere Brassó, ahol - eddigi ismereteim 
szerint - 1897 és 1906 között dolgozott. Főleg arcképeket készített, de ismertek 
városképei is. 1906-ban brassói háztulajdonosnak írják.

Adler Aladár. Alfréd, Leopold és Móric testvére.
(-)
Műterme: Kolozsvár, Ovár, Torony u. 1-3. 1890-1895
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106. 157; Kincses 1993, 21. 
Életrajzi adatok: (Lásd Adler Lipótnál)
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Adler Alfréd. Aladár, Leopold és Móric testvére.

Műterme: Beszterce. 1882-1888
Fogaras. 1882-1896
Medgyes 1882 u.

Adattár: 0569
Irodalom: Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok 1888-ban retusőrt keres fogarasi műtermébe. Fényképei 
vérzőin a fogarasi és a medgyesi műtermeit hirdeti, míg besztercei műterméről 
Szakács ír.

(-)

Adler Fényiroda. Adler testvérek: Aladár, Alfréd, Leopold, Móric. 
Műtermük: Petrozsén Adler. 1900-1906

Tusnádfürdő Adler. 1900-1906
Szászváros Adler. 1900-1920
Várhegy Adler. 1908-1909

Adattár:
Egyéb: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Sion-gyűjteményében egy fénykép, 
amely Kuun Géza szobrának a református kollégium előtt felavatását örökíti 
meg. Jelzet: IK/3-1665/59.

Adler Lipót (Leopold). Adler Lipót utóda: Schuller és Fia.
(Prága melletti Nusle, 1848. július 12,-Brassó, 1924. május 8.)
Műterme: Brassó, Purzengasse (Kapu u.) 14., 1870-1900

Budapest, VI. Izabella u. 62-64. 1900
Budapest, VI. Andrássy út 70. 1903-1906
Brassó, Petrili u. 16. 1909-1914
Brassó, Gebrüder Adler

Adler Lipót és Móric közös műterme. 1875 e.
Brassó, Kapu u. 14. Adler Lipót utóda 1903 és 1904 között.
Brassó, Kórház sor 12. Adler Lipót utóda.

FIáztulajdonos. 1906
Adattár: 0751. 0791. 0794.
Irodalom: E. Jekelius: Das Burzenland insbesondere. Kronstadt 1928, III/l és 
IV/1 k.; H. Zillich: Kronstadt. Innsbruck 1982; Szakács 1984, 41; Sávulescu 
1985, 14; Klein K. 1993, 16-17; Szilágyi 1996, 170. 319. (színezett fényképeket 
készít, híresek népviseleti felvételei); Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok: Apja jómódú zsidó származású gyáros volt Prágában. 
Testvéreivel, illetve szüleivel 1870-ben telepedtek le Brassóba. 1873-tól, mint 
kisegítő dolgozott Carl Bömches műtermében, ahol tökéletesen elsajátította a 
mesterséget. 1875-től saját műtermében dolgozott, melyet 1900-ban két
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munkatársának, József Schullernek és fiának adott át, mivel ekkor Budapestre 
költözött. 1909 és 1914 között ismét ő vezeti a brassói műtermet. Szívesen dol
gozott a szabadban is, város-, és zsánerképei ismertek. Fivérei: Móric, Alfréd 
és Aladár szintén fényképészként tevékenykedtek Erdélyben (Adler 
Fényiroda) Sógora volt Muschalek Károly, aki 1884-ben nyitotta műtermét 
Brassóban.

Adler Móric. Aladár, Alfréd és Leopold
(-)
Műterem: Brassó.

Brassó Gebrüder Adler.
Adattár:
Irodalom: Sávulescu 1985, 14.
Életrajzi adatok: (Lásd Adler Lipótnál)

Adler Viktor.
(-)
Műterem: Szovátafürdő.

Szeged, Iskola u. 16
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok:

Agnelly Béla.
(-)
Műterme: Temesvár, Gyárkülváros. 1870-1882

Temesvár, Aréna kert. (?)
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok:

Agnelly István.
(-)
Műterem: Temesvár, Arénakert. 1862 k.

Temesvár, Gyárkülvár os. 1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 207. 251. 319; Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok:

1910-1920
1910-1920

testvére.

1870
1875 e. Adler Lipóttal.
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Alscher (N).

Műterem: Orşova. 1892-1905
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106.
Életrajzi adatok:

(-)

Ambrus és Habermann.
(-)
Műterem: Brassó, Kapu u. 52. 1903-1906
Adattár: 0791, 0794.
Irodalom:
Életrajzi adatok:
1906-ban Ambrus Antal fényképésznek a Hosszú utca 179 alatt saját háza van. 
1906-ban Habermann Károly fényképésznek a Sütő u. 15. alatt saját háza van

Amigo József.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Rákóczi u. 8. 1915-1923
Adattár:
Irodalom: Fotografia. 1922. okt. 30. 6 sz.; Fotografia. 1923. márc. 30. 3 sz; 
Fotografia. 192. nov. 30. 11 sz; Szakács 1984, 41; Szakács 1997, 106; Cornea 
1999, 23. 27. 28. 43. 50. 72.
Életrajzi adatok:

Apor Károly báró. Amatőr fényképész. 
(Altorja, 1815. XII. 11. - Marosvásárhely, 1885. X. 31.)
Műterem: Kolozsvár.

Marosvásárhely.
Fogaras.
Nagyszeben

1842
1842-48, 1853-59
1853
1854

Megismerkedett Glatz Tivadarral. Később évekig tartó levelezést folytattak. 
Glatz Aport megörökítő felvétele Kolozsváron, a Sión gyűjteményben van. 
(Jelzet: IA/20-1850/59.)
Adattár: 0076, 0171,0180,0334,0343, 0348, 0440, 0480, 0484,0513,0521,0522, 
0523.
Irodalom: nn: Apor Károly báró. F. L . 1884, 78-79; nn: Apor Károly báró, mint 
fényképész. Kolozsvári Közlöny. 1884. ápr. 20. 19 sz.; nn: Apor Károly báró 
elhunyt. F. L. 1885/11. 234; nn: Apor Károly báró meghalt. Kolozsvári Közlöny. 
1885. nov. 3. 253 sz.; nn: Apor Károly meghalt. M agyar Polgár. 1885. nov. 4. 254 
sz.; Fejős 1957. (Veress Ferenc) 247; Fejős 1957. 253; Fóris 1972. 139-140 (le-
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véltári adatokkal); Tory 1982/1, 20. 44; Miklósi 1984, 9-10; VF 1989,-Kincses 
53.; Miklósi -I- 1990/ 4. 25; Miklósi -II- 1991/1. 46; Kincses 1993,12. 29. 30. 32. 
33. 36. 41. 54. 60. 78; Szilágyi 1996, 16. 30. 132. 209. 319; Simon 2000. 20. 
Életrajzi adatok: Az első amatőr fényképész egyike Erdélyben. 
Dagerrotípizálni a Kolozsváron fényképező Marastoni Jakabtól tanult, akinek 
teljes felszerelését is megvásárolta. Erről később ő maga a következőket írta: 
„Midőn 1840-ben Bethlen Pál gróf és özvegy Bethlen Károly grófné Párizsból 
haza érkezett: az első Daguerre-otype fényképet nálok meglátván ébredt föl 
bennem a vágy e szép találmány megtanulására. De ez óhajtásom csak az 1842- 
ik kolozsvári országgyűlés alkalmával teljesült, mikor a helyben daguerre- 
otype-irozó Marastoni-tól nemcsak megtanultam, hanem a találmányhoz tar
tozó minden eszközt megvettem”. Az 1850-es években Mikó Imre és Kornis 
Zsigmond grófokkal, illetve Veress Ferenccel közösen kísérletezett. Veress az 
ő anyagi és erkölcsi segítségével tudta megnyitni első kolozsvári műtermét 
1853-ban. Dolgozott Fogarason és Nagyszebenben, de élete javát, 1859-1885 
között, mint az erdélyi Tábla elnöke, Marosvásárhelyen élte le. Talán az ő 
munkája a Bolyai Farkast (1775-1856) ravatalát megörökítő felvétel.

Asbóth Kamilla. Nagybátyja, Glatz Tivadar, műtermét vette át.
(Pest megyei Körtvélyes, 1838. február 9,-Nagyszeben, 1908. szeptember 26.)
Műterem: Nagyszeben, Camilla. 1877

Nagyszeben, Grossen ring 16. 1878
Nagyszeben, Grossen ring 184. 1871-1897

Adattár: 0406, 0422, 0517.
Irodalom: F. L. 1882. márc. 45; Szilágyi 1978,162; Szakács 1984, 41; Sávulescu 
1985, 16; Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 206. 235. 319; Klein, K. 1993. 33; K. 
Klein, 1996, 162; Szakács 1997, 107. 111.
Életrajzi adatok: 1871-ben nővéreivel együtt örökölte nagybátya, Teodor 
Glatz, nagyszebeni műtermét. Ennek vezetését előbb Koller Károly vette át, de 
1875-től 1892-ig már egyedül Asbóth üzemeltette azt. Úgy tűnik, ő az első 
fényképésznő Erdélyben, időben még Karolina Keintzelt is megelőzte. Asbóth 
neve alatt igen sok másolat készült a Glatz-féle nagatívok után. Több kiállítás 
résztvevője, illetve nyertese volt: 1881-ben a budapesti Országos Női 
Iparkiállításon, majd 1885-ben az Országos Kiállításon és 1890-ben a 
Budapesten megrendezett Műkedvelő fényképészek kiállításán egyaránt 
aranyéremmel lett kitüntetve. Asbóth Kamilla, Grossen ring 16 sz. alatti 
műtermét, 1898-ban, Emil Fischer örökölte meg, melyet 1965-ben 
bekövetkezett haláláig vezetett. Ez volt Nagyszeben leghosszabb ideig működő 
műterme.



(1840 -  1900)
Műterem: Arad, Forray u. (Nádasdy-féle kert) 1860-1898 

Auerbach és Kozmata. Arad, Forray u.1864-1866

Auerbach Miksa.

Nagykanizsa. 1865
Makó. 1866
Auerbach és Társa. Arad. 1875 k.
Lippa. 1875 k.
Auerbach és Warga. Arad, Forray u. 1870-1880 
Bécs, Tuchlauben 18.

Adattár: 0107, 0108, 0138, 0142, 0144, 0519.
Irodalom: Szakács 1984, 41; Miklósi I. 1990/ 4, 26; Kincses 1993, 60; Szilágyi
1996, 134. 140. 170. 234. 252. 319; Szakács 1997, 107.
Életrajzi adatok: Auerbach jobbára Aradon élt és dolgozott. Műtermét 1860- 
ban alapította, s valamikor a századforduló előtti évekig állt fenn. Önálló 
műterme mellett, előbb Kozmata Ferenccel, ennek Aradról történt távozása 
után, 1890-ig, egy Warga nevű fényképésszel dolgozott. 1875 után - rövid ideig 
- még volt egy társa, akinek kilétét ezidáig nem sikerült kideríteni.

Auerlich Wilhelm.
(Brassó, 1853. február 3.-Nagyszeben, 1917. október 13.)

Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 53. 1880-1904
előd: Herter Júlia.

Nagyszeben, utóda, Jónás György. 1904
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 42; K. Klein 1993, 33; K. Klein 1996, 162; Szakács
1997, 107.
Életrajzi adatok: Herter Júlia férje. Előszeretettel örökítette meg a város 
különböző kulturális eseményeit. Kamerájával jelen volt a színházi bemu
tatókon épp úgy mint a kiállítások megnyitóin. Kiváló látképeket és 
városképeket készített Nagyszeben városáról.

Babar Ferenc.
(-)
Műterme: Torda. 1907 k.

Nyíregyháza, Iskola u. 3. 1896-1912
Kisvárda. 1900 k.
Nagykároly. 1900 k.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 42; Szakács 1997, 107; Benedek Zoltán: Nagykároly 
kulturális hagyományai. Fényképészek, fotóművészek. Nagykároly és Vidéke. 
1999, aug. 18. 257 sz.



Műterem: Gyulafehérvár. 
Adattár:

Bach Károly.
(-)

1890-1900

Irodalom: Szakács 1984, 42; Szakács 1997, 107. 
Életrajzi adatok:

Baksa Lajos.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. 1865-1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 42; Szilágyi 1996, 207. 319; Szakács 1997, 108. 
Életrajzi adatok:

Adattár:
Irodalom: Cornea 1999, 23. 44.
Életrajzi adatok: Náth János és Náth Jánosné műtermét vette át.

Barabás Miklós.
(Márkusfalva, 1810-Budapest, 1898.)
Műterem: Budapest, Úri és Korona u. sarok. 1861 október-1864 
Adattár: 0091, 0157, 0263, 0545.
Irodalom: Barabás Miklós Önéletrajza. Kolozsvár 1985, 149; Barabás Miklós: 
Festészet és fényképezés. Koszorú, 1863, 612-616; Barabás ünnep. F. L: 1887, 
64-65; Kankovszky Ervin: A magyar fényképezés lovagkora. 1943, 73; Fejős 
1957, 253; Fejős 1958, 216; Karlovits-Beke 1979, 15; M űvészet 1981, 504; Lyka 
1984, 26; Kincses 1993, 78; Kincses 1993, 15., 60; Szilágyi 1996, 133. 204. 209. 
216. 319; Szakács 1997, 46; Simon 2000. 39.
Életrajzi adatok: Az erdélyi származású festőművész 1861-ben Pesten, az Úri 
utcában, Fajth János optikussal társulva, fényképészeti műtermet nyitott. A 
következő évben már ő az egyedüli tulajdonos. Segédje ekkor veje, Szegedy

Balassa Ferenc.
(-)
Műterem: Arad, Waitzner János u. 2. 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 108. 
Életrajzi adatok:

1910 k.

Balázs Miklós.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Teleky u. 4. 1914-1915 előd: Náth János



Maszák Hugó, aki Kolozsvárott, Veress Ferencnél tanulta a mesterséget. Alig 
egy pár évet foglalkozott a hivatásos fényképezéssel, de műkedvelőként a 
későbbiekben is fényképezett. Erdélyhez - és Kolozsvárhoz - szoros szálak 
fűzték, hiszen Henriett nevű leánya Demjén László kolozsvári könyv- 
kerekedőhöz ment férjhez. Veress Ferencnek jó barátja, alapító előfizetője 
volt a Fényképészeti L a p o kn a k . Műtermét utóbb „Louis és Társa” működtette, 
s melyet végül az Arany János és Kossuth Lajos fényképeiről elhíresült Ellinger 
Ede lendítette fel.
Önéletrajzában írta: (1985, 149.) „Látván azt, hogy a fényképészeink milyen 
nagy haszonnal űzik e mesterséget, magam is megpróbáltam egy fényképészeti 
műterem fölállítását. De ezen nagyon sokat vesztettem, s ezért 1864-ben még 
veszteséggel is túladtam rajta”.
A kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjteményében. gr. Kemény Gábor 
erdélyi politikus, Kereskedelmi miniszter fényképe az ő munkája. (Jelzet 
IK/11-1807/59)

Barla Dénes.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Magyar u.122. 1914
Adattár: 0864.
Irodalom: Kolozsvári Cím és Lakásjegyzék az 1914 évre.
Életrajzi adatok:

Barth, Gottfried.
(-)
Műterem: Temesvár. 1841

Brassó. 1842
Bécs, Naglergasse 282. 1850 u.

Adattár: 0015, 0020.
Irodalom: A n h a n g  zu m  Temeswarer W ochenblatt. Temesvár. 1841. dec. 18. 51 
sz., 622-623; Hans Frank 1981, 93. Gottfried Barth, Wien Stadt, Naglergasse 
282. Urn 1850; Szilágyi 1996, 221. 319.
Életrajzi adatok: Neve 1841-ben tűnt fel Temesváron, a következő évben már 
Brassóban hirdeti dagerrotip-felvételeit. 1850-ben, mint bécsi fényképészről 
írtak. Tisztázandó még a híres erdélyi (nagyszebeni) Barth nyomdászcsalád- 
dinasztia és fényképészünk között lehetséges családi kapcsolatok kérdése.

Békés Gyula. Udvari fényképész.
(-)
Műterem: Nagyszalonta. 1910-1920

Arad Stojkovits és Békés. 1918
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Gyula, Fő tér 38., Városház u. 8. 
Orosháza, Supkegel ház. 
Békéscsaba, Fő tér.

1900-1930
1904
1910-1920

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Szakács 1997, 109.
Életrajzi adatok: Stojkovits Iván az 1890-es években Fehértemplom nevű 
településen is működtetett egy fényképészműtermet.

Békésy József.
(Miskolc-Kolozsvár, 1875.)
Műterem: Kolozsvár, Bel-Monostor u., Apor-házl850 k.

Kolozsvár, Bel-Magyar u., Tauffer-ház.1855-60 k. 
Erdély-vándorfényképész 1860 k.
Marosújvár. 1860 k.
Kolozsvár, Fő tér, Incze ház. 1874-1875

Adattár: 0066, 0139, 0287, 0311
Irodalom: nn: Békésy József chromophotohraphiai. K ele t. 1874. január 21/16 
sz, 67; Miklósi 1984, 41-43; Békésy Károly: Életem története (kézirat). 60, 62, 
83, 84. Apja, Békésy Károly fényképész tevékenységéről ír.; Én édes szülőváro
som. Szemelvények Békésy Károly „Életem története” című munkájából. 
Utunk. 1971. aug. 19. 33.
Életrajzi adatok: Eredetileg sapkagyártó mester volt. 1849 után a Kossuth- 
bankók elértéktelenedése miatt tönkrement, majd fényképészeti műtermet 
nyitott Kolozsváron a Bel-Monostor és Mátyás u. sarkán álló Apor-házban. 
Műtermét innen egykor a Bel-Magyar utcai Barassai líceum helyén álló 
Ákoncz-házba költöztette. Később vándorfényképészként járta Erdélyt. Neve 
az 1870-es évek közepén tűnt fel ismét Kolozsváron, amikor a Főtéren volt 
műterme. 1875 után hunyt el.

Békésy Károly.
(Kolozsvár, 1850. február 14,-Kolozsvár, 1938. december?)
Műterem: Erdély- vándorfényképész 1865 k.

Kolozsvár, Bel Magyar u. 1864
Adattár: 0675.
Irodalom: Én édes szülővárosom. Szemelvények Békésy Károly „Életem 
története” című munkájából. U tunk. 1971, aug. 19. 33. 1189. 6-7; Miklósi 1984, 
44; Săvulescu 1985, 6.
Életrajzi adatok: Az államtudományok doktora, az alkotmányi politika magán
tanára a kolozsvári egyetemen. A jogot Kolozsváron és Budapesten végezte. 
Egyik alapítója -1914-ig igazgatója- az Erdélyi Iparfejlesztő Egyletnek. Fadrusz 
János barátja volt. Szerkesztette a Kelet (1875-1881), majd a Kolozsvári K özlöny  
(1882-1886) című napilapokat. Tehetséges képzőművész, diákként Orbán



Balázs monumentális művéhez több rajzot készített. A párizsi világkiállításon 
két nagyméretű Kolozsvárt ábrázoló festményével szerepelt. Gyermekkorában 
fényképész apja mellett inaskodott, s mint ilyen egy ideig Marosújváron is dol
gozott. Az 1920-as években megírta életrajzát, mely sok érdekes város- és 
fotótörténeti adatot tartalmaz.
Levéltár:
a.- Békésy Károly: Életem története.
A kvári Akad. Lvtár. Kézirattár. Jelzet: Ms. R. (Manuscriptum Reformatum) 
1860. 224. (Fotótörténeti és családtörténeti vonatkozású adatok)
(20. old.). „Kolozsvári fényképész, Veress Ferenc, a Békésy-családról egy nagy 
képet vett fel”.
(32. old). „Apám kolozsvári iparos polgár volt és több segéddel munkálkodó 
nagy sapkagyártó műhelyt tartott fenn. A magyar honvédség számára szállítot
ta a sapkákat (...) de a Kossuth-bankók elértéktelenedése miatt apám tönkre
ment, sohasem tudott többé talpra állni. Anyám apáczai Szabó Júlia (+  1898) 
vagyonkája: bértfűi, békási, szentgyörgy-hegyi szőlők, ékszerei, mind mások 
tulajdonába kerültek. Én nyitottam meg az egymásután következő gyermekek 
tizenhármas számú sorát (...) Herepei Gergely jóakaróm hasonnevű apja 
keresztelt meg, Csatári Zsuzsanna segített, hogy megnézzem a napot, Barabás 
Károly és neje, Tauffer Karolina tartottak keresztvíz alá...”
(33. old). „Apám, Békésy József Miskolcon született, apja, anyja korán elhal
tak, és mind árva fiú alig részesedett nevelésben”
(34. old). „A forradalom után azt hiszem még néhány évig édes apám a sapka 
készítésével kísérletezett, de a polgári ember nem viselt sapkát, az osztrák 
katonák részére pedig Bécsbe készítették. Emlékszem, hogy a mostani Mátyás
király és Unió utcák sarkán, a régi báró Apor házban, az utcára nyíló műhelybe 
- mely egyszersmind lakásunk is volt (...) ritkán látogatták a rendelő 
vendégek.”
(60. old.). „Apám iparos foglalkozása, a sapkagyártás felmondta a szolgálatot 
a család fenntartására és más kenyérkereset után nézett. Ekkor terjedt a vilá
gon a Dagerrotipya helyett a papírra átvitt fényképek készítése, s ez a 
jövedelmezőnek ígérkező könnyebb foglalkozás ragadta meg figyelmét. A 
fotográfia mai egyszerűsége és fejletsége mellett alig képzelhető el a 
tapogatódzó kezdet nehézségeit. Valódi fényérzékeny gépek és lemezek még 
nem léteztek, s csak az éles körvonalakkal dolgozó lencsék is nagy áron voltak 
beszerezhetők. Munkájához közönséges üvegesnél vágott lemezeket és papír
kereskedésekben található papírokat maga a fényképész preparálta. A beren
dezkedés, a mindegyre felmerülő új módszerek megvétele, betanulása magával 
vitte édesanyámnak még megmaradt földbirtokát és összes családi ékszerét 
anélkül, hogy jeleneztek volna az emberek, akik gyönyörködni óhajtottak volna 
képmásaiban. A nyomor és a belőle oly hamar burjánzó családi viszály feldúl
ta a békés fészket. (...) Az utcára nyíló bolthelyiséget csakhamar fel kellett 
adni, s az udvarban húzódtunk meg...”



(62. old.). „Fényképek készítéséhez a sötét és népes Apor-ház udvara alkal
matlannak bizonyult és mi átköltöztünk a Magyar-utcában, az unitárius temp
lomtól a második házban, a Tauffer udvarba. Egy szűk kis udvari szobácska 
volt a lakásunk, a mely mellett a pincelejárat volt a fényképészeti műhely, a 
sötét kamara (...) Most is megvan azon időkből drága anyám képe, amelyen az 
elfojtott kacagásnak bájos vidámsága ül az arcán”.
(69. old.). „A Belső Monostor utcában az Apor-házzal szemben volt a sok lép- 
csőjű Ákoncz-féle ingyenes kereskedés, a déli soron a Kribli-házban 
Urlakynak, az elfeledett kolozsvári festőművésznek (és fényképésznek -
m.s.cs.), aki sok kitűnő aqvarelle arcképpel ajándékozta meg a város”
(83. old.). „Ezalatt a fényképészet mestersége sehogy sem hozott elégséges 
jövedelmet családunk fenntartására. Talán három fotográfus sok is volt a kis 
Kolozsvárnak, s atyám versenytársai, Veress Ferenc, a ki eredetileg 
aranyműves volt, Budai a szabó, modern üvegházakban végezvén a 
felvételeket, a szemetes, szűk szabad udvarban és pincelejáratokban kon- 
tárkodó fotográfus elől, akaratlanul is elhódították a megrendelőket. Anyám 
panasza folyton hangzott, hogy nincs kereset, sok a gyerek, örökös volt a vád 
létezésünk miatt (...) Atyám kénytelen volt elhagyni Kolozsvárt és a kisebb 
vidéki városokat kereste fel, a hol rendszerint hosszú időre megfeledkezett 
családjáról. Télen át pár hóra visszatért és a művészet mellett üzleti kilátá
sokról sem feledkezett meg. Besztercéről sok szekér hagymát, Nagyszebenből 
nagy fazekakban fagyasztott zsírt hozott magával, amelyeket édes anyám a pia
con maga értékesített pár havi nyugodt családi élet biztosítására (...) Atyám 
Marosújvárra készült, hol nem volt fotográfus, s miután mindig panaszkodott, 
hogy a sok kenyérfogyasztó mellett, soha senki nincs segítségére, engem, a 
legidősebb gyermeket, magával vitt fényképész inasnak Marosújvárra.”
(84. old.). „Új pályámon az okból sem teremtek babérok, mert igen kevesen 
akadtak, akik magukról apám segítségével képmást óhajtottak készíteni. A 
postán alig adtunk fel haza címzett pénzes levelet és bohó anyás gyermek 
létemre állandóan írdogáltam a hónlevőknek, ami apámat módfelett bosszan
totta”
b.- A Kolozsvári Ref. Egyházközösség Levéltára. Keresztelések anyakönyve.

71/27. 216 1. Békésy Károly született: 1850. febr. 14.
Keresztelte Herepei Gergely 1850 febr. 16.
Szülei: apja Békésy József, anyja Szabó Julianna.
Keresztszülei: Barabás Károly és neje Tauffer Karolina.

Testvérei: Juliánná (1851. XII.26); Ida (1854. VII. 27-1855. VIII.5/); József 
(1858. X.10) Sándor (1860. VII. 20); Teréz (1862. II. 21); Géza (1865. XII. 25) 
- Sámi László keresztelte; Gyula (1867. XI. 18.-1870. XII. 28); Anna (1873. VIII. 3)
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Bethlen János gróf. Műkedvelő fényképész az 1850-es években.
(-)
Műterem:
Adattár:
Irodalom: Fóris 1972, 140-141.
Életrajzi adatok: az 1850-es években fényképezéssel is foglalkozott. Erről két 
korabeli levél is beszámol, amelyet Bethlen Apor Károlyhoz írt 1854-ben. 
Levéltár: Bethlen János Apor Károlyhoz írt levelei.
(1854. jan. 3) „Alig várom, hogy saját munkád által dolgozott képmásodat bír
jam, de gondolom, hogy az én képemet még is előbb fogom néked 
kézbesíteni”.
(1854. május 12) „Mikó itt Bécsbe (...) a tegnap vette az első pradutiot a pho- 
tographiaba egy professortol - én eléggé biztattam, hogy oltsobban fogom taní
tani (...) de nem hitt nekem”

Benedek Mór.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Kapuczinus u.76. 1862-1937
Adattár:
Irodalom: C ím tár 1904, 114; C ím tár 1914, 55; Fotografia 1922. okt. 30; Cornea 
1999, 10. 18. 23. 27. 45. 54. 66.
Életrajzi adatok: 1937 és 1945 között a műterem „Gáspár fotó” néven 
működött.

Benesch Ernő.
(-)
Műterem: Oravica, Fő u. 55. 1900-1920
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Sávulescu 1985, 6; Szakács 1997, 109.
Életrajzi adatok:

Beránek József.
(-)
Műterem: Temesvár, Liget u., Gyárkülváros. 1885-1898 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Szakács 1997, 109.
Életrajzi adatok:

Berg, Wilhelm.
(-)
Műterem: Brassó, „Golden Krone” szálló. 1847 
Adattár:
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Irodalom: Dr. Huttmann: Anfänge der fotografie. Volkzeitung. Brassó, 1966. 
aug. 2. 663; Săvulescu 1985, 13-14.
Életrajzi adatok: 1847-ben olvasható hirdetése szerint: „új eljárás szerint” 
készíti felvételeit.

Berky Dezső.
(7-1899)
Műterem: Szatmárnémeti, Templom u. 621. 1870 k.

Szatmárnémeti, Deák tér 13. 1880-1898
Adattár: 0460, 0455, 0493
Irodalom: Szakács 1984, 43; Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 288. 319; Szakács 
1997, 109.
Életrajzi adatok: Veress Ferenc kolozsvári szaklapjának előfizetője.

Bernard Emil.
(-)
Műterem: Temesvár, Vorstadt-Fabrik. 1890-1900
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Szakács 1997, 109.
Életrajzi adatok:

Berze Gyula.
(-)
Műterem: Arad. 1890-1900.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1884, 43; Szakács 1997, 109.
Életrajzi adatok:

Biersitzky József
(-)
Műterem: Nagyvárad, Nagy Sándor u. 2. Pollak ház. 1871 
Adattár:
Irodalom: Nagyvárad. 1871. febr. 14. 36 sz.; Cornea 1999, 11. 16. 45. 69. 
Életrajzi adatok: A műtermet még abban az évben Rechnitzer János vette át,

Binder, Friederich.
(-)
Műterem: Bukarest, Mogoşoaie u. 1852-1853

Brassó. 1854 e.
Adattár:
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Irodalom: Săvulescu 1985, 8.
Életrajzi adatok: Legkorábbi adatok 1852-ből. Ekkor már Bukarestben él és 
dolgozik. Műtermének dagerrotip-felszerelését 1853-ban számolta fel, ekkor 
hirdeti A Vestitorul R om ănesc-ben  - többek között - a Brassóba készített 
városképeinek eladását.

Bíró József.
(1879-1953)
Műterem: Csíkszereda. 1900-tól.
Adattár:
Irodalom: Barabás László szóbeli közlése 1984-ből.
Életrajzi adatok: Bíró József 12 éves korában került Bukarestbe, ahol az 1893- 
ban alakult OPPELT W. cégnél tanulta a fényképész mesterséget. Bukarestből 
hazatérve, mint vándorfényképész kezdte el működését. 1900-ban Karcfalván 
van a lakása, műtermét Csíkszeredán nyitotta meg. Legkorábbról ismert 
fényképe egy balánbányai bányász, Eisler Huttmann, családját ábrázolja, aki 
1898-ban hunyt el. Ő fényképezte le az első gyímesi mozdonyt 1918-ban. Két 
fia és egy lánya volt, mindhárman fényképészek lettek. Bíró egy ideig a 
Csíkszereda város polgármestere-, majd a város Ipartestületének az elnöke is volt.

Blahó és Lányi.
(-)
Műterem: Abrudbánya. 1880 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 253; Szakács 1997, 149.
Életrajzi adatok: Blahó Edének műterme volt Besztercebányán (1875 k.), 
Aranyosmaróton (1882-1906) és Nagytapolcsányon (1888). Lányi személyéről 
közelebbit nem ismerünk.

Bloz, (Blösz, Blüsz) Carl.
(-)
Műterem: Brassó, Johannes-Neugasse 637. 1865-1880 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Săvulescu 1985, 14; Szilágyi 1996, 206; Szakács 
1997, 109.

Bodó P. iíj. és Varga B.
(-)
Műterem: Gyulafehérvár. 1870-1890
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 43; Szakács 1997 109.
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Boga Albert.

Műterein: Marosvásárhely, Kossuth 10. 1870-1890
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Bogdán Arthur.
(1883-1933)
Műterem: Kézdivásárhely. (önálló műterem). 1910,1928-1933
Adattár:
Irodalom: Ráday Mihály: Az utolsó lehetőség. Népszabadság. 2000. ápr. 22. 32. 
Életrajzi adatok: Bogdán Ferenc az első állandó kézdivásárhelyi fotóműterem 
tulajdonosának a fia. A mesterséget apja mellett tanulta. Első nemzetközi si
kerét 1910-ben érte el, amikor beküldött fényképeit aranyéremmel díjazta a 
Belga Nemzetközi Kiállítás zsűrije. A családi hagyomány szerint apja halála 
után, a műterem bezárt, s csak 1928-ban nyílt újra. Bogdán Arthúr 1910-ben 
nősült, felesége Veress Margit (1893-1960). Három gyermekük volt: Arthúr, 
Pál és a családi hagyományt folytató Bogdán Elemér (1914-1988). Az ő halála 
után felesége, lécfalvi Jakó Etelka (1915-1999)- aki szintén fényképészetet tanult
haláláig vezette a családi műtermet.

Bogdán Ferenc.
(1859-1918)
Műterem: Kézdivásárhely 1880 k.-1918

Kovászna. 1904
Adattár: Ráday Mihály: Az utolsó lehetőség. Népszabadság. 2000. ápr. 22. 32. 
Irodalom: Fóris 1972, 153; Szakács 1984, 43; Szakács 1997, 110.
Életrajzi adatok: Az örmény eredetű Bogdán család 1754 óta élt a városba, 
fényképészünk dédapja, Bogdán Keresztes ugyanis, ekkor kért a városi tanács
tól letelepedési engedélyt. Apja Bogdán István Péter (1815-1872), anyja 
Zakariás Anna Mária (1836-1915) volt. A családi albumban őriznek egy 
ismeretlen fényképésztől származó felvételt 1860-ból, amelyen az anyja ölében 
ülő Bogdán Ferenc mindössze egy éves. A családi hagyomány szerint, a mester
séget egy francia fényképésztől tanulta, aki egy ideig Kézdivásárhelyen dolgo
zott, míg ma is meglévő üvegtetős megvilágítású műtermét 1880 körül nyitotta 
meg a főtérről nyíló kis utcácskába, s melyet 1918-ban bekövetkezett haláláig 
vezetett. Az általa vásárolt fényképészeti gépek és felszerelések ma is 
„üzemképesek”. 1882-ben nősült, felesége egy ősi székely család sarja, hilibi 
Gaál Emma volt. Két gyermekük született, Blanka és Arthúr, közül ez utóbbi 
szintén fényképész lett. Apja halála után átvette és vezette a kézdivásárhelyi 
műtermet.

(-)



Bohus László br.

Műterem: Világos. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 175; Szilágyi 1966, 60. 143. 195. 254. 270. 319; Szakács 
1997, 110.
Életrajzi adatok: Amatőr fényképész volt, számos kiállítás résztvevője és kitün
tetettje.
Kiállítások: 1890 - Budapest, Műkedvelő Fényképészek Kiállítása.

Teleky Géza érem.
1896 - Budapest, Millenniumi Kiállítás. - Kiállítási érem.
1899 - Arad, Az Aradi Amateutr Club kiállítása.
1907 - Arad, I. Országos Művészi Fényképkiállítás.
1909 - Budapest, Az Amatőr I. Országos Díjpályázati 

Fényképkiállítás.
1909 - Drezda, Nemzetközi Fényképészeti Kiállítás.
1910 - Budapest, Nemzetközi Fényképkiállítás. - Ezüstérem.
1914 - Budapest, A Photo Club Kiállítása.

Bolyai Farkas.
(1775-1856)
Műterem: Marosvásárhely. 1839
Adattár:
Levéltár: Bolyai Farkas levele Rajka Péter egykori tanítványához Kolozsvárra. 
„Marosvásárhely 1839 21 Febr. Kedves Rayka ur!
Gyönyörű találmány az Obszcura Camera kép fixirozása: mihelyt mondották, 
elébb úgy mint van azon színekkel lehetetlennek mondottam, de azonnal 
ígérem, hogy edj ot & feketén fixálok-s úgy mondották, hogy csak sötéten 
is marad meg. -A  gondolat szép-s tökéletesítését s nagy következéseit 
várható.” (Közli: Fóris. 1972. 137-138).
Irodalom: Erdélyi 1971. 13; Tőry 1982/1, 19; FV 1898-Chochol, 146; Miklósi - 
I- 1990/4., 25; Kincses 1993, 13; Szilágyi 1996, 5. 320; (Imreh Lajos: A gép
gyártó Rajka Péter. In. Erdélyi hétköznapok. 1750-1850. Bukarest. 1979. 269- 
283); Simon 2000. 15. 45.
Életrajzi adatok: 1839-ben, a kolozsvári Rajka Péter (1807-1876) gép
gyártóhoz írt levelében, az általa végzett fényképészeti kísérletekről ír. A 
kutatók körében sok vitát kiváltó levelének jelentőségét az adja meg, hogy 
amikor az íródott (1839. február 21-én), az eljárás pontos leírása még nem 
történt meg, ugyanis Aragó csak 1839. augusztus 15-én ismertette azt a Francia 
Tudományos Akadémia ülésén. így Bolyai -  feltehetően -  nem ismerte 
Daguerre találmányának lényegét, ami azt jelenti, hogy egy általa kidolgozott 
eljárás segítségével sikerült neki fényképeket előállítani.

(-)



Borsos és Doctor.
Borsos József (Veszprém, 1821.-Budapest, 1883.)
Doctor Albert (1818-1888).
Műterem: Budapest, Országút 42. Borsos és Doctor. 1861-1870 

Arad, Bohus-ház. Borsos és Doctor. 1862
Budapest, Deák u. 4. Koller és Borsos u.f. 1870-1875 

Adattár: 0096, 0099, 0100, 0174, 0297, 0298, 0305, 0328.
Irodalom: Fejős 1958, 216; Erdélyi 1971, 15; Karlovits-Beke 1979, 16; 
Művészet 1981, 505; Tőry 1982, 45; Lyka 1984, 26; Miklósi -I- 1990/4., 27; 
Szilágyi 1996, 157. 224. 226. 227. 320; Simon 2000. 39.
Életrajzi adatok: Borsos József festőművészből lett fényképész, (1868-tól udv. 
fényk.) 1861-től Doktor Alberttel társulva nyitottak műtermet a régi 
Botanikus-kertben. Fényképészeti iskolát is • alapítottak, melynek vezetője 
Szentkuthy István volt. 1870-ben Doctor otthagyta a vállalkozást és csak 1877- 
ben társult ismét a Borsos céggel. Ekkor (1875-től) már Borsos veje, Varságh 
Imre is cégtulajdonos. 1862-ben Aradon is nyitottak műtermet. 1874-ben a cég 
üzletvezetője Koller Károly, 1876-ban, egy rövid időre, Vastagh György is a 
műterem alkalmazottja (társtulajdonosa?) volt.

Botár Imre.
(1846-Torda, 1906.)
Műterem: Torda, Főtér. 1875-1909

0

Torda. Botár és Mosontzky. 1882-ig
Torda. Jánossy és Botár. 1900 u.

Adattár: 0347, 0416, 0448, 0449, 0474, 0475, 0492, 0495, 0531, 0626, 0639, 0804 
Irodalom: Jankó János: Őszinte szó a nem létező tordai múzeumról. 
Aranyosvidék. 1892. augusztus 14/33 sz.; R. Ardelean, A. A. Rusu: Botár Imre 
şi colecţia sa de antichităţi. (Botár Imre és az ő régészeti gyűjteménye) ACTA 
MVSEI POROLISSENSIS III. Zilah. 1979, 387-409; Szakács 1984,44; Kincses 
1993, 60. 61; Szilágyi 1996, 41. 44, 105. 320; Szakács 1997, 110.
Életrajzi adatok: A katolikus iskola kántortanítója volt. 1878 előtt elsajátította 
fényképészet mesterségét. Ekkor nyitotta első műtermét, melyet később 
Mosontzky Henrikkel társulva 1882-ig tartott fenn, kinek halála után egy ideig 
egyedül vezette azt. Hosszú éveken át Torda város fényképésze volt 1900 után 
egy bizonyos Istvánffyval-val társult, akivel haláláig dolgozott. Sírja a tordai 
temetőben az 1980-as évek végén még megvolt. 1886 után Botár egy értékes 
régészeti gyűjteményt állított össze. Az általa gyűjtött emlékek jórészt Torda 
város és környékén kerültek a föld felszínére. 1894-ben, Téglás István régész 
itteni megjelenésével gyűjtési lehetősége megcsappant, s ezért 1897-ben Botár 
megpróbálja eladni gyűjteményét. Ennek érdekében - leírással kiegészített - 
fényképpannót állított össze. 1915-ben az Erdélyi Múzeum gyűjteményébe 
került kézirat felirata: L ajstrom a azon róm ai időbeli tárgyaknak, m elyeket



Tordán, a róm ai Potaissa helyén találtak a szőlőm űvesek, k ik tő l össze gyűjté B otár  
Im re tanító  1866-tól 1897-ig (Kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyűjteménye. MS 
3269 sz.). A Fényképészeti L a p o k  egyik legszorgalmasabb írója, szakcikkeit a 
helyi (tordai) lapok is közölték
Botár Imre írásai: A fényképészek és az állandó fényképek. H aladás. 1877. 
dec. 26. 63 sz.; A híres Kroh-féle gyors levételéről. F. L. 1882/2. 26-28; A száraz 
kezelésről. F. L . 1883/1. 8-11; Célszerű lámpa a száraz kezeléshez. F. L. 
(1884/1. 14-15; A száraz lemezekről. F. L. 1884/3. 55-57; Egy, a szárazlapok 
előidézésénél tapasztalt akadály. F. L . 1884/10. 197-199; A fényképek 
színezéséről. F. L . 1886/3. 66-67.

Bömches (Bömsches, Böhches) Carl.
(-)
Műterem: Brassó, Klostergasse 12. 1860-1865, esetleg 1880-ig.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 44; Sávulescu 1985, 14; Szilágyi 1996, 206. 320; 
Szakács 1997, 110.
Életrajzi adatok:

Bratu Ştefan (István).
(-)
Műterem: Orsóvá. 1878-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 44; Szakács 1997, 110.
Életrajzi adatok:

Briegel József Henrik
(Pirmasens, 1854, vagy 1857. március 21.-Nagyszeben, 1942. augusztus 16.)
Műterem: Nagyszeben, Elisabethgasse 30. 1885

Nagyszeben, Hammersdorfergasse 5. 1887 
Nagyszeben, Jungevaldstrasse 6. 1889
Nagyszeben, Gerlizigasse 6. 1892
Fogaras, Kommendáns tér 323. 1893-1910
Nagyszeben, Langgasse 11/A. 1911
Nagyszeben, Feldgasse 11. 1926 (ifj. Briegel)

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 162.
Életrajzi adatok: 1883-ban Bukarestből telepedett át Nagyszebenbe, ahol első 
műtermét 1885-ben nyitotta. 1893 után Fogarason „a várkapuval szemben” 
volt műterme. 1920 után műtermét fia ifjabb J. H Briegel (sz. Nagyszeben 
1885. jún. 6.) vette át.

105



Buda Elek.
(1812- 1890)
Műterem: Nagyenyed. 1840 u.

Alvinc. 1840-1880
Adattár: 0472, 0542, 0752
Irodalom: Fejős 1957, 253; Erdélyi 1971, 12; Karlovits-Beke 1979, 8; Tőry 
Klára: A kép elveszett - az írás megmaradt. Fotóm űvészet. 1982/1, 45; FV 1989 
- Kincses, 53; Miklósi - II- 1991/1. 45; Kincses 1993, 12., 29.,30., 43., 60., 78; 
Szilágyi 1996, 40, 209. 320; Simon 2000. 28.
Életrajzi adatok: Alvinci földbirtokos, és jeles természetbúvár volt. Talán id. 
Zeyk Miklóstól kapott kedvet a fényképezéshez. Anton G. Martin híres 
Handbuch der Photographie című könyvében (1851) több receptet közölt tőle. 
1852-ben Veress egy ideig nála lakott és dagerrotípizálni tanult tőle. Élete 
végéig kapcsolatban maradtak, ezt gyakori levélváltásuk igazolja. Alapító elő
fizetője, néha cikkírója volt a Fényképészeti Lapoknak. írásai: A chromotyp új 
módosítása. (F. L. 1883/12. 246-247.)

Budai Károly.
(1810 k. - Kolozsvár, 1873. április 5.)
Műterem: Nagyenyeden. 1840 u.

Kolozsvár. 1860-as évek e.
Adattár: 0076, 0153, 0201, 0250, 0268, 0348.
Irodalom: Fitinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás 
közelmúltjából. Budapest 1900, 104; Fejős (Veress Ferenc) 1957, 215; Fejős 
1957,253; Erdélyi 1971,12; Békésy Károly: Életem története. U tunk  1971, aug.
19. 33/1189. 6-7 1; B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Bukarest. 1977, 
191; Săvulescu 1985, 6; Frank 1891, 94; Tőry 1982/1. 45; Miklósi 1983, 415; 
Miklósi 1984, 41; FV 1989- Kincses, 53; Miklósi - II- 1991/1, 45; Kincses 1993, 
29. 30. 41. 78; Szilágyi 1996, 16. 30. 320; Simon 2000. 28. 55.
Életrajzi adatok: Szabó, fényképész és aranyműves. Veress Ferenc szerint 
Nagyenyeden, Zeyktől dagerrotípizálni, Fitinger szerint, Bécsben talbotípiát 
tanult készíteni. 1850-ben -  mint özvegyember - vette feleségül a szintén 
megözvegyült Pap Zsuzsannát, Veress édesanyjának húgát, s ekkor, mint 
aranyműves akar Nagyenyedről Kolozsvárra költözni az enyedi tanács kedvező 
ajánlásával. Békésy Károly kéziratos önéletrajzában megemlíti Budai nevét, 
aki az 1860-as évek elején fényképész volt Kolozsváron. Â korabeli kolozsvári 
sajtóban ilyen jellegű adatra nem bukkantam. Arról viszont olvasható, hogy 
1866-ban arany és ezüstműves műhely tulajdonosa Kolozsváron, a Piacsor 167 
szám alatt. 1873-ban bekövetkezett halálakor, zálogházi becsüsnek írták a hely
béli lapok.
Levéltár:
a.- KvÁLvt- Matricola Copulatorum (Házassági matrikula), Tom. VI. 71/52, 

1854-1857. 44.
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Házasság időpontja: 1850. július 12. (Eskető pap: Ágoston Károly) 
Férj: Budai Károly. Katolikus, özvegy, aranyműves.
Feleség: Pap Susanna, katolikus, özvegy. (Veress Ferenc édesanyjá 
nak, Pap Évának a testvére volt. Született Kolozsváron 1822. okt. 31-én, 
elhunyt uo. 1872 szept. 8-án, házassága 22-ik, élete 56-ik évében. 
Szülei: Jakobus Papp és Anna Javorantzki)

b.- Bunta Magdolna kolozsvári művészettörténész közlése (1986. december 3.) 
Budai Károly 1851. február 8-án állt be a céhbe. (KvÁLvt. Ötvös céh regestru- 
ma). A korabeli előírások szerint, ha nem volt céhbeli mesterek gyermeke, 
akkor 4 év volt az inasidő, s így semmi esetre nem lehetett Veress Ferenc 
tanítómestere, aki - mint ötvös - vizsgamunkáját 1849-ben tette le Kolozsváron. 
(Kőszegi Elemér: Magyarországi ötvös céhek a középkortól 1867-ig)

Buges Lajos.
(-)
Műterem: Székelykeresztúr. 1910-1920 k.
Adattár:
Adatközlő: Volfkori László (2000. október 10.)
Életrajzi adatok: Fényképei a kézdivásárhelyi Városi Múzeum 
gyűjteményében.

Büchner Hermann.
(Altenburg Sashen-Zittau, 1821. december 21.-Nagyszeben 1890. november 8.)
Műterem: Nagyszeben. 1846-1852

Brassó. 1853
Nagyszeben, Reispesgasse 391. 1860
Nagyszeben, Heltauergasse 134. 1865- 1870
Nagyszeben, Heltauergasse 140. 1870-től
Nagyszeben, Reispergasse 391.
H. Büchner-A. Ziegler. 1863-1865
Nagyszeben, Heltauergasse 134.
H. Büchner-A. Ziegler. 1865-ben

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 44; Sávulescu 1985, 14. 16; Kincses 1993, 12. 34; 
Szilágyi 1996, 206. 320; Klein K. 1996, 162-163; Szakács 1997, 111.
Életrajzi adatok: Neve 1846-ban, mint Nagyszebenben is dolgozó vándor
fényképész vált ismertté. 1860-ig jobbára vándorfényképészként dolgozott, 
Kincses szerint brassói műtermét 1853-ban nyitotta, nagyszebeni műterméről
1860-tól tudunk. 1863-1866 között Zigler Aloissal közös műtermet tartotta 
fenn.
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Camilla. Glatz Tivadar örököse

Műterein: Nagyszeben. 1877
Adattár:
Irodalom: Szakács 1977,111.
Életrajzi adatok:

Celnay Gyula (Julius).
(-)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 7. 1911
Adattár:
Irodalom: K, Klein 1996, 166.
Életrajzi adatok: Philipp Salzinger - Celnay Julius

Ciehulski Péter Pál.
(-1905 k.)
Műterem: Erdély. 1860 k. vándorfényképész.

Marosvásárhely, Hajós köz 303. 1865-1885
Marosvásárhely, Ciehulski és Wargha. 1874-1880 
Marosvásárhely, Ciehulski és Csonka. 1880-1893 (Csonka Géza) 
Miskolc, Széchenyi u. 12. Vay ház. 1900 k.

Adattár: 0160, 0165, 0170, 0467, 0507, 520/A.
Irodalom: Miklósi 1984, 11; Szakács 1984, 44. 45; Tárcái. 1986. 26; Miklósi -I- 
1990/4, 25; Kincses 1993, 41. 60; Szilágyi 1996, 206. 320; Szakács 1997, 111. 
Életrajzi adatok: Marosvásárhelyi műtermét 1866-ban nyitotta meg, de ismert 
több olyan felvétele is, melyen „szállítható műtermében” készített. Tagja a 
Veress kolozsvári lapja körül kialakult szakember gárdának. Tárcái szerint, 
1900-ban egy ideig Miskolcon is volt műterme.
A kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjteményébe, Apor Károly a 
marosvásárhelyi Királyi Tábla elnökének arcképe (Jelzet: IA/19-1852/59.), és 
az 1875. Febr. 21-én, élete 63-ik évében elhunyt gr. Bethlen László fényképe 
(Jelezet: IB/47-2121/59) is az ő munkája. Marosvásárhelyen hunyt el.
Levéltár: Ciehulski Péter Pál fényképész halotti jelentése.
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár. Halotti jelentések gyűjteménye, 9399 szám. 
Alulírott és az összes rokonok szomorodott szívvel tudatják, hogy / Ciehulski 
Péter Pál fényképész, volt cs. és k. gyalogsági főhadnagy / f. hó 19-én reggel 8 
órakor, életének 74-ik évében megszűnt élni / Porait f. hó 21-én délután 4 
órakor fogjuk a Szent-György utca 45. Szám / alól, a róm. kath, sírkertben 
nyugvó felesége mellé helyezni. / Nyugodjék békével / Ciehulski Erázmus ny. 
cs. és kir. alezredes és a rokonság.

(-)
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Cloos Ida.
(Szamosújvár, 1899. február 22.-Szászsebes, 1976. augusztus 4.)
Műterein: Szászsebes. 1919-1968
Adattár:
Irodalom: K. Klein, 1993, 89.
Életrajzi adatok: Szászsebes első fotográfusának, Schneider A Emilnek, (1849- 
1917) leánya. A mesterséget apja mellett tanulta meg, majd mellette dolgozott 
1917-ig. Önálló műtermet 1919-ben férjével Cloos Viktorral nyitott, 1968-ig 
fényképészként dolgozott.

Cloos Viktor.
(Gyulafehérvár, 1890. július 7.-Szászsebes, 1968. május 14.)
Műterem: Szászsebes. 1919-1930,1935-1937,1952-1968
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1993, 89.
Életrajzi adatok: Retusőrként kezdte a szakmát Fischer Emil nagyszebeni 
műtermében. 1919-ben feleségével, Idával önálló műtermet nyitott 
Szászsebesen. 1958-től a romániai Fényképész Szövetség vezetője. Szakmai 
hagyatéka (számos műemléképületet magában foglaló negatívgyűjteménye) a 
szászsebesi múzeum gyűjteményében van.

Czeck Rudolf.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Grosser ring 19. 1909-1917
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 163.
Életrajzi adatok: A műtermet 1909-ben Molnár Gyulától vette át, utóda 1917- 
től Kunte Rudolf volt.

Czerni Antal.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1863
Adattár: Korunk. 1863, V. 29. (62).
Irodalom: Miklósi 1984, 43.
Életrajzi adatok: Egyetlen adatunk szól munkásságáról, mely szerint 1863-ban 
„mozgó fényképmutató csarnokban” készíti a felvételeit.

Császár József.
(1852 k.-Brassó, 1911. április 20.)
Műterem: Kolozsvár, Külnonostor u. 5. 1880-1887

Császár és Feismanter. 1880-1890
Kolozsvár
Meinhardt Ágoston és Császár József 1900 u.

Adattár: 0458, 0462, 0556, 0604.



Irodalom: Szakács 1984,45; Miklósi 1984,47; Szakács 1997,111; Kincses 1993,21. 
Életrajzi adatok: Kolozsvári műtermét 1880-ban nyitotta, neve 1883-ban tűnt 
fel a helyi sajtóban, amikor a város Főterén lebontásra ítélt un. Nagy- 
lábasházról fényképeket készített. Később Feismantekkel, majd Meinhardt 
Ágostonnal is társult. 1911-ben, 59 éves korában hunyt el Brassóba. Kolozsvári 
műtermét Papp Ferenc vette át 1890-ben.
Levéltár: Császár József fényképész halotti jelentése.
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Halotti jelentések gyűjteménye. 9894 szám. 
Halotti jelentés: Tutsek E. temetkezési intézete. / A „ Brassói Lapok „ 
nyomdája, Kapu-utca 64. / Özv. Császár Józsefné, szül. Knauer Lujza, mélyen 
megszomorodott szívvel tudatja így a maga, valamint gyermekei nevében, hogy 
forrón szeretett jó férj, gondos édesapa, sógor és rokon / CSÁSZÁR JÓZSEF 
/ fényképész / f hó 20-án reggeli 8 órakor, élete 59-ik, és boldog házasságának 
31-ik évében hosszas szenvedés / után az Úrban csendesen elhunyt / Drága 
halottunk földi maradványait f. hó 22-én, szombaton d. u. 3 órakor fognak a / 
bolonyai róm. kath. temető halottas házából a családi sírba örök nyugalomra 
helyezni. / Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. / Brassó, 1911. Április hó 20-án.

Csejdy Lajos.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. 1882

Miskolc. 1884
Gyulafehérvár, Erzsébet szálló udvara. 1890-1900 

Adattár: 0429, 0436, 0465, 0497.
Irodalom: Szakács 1984, 45; Szakács 1997,111.
Életrajzi adatok: Székely származású, Székelykereszturon Molnár Istvánnál 
tanult. Dolgozott Szatmáron (1882), Miskolcon (1884), majd 1890 és 1900 
között Gyulafehérváron volt műterme. A Fényképészeti L a p o k  munkatársa.

Csíky Imre.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1879 k.
Adattár: 0366, 0371.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1879-ben részt vett a székesfehérvári Országos Kiállításon.

Csillagi Lajos.
(-)
Műterem: Arad, Aczél Péter u. 2. 1880-1890

Arad, Aczél P. u. 2. Csillagi és Rutkai. 1890-1990 
Újpest, Fő utca 48. (saját ház). 1907 k.

Adattár:
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Irodalom: Szakács 1984, 45; Szakács 1997, 112.
Életrajzi adatok: Aradon fényképésztársa Rutkai Fülöp.

Csízhegyi Sándor.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Híd (Wesselényi) u. 3. 1898-1910

Kolozsvár, EMKE tér 10. 1905
Kolozsvár, Mátyás-király tér 26. 1910-tól.

Adattár: 0721, 0738, 0785, 0788, 0793, 0800, 0830, 0864.
Irodalom: Miklósi 1983, 418; Szakács 1984, 45; Szakács 1997, 112.
Életrajzi adatok: Kolozsvári származású. Apjának, id. Csízhegyi Sándor fér
fiszabónak, a Karolina (Múzeum) téren volt magánháza. Első, Híd (Dózsa 
Gy.) utcai fényképész műtermét, 1898. május 28-án nyitotta meg, miután 
„hosszas külföldi tanulmányutón” vett részt. 1905-ben már az EMKE (Avram 
láncú) téren-, 1910-ben már a Főtéren volt műterme. Ez utóbbit még abban az 
évben Dombi Elek vette át. Főleg gyermekfényképezésre szakosította magát, s 
mint ilyen fényképeit aranyéremmel tüntették ki a Budapesti Országos 
Kiállításon.

Csonka Géza.
(-)
Műterem: Marosvásárhely, Ciehulski és Csonka. 1886-1893

1896-1910 Ciehulski u
u: Horváth és Tsa. 

1907 u: Csonka és Tsa 
1905-07 u: Csonka és Tsa

Marosvárárhely, Szentkirályi u.
Marosvásárhely, Fő-tér Apolló-ház 
Marosvásárhely, Kossuth Lajos u.
Marosvásárhely, Kossuth Lajos u.
Marosvásárhely, Kossuth Lajos u.

Csonka és Ince. 1904
Székelykeresztúr, Csonka és Társa. 1905 k.
Vajdahunyad, Teleki út. 1900-1910

Adattár: 0501, 0517, 519, 519/A, 520/A.
Irodalom: Szigeti 1978, 184; Szakács 1984, 45; Miklósi -1- 1990/4, 25; Kincses 
1993, 60. 61; Szilágyi 1996, 317. 320; Szakács 1997, 112.
Életrajzi adatok: 1882-ben fényképészsegéd Budapesten, 1885-ben a 
„Fényképész Ifjak Önképző és Segédegylet” első titkára. Előbb (1885-től), a 
marosvásárhelyi Ciehulsky társa, 1896 után átveszi annak műtermét. 1900 után 
Vajdahunyadon is volt fényképészete. 1898-ban Budapesten, a Fényképészek 
Köre második, kiállításán bronzéremmel díjazták munkáját, 
írásai: Budapesti levelek. (F. L. 1885/5. 98-101); Budapesti levelek. (F. L. 
1885./7. 134-136)
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Csonka Béla ifj.

Műterem: Marosvásárhely, Kossuth u 
Marosvásárhely, Főtér 9

Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Dajkovits János Ernő.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Sas palota, II. emelet. 1909 
Adattár:
Irodalom: C ím tá r \9 l4 , 55; Nagyvárad. 1910. jan. 1. 2 sz.; Szabadság. 1919. ápr. 
75 sz.; Cornea 1999, 24. 25. 28. 29. 46.
Életrajzi adatok:

Dajkovits M.
(-)
Műterem: Temesvár Róna és Dajkovits. 1905-1908

Nagyvárad, Sas palota. 1918
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 45; Szakács 1997, 112; Cornea 1999, 46.
Életrajzi adatok:

Dallos Foto.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Szent Anna u. 44. 1915-1937.
Adattár:
Irodalom: Nagy Béla: Színház születik. A nagyváradi Szigligeti Színház 
építéstörténete képekben és írásban. (1899-1900). Bihari Napló. Nagyvárad. 
1998, 94; Cornea 1999, 47.
Életrajzi adatok: A fényképészeti műterem tulajdonosa Dallos Sándor volt.

Danilovic Basil.
(-)
Műterem: Temesvár, Szent György tér. 1860-1885
Adattár: 0440
Irodalom: Szilágyi 1978, 187; Szilágyi 1978, 9; Szakács 1984, 45; Szakács 1997,
112.

Életrajzi adatok: 1882-ben a trieszti kiállításon bronzérmet nyert.

(-)
1910 u. 
1890 k.
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Dapsi Károly.

Műterem: Máramarossziget. 1890 u.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Deák Dénes.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1890 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Több kalotaszegi népviseletet megörökítő felvétele ismert.

(-)

Décsey Ede
(-)
Műterem: Arad. 1862-1863

Arad, Fő téren, Rósa-féle házban, 41 sz.
Décsey és Lőger. 1865 előtt.
Nagyvárad, Közép u. 3. 1874-1884
Kolozsvár, Folly-ház. 1863-1864
Marosvásárhely. 1864
Brassó. 1864 k.
Szentes. 1874-1895
Nagykanizsa. 1890-1895
Budapest. 1895-ig

Keszthely, Kossuth L. u. 23 „Décsey és Istvánffy” 1907 
Adattár: 0119, 0125, 0127, 0133, 0436, 0457, 0465, 0476, 0507.
Irodalom: nn: Décsey fényképész lakásán. Vasárnapi Újság. 1859, 42. 503;
Nagyvárad. 1881. okt. 22. 241 sz.; Franz 1981, 94. „Decsey + Lőger. Ein früh
es Atelier in Arad”; Miklósi 1984, 43; Szakács 1984, 12. 23. 45; Miklósi -I- 
1990/4, 27; Cornea, Lucia: începuturile fotografiei din Oradea. Primul atelier 
fotografic din Oradea. (A nagyváradi fényképészet kezdetei. Az első nagyvára
di fényképészeti műterem). Crisia. Oradea. 1993, 195-202; Mezey András: 
Szinnyei Merse Pál nagyváradi mestere Mezey Lajos festőművész és fotográfus 
élete, művészete. Bp. 1996, 28; Szilágyi 1996, 206. 320; Szakács 1997, 112; 
Cornea 1999, 14. 17. 18. 47. 62.
Életrajzi adatok: Décsey személye körül még sok a bizonytalanság. Tudjuk, 
hogy az 1860-as évek végén Décsey Ede - akinek Pesten is volt műterme -  
Aradon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen és Brassóban is dolgozott. Pesti 
műtermét 1870-ben Kozmata és Társa vette át és üzemeltette 1895-ig. Később 
Szentesen (1874-1895), majd Nagykanizsán (1890-1895), s talán



Hódmezővásárhelyen is megfordult, mi több 1900 és 1906 között Keszthelyen, 
a Kossuth utca 23 sz. alatt egy bizonyos Istvánffy J.-vel tartott közös műtermet. 
(A csernátoni múzeum gyűjteményében -1984. 06. 18.-án- találtam egy vi
zitkártyát, amelyen egy bizonyos Slimovics tanár van megörökítve, hátlapján 
felírat: Eduard Décsey - Kronstadt-Brassó, illetve egy másik - meg nem 
nevezett férfiportrén - 1873. III. 25-i dátumot, ugyanazzal a felirattal. 
Nagyváradi műtermét 1874-ben vette át Mezey Lajostól, akinek egy ideig társa 
is volt, s itt dolgozott leányával, Décsey Ilkával. 1884-ben Fekete Sándor lett az 
utódja.

Décsey Ilka.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Közép u. 3. 1874-1885

előd: Mezey Lajos, utód: Fekete Sándor
Adattár:
Irodalom: Nagyvárad. 1883. jun. 7; Cornea, Lucia: începuturile fotografiei din 
Oradea. Primul atelier fotografic din Oradea. (A nagyváradi fényképészet 
kezdetei. Az első nagyváradi fényképészeti műterem). Crisia. Oradea. 1993, 
199; Szakács 1984. 45; Szakács 1997, 112; Cornea 1999, 13. 17. 18. 47. 49. 62. 
Életrajzi adatok: Décsey Ede leánya. 1882-1883 között a F. L. levelezője

Deutsch Móricz.
(1815-1870 k.)
Műterem: Kolozsvár. 1854 e.

Kolozsvár, Deutsch és Mariot. 1854-1855
Adattár: 0044, 0046, 0048.
Irodalom: Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Bp. 1981. 42. 153. 155. 
175; Lyka 1982, 73; Miklósi 1984, 41; Kincses 1993, 12; Kovács Mihály 
önéletírása. Studia Argensia 12. Eger, 1992, 153.
Életrajzi adatok: Bécsben, 1834-40 között, a Kupelwieser vezetése alatt álló 
rajzosztályban, majd történeti festészet hallgatójaként az egri Kovács Mihály 
tanulótársa volt. Velence után többször járt Rómában, valószínűleg Markó 
körében is megfordult. Kolozsváron 1844-1855 között dolgozott, a református 
kollégium rajz és szépírástanítás mellett, - Mariot nevű festővel - fényképezés
sel is megpróbálkozott, majd Pestre ment, ahol az 1850-es évek végén ki is állí
tott. Rövid ideig Bácskában élt, végül Bécsbe költözött, s talán ott is halt meg. 
Mariot nevű festőről közelebbit nem ismerünk.

Dombi Elek.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi u. 3 1909
Adattár: 0829, 0830, 0831.
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Irodalom: Nagy Péter: Siketnéma fényképész. Ellenzék. 1909, dec. 31. 296. 
Életrajzi adatok: Dombi Elek süketnémának született, s mint ilyen, a 
kolozsvári intézetben nevelkedett. Iskoláinak végeztével Kolozsvárott Kató 
Józsefnél és a Dunky Fivéreknél tanult, majd egy éven át Letzer József 
debreceni fényképész segédje volt. Visszatérve Kolozsvárra 1909-ben sikerült 
megvásárolni a Dunky Fivérek Wesselényi utcai műtermét.

Dörschlag Károly.
(Hohen-Luckow/Mecklenburg, 1832. nov. 15.-Nagyszeben, 1917. március 25.) 
Műterem: Szászrégen. 1860-as é.
Adattár:
Irodalom: Roth Viktor: Carl Dörschlag. Die K arpathen. Kronstadt. 1909, 08. 
01. 2/23; Fyka 1984, 26. 62. 126; W. Myss: Kunst in Siebenbürgen. Thaur bei 
Innsbruck. 1991; K. Klein. 1993, 107, 229.
Életrajzi adatok: Az erdélyi szász festészet jeles képviselője, a hohen-luczkowi 
születésű Dörschlag Károly fiatalon szakadt Erdélybe, s élete végéig, mint rajz
tanár ott is maradt. A berlini akadémián végzett, előbb Szászrégenben élt, 
majd 1862-ben Medgyesre került, 1871-től a nagyszebeni gimnáziumban taní
tott Sokat festett, de az 1860-as évek legelején -  ha rövid időre is -  de a 
fényképezéssel is megpróbálkozott.

Drabán János.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Petőfi u. 24. 1914 k.
Adattár: 0864.
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Drescher Lajos.
(-)
Műterem: Arad, Templom u. 1874-1875

Arad, Drescher és Weisz. 1880 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 46; Szilágyi 1996, 206. 234. 320; Szakács 1997, 113. 
Életrajzi adatok: Dreissler és Weiss Károly 1873-ban rész vettek a bécsi kiál
lításon. Közös műtermük Aradon a Templom utcában, a „Zárda kertben” volt.

Dubiniewicz Oszkár. Fényképészeti cikkek kereskedése
(;)
Üzlete: Kolozsvár, Deák Ferenc u. 8 sz. 1908
Adattár: 0816.



Irodalom:
Életrajzi adatok: 1908-ból való hirdetése szerint, üzletében többféle 
fényképészeti kelléket árusít.

Dunky Elek.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi u. 3. 1909 e. u: Dombi Elek

Kolozsvár, Wesselényi u. 15. 1910-1914 e: Ferenc és Tsa
Miskolc, Széchenyi u. 73. 1900 k.

Adattár: 0693, 0722, 0864.
Irodalom: Miklósi 1983, 418; Szakács 1984, 46; Miklósi 1984, 47; Tárcái 1986,
4. Szakács 1997, 114.
Életrajzi adatok: Kolozsvári műtermét 1910-ben „Ferencz és Társa”cégtől 
vette át.

Dunky Fivérek.
Dunky Kálmán (1858-1935) és Dunky Ferenc (1860 L-1941 k.) 
Műterem: Kolozsvár, Főtér, Wass-féle ház. 1886-1914

Dés, Felső Sétatér. 1900-1910
Miskolc, Városház tér 20. 1900-1903
Miskolc, Városház tér 8. 1902
Miskolc, Városház tér 5. 1910, u: Ábrahám 1
Sátoraljaújhely, Fő tér 9. 1900-1910
Sárospatak. 1910

Adattár: 0346, 0373, 0467, 0481, 0495, 0542,0545, 0562,0570, 0569, 0571, 0582,
0583, 0584, 0587, 0601, 0607, 0608, 0610, 0623, 0624, 0625, 0628, 0630, 0633,
0645, 0656, 0673, 0674, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0683, 0685, 0686,
0688, 0689, 0690, 0691, 0698, 0699, 0706, 0707, 0723, 0732, 0734, 0741, 0733,
0738, 0739, 0740, 0763, 0772, 0793, 0813, 0814, 0823, 0829, 0830, 0864. 
Irodalom: Gyarmathy Zsigáné: Fotógráfus, ethnográfus és a nép. Ellenzék. 
1893, dec. 5 187 sz;_Lőwinger Mór: A fényképészet az ezeréves kiállításon. 
Fényképészeti Értesítő. Bp. 1896, ápr. 23 sz. 356-360; A kolozsvári kereskedelmi 
és Iparkamara jelentése az 1897 évre. 224; Y.: Lili képkirakat. (Berki Lili 
fényképei) Ellenzék. 1908. ápr. 16; Szilágyi 1978, 194; Miklósi 1983, 418; 
Szakács 1984, 46; Miklósi 1984, 47. Tárcái 1986; Végvári Lajos: Fotótörténeti
Kiállít. Miskolcon. Fotóm űvészet, 1987/1 22-21. Kincses 1993, 22. 4L 60. 79; 
Szilágyi 1996, 69, 253, 280, 282. 320; Szakács 1997, 114.
Életrajzi adatok: Dunky Ferenc munkásságáról 1877-ből vannak adatok, ekkor
az Iparos Egyletben tevékenykedett. 1879-ben a dési kiállításon fényképével 
díjat nyert. Dunky Kálmánról 1883-ban az írta a F. L., hogy „új utakon járó” 
fényképész. Ekkor Lúgoson dolgozott, mivel a következő évben itteni műtér-
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mébe inasokat keres. Kolozsvári műtermüket 1886 júniusában nyitották meg a 
Főtéri Wass-féle emeletes ház földszintjén. 1891-ben Munkácsy Mihály is 
meglátogatta kolozsvári műtermüket, felvételeket készítettek róla. Sikerrel 
szerepeltek kiállításokon portrékkal, tájképekkel és kolozsvári események 
riportszerű bemutatásával. Ilyen értelemben ők voltak az erdélyi riportfotó 
megteremtői. Ők fényképezték a Ferencz József által vezényelt bánfíyhunyadi 
nagy tüzérségi gyakorlatokat, illetve a császár kolozsvári látogatásának főbb 
momentumait 1895-ben. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1897-ben az 
Udvari Szállító-, 1898-ban az Udvari Fényképész címet is megkapták. 
Megörökítették E. Kovács Gyula színművész tragikus fellépését a 
Fehéregyházi Petőfi ünnepségen (1899), a bécsi balett kolozsvári fellépéseit 
(1888), a kor legjelesebb írónőjét, Gyarmathy Zsigánét (1889), Brassai Sámuelt 
(1896), s ők készítették Fadrusz János kolozsvári Mátyás-szobrának leleplezési 
ünnepén a hivatalos fényképeket. Ez utóbbi felvételek negatívjai az 1980-as 
évek végén a neves román biológus, Emil Racovita (1868-1947) leszármazott
jainak a tulajdonában voltak. Az 1900-as évek legelején több magyar városban 
is műtermet nyitottak. Miskolcon náluk tanult Ábrahám István (1903-1939), 
aki 1910 körül ottani műtermüket átvéve, hagyományaik folytatója volt. Egyes 
kutatók úgy vélik, hogy a Dunky testvérek Veress Ferencnél sajátították el a 
mesterséget, de erről hiteles adatunk nincsen.
Kolozsvári műtermüket a Főtér nyugati során álló Wass Otília (1829-1917) 
emeletes házának földszintjén nyitották meg (1886). 1895-ben tűz ütött ki a 
műtermükben, 1902-ben fényképészetük jelentős bővítését végezték. A város
ban még volt egy műtermük a Wesselényi (Belső Híd, Dózsa György) utcában, 
amelyet 1908-ban vásároltak meg, de ezt a következő évben eladták Dombi 
nevű fényképésznek.
Munkáikkal részt vettek a dési Iparmű Kiállításon (1887 - Ezüst Erem), a 
budapesti Millenniumi Kiállításon (1896 - Elismerő Oklevél), a párizsi 
Világkiállításon (1896 - Díszoklevél), a londoni Ipar Kiállításon (1897-Nagy 
Díj és Aranyérem).
Levéltár:
Kolozsvári műtermük bővítése.
Kolozsvári Állami Levéltár. Mérnöki Hivatal Irattára. I. sz. 119.
1902. IV/2. 7782. -  Dunky Ferenc, Mátyás király tér 10 sz. -  kérés műterem 
bővítésre.

Duschek Ferenc.
(Brassó-Bukarest)
Műterem: Bukarest, Új u. 1868

Bukarest, Maria Brutaru 16. 1906
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Adattár: 0421
Irodalom: Săvulescu 1985, 9. 12. 31. 42. 46. 56; Miklósi-I-1990/4, 25; 
Miklósi—III-1991/3-, 47.
Életrajzi adatok: Brassói származású fényképész, Szathmári Papp Károly 
sógora. Bukarest egyik leghíresebb műtermét vezette, mely az 1900-as évek 
elején még megvolt. (Anuarul Bucureştilor 1906). 1860-ban már ismert 
fényképész, 10 felvétele szerepel egy Măgurele települést bemutató albumban. 
1868-ban műterme az Új utcában volt (Bucharester Haus-Kalendar 1868), 
1872 januárjában már a felújított Új utcai műtermét hirdeti a lapokban. 1877- 
ből román politikusok arcképeit örökítette meg, 1877-78-ban Szathmári, 
Mándy, Pielz és Reisser mellett, a román függetlenségi háborút megörökítő 
fényképészek között találjuk. Ezekből a felvételekből összeállított albumát 
Duschek az orosz cárnőnek ajándékozta 1878-ban. 1890-ben az új Duna hidat 
fényképezi, 1896-ban a román flotta hajóiról állít össze albumot, 1900-ban a 
párizsi világkiállításon a király családjáról összeállított albumáért tüntették ki.

Egey István.
(1828-1895)
Műterem: Debrecen, Nagyvárad u., Kain-ház. 1858-1890

Irodalom: Szilágyi 1978, 194; Sz. Kürti Katalin: A debreceni fényképészet 
hőskora (1862-1902) F otóm űvészet. 1987/1; Szakács 1984, 46; Kürti 1988, 32; 
Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 243. 320; Szakács 1997, 114; Benedek Zoltán: 
Nagykároly kulturális hagyományai. Fényképészek, fotóművészek. Nagykároly 
és Vidéke. 1999, aug. 18. 257 sz.
Életrajzi adatok: Szakács Margit szerint, Egey, aki eredetileg ötvösnek tanult, 
a fényképezés fortélyait a nagyváradi Mezey Lajostól leshette el, aki 1858 és 
1863 között Debrecenben dolgozott. Első önálló műtermét 1858-ban, 
Debrecenben nyitotta meg. Két év múlva már Nagykárolyban és Szatmáron,
1880-ban Nagyváradon is volt egy-egy műterme. Az időközben Gondy 
Károllyal kiegészült cég fénykora 1892-ig tartott. Ekkorra csak egy műtermük 
maradt, az is Debrecenben a Teleky utcában, amelyet 1900-ban a Szt. Anna 
utcába helyeztek át. Ekkor már Egey özvegye volt Gondy társa. Gondy Károly 
(1830-1909) pesti kőrajzoló, 1856 után Simonyi Antaltól tanulta a mesterséget. 
A Gondy-Egey cég 1909-ben szűnt meg, talán ekkor hunyt el Gondy. Később 
Adria-műterem, majd Művészház néven működött. Az 1923-ban Gondy özve
gye átadta a városi múzeumnak, férje közzel 32.000 darabot számláló ha
gyatékát.

Szatmárnémeti, Fő Piac, Weisz-ház. 
Nagykároly.
Nyíregyházán.
Nagyvárad, Központ Egey és Matz. 
Debrecen, Gondy és Egey.

1860-1880 
1860-1890 
1880-1890 
1880 k.
1864-1909

Adattár:



Egey István nagyváradi társa Matz Gusztáv volt, akinek Iglón és Poprádon volt 
műterme 1890 és 1929 között, míg 1912 és 1914 között a „Matz és Társa” 
néven már elnyerte az udvari szállító címet, s mint ilyen Lőcsén, Korompán és 
Szepesváralján volt műtermük.

Irodalom: A  Fény 1917. 73-74; Fotografia 1922/6; Szakács 1984, 46; Szilágyi 
1997. 81. 320; Szakács 1997, 114; Cornea 1999, 24. 27. 48.
Életrajzi adatok:

Műterem: Kolozsvár.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 199.
Életrajzi adatok: 1905-ben részt vett a kolozsvári Országos Amatőr 
Fényképkiállításon, ahol kiállított munkáit díszoklevél jutalmazták.

Ehrlich (János) Manó.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 
Adattár:

1914-1923

Éjszaky Ödön. Amatőr fényképész.
(-)

Erdey József.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Hosszú u. 
Adattár:

1904

Irodalom: C ím tár 1904, 114; Cornea 1999, 24. 48.
Életrajzi adatok:

Erdélyi Ferenc.
(-)
Műterem: Belényes 
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

1900 u.

Farkas Testvérek.
(-)
Műterem: Marosvásárhely Arany János u. 1910 k. e: Csonka G. 
Adattár:
Irodalom: C ím tár 1904, 114; Cornea 1999, 24. 48.
Életrajzi adatok:



Fazakas Gyula.

Műterem: Kolozsvár. 1899 k.
Adatok: 0738.
Irodalom: Miklósi 1983, 418.
Életrajzi adatok: 1899-ben háztulajdonos. Kolozsvárt (Kis u. 22.)

Fáy Márton.
(-)
Műterem: Resicabánya, Főtér. M aier János féle ház. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 115.
Életrajzi adatok:

Feismantel Frigyes.
(-)

Műterem: Kolozsvár, Torony u., Tauffer ház 
Kolozsvár, Külmonostor u. 5.
Császár és Feismantek.

Adattár:

Fekete és Társa.
(-)
Műterem: Marosvásárhely. 1896 k.
Adattár: 0698.
Irodalom: Lőwinger Mór: A fényképészet az ezredéves kiállításon.
Fényképészeti Értesítő. 1896. ápr. 23 sz. 358-360.
Életrajzi adatok:

Fekete Sándor.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Közép u. 3. 1884-1886

Nagyvárad, Közép (Pável) u. 8. 1886-1923
1893-tól a Közép u. nevét Pável-re változtatták.

Adattár: 0457, 0460, 0464, 0465, 0476, 0504, 0517, 0698.
Irodalom: Ä Fény. 1906/165, 167. 171; A Fény. 1912/229, 247; Lőwinger 1896, 
341; Nagyvárad. 1896, passim; Nagyvárad. 1910/1, jan. 3; Szabadság. 1908/1, jan. 
1; Szilágyi 1978, 201; Szakács 1984, 47; Kincses, 1993, 41; Szilágyi 1996, 64, 104, 
229. 320; Szakács 1997, 115; Cornea 1999, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 40. 
47. 49.
Életrajzi adatok: 1883-ban Décsey Ede műtermének üzletvezetője, 1884-től 
annak utóda. 1890 után udvari fényképész. A F. L.-ban megjelent írásai:

(-)

1885 u. 

1887-1900 k.



Tájképfelvétel emulsios lappal (1883/3 50-51.), A fehérnyés papír 
nyúlóságáról. (1883/4. 68-69.), A tárgyak megvilágításáról. (F. L. 1883/5. 97- 
100). Kiállítások: 1885-Budapest: Országos Kiállítás; 1891-Temesvár: Ipari 
Kiállítás; 1896-Budapest: Millenniumi Kiállítás - kiállítási érem; 1900-Párizs: 
Világkiállítás - bronzérem

Ferencz és Társa. Előde: Dunky Elek, utóda: Dombi Elek.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi u. 15 (17). 1894-1910

Miskolc, Széchenyi u. 73. 1870-1910
Adattár: 0663, 0664, 0793.
Irodalom: Szilágyi 1978, 203; Szakács 1984, 48; Miklósi 1984, 47; Tárcái 1986; 
Szakács 1997, 115; Ráday Mihály: Az utolsó lehetőség. Népszabadság. 2000. 
április 22. 32.1.
Életrajzi adatok: Eddigi ismereteink szerint a kolozsvári Bel Híd (később 
Wesselényi, ma Dózsa György) utca 17 szám alatti műtermüket 1894 novem
berében nyitották meg, amelyet 1910-ben Dunky Elek vett át. 1896-ben a 
budapesti Millenniumi kiállítás zsűrije elismerő oklevéllel honorálta munkáit. 
HIRDETÉS 1905-ből: Ferenc és Társa / fényképészek / Kolozsvár, Wesselényi 
M.-u. 15./ Művészi kivitelű fényképeket készít jutányos árakon. Felvételeket 
borús időben is eszközöl.

Ferenczy Lukács
(Csíkszépvíz, 1850.-Kisköre, 1926. október ?)
Műtermek: Székelyudvarhely, Várelő, (Árpád) u. 1876-1903 

Székelyudvarhely, Kossuth 161.(31, 21).1903-tól
Gyergyószentmiklós. 1876-1888
Csíkszereda. 1880-19001
Borszék. 1880 k.
Székelykeresztúr. 1880 k.
Székelyudvarhely, Kossuth u. 31.
Ferenczy és Ruczendorfer. 1904-1905
Gyergyószentmiklós,
Ferenczy és Ruczendorfer. 1904-1905
Székelyudvarhely, Kossuth u. 21.
Ferenczy és Kováts. 1909-1911

Adattár: 0436, 0486, 0497, 0510.
Irodalom: Szakács 1984, 48; Vofkori György: Székelyudvarhely története. 
Kolozsvár 1995, 8 -  12; Szakács 1997, 115; Vofkori György: Székelyudvarhely 
története. Második, bővített kiadás. Kolozsvár 1998, 8-10; Adatközlők: ifj. 
Kováts István fényképész. Székelyudvarhely 1986. jun. 14. és Fodor 
Lászlóné.(Ferenczy leszármazott) Balatonfenyves. 2000 júl. 22.



Életrajzi adatok: Csíkszépvízen született, de mivel hamar árvaságra jutott, 
Brassóban élő nagynénje nevelte. Tanulmányait is itt végezte, fényképezni 
Aradon tanult. 1876-ban telepedett le Udvarhelyen, ahol még abban az évben 
megnyitotta a város első hivatásos fényképészeti műtermét. Ez a műterem 
közvetlenül a várfal tövében, az akkori Várelő (Árpád, Törvényszék, Tompa 
László) utcában, azon a helyen, ahová a századforduló éveiben Tompa László 
családi háza épült. A mester családot alapított, felesége, bibarcfalvi Barabás 
Julianna (1856-1942) itt adót életet nyolc (öt leány és három fiú) gyermekének. 
A Várelő utcai zsindelyfedelű házból 1903-ban helyezte át műtermét a Kossuth 
utcába. Már ebben az időben nála dolgozott Kováts István, aki családtagnak 
számított és mestere mellett kiváló szakemberré fejlődött. Először társ, majd 
utód lett. Közös munkásságukat azok a képek bizonyítják, amelyek már 
„Ferenczy és Kováts” névjelzéssel kerültek ki az új műteremből. Az udvarhe
lyi mellett még Gyergyószentmiklóson (ahol Ruczendorfer az üzletvezető) és 
Székelykeresztúron is fenntartott egy-egy műtermet, nyaranta Borszéken is 
dolgozott. Amilyen jó fényképész volt Ferenczy Lukács, olyan rossz üzletem
bernek bizonyult. Egy váltóügybe keveredett, s az lett az eredménye, hogy 
ráment az udvarhelyi emeletes műteremház (Kováts István vette meg). Rövid 
időre fiával új műtermet nyitott Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is. 
A család egy szerényebb székelykeresztúri házba költözött. Az első
világháború után, családostól áttelepült Magyarországra, a Heves megyei 
Kiskörén élt és itt is halt meg 1926-ban. Ferenczy Lukács elsősorban portrékat, 
családképeket készített, de a várost és környékét is sok felvételében 
megörökítette. Udvarhely közel 40 esztendejének képekben rögzített
krónikáját hagyta hátra.

Ferenczy Lukács Fia.
(-)
Műterem: Székelyudvarhely. Batthányi tér,

Konc Ármin gyógyszerész udv. 1912
Székelykeresztúr, Fiók üzlet. 1912

Adattár:
Irodalom: Udvarhelyi H íradó, 1912 aug.4. Hirdetés
Életrajzi adatok: A műtermet 1912-ben nyitotta meg - valószínű apja és fia - de 
csak rövid ideig működött

Fett Ferdinánd (Nándor).
(-)
Műterem: Arad, Városház u. 6. saját ház 2. em. 1860-1870 
Adattár: 0075, 0079, 0095, 0106, 0109, 0134, 0138.
Irodalom: Szakács 1984,48; Miklósi -I- 1990/4, 26; Szilágyi 1996,206, 225. 320; 
Szakács 1997, 116.
Életrajzi adatok: Talán a első állandó aradi műterem volt az övé. 1861-ben, 
Fett Nándort a város keresett és elismert mesteremberei között tartják szá
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mon, 1863-ban, már több segéddel dolgozott. Munkássága tíz éven át követ
hető. 1870 után neve nem szerepel a helyi iparosok között. Valószínű, hogy 
nem bírta a konkurenciát az időközben igencsak megszaporodott aradi 
fényképészekkel, s főleg az egyre népszerűbbé váló Kozmata-Auerbach féle 
műteremmel.

Fiala (Fialla) Antal. Festőművész és fényképész.
(Temesvár, 1820 k.-1892 u.)
Műterem: Erdély.- vándorfényképész 1850 u.

Brassó. 1860 k. (?)
Adattár:
Irodalom: Művészeti lexikon. Bp. 1981, 61; Lyka 1984, 26; K. Klein 1993, 124. 
Életrajzi adatok: A Cseh-Morva síkságról származó család Temesváron tele
pedett le, s Fiala Antal is itt született. Festőnek tanult, „akadémiai festő”-nek 
nevezte magát 1853-ban egyik önarcképén. Brassóban letelepedő művész
1849-től, mint rajztanár dolgozott a város evangélikus gimnáziumában. 
Hamarosan feladta állását és mint vándorfényképész és arcképfestő kereste 
kenyerét. Konrád Klein szerint nem kizárt, hogy Hertert megelőzve, ő alapí
totta Brassó első fotóműtermét.

Fischer Emil. Utóda: Rembrandt Atelier.
(Plovdiv, 1873. december 29,-Nagyszeben, 1965. május 9.)
Műterme: Nagyszeben, Grossen ring 16. 1897-1900 e: Asbót K.

Nagyszeben, Heltauergasse 5. 1900-1965
Nagyszeben, Elisabethgasse 9. 1904-1906 e: W. Wagner.
Nagyszeben, Fleisergasse 6. 1911-1913 előd: V. Mysz

Adattár: 
Irodalom: 
Életrajzi adatok:

Fischer József. (I.) Fischer Emil nagyszebeni fényképész féltestvére 
(Ruse-Rustschuk, 1898. január 6. -  Nagyszeben, 1985. szeptember 21.) 
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 5. 1915-től
Adattár:
Irodalom: Sávulescu 1985, 71; K. Klein 1993, 128; K. Klein 1996, 163. 
Életrajzi adatok: A bulgáriai Ruse (Rusciuc) városban született. 1912 és 1914 
között a helybéli Balázs István fényképész műtermében tanult. 1915-ben jött 
Nagyszebenbe, ahol féltestvére, Fischer Emil műtermébe dolgozott. 1923-1925 
között a müncheni fotóiskola diákja volt.
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Műterein: Arad 1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 48; Miklósi -I- 1990/4, 28; Szakács 1997, 116.
Életrajzi adatok:

Fodor Sándor.
(-)
Műterem: Dés 1890 k.
Adattár:
Irodalom: F. L. 1882/10, 168; Szakács 1984, 49; Szakács 1997, 116.
Életrajzi adatok:

Formanek Gyula.
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1870-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 49; Szilágyi 1996, 206; Szakács 1997, 116.
Életrajzi adatok:

Friss Lenke.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák F. u. 9. 1914
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 116.
Életrajzi adatok:

Fritsch Eduard.
(-)
Műterem: Brassó. 1859
Adattár:
Irodalom: Sávulescu 1985, 14.
Életrajzi adatok: 1859-ben 18 felvételből álló városképsorozatot árusítanak 
Brassóba, melyek a Fritsch műtereméből kerültek ki.

Funk M. és Mafsoni.
(-)
Műterem: Gyulafehérvár. 1870-1880 k. (?)
Adattár:
Irodalom:

Fischer József. (II.)
(-)
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Életrajzi adatok: Az alsócsernátoni (Kovászna megye) múzeum fotó
gyűjteményében Páncél Albert tisztviselőt megörökítő fénykép (10 X 6 cm) 
Funk M. és Mafsoni gyulafehérvári műtermében készült. Mafsoni nevével ez 
idáig nem találkoztunk, míg Funk nevű fényképészről kettőről is tudunk. Funk 
A. és Funyk Ignác, Nagykikindán dolgoztak 1860 és 1890 közötti években.

Futtaky Gyula.
(-)
Műterem: Bánffyhunyad. 1900-as évek eleje
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 235. 320; Szakács 1997, 117.
Életrajzi adatok: Szilágyi szerint, az 1880-as években, mint amatőr fényképész, 
Görgény vidékén, a szentimrei románokat fényképezi

Füki János.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 117.
Életrajzi adatok:

Gaal Imre
(-)
Műterem: Székelykeresztúr. 1880-1900 k.
Adattár:
Adatközlő: Volfkori László (2000. október 10.)
Életrajzi adatok: Fényképész és rajztanár. Fényképei a kézdivásárhelyi Városi 
Múzeum gyűjteményében.

Gábre Árpád.
(-)
Műterem: Dés, Fő tér, a Polgári Isk. szemben. 1896-tól.
Adattár: 0739.
Irodalom: Szakács 1984, 49; Szakács 1997, 117.
Életrajzi adatok: Hirdetés 1896-ból. Gábre Árpád fényképész Deésen. (mel
léklet)

Gálfy György.
(-)
Műterem: Abrudbánya. 1897-1918
Adattár:



Gálffy Endre. Orvos, műkedvelő fényképész.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1882 k.
Adattár:
Irodalom: Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 209. 321.
Életrajzi adatok:

Gámán Dezső. Műkedvelő fényképész.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1905 u.
Adatok:
Irodalom: Szilágyi 1978, 207.
Életrajzi adatok: Több kiállítás résztvevője: 1905-Kolozsvár, Országos 
Amatőr Kiállítás - II. díj; 1906-Berlin, Általános Fotográfiai Kiállítás; 1906- 
Budapest, A MAOSZ I. Házi Kiállítása.

Gárdi Imre
(-)
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi u. 3.

Kolozsvár, Unirii (Fő) tér, 8.
Kiskunfélegyháza.

Adattár: 0843, 0844, 0864.
Irodalom: Szakács 1997, 117.
Életrajzi adatok: Kiskunfélegyházáról, illetve Budapestről jövet, a kolozsvári 
Wesselényi u. 3 szám alatti műtermét 1912. szeptember 22-én nyitotta meg. 
Ekkor közzétett hirdetésében „kamarai fényképésznek” nevezi magát. Két év 
múlva a Fő tér 8 szám alá, a Dunky Fivérek egykori műtermét vette át, s dol
gozott itt 1930-ig.

Gatler C. Oszkár.
(-)
Műterem: Beszterce. 1877 e.

Dés, Lászlófi Bogdán ház. 1879
Beszterce. 1880 k.

Adattár: 0345, 0359, 0369.
Irodalom:
Életrajzi adatok: Munkássága 1877-től követhető. Ekkor, mint besztercei 
fényképész, részt vett a kolozsvári Iparmű Kiállításon. 1879-ben Désen dolgo
zik, budapesti illetőségűnek és Koller Károly tanítványának írják.

Iro d a lo m : Szakács 1984, 49; Szakács 1997, 117.
É le tra jz i ad a to k :

1912 e: Dombi Elek
1914-1930
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Műterem: Nagyszeben. 1870 k.
Miskolc, Széchenyi u. 2476. 1865-1890
Losonc, Óvoda átellenébe. 1865-1885

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 49; Tárcái 1986; Szilágyi 1996, 206. 321; Szakács 
1997, 117.
Életrajzi adatok: Legkorábban 1865-ben, Losoncon, illetve Miskolcon nyitott 
műtermet. Ez utóbbi helyen a város második állandó fényképészete (az első a 
Müller Lajosé) volt az övé, amely a Bolgogasszony (ma Déryné) utcában 
működött. Nagyszebeni műterméről közelebbit nem ismerünk.

Gelteley Fritz.
(-)
Műterem: Szászváros. 1880 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Vizitkártya méretű fénykép (Ion Popovic) -  magán- 
gyűjtemény.

Gere István.
(Felsőcsernáton-(?) - Sepsziszentgyörgy, 1925)
Műterem: Bukarest, Schitu Măgureanu u. 23.

Sepsiszentgyörgy.
Sepsiszentgyörgy, Olt u. 68.
Sepsiszentgyörgy, Olt u. 68.
Gere István és Társa.

Adattár:
Irodalom: Fóris, 1972, 152-153; Szakács 1984, 49; Sávulescu 1985, 11; Miklósi 
-I- 1990/4., 25; Szakács 1997, 117; Cserey Zoltán és József Álmos: Sepsiszent
györgy képes története. Sepsiszentgyörgy, 1999. 61. 205 
Életrajzi adatok: Gere István Bukarestbe dolgozott 1894-ig, amikor 
Sepsiszentgyörgy méltán híres polgármestere, Gödri Ferenc, hazahívja a fiatal 
fényképészt, s hozzásegíti, hogy a városban egy állandó műtermet nyisson. 
Fóris egy fényképet említ, amely a bukaresti magyar ifjak csoportját örökíti 
meg, s 1888-ban készült. Rajta felírat: ştefan Gere, strada Schitu Măgureanu 
nr. 23. la gura Cişmigiului. (Gere István, Schitu Măgureanu u. 23, a Cismigiu 
park bejáratánál). Bukarestbe megismerte Nándi Ferencet. Kacsolatukay iga
zolja Gere István ifjúkori fényképe, amelyet Mándy készített, sepsiszentgyör
gyi műterme hamarosan a város első számú fényképészete lett. Az első

Geil József.
(-)
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világháború után műtermét feldúlták, de folytatta munkáját 1924-ig, amikor 
azt teljesen felújítva, a külföldi tanulmányújáról visszatért Jenő fiának adta át, 
akitől később Vetési László fényképész tulajdonába került.

Gergely András.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Sétatér. 1892
Adattár: 0621.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1892-ben a Sétatéren, a „kertész lak mellett” gyors
fényképezési csarnokot állított fel.

Glatz, Theodor.
(Bécs, 1818. december 10,-Nagyszeben, 1871. április 3.)
Műhely: Nagyszeben, Kleiner Ring 426. 1855 k.-1870

Nagyszeben, Grosser Ring 184. 1870-1871
Brassó. 1870-1876
Nagyszeben T. Glatz - C. Koller. 1862-1866
Beszterce T. Glatz - C. Koller. 1862-1866

Adattár:
Irodalom: Éber. I. 390; nn: Glatz Tivadar. Vasárnapi Újság. 1875, 596- 597; -á.- 
r. (Korcsmáros M.): Glatz Tivadar és rajzai. Vasárnapi Újság. 1875, 596-97; 
Fejős 1958, 217; Franz 1981, 96; Miklósi 1984, 11; Szakács 1984, 50; Sávulescu 
1985,16; Miklósi -I- 1990/ 4„ 25; Kincses 1993, 30; Szilágyi 1996, 206. 234. 242. 
253. 321; K. Klein 1993. 149-150; K. Kdein 1996, 163; Szakács 1997, 118. 
Életrajzi adatok: Rajztanár, festő, grafikus, fényképész. Apja, Glatz Jakab, 
ismert bécsi meseíró volt. Szülei Pozsonyba költöztek. Itt kezdte tanulmányait. 
1837 és 1840 között a bécsi Akadémia tanulója volt, majd mint tájképfestő és 
grafikus dolgozott Magyarországon és Erdélyben. 1841 óta állított ki Pesten, 
majd egy ideig Kolozsváron lakott nagynénjénél. 1843-ban elfoglalja a 
nagyszebeni főreáliskola rajztanítói állását, hol 28 éven át, haláláig tanított. 
Később a helyi gimnáziumban is elvállalta a rajz oktatását. A fényképírás 
általánosabb elterjedésével ő is kitanulta ezt a mesterséget. 1850 körül kezd el 
fényképezni, eleinte inkább kedvtelésből, 1855 táján, már mellék- 
foglalkozásként fotózik. Híres nagyszebeni képsorát 1854-ből, a legkorábbi 
erdélyi városképek közzé tartózik. Több száz felvételt számláló erdélyi népvise
leti gyűjteményét tanítványával, majd üzlettársával, Koller Károllyal kezdte el 
kialakítani az 1860-as években. Utóda, unokahúga, Asbóth Kamilla 1871-ben 
örökölte meg műtermét, melyet i8?9-ig Koller vezetett, ezt követően, 1897-ig 
Asbóth, tőlle Fischer Emil vette át annak vezetését. Fényképei több európai 
kiállítást is megjártak: München (1863), Párizs-„Koller és Glatz” (1867), 
Hamburg (1868), Goningen (1869), Bécs (1873), stb. Apor Károly báró, Erdély 
egyik legelső műkedvelő fényképészének portréja a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár, Sion-gyűjteményében van. (Jelezet: IA/20-1850/59. Vk.).



Goldenberg Manó (Isidor).

Műterem: Herkulesfürdő. 1882
Brád (Hunyad m.). 1906

Adattár: 0436.
Irodalom: Szakács 1984, 50; Szakács 1993, 118.
Életrajzi adatok: 1882-ben Veress Ferenc F. L .  előfizetője.

Gottlieb Frigyes.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi M. u. 7. 1914
Adattár: 0864.
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Gömöri Béla és Társa.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák tér 7. 1916-1920
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 118.
Életrajzi adatok:

Guggenberger Hans (János).
(-)
Műterem: Medgyes, Grosser Platz 14-15. 1910 k.

Erzsébetváros. 1910
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 119.
Életrajzi adatok: Gyűjteményemben Guggenberger H. János feliratú felvétel.

Guggenberger Ida. 1923-től a román király Udvari Fényképésze. 
(Medgyes, 1881. október 24,-Rimsting /Óbb, 1973. december)
Műterem: Medgyes. 1911-1919

Nagyszeben, Grosse Ring 19.
Guggenberger-Mairovits. 1919-1931 e: Kunte Rudolf
Bukarest, Guggenberger-Mairovits. 1931- 1948

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1993, 166.
Életrajzi adatok: 1911-1912 között H. C. Közel híres bécsi fotóiskolájának 
növendéke. 1911 és 1919 között Medgyesen nyitott műtermet. 1914-től egy 
budapesti zsidó építész leányával, Majrovits Jolánnal tartott fenn közös műtér-

(-)
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met, akit a fotóiskolába ismert meg. 1919-1931 között Nagyszebenben, majd 
1948-ig Bukarestben dolgoztak, ahol a román királyi ház szolgálatába álltak. 
1923-tól Udvari Fényképész.

Gulyás Albert.
(-)
Műterem: Zilah. 1884-1896
Adattár: 0569.
Irodalom: Szakács 1984, 50; Szakács 1997, 119.
Életrajzi adatok: 1888-ban társat keres zilahi m űterm ébe. U: Gulyás A lbertné

Gust Heinrich.
(Brassó, 1887. május 17.-Brassó, 1969. július 9.)
Műterem: Brassó. 1914-ig
Adattár:
Irodalom: E. Kühlbrandt: Die evang. Stadtpfarrkirche A.B. im Kronstadt. 
1927; E Jekelius: Das Burzenland. Kronstadt 1928. III/l; K. Klein 1993, 167. 
Életrajzi adatok: Bécsben tanulta a mesterséget. Brassóban nyitott műtermet, 
amely 1914-ig üzemelt. Brassói városképei és Barcaságban készített felvételei 
a legismertebbek. Néprajzi felvételeket is készített.

Gyulai Ferenc id.
(1880-1929)
Műterem: Sepsiszentgyörgy, Csíki u. 5. 1900-1917

Sepsiszentgyörgy, Csíki u. 30. 1910-1920
Csíkszereda, Pototczky ház 1900-1917
Málnásfürdő. 1900-1917
Élőpatak, Fürdő sétatér 1900-1910
Kovászna, a Sétatéren 1900 u.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 50; Szakács 1997, 119; Cserey Zoltán és József Ál
mos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsiszentgyörgy, 1999. 61. 156. 
Életrajzi adatok: Gere István melett Gyulai Ferenc volt a századelő legjelen
tősebb sepsiszentgyörgyi fényképész. Portréi és családi felvételei mellett 
szívesen vállalkozott épületek és tájfotók készítésével is. Ez utóbbi felvételeit 
később levelezőlapokként sokszorosította. Állandó műtermet tartott fenn a 
Csíki utcában, nyáron a környékbeli fürdőhelyeken is dolgozott. Felesége 
révén szoros kapcsolat fűzte Bogdán Ferenchez Kézdivásárhely neves 
fényképészéhez. Fia, dr. Gyulai Ferenc, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem doktora, a két világháború között Budapest elis
mert fényképésze volt. 1918-ban a család elhagyta Sepsiszentgyörgyöt és az 
anyaországba telepedett le. A szép, szecessziós stílusban épült Csíki utcai 
házát, Incze Lajos fényképész vásárolta meg, s üzemeltette azt, a két 
világháború közötti években.
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Hajdú Sándor.

Műterem: Marosvásárhely, Főtér Apolló ház 1890 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Hausier Nándor.
(-)
Műterem: Beszterce, Rosu és Hausier. 1888-1895

Beszterce. 1892-1895
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984 51; Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 289. 321; Szakács 
1997,120.
Életrajzi adatok: 1882-ben fényképészsegéd Kolozsvárt, a F. L. előfizetője.

Hausner J.
(-)
Műterem: Kovászna. 1910 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok:

Hausstein Nándor.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Vár u. 42. 1885-1890
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 207; Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok:

(-)

Hech János és Nistor.
(-)
Műterem: Esztergom.

Jászváros .
Jászváros Nestor Heck.
Bukarest.
Brăila Hecu I.
Jászváros, Golia u. 83. Nestor Heck.

Adattár: 0059, 0069
Irodalom: Săvulescu 1985, 4. 8. 29. 43. 48. 55; Kaposi Endre: Fotográfusok 
Esztergomban. Tatabánya, 1987, 7; Miklósi -I. 1990/4. 24.

1845-1846
1850-1890
1870-es évek eleje.
1851
1851
1901
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Életrajzi adatok: Takács István esztergomi polgármester jelentette a Cs. K. 
Megyefönöki Hivatalnak, hogy bizonyos Heck János korcsmárosnál 1845 vége 
felé egy „gyors arczmásoló” tartózkodott, akinek dagerotypiai eszközeit Haeck 
„adósság feiben lefoglalván, 1846 évi február hó 27-én Esztergomba Város 
Tanácsától (...) magának hat hétre útlevelet eszközölt ki, ezzel a Városból 
eltávozván, ezen időtől olta haza nem került légyen”. Haeck, aki a múlt század 
eleji Esztergom egyik hírhedt figurája lehetett -  útlevélének kérését már 
„gyors arczmásoló”-ként nyújtotta be, ami azt valószínűsíti, hogy ezt 
megelőzően néhány hónapig ismerkedett a dagerotypia lefoglalt eszközeivel. 
Az ismerkedés eredménnyel járhatott, hiszen az utóbbi évek kutatásai szerint
1850-ben már jászvárosi, 1852-ben -  egy ideig - bukaresti fotógráfusként 
működött, míg 1860-ban Brailán készítette fényképeit. A jászvárosi műterem 
több mint 40 éven át fönnállt. Eredetileg a Szent Spiridon utcában volt, majd 
innen a Nagy utcába, a Lapuşneanu utcába, illetve a Gloria utcába költözött. 
A korabeli iratokban Heck János mellett, Heck Nestor, illetve egy bizonyos I. 
Heck neve is felbukkant. Nem kizárt, hogy János és a titokzatos I. (István?) 
testvérek lehettek, míg Nestor Heck, a két testvérek valamelyikének immár az 
elrománosodott fia lehetett. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion- 
gyűjteményében őriznek egy fényképet (Jelzet: IS/21-1363/59), amelynek hát
lapján „Heck freres”, azaz Heck-tesvérek felírat olvasható. 1875 után már csak 
Nestor Heck nevével találkozunk. 1889-ben a párizsi világkiállításon szerepelt 
egy fényképalbuma, amelyet Elismerő Oklevéllel díjaztak. Műtermükben meg
fordult Moldva társadalmának színe-java, még Alexandru Ion Cuza fejedelem
ről is készített felvételt.

Heimann Zsigmond.
(-)
Műterem: Lippa, Fő u. 1905 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1996, 120.
Életrajzi adatok:

Heiter György.
(Szászrégen, 1871. jún. 26-Szászrégen, 1947. márc. 13.)
Műterem: Szászrégen, Mittelgasse 741. 1895-1943 e: Keintzel K.

Borszék. 1901-1943
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 51; K. Klein 1993, 183; Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok: 1884-1887 között Keintzel Karolina műtermében tanult. 
1887-től 1890-ig az Adler Stúdió-ban segéd, 1895-től visszatért Szászrégenbe, s 
átvette első tanítómesterének műtermét. 1901-től nyaranta Borszéken is dol
gozott. 1908-ban, Münchenben elvégezte a fotográfiai mesterkurzust



(Meisterkurs für Fotografen), még ebben az évben az Udvari Fényképész 
címet is elnyerte. Különösen értékesek a királyi vadászatokon készített 
felvételei.

Helfrich József.
(-)
Műterem: Lippa. 1880-1885
Adattár:
Irodalom: Szakács 1884, 51; Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok:

Helios.
(-)
Műterem: Fogaras. 1900-1910
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok:

Herter Júlia.
(Csíkkarcfalva, 1838. augusztus 18.-Nagyszeben, 1922. március 16.)
Műterem: Bukarest, ştirbei Vodă u. 9. 1882-1886

Nagyszeben, Heltauergasse 53. 1884-1886
Adattár: 0421.
Irodalom: Szakács 1984, 51; K. Klein 1996, 164; Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok: Műtermének elődje: Meinhard August, utóda: Auerlich 
Wilhelm volt. Második férje: Herter Sámuel, harmadik férje: Auerlich 
Wilhelm.

Herter Sámuel.
(Pfeffingen/Württ, 1830. február 27,-Bukarest, 1880. június 4.)
Műterem: Nagyszeben-vándorfényképész 1852

Brassó-vándorfényképész 1853
Brassó, Johannes-Neugasse 643. 1870-1880

Adattár:
Irodalom: F. L. 1882/1. 15; Szakács 1984, 51; Sávulescu 1985, 9. 14. 16; B. 
Herter: Sámuel Herter, der Maler von zwei St.-L.-Roth-Bildnissen. In: 
Siebenbürgen Familienforschung. 3. Nr. 1. 1986. Köln/Wien; K. Klein 1993, 
192; Szilágyi 1996, 206. 321; Szakács 1997, 120; Kincses 1993, 12. 34.
Életrajzi adatok: 1846-ban Würtenbergből Erdélybe vándorolt sváb család 
gyermeke. Személyét az erdélyi, illetve a brassói fényképészet szálláscsinálói 
között tartják számon. 1853-ban', mint vándorfényképész Nagyszeben



környékét járta, de még ebben az évben végleg visszatért Brassóba, ahol 
megtelepedett. Kincses Károly úgy tudja, hogy első állandó műtermét is ekkor 
(1853-ban) nyitotta, bár erről konkrét adattal nem rendelkezünk. Neve inkább 
festészeti munkássága révén vált ismertté. Ő készítette az 1849. május 11-én 
Kolozsvárott kivégzett Stephan Ludvig Roth két ismert arcképét. Ő volt 
Herter Júlia második férje. 1870-1880 között Brassóba „Maler und 
Photograph”-nak nevezi magát.

Herter Wilhelm.
(-)
Műterem: Segesvár, Baiergasse 806. 1900 e.

Brassó, Kloster gasse, (str Vămii) 19. 1906-1920 
Adattár: 0794.
Irodalom: Szakács 1984, 51; Sávulescu 1985, 31; Szakács 1997, 120.
Életrajzi adatok: 1906-ban brassói fényképész és háztulajdonos a Kórház u. 50 
sz. alatt. Fényképei hátlapján „Fotografie a Malerei” megnevezés olvasható.

Hess Fridolin.
(-)
Műterem: Temesvár, Hét polgár ú. 45. 1865-1890

Lugos, Újvilág u. 1866-1870
Temesvár, Zeughaus. Promenade. 
Hess és Kossák. 1875-1890
Temesvár, Zeugház, Sétatér, a Városi színház átellenében.
Hess és Ravasz. 1880 k.
Temesvár, Hunyadi tér, a színházzal szemben
Hess és Társa. 1894

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szilágyi 1996, 170, 207. 321; Szakács 1997, 121. 
Életrajzi adatok:

Hess Wilhelm.
(-)
Műterem: Karánszebes. 1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 121.
Életrajzi adatok:

Hirsch József.
(-)
Műterem: Lugos, Bonnaz u. 12 

Herkulesfürdő.
Igló.

1900-1912
1912
(?)



Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1997, 121.
Életrajzi adatok:

Hlebowicki Teofil.
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1898 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1997, 121.
Életrajzi adatok:

Hock Lajos.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Magyar u. 66. 1914
Adattár: 0864
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Holder Károly.
(-)
Műterem:
Adattár: 0724.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1898-ban Fehéregyházán, a Petőfi-emlékház felavatását 
fényképezi.

Hollósi József.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák tér 9., Lengyel M. háza. 1905-1920 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1997, 121.
Életrajzi adatok:

Hönisch L. István.
(-)
Műterem: Arad, Szabadság tér 16.

Arad, Templom u. 4 sz.
Székelyudvarhely, Kossuth u.

Gyarmathy-féle ház,
Arad, Honisch.
Makó, Fő tér.

1890-1899
1890-1899

1898-1899 
1910 k.
(?)



Adattár: 0698. 0720/A.
Irodalom: Lőwinger Mór: A fényképészet az ezredéves kiállításon. 
Fényképészeti Értesítő. 1896, 3. 358-360; Szilágyi 1978, 223; Szakács 1984, 52; 
Szilágyi 1996, 206. 321. Szakács 1997, 121.
Életrajzi adatok: 1895-től Udvari fényképész, 1896-ban részt vett a 
Millenniumi Kiállításon (Budapest). Reklámjaiban „Fényképészet és 
Festészeti műtermét” hirdeti. Az 1890-es évek második felében -  mint aradi 
fényképész - Székelyudvarhelyen is volt műterme, ekkor az olasz akadémiai 
tagjaként írta magát.

Hoppé (Hoypé) Lipót.
(-)
Műterem: Gyergyószentmiklós. 1880-1890
Adattár: 0481.
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szilágyi 1996, 209. 244. 321; Szakács 1977, 121. 
Életrajzi adatok: 1884-ben segédet keres gyergyószentmiklósi műtermébe.

Horovitz Lipót.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Új u. 15. 1899
Adattár: 0738.
Irodalom: Miklósi 1983, 418. (Horovitz Mór)
Életrajzi adatok: 1899-ben kolozsvári háztulajdonos az Új u. 15. szám alatt.

Horváth Bálint.
(1865 -  1947)
Műterem: Nagyenyed. 1896-1900

Marosludas. 1896
Marosújvár. 1896

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Miklósi-Sikes Csaba: Egy művészet mestere. 
Horváth József fényképei a Korunk Galériában. Igazság. 1986, február 26/47 
sz; Miklósi -II- 1991/1. 46; Szakács 1997, 121.
Életrajzi adatok: A kolozsvári Dunky Fivérek műtermében tanult, majd 1889- 
1891 között ott is dolgozott. Három feleségétől kilenc gyermeke született, 
közülük négyen folytatták apjuk mesterségét. Elsőszülött fia, Horváth Béla 
(1891-1948) Nagyenyeden, apja műtermébe tanult, majd 1921-ben átvette 
annak marosújvári műhelyét. 1940-ben Kolozsvárra költözött és felhagyott a 
mesterséggel. Horváth Andor 1918-ban Budapestre költözött, s ott mint 
fényképész dolgozott, de a következő évben öngyilkos lett. Ifj. Horváth Bálint 
(1895-1956) fényképész lett, 1925-ben Giugrgiuba ment s ott mint fényképész 
dolgozott 1950-ig, amikor átvette apja marosújvári műtermét. Horváth Ilona 
Enyeden maradt és az ottani műtermet vezette 1983-ig.



Horváth és Társa.

Műterem: Marosvásárhely, Kossuth L. u 1907-1920 e.: Csonka G.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Horváth Zsigmond.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. 1873
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szilágyi 1996, 43. 50. 111. 207. 321; Szakács 1977,
122.

Életrajzi adatok:

Hungária műterem.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák tér 7. 1916
Adattár:
Irodalom: Szakács 1977, 122.
Életrajzi adatok: Tulajdonos (üzemeltető):?

Huszthy Mátyás.
(-)
Műterem: Nagybánya. 1900-1914

Hajdúszoboszló. (?)
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 122.
Életrajzi adatok: „Kitüntetve a budapesti szakkiállításon”
Fénykép a kolozsvári Egyetemi Könyvtár Sion-gyűjteményében, amely 
Alexandra Achim szilágy megyei (Băşeşti) tanárt ábrázolja. (Jelzet: IA/33- 
8244/59). A fénykép hátlapján a fényképészeti műterem belső és külső képe.

Huszty Zoltán.
(1870-1940)
Műterem: Kolozsvár, Fő tér, 10 sz. 1896 (Dunky Fiv.)

Nagykároly, Zöldfa u. 5. 1896-1906
Nagykároly, Deák Ferenc tér 42. 1896-1906

Adattár: 0697.
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 122; Benedek Zoltán: Nagykároly 
kulturális hagyományai. Fényképészek, fotóművészek. Nagykároly és Vidéke. 
1999, VIII. 18. 257 sz.

(-)



Életrajzi adatok: 1896-ban, mint a Dunky Fivérek üzletvezetője, a Magyar 
Fényképészek Köre budapesti kiállításán bronzérmet nyert. Innen rövid időre 
Debrecenbe, s még abban az évben Nagykárolyba költözött, ahol egyszerre két 
műtermet is nyitott.

Hutterer Géza.
(-)
Műterem: Orsóvá, (Ada Kaleh). 1890-1896
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 122.
Életrajzi adatok:

Ignáczy Géza. *
(-)
Műterem: Székelyhíd. 1910-1935 - fióküzlet
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 122.
Életrajzi adatok: Műterme volt még Kisvárdán (1904-1919), Mátészalkán, 
Beregszászon (1910-1935), illetve fióküzletei Szorbánc fürdőn, Nagykállón, 
Nyírbátorban (1910-1935).

Incze Lajos.
(-)
Műterem: Déva.

Sepsiszentgyörgy, Váradi J. u. 
Sepsiszentgyörgy, Cs7ki u. 
Marovásárhely, Csonka és Incze

1906-1907 
1908 k.- 1918 
1918-tól e: Gere I. 
1904

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 52; Szakács 1977, 122; Cserei Zoltán és József Ál
mos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsiszentgyörgy 1999. 61. 156. 
Életrajzi adatok: Első sepsiszentgyörgyi műtermét a Váradi utcában nyitotta 
meg. Az első világháborúban, mint harctéri fotóriporter teljesített szolgálatot. 
1918-ban megvásárolta a Gere féle műtermet a Csíki utcában, s ott dolgozott.

Iszpász Péter.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1910-1911
Adattár:
Irodalom: Szakács 1977, 122.
Életrajzi adatok: „villanyfényképész”-ként hirdetik a kolozsvári lapok.



Jainek Karl.
(Nagyszeben, 1890. január 27.-(?), 1951. február 4.)
Műterem: Nagyszeben, Reispergasse 26. 1909-1916

Nagyszeben, Elisabethgasse 34. 1916-1944
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164.
Életrajzi adatok:

Jánossy (?).
(-)
Műterem: Torda, Jánossy és Botár.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Személyéről közelebbit nem

Jerome J.
(-)
Műterem: Karánsebes, Temesvári u. 520. 1879-1914
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 53; Szakács 1977, 123 
Életrajzi adatok:

Joanovics Testvérek. (Iván és György)
(-)
Műterem: Kolozsvár, Mátyás tér 32. 1897 k.-1918 e: Kató J.

Marosvásárhely, Széchenyi tér 17. 1900 k.
Adattár: 0793, 0795, 0809, 0811, 0830, 0841, 0864.
Irodalom: Szakács 1984, 53; Kincses 1993, 72; Szakács 1977, 123.
Életrajzi adatok: A Főtér és a Deák Ferenc utca sarkán levő műtermüket Kató 
Józseftől vették át, s az egykori Wolphart-ház első emeletén működött. Főleg 
gyermekfényképezésre szakosodtak. 1912-ben megkapták az Udvari Szállító 
címet. Az 1930-as években a műtermet Bordán Jenő (Veress Ferenc nagy 
tisztelője) és Frei Ernő vezette. Bordán a negyvenes években még dolgozott. 
1945 körül Biró Béla lett az új tulajdonos. Az 1900-as évek elején 
Marosvásárhelyen is dolgoztak.
A kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjteményében több fényképüket 
őrzik: Posta Béla régész, egyetemi tanár, (jelzet: I. P/65-1857/59), Lechner 
Károly -az építész bátyja- elmegyógyász, egyetemi tanár, (jelezet: II. L/5- 
1692/59), Kis Mór egyetemi tanár, (jelzet II. K/3-1691/59) stb.

(? )

ismerünk.
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Joánovits János.

Műterem: Petrozsény. 1880-1890
Petrozsény, Joánovits és Szternád. 1895

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 53; Szakács 1977, 123.
Életrajzi adatok:

Jónás György.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 53. 1904 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 161.
Életrajzi adatok:

Jungmann.
(-)
Műterem: Arad. 1850-es évek
Adattár: 0104
Irodalom: Miklósi -I- 1990/4, 26.
Életrajzi adatok: 1861-ben azt írták róla, hogy „sok években át itt létezett, ki 
valódi remekműveket állított elő a helybeli közönségünk megelégedésére, 
puszta udvarba, szabad ég alatt...” Neve a magyar szakirodalomban nem szerepel.

Kabáth Emil.
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1900-1930
Adattár:
Irodalom: Szakács 1977, 123.
Életrajzi adatok: Kabáth Vilmosnak (Emil testvérének?) Nagyszombaton volt 
műterme 1897 és 1907 között.

Kalaba József.
(-)
Műterem: Temesvár. 1865 k . .

Podolin. (?)
Adattár:
Irodalom: Fejős 1958, 210; Szakács 1977, 123; Szilágyi 1996, 209. 242. 321. 
Életrajzi adatok: „gimnáziumi prof.”

(-)
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Katica Gizella.

Műterem: Székelyudvarhely, Kossuth u. 40. 1911.
Adattár:
Irodalom: Udvarhelyi Híradó. 1911. okt. 1., 40 sz.
Hirdetés: „Villamos fényképészet.”
Életrajzi adatok: 1911-ben az írja „tíz év óta fennálló fényirodámat, budapesti 
és bécsi tanulmány útjaimról haza jőve, a legújabb modern villamos gépekkel 
szereltem fel műtermemet a Kossuth utcai 40 szám alatt, a Posta udvarban...”

Kalmár Jenő.
(-)
Műterem: Temesvár, Józsefváros. 1910-es évek

Szeged. 1903 k.
Adattár: 0562, 0563.
Irodalom: Szakács 1977, 123; Szilágyi 1966, 272. 321.
Életrajzi adatok: 1887-ben részt vett a Deési Iparmű Kiállításon, amikor 
budapesti fényképésznek mondja magát.

Katinszky László.
(-)
Műterem: Nagybánya. 1880-1896

Tusnád . 1880 u.
Adattár: 0501, 0510
Irodalom: Szakács 1984, 53; Kincses 1993, 60; Szakács 1997, 124.
Életrajzi adatok: 1882-ben a F.L. előfizetője, 1885-ben „segédkező 
fényképészt” keres nagybányai műtermébe.

Károlyi József.
(-)
Műterem: Bihardiószeg. 1899-1903

Bihardiószeg Károlyi és Pelikán. 1880-1890
Adattár: 0519/A.
Irodalom: Szakács 1984, 53, Kincses 1993, 60; Szakács 1997, 124.
Életrajzi adatok: 1882-ben a F.L. előfizetője.

Kató József.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Sétatér u. 16. Veress ház 1890-1897

Kolozsvár, Fő tér, Pataki ház. 1897-1906 u: Janovics T.
Adattár: 0597, 0602, 0609/A, 0659, 0670, 0672, 0696, 0699, 0732, 0734, 0741, 
0738.

(-)



Irodalom: nn: Kató József fényképész diadala külföldön. (Berlin) 
Kolozsvárl895, júl. 22. 164; A kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelen
tése az 1898-dik évre. 224; Miklósi 1983, 417, 418; Szakács 1984, 53; Miklósi 
1984, 41; Sávulescu 1985, 6; Kincses 1993, 24., 79; Szakács 1997, 124.
Életrajzi adatok: 1890-ben vette át Veress Ferenc kolozsvári műtermét, s a 
korabeli lapokban „Fényképészeti műterem és nagyítási intézet”-ként hirdette. 
Hét évet töltött Veress műtermében, majd a Főtéren, a Pataki házban 
költözött, amelyet 1906-ban a Janovics testvérek vásárolták meg. 1899-ben 
Kolozsvárt az Alsó Kereszt u. 8. számú épület az ő tulajdona. 1891-ben, a 
Kolozsvárt meglátogató Munkácsy Mihályról készített felvételeket. Több kiál
lításon is részt vett, legnagyobb sikereit Pécsen (Általános Kiállítás 1888) és 
Berlinben (Nemzetközi Fényképészeti Kiállítás 1894), ez utóbbi helyen Arany 
Érdemmel és Művészi Érdem Kereszttel tüntették ki munkáit.

Keintzel Karolina.
(Szászrégen, 1845. február 17,-Segesvár, 1911. október 19.)
Műterem: Szászrégen. 1875 L-1895

Nagyszeben. 1875 k.
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1993, 229.
Életrajzi adatok: 1875 után Keintzel Karolina ezt a férfiasnak hitt mesterséget, 
mint főfoglalkozást gyakorolta. Asbóth Kamillia mellett ő az első női 
fényképésze Erdélynek. 1895-ben műtermét Heiter György vette át, aki 
tanítványa is volt.

Keller Róbert.
(-)
Műterem: Arad.

Kolozsvár.
Adattár: 0769.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1900-ban Kolozsvárt dolgozik 

Kemény Jenő. (előbb Klein Jenő)
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1880 u.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 237; Szakács 1984, 53; Szilágyi 1996, 237. 322; Szakács 
1997, 124.
Életrajzi adatok: Műtermet tartott fenn Sátoraljaújhelyen (Klein Jenő, 1882- 
1883), Kassán (1883-1907), Nyíregyházán (1890-1910), Sátoraljaújhelyen 
(1900 k.).

1900 e. 
1900
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Kerényi László.

Műterem: Nagyvárad, Huszár u. 7. 1912-1914
Nagyvárad, Közép u. 4. 1914

Adattár:
Irodalom: C ím tár 1912, 324; C ím tár 1914, 114; Cornea 1999, 24. 57.
Életrajzi adatok:

Keresztes.
(-)
Műterem: Brassó, Kapu u. 2. 1915-1920
Adattár: „
Irodalom: Szakács 1984, 54; Szakács 1997, 124.
Életrajzi adatok: Knauer Gyula utóda.

Kernstock Károly.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Közép u. 544. 1865 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 206, 225. 322; Szakács 1997, 124.
Életrajzi adatok:

Khloyber von W. F.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 177. 1870-1875
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164.

Kiszel István.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Nemzeti Kaszinó udvarán. 1863-1870

Nagyvárad, Kiszel-Körösi. 1860-1865
Adattár:
Irodalom: Bihar. 1863, júl. 5. 54 sz.; Szakács 1984, 54; Szilágyi 1996, 207. 322; 
Szakács 1997, 125; Cornea 1999, 11. 58.
Életrajzi adatok:

Klapok Alajos.
(-)
Műterem: Arad, Templom u. 1890-1903

Lugos, Fő u. Krauss és Klapok. 1881-1891

(-)



Temesvár, Zápolya u., Stefanovits-ház 
Krauss és Klapok. 1881-1891
Arad, Templom u., Forrai u.l.
Krauss és Klapok. 1881-1891
Pécs, Király u. 21. 1902-1925 e: Hamedli Gy.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 54; B. Horváth Csilla: A pécsi fényképezés története 
1948-ig. In. Fényképeskönyv. Pécs, 1987, 12. 28; Kincses 1993, 60; Szakács 
1997, 125, 12.
Életrajzi adatok: pécsi fényképész, 1882-ben a F. L . előfizetője.
Hamedli Gyula (1862-1904) szülővárosában, Aradon tanulta a fényképész 
mesterséget. 1892-ben, budapesti, bécsi és párizsi tanulóévek után, érkezett 
Pécsre, s a Széchenyi tér 2, majd Király u. 21. alatt 1904-ig tartotta fenn műter
mét, melyet Klapok Alajosnak adott el 20 ezer koronáért, aki 1925-ig 
üzemeltette azt.

Klein Sándor.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Bahngasse 7. 1911
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164.
Életrajzi adatok:

Klement Róbert.
(-)
Műterem: Brassó, Klastrom u. 1884 k

Élőpatak. 1898
Adattár: 0497, 0517.
Irodalom: Szakács 1984, 54; Szakács 1997, 125.
Életrajzi adatok: 1884-ben olyan fényképészt keres brassói műtermébe, ki haj
landó vidékre is járni, 1885-ben részt vett a budapesti Országos Kiállításon.

Knapp Mihály.
(-)
Műterem: Brassó, Nagy u. 504. 1888-1889

Nagyvárad, Nagy Sándor u. 2.
Pelikán és Knapp. 1871-1873
Dés, Knapp és Nagy. 1879

Adattár: 0357.
Irodalom: Brassó Magyar Képes Naptár az 1888 évre.(Hirdetés); Brassói 
Magyar Képes Naptár az 1889 évre (Hirdetés); Szilágyi 1978, 244.
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Életrajzi adatok: 1879-ben részt vett a székesfehérvári Országos Kiállításon 
(Díszokmány) és 1898-ban a budapesti Fényképészek Köre II. Kiállításán.

Knauer Gy. (Julius)
(-)
Műterem: Brassó, Virágsor 2. 1900-1910
Adattár: 0791, 0794.
Irodalom: Szakács 1984, 54; Szakács 1997, 125.
Életrajzi adatok: 1906-ban brassói fényképész, Kapu u. 2. sz. alatt háztulaj
donos. Utóda: Keresztes.

Knirsch A.
(-)
Műterem: Temesvár, a Diána fürdővel szemben. 1880-1890 
Adattár: 0517.
Irodalom: Szakács 1984, 55; Szakács 1997, 125.
Életrajzi adatok: 1885-ben részt vett a budapesti Országos Kiállításon.

Kohn Ignác.
(-)
Műterem: Nagykároly. 1863-tól

Nagyvárad. 1883 u.
Adattár: 0470.
Irodalom: Szakács 1984, 55; Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok: Szakács szerint Kohn Nagykárolyban nyitotta első 
fényképészetét 1863-ban. Műterme volt Szolnokon (1880-as évek) és 
Nyíregyházán (1883-ig) is. A F. L . 1883-ban azt írta, hogy az eddig 
Nyíregyházán tartózkodó Kohn Ignácz Nagyváradon nyitott, illetve átvett egy 
fényképészeti műtermet és végleg ott megtelepedett.

Koller Károly.
(Nagyszeben, 1838. jan. 28.-Budapest, 1889. nov. 26.)
Műterem: Beszterce. 1861-1874

Nagyszeben, Koller és Glatz. 1862-1866
Beszterce, Koller és Glatz. 1862-1866
Kolozsvár, Szén u. Krémer ház 1871
Budapest, Deák u. 4. Koller és Borsos.1870-1875 
Budapest, Harmincad u. 4. 1874-1890
Budapest, Harmincad u. 4.
Koller K. utódai Forche és Gálfy 1889-1908
Budapest, Harmincad u. 4
Koller K. utóda Szenes. 1908-1930
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Adattár: 0210, 0214,0218, 0219,0220, 0221,0222,0223,0224, 0226,0227,0229, 
0230, 0231, 0231, 0233, 0235, 0248, 0249, 0255, 0256, 0257, 0261, 0266, 0267,
0269, 0270, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0283, 0284, 0287, 0297,
0298, 0300, 0304, 0307, 0305, 0308, 0319, 0320, 0323, 0337, 0338, 0348, 0352,
0440, 0517, 0566, 0593, 0718, 0737, 0754.
Irodalom: Vasárnapi Újság 1874/20, 317; Vasárnapi Újság 1888/1, 226-226. 273; 
Siebenbürgen Deutsch Tagblatt. 1889, 12. 05. 4864; Kiss József: A magyar 
fényképészet múltja. MF. 1926, 3. 4-5; Gyímesi Kásás Ernő: A magyar 
fényképészet nagyjai. M fé. 1939, 3. 5-8; Fejős 1958, 216. 217; Szilágyi 1978, 245; 
Kővári Ilona Ágnes: Koller Károly fényképész élete és munkássága. Folia 
Flistorica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. 8. 1980, 79-86; M űvészet 
1981, 513; Szakács 1984, 55; Miklósi 1984, 46-47; Miklósi -III- 1991/3, 47; K. 
Klein 1993, 271; Kincses 1993, 19. 30. 60. 81; Szilágyi 1996, 64. 134. 170. 173.
206. 209. 227. 234. 322; Szakács 1997, 62. 126; Simon 2000.74.
Életrajzi adatok:
Apja Tirolból vándorolt be Erdélyben, anyja egy brassói patrícius leánya. 1856- 
1859 között a bécsi Politechnikum és a Művészeti Akadémia növendéke volt.
1859-től a besztercei gimnázium rajztanára, itt 1861-ben mellék- 
foglalkozásként, egy fényképészeti műtermet is nyitott. 1871-ben a tanítói 
pályát feladta, s ettől kezdve kizárólag festészettel és fényképezéssel foglalko
zott, s vezette az időközben elhunyt tanárának és barátjának Teodor Glatznak 
elárvult nagyszebeni műtermét. 1871-ben Kolozsvárt is dolgozott, amikor 
Veress Ferenccel és Vastagh Györggyel nyilvános sajtóvitát folytatott. Ez volt 
az első eset, amikor az erdélyi sajtóban fotóelméleti polémia folyik. 1872-ben, 
Párizsban szerepelnek sikerrel fényképei, majd 1874-ben a bécsi kiállítás nagy
díjának elnyerése után, Budapestre hozta őt Borsos József fényképész. 1875- 
ben önálló műtermet nyitott, amelyet haláláig vezetett. Még abban az évben 
elnyerte a K. u. K. Udvari Fotógráfus címet Később a műtermet, megtartva a 
patinás Koller nevet, asszisztensei Gálfy István és Forché Román, majd Szenes 
Adolf vitte tovább. Kultúrtörténeti jelentősége van az 1862-ben Glatzzal 
(Erdélyi Szövetséggel) kiadott Erdélyi Képek című fényképalbuma. 
Legnagyobb sikerét, színezett fényképeivel, az un. Chromotipiáival, a bécsi 
világkiállításon aratta. Hamarosan Budapest vezető műterme az övé, volt 
időszak, amikor egyszerre 30 segéddel is dolgozott. 1886-ban, illetve 1887-ben 
megjárta Szófiát és Belgrádot, ahol I. Ferdinánd bolgár fejedelmet, a szerb 
királyi párt, valamint Sándor trónörököst is lefényképezte. Budapesti műter
mében fogadta Mária Valéria főhercegnőt és Amélie bajor hercegnőt, akikről 
mintegy 15 állásban készített portrékat, majd Liszt Ferencet (1885), végül 
1888. március 6-án legelőkelőbb látogatóját, I. Ferencz József császárt és ki
rály volt. Ez volt az első eset, hogy O felsége magyar fényképészt meglátoga
tott, s Koller ekkor több felvételt is készíthetett róla.



Számos kiállítás résztvevője: Párizs (1867-„Koller és Glatz”), Hamburg (1868), 
Grononger (1869), Hermanstadt (1869), Cassel (1870), Graz (1870), Párizs 
(1872), Pest-Köztelek (1873), Bécs (1873-„Koller és Glatz”. Koller önállóan is 
kiállított, s a Medaille für guten geschmack díjat nyerte), Szeged (1876- 
Országos Kiállítás), Párizs (1878-Világkiállítás, nagydíj), Trieszt (1882, díszok
levél), Budapest (1885-Országos Kiállítás, díszoklevél).
* Forche Roman (1855-1936) udvari fényképész 1890-től. Műterme: Budapest, 
Mária Terézia tér 1, 1882-1936 között. 1882-ben a F. L. előfizetője.
* Gálfy István (1852-1908) udvari fényképész 1890-tőlMűterme: Budapest, 
Erzsébet tér 1., 1880-1889 között.

Kolozsy. Amatőr fényképész.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1894
Adattár: 0661.
Irodalom: Hory Béla: Fürdői fényképek. Kolozsvár. 1994. szept. 25. 219. 
Életrajzi adatok:

Konnert Mihály.
(-)
Műterem: Szászrégen. 1860-as évek
Adattár:
Irodalom: Fejős 1958, 215; Szilágyi 1996, 234. 322.
Életrajzi adatok: Szászrégenben volt rajztanár, s ott fényképészeti műtermet is 
nyitott. 1873-ban, a bécsi kiállításon erdélyi népviseleteket ábrá
zolófényképekkel szerepelt.

Kornis Károly. (Tótváradi)
(Arad, 1822. április 19.-Gyorok, 1863. január 27.)
Műterem: Dél Amerika. 1850 u.
Adattár: 0081, 0086, 0087, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0101, 0110.
Irodalom: Balogh Endre: Tóthváradi Kornis Károly életrajza. A rad . 1863, IV. 
15. 12; Mensáros Andor: Kornis Károly (1822-1863). Büntetőjogász profess
zorok a Pázmány egyetemen. Budapest. 1942, 55-57; Miklósi -I- 1990/4, 26; 
Miklósi - III- 1991/3, 47; Szilágyi 1996, 33. 36. 39. 78. 132; Szilágyi 1996, 33. 39.
78. 132. 322.
Életrajzi adatok: 1850-ben emigrálni kényszerült, előbb az Egyesült Államok
ba, majd Brazíliába élt, ahol egy ideig fényképezésből tartotta fenn magát. 
Apja Kornis József sóházi hivatalnok, anyja Papp Julianna volt. Iskoláit 
szülővárosában, Szegeden, majd Pesten végezte 1842-ig, amikor az Andrássy 
grófok nevelőjeként Tőketeresbe került. Jogi diplomát 1844-ben szerzett, a
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forradalomig Pesten törvényyszéki fogalmazóként dolgozik. 1848-ban vállalt 
szerepéért halálra ítélték, de 1850-ben sikerült kimenekülnie Belgiumba, 
onnan Angliába, majd 1852-ben Amerikába vándorolt. Fényképezni 
Londonba tanult, tudását a későbbiekben a New York-i Magyar Menekültek 
című lap szerkesztőjeként (1852-1854) kamatoztatta. 1854-ben báró Alvinczi 
Lászlóval és Birányi Istvánnal Brazíliába költözött, ahol jobbára fényképezés
ből éltek. A műterem igen gyengén jövedelmezett. „Mesterségünk - írta Kornis 
1854. november 26-án kelt levelében - minden erőfeszítés mellett is jóformán 
haszon és eredmény nélküli”. Kornis tevékenységére felfigyel az udvar. 
Felkérik, hogy készítsen felvételeket II. Don Pedro-ról. Tizenkét képet készít 
róla. A nagy műveltségű uralkodó barátjául fogadta. Ennek következtében 
anyagi helyzete annyira megjavult, hogy 1859. február 13-án ellátogathatott az 
ország belsejében is. Április végén, visszatértekor, lakását kifosztva találta, fel
szerelésének lába kelt. „A daguerreotypizálással végkép fel akarok hagyni - 
panaszkodik otthon maradt barátainak - és magamat egészen a tudományos 
térre állítani. (...) Hogy látva legalább rám emlékezetek, itt küldöm papíron 
arcképemet tojás fehérrel....” Majd éveken át tudományos munkát végzett, 
könyveket adott ki, de tüdeje megbetegedett, és 1862-ben, barátja Birányi 
István halálát követően, visszatért Aradra, ahol hamarosan meghalt. Egyetlen 
hiteles felvételét sem ismerjük.

Kornis Zsigmond gróf. Műkedvelő fényképész 
(Kolozsvár, 1824. március 19.-Kolozsvár, 1854. június 22.)
Műterem: Kolozsvár. 1850 k.
Adattár: 0043, 0050, 0296, 0348, 518.
Irodalom: Fejős 1957. (Veress Ferenc) 215; Fejős 1957, 253; Erdélyi 1971, 13; 
Karlovits-Beke 1979, 8; Miklósi 1984,11. 12.15. 41; FV 1989, Kincses, 53; Tőry 
1982/1, 44; Miklósi 1983, 416; Miklósi -II -1991 /l, 46; Kincses 1993, 12. 30. 31. 
32. 4L 68. 82; Szilágyi 1996, 33, 39, 78, 132. 322. (egybemossa a két Kornis 
személyét).
Életrajzi adatok: Ősi erdélyi nemesi család sarja, Kolozsvár egyik legkorábbról 
ismert műkedvelő fényképésze. Anyagi helyzete megengedte számára azt, 
hogy jelentős összegeket fordítson az új találmányhoz szükséges eszközökre és 
vegyszerek beszerzésére. 1852-54 között Veresssel, Aporral, Mikó Imrével 
közösen kísérleteztek a fényképezés több területén, pl. a képnagyítás, a bróm- 
és klórezüst emulziós félszáraz lemez, a viaszpapír negatív, az albuminos üveg
negatív terén. Házasságot Györffy Bertával (1829-1874) 1848. augusztus 25-én 
kötött. Fiatalon, alig 30 évesen hunyt el Kolozsváron. Sírja a Házsongárdi 
temetőben. „Ha a fényképészetünk kiszámíthatatlan kárára a halál el nem 
ragadá közülünk, kísérleteit az előzményekből ítélve, kétségtelenül siker 
koronázta volna” írta 1885-ben Veress Ferenc róla.



Levéltár:
a. - KvÁLvt - Kmatr. - M(atrikula) B(aptistorium)Keresztelési anyakönyvek 209.

Sigismund Johannes Josephus Komis.
Született: 1824. március 19, megkereszteltetett: 1824. március 20. 
Szülei: Apja Sigismund Kornis-defunct., anyja Sussanna Mikes. 
Keresztszülők: L. B. Samuel Jósika és Rosalia Csáky.

b. - KvÁLvt - M(atricula). C(opulatorum). 71/52, 33. -
A házasság időpontja: 1848. augusztus 25. •
Férj: Sigismund J. J. Kornis, rom. cat.
Feleség: b. Györffi Berta, 19 éves, unitárius.
Tanuk: gr. Mikes Benedek és Kabos László.
Eskette: Pikos Gergely

c. - KvÁLvt -  M(atricula). D(efunctum). 1841-1856. 197-199.
Kornis Sigismund J. J. meghalt: 1854. június 22, temették: 1854. június 24. 
„Gróf Kornis Zsigmond, 6 év óta nős férfiú, birtokos mágnás, 30 éves, 
meghalt mellvíz-korban.”

Kossák József.
(7-1910 k.)
Műterem: Temesvár. 1879-1894

Temesvár, Szent György tér, saját ház 1894-1918
1898-1905 
1900 
1890 k.
1882-1895 u:\Vippler A 
1910 k.
1885-1915 (?)

Arad, Templom u. 2.
Buziás fürdő, Bazár u. 10.
Nagybecskerek, Korona u.
Herkulesfürdő, Kossak-Wippler.
Arad, Kossakné és Schwarz.
Arad, Oroszy Lajos, azelőtt Kossák.
Temesvár, Hess és Kossák

vis a vis Franz Joseph Theater. 1875-1885 
Adattár: 0431, 0440, 0467, 0517, 519/A, 0698.
Irodalom: Kiss József: A magyar fényképészet nagyjai. MF: 1926/6. 4-5; 
Szilágyi 1978, 248; Hevessy Iván: A magyar fényképezés története. 1958, 46; 
Szakács 1984, 56; Kincses 1993, 4L 81; Szilágyi 1996, 47. 131. 235. 237. 245. 
253. 322; Szakács 1997, 126
Életrajzi adatok: Korának egyik legismertebb és legsikeresebb fényképésze 
volt. Tanulóévei után beutazta Ausztriát, Németországot, Belgiumot, 
Franciaországot, majd Temesváron telepedett le, ahol 1879-ben műtermet nyi
tott. Később több magyar városban (Aradon, Buziáson, Herkulesfürdőn, 
Budapesten) tartott fenn egy-egy műtermet. 1884-ben életnagyságú nagyob- 
bításra rendezkedett be és a szakmában Kossák egyedül áll az egész osztrák
magyar monarchiában. 1894-ben a Szent György téren fekvő háromszintes 
házában helyezte át a székhelyét. A díszes épület egész II és III emelete a



fényképészethez szükséges helyiségeket foglalja magába. A II emeleten volt a 
váróterem és a tulajdonképpeni műterem, illetve a szabályozható világossággal 
berendezett színezési terem. A III emeleten kapott helyet a nagy másoló 
műterem, 5 nagy laboratóriummal, meg egy nagy sötét helyiség, ahol már vil
lanyfénynél készültek a felvételek.
Életnagyságú fényképeivel valós hírnevet szerzett magának Európában, sőt 
még Oroszországból és Egyiptomból is kapott megrendeléseket. 1888-ban 
Mária Terézia is meglátogatta műtermét, 1896-tól József főherceg udvari 
fényképésze. 1896. szeptember 27-én, Ferenc József bukaresti látogatása alkal
mával, I Károly román király Kossák József 21 db., 30 X 30 cm nagyságú 
felvételből álló, Temesvár városát és Herkulesfürdőt bemutató albumát adta 
ajándékba. (Temesvár und Bain d Hercule-Kossák Joseph Photographe de 
Cour Imp. et Roy. Autriche-Hongrie). Egy korabeli feljegyzés szerint, 
fényképei közzel 20 kiállításon szerepeltek: Trieszt (1882, ezüstérem), 
Budapest (1885, Országos Kiállítás), Pécs (1888, Díszoklevél), Temesvár 
(1891, Díszoklevél), Arad (1891), Temesvár(1892), Budapest (1896, 
Milleneumi Kiállítás-kiállításiérem), Párizs (1900, Világkiállítás-bronzérem), 
Budapest (1908, Országos Kiállítás-ezüstérem).

Kossina Rudolf.
(-)
Műterem: Lugos, Újvilág u. 2. 

Resica.
1865-1896 
1890 k.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; Szakács 1997, 126. 
Életrajzi adatok:

Koszmann Gusztáv.
(-)
Műterem: Arad, Aréna kert.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok: Rottmann Farkas utóda.

1880-1895

Kovács Eszti.
(-)
Műterem: Zilah.

Szilágysomlyó.
1885 k.
(?)

Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 126 
Életrajzi adatok:
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Kovács Károly.

Műterem: Szatmárnémeti.
Zilah.
Szilágysomlyó.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; Szakács 1997, 126 
Életrajzi adatok:

Kovács Károlyné.
(-)
Műterem: Zilah. 1882 u.
Adatok: 0447, 0487.
Irodalom: Kincses 1993, 60.
Életrajzi adatok: 1882-ben elhunyt férje zilahi műtermét vezeti, s a a F .L . elő
fizetője. 1884-ben segédet keres zilahi műtermébe.,

Kovács Mihály.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Báthory u. 6. 1904
Adattár:
Irodalom: C ím tár 1904, 114; Cornea 1999, 24. 59.
Életrajzi adatok:

Kovács P(éter) Fiai.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1880 - 1889 között műter
met is fenntartottak, de fő profiljuk a fotóeszközök és anyagok kereskedése 
volt.
Adattár: 0667, 0735, 0760.
Adatközlő: Kabay Béla kolozsvári fényképész 1981-ben.
Irodalom: Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok: Mezőbándi Kovács Péter 1853-ban kezdett kereskedelemmel 
foglalkozni. Első üzletét 1858-ban nyitotta meg Kolozsváron, ahol papírárúk 
mellett, hamarosan fényképészeti kellékeket és vegyszereket is árusított. Első 
üzlete abban a főtéri épületben volt, melyet a Szentegyház utca megnyitásakor, 
a századforduló éveiben bontottak le. Innen a Főtér 4 szám alá költözött, ahol 
később a Biró-féle patika, majd az 1980-as években egy konfekció üzlet 
működött, míg a harmadik (Főtér 8) helyén könyvesbolt van. Kovács Péternek 
két fia volt. Kovács Ede, akinek Irén nevű leánya Séfer Lászlóhoz ment 
feleségül, s ezek Ida nevű leányuk lett Kabay Béla felesége. A másik fiú, 
Kálmán, család nélkül halt el.

(-)
1860-1869 
1865 k.
(?)



Kiadta a Fotóipari Értesítő-t, melynek egyik 1916 évi száma borítóján a 
következő felírat áll: Szerkeszti és kiadja Kovács P Fiai Kolozsvárt. Megjelenik 
negyedévenként. Fényképészeti cikkek árjegyzéke. Kolozsvár. Mátyás király 
(Fő) tér 4 szám. 1916. 17 évfolyam. Alapítási év: 1853.

Kováts (N).
(-)
Műterem: Nagybánya. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok:

Kováts Albert.
(')
Műterem: Kolozsvár, Óvár, Tauffer-ház. 1890
Adattár:
Irodalom: Miklósi 1984, 44. 47.
Életrajzi adatok: 1890-ben, Veress Gyulától vette át, az ekkor elhunyt Tauffer 
Gyula műtermét. (Lásd Tauffer Gyulánál)

Kováts Elek.
o
Műterem: Nagybánya, Kováts.

Nagybánya, Vár u. 37
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok:

Kováts István id.
(Marosújvár, 1881. IV. 16,-Székelyudvarhely, 1942.)
Műterem: Székelyudvarhely, Kossuth u. 21. 1907-1914

Gyergyószentmiklós. 1905 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; Miklósi-II-1991/1, 46; Vofkori György: 
Székelyudvarhely. Várostörténet képekben. Polis-Kolozsvár 1995, 10-12; 
Szakács 1997, 126; Vofkori György: Székelyudvarhely története. Második, 
bővített kiadás. Kolozsvár 1998, 10-13; Ráday Mihály: Az utolsó lehetőség. 
Népszabadság. 2000. április 22. 32. 1.
Életrajzi adatok: Id. Kováts Istvánt Ferenczy Lukács Székelyudvarhelyről 
történt távozása után, annak műtermét vette át. Apja sóbányász volt, s fia még 
tizennény éves sincs, amikor 1893-ban a közeli Nagyenyeden, nagybátyához, 
Horváth Bálint fényképészhez szegődött inasnak. Az 1900-as évek legelején

1900 k. 
1910-1914
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már Ferenczy Lukács mellett Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson 
tökéletesítette tudását. Itt ismeri meg Nagy Kornéliát, akit 1905-ben feleségül 
vett. Házasságukból három leány és egy fiú született. Gyergyói tartózkodása 
idején rögzíti lemezre a nála fotografálásra jelentkező Bartók Béla arcképét is. 
Élete végéig Udvarhelyen élt és dolgozott. Munkássága is igazolja, hogy 
kisvárosban is lehet maradandót alkotni. Műtermének nagy értékét képviselik 
azok a máig megőrzött régi „fotó masinák”, amelyeket Bécsből kerültek a 
városba, s Ferenczy Lukács, majd utóda id. Kováts István dolgozott velük, s 
melyeket az udvarhelyi fotósmesterek harmadik nemzedéke, a kilencven 
életévéhez közeledő ifj. Kováts István ma is szívesen használ. Ifj. Kováts István 
édesapja mellett kezdte a mesterség elsajátítását, később három évig 
Nagyszebenben, Emil Fischer udvari fényképésznél tanult, végül Budapesten 
tett mestervizsgát, képesítést ahhoz, hogy apja műtermét átvéve, annak 
örökébe lépjen. Id. Kováts István sírja (fekete gránit-emlékkő) a székelyud
varhelyi r. kát. temetőben van.

Kováts Károly.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. 1860-1869
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; Szakács 1997, 126.
Életrajzi adatok:

Kozmata Ferenc. 1874-től udvari fényképész.
(1840-1902)
Műterem: Arad, Auerbach és Kozmata. 1864 e.-1866
Adattár: 0138, 0142, 0144, 0436, 0440, 0517.
Irodalom: L. M: Kozmata Ferenc. M F L: 1902, 198-200; Kiss József: A magyar 
fényképészet múltja. M F: 1926/1. 3-4; Kis József: A magyar fényképészet nagy
jai. MFé: 1939/6 3-4; Göndör Károly: Kozmata Ferenc életrajza. MFé: 1941/7. 
2-4; Göndör Károly: A sokszorosító fényképészet hazánkban. M F é: 1941, 8 sz. 
14-16; Kankovszky Ervin: A magyar fényképészet nagyjai. Fsz: 1943/1. 18-19; 
Fejős 1958, 217; Szilágyi 1978, 249; Szakács 1984, 56; Szilágyi 1996, 64. 158. 
165. 170. 206. 209. 227. 253. 279. 296. 316. 322; Szakács 1997, 127; Simon 2000. 
68 .

Életrajzi adatok: Neve 1863-ben bukkant fel, amikor betársult Auerbach 
Miksa aradi vállalkozásába, s közösen vezetett fényképészetük a város elismert 
iparosai közzé emelték őket. 1864 őszén Kozmata európai szakmai körutazás
ra indult. A következő évben Nagykanizsán, 1866-ban Makón nyitottak új 
üzleteket. Útjaik még ebben az évben szétváltak. Előbb Schaffer és Rétyhez, 
majd Doctor mellé került. Kozmata később országos hírre is szert tett, 1874-től



az Udvari Fényképész címet is elnyerte. 1864 és 1900 között Budapesten van 
üzlete, ezzel párhuzamosan, 1890 után, öt éven át Szegeden is dolgozott. 
Fénykorában, a Sebestyén utcai műtermében, 8-10 segéddel foglalkoztatott, 
frakkban, cilinderben fotografálta a fenséges uralkodóházhoz tartozó 
vendégeit, mégsem bírta sokáig az üzleti versenyt. Tönkrement, 1911-ben 
szegények házában halt meg. Több kiállítás résztvevője: London (1871-díszok- 
levél), Trieszt (1882-díszoklevél), Amszterdam (1883-díszoklevél), Budapest 
(1885-Országos Kiállítás), Budapest (1896-Milleneumi Kiállítás), Párizs (1900- 
Világkiállítás), B udapest (1908-Országos Kiállítás). írása a F. L.-ban (1882/10. 
160. 167): A  trieszti kiállítás fényképészeti osztályáról jelentés.

König Karl.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 45. 1886
Filiáléi vannak Bonbélyban és Kairóban.
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164.
Életrajzi adatok: Elődje: Meinhardt A.

Könnyű József.
(-)
Műterem: Pécs, Kossuth u. 15, Hattyú épület. 1911-1969
Adattár:
Irodalom: B. Horváth Csilla: A pécsi fényképezés története. Pécs. 1987, 23. 
Életrajzi adatok: Könnyű József 1911-ben Kolozsvárról érkezett Pécsre, ahol a 
Kossuth u. 15 szám alatt, az un. Hattyú épületben nyitotta meg műtermét.

Körösi (Körössy) József.
(-)
Műterem: Erdély - vándorfényképész. 1860 k.

Nagyvárad, Kiszel és Körösi. 1860-1865
Nagyvárad, Mezey és Körössy. 1864
Nagyvárad, Körösi és Sztupa. 1865-1870

Adattár:
Irodalom: M űvészet 1981, 513; Sz. Kürty Katalin: A debreceni fényképezés 
őskora. Fotóm űvészet. 1987/1. 9; Mezey András: Szinnyei Merse Pál nagyvára
di mestere: Mezey Lajos festőművész és fotógráfus élete, művészete. Budapest 
1996, 25; Cornea 1999, 11. 59.
Életrajzi adatok: 1864-ben társul Mezey Lajossal, aki ekkor fényképészeti 
műtermet nyitott Nagyváradon. Közös munkájukról nincs tudomásunk. 1858 
körül megörökítette Mezey Lajos nagyváradi festőművészt és fényképészt.



Központi Fényiroda.

Műterem: Kolozsvár, Wesselényi Miklós u. 3. 1910
Adattár: 0830.
Életrajzi adatok:

Krammer Károly.
(-)
Műterem: Máramarossziget, Br. Perényi Zs. u. 25. 1910-es évek.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 127.
Életrajzi adatok:

Krauss Béla.
(-)
Műterem: Arad, Forray u. 1. 1881-1890 - u: Papp B.

Lugos, Fő u., a Magyar Casino 1879-1891
Temesvárt, Zápolya u., Stefanovits ház 
Krauss és Klapok. 1881-1896 - Klapok A.
Lugos, Fő u. Krauss és Klapok. 1881-1891
Arad, Templom u., Forrai u.
Krauss és Klapok. 1881-1891

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; Szilágyi 1996, 121. 322; Szakács 1997, 127. 
Életrajzi adatok:

Krausz Juliusz.
(-)
Műterem: Lugos, Temesvarer gasse, vis a vis der Post. 1870 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Brediceanu Cornelia és Tiberiu fényképe a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár Sion-gyűjteményében. (jelzet: IIB/40-4244/59). Hátlapján 
felírat: Aus Wien. Fotografisch Artistiche Anstalt.

Kröpfel Flórián Frederich. Utóda: Schuster Arnold 
(Meschen, 1833. november 20.- (?)
Műterem: Nagyszeben, Grosse Ring 187 (19). 1871-1885 k.

Atelier Viktória. (?)
Adattar: ;. p;, í
Irodalom: K. Klein 1996, 164.
Életrajzi adatok: Előbb fotográfus, majd vendéglős.

(-)



Krúdy István.

Műterem: Kolozsvár. 1880-1900
Pécs, Ferenciek u. 36. 1898-1899

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 56; B. Horváth Csilla: A pécsi fényképezés története 
1948-ig. In. Fényképeskönyv. Pécs 1987. 28; Szakács 1997, 128; Kincses 1993, 
21.

Életrajzi adatok: Pécsen hamarosan társult Marton Istvánnal „Krúdy és 
Marton” (István), aki 1898-1919 között már egyedül vezette a műtermet.

Kunte R.
(Galac, 1885. szeptember 13.-Nagyszeben, 1950. január 26.)
Műterem: Nagyszeben, Fleisergasse 6. 1912-1917 e: Fischer E.

Nagyszeben, Grosser Ring 19. 1917-1919
e: Czeck R., u: Guggenberger (Ida) és Mairovits

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164; Szakács 1997, 128.
Életrajzi adatok:

Lang Henrich.
(-)
Műterem: Brassó, Purgengasse 52. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 57; Szakács 1997, 128.
Életrajzi adatok:

Láng József.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Fő u. 1906 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Lamberg Mór.
(-)
Műterem: Brassó.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 206. 322 
Életrajzi adatok:

(-)

1862-1866 k.
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Lányi Gábor.

Műterem: Abrudbánya, Blahó és Lányi. 1880 k.
Székelyudvarhely. 1885 k.

Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 253; Szakács 1997, 149.
Életrajzi adatok: Blahó Edének műterme volt Besztercebányán (1875 k.), 
Aranyosmaróton (1882-1906) és Nagytapolcsányon (1888). Lányi személyéről 
közelebbit nem ismerünk.

Lehmann Károly (Carl).
(Törzburg-Brassó, 1894. március 17.-(?).
Műterem: Brassó. (?)
Adattár:
Irodalom: Günter Volkmer: Lexikon der Siebenbürger Sachen. 1993. 310. 
Életrajzi adatok: Tájfényképész és fényképész. Hat évtizeden át járta a 
Kárpátokat. Fényképei elsősorban dokumentációs jellegűek. Felvételei újsá
gokban és folyóiratokban jelentek meg, képeslapok készítésére is fel
használták. Kiállításai Romániában és (Nyugat)németországban voltak 
láthatók. Eveken át egy román-magyar-szász útikönyv összeállításán fárado
zott, 1945 után ő dolgozta ki a turisztikai útvonalak jelzésének modellértékű 
rendszerét.

Lembert Ede.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Rákóczi u. 8. 1908-1915

Kassa. 1906-1920
Adattár:
Irodalom: Szabadság. 1908. jan. 4. 3 sz.; Szakács 1984, 57; Szakács 1997, 129; 
Cornea 1999, 23. 24. 25. 26. 60.
Életrajzi adatok:

Lénics Géza.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Külmonostor u. 4. 1890-1903 k. u. Szigethy M.

Nagyvárad, Kossuth u. 16. 1912-1947
Nagyvárad, Kossuth u. 16. Lenics és Szűcs a Hungária 
(Moskovits) cipőgyárral szemben. 1911-1918 k.

Adattár:
Irodalom: Nagyvárad. 1911. jan. 9. 1 sz.; Cím tár 1912, 324; Cornea. 1999, 46. 60.

(-)



Életrajzi adatok: 1903. augusztus 3-án Lenics Géza Kolozsvár, Deák Ferenc u. 
33 szám alatti lakos, fényképészeti sátor felállításának engedélyét kéri a városi 
mérnöki hivataltól. (Kolozsvári Állami Levéltár. 388/1903. Kolozsvári műter
mét Szigethy Margit vette át, akinek munkássága 1904-től követhető.

Letzer Lázár.
(1832-?)
Műterem: Kolozsvár. 1858 március

Arad. 1862 szeptember
Bukarest, rue Mogochoi no. 48. 1866
Temesvár, Seminarjetzt, St. George Platz 1870 k.

Adattár: 0061, 0083, 0084, 0517.
Irodalom: Fejős 1958, 218; Szilágyi 1978, 256; Szakács 1984, 57; Miklósi 1984, 
41; Sávulescu 1985, 9; Sz. Kürti Katalin: A debreceni fényképészet hőskora. 
Fotóm űvészet. 1987/1, 48; Miklósi -I- 1990/ 4., 27; Szilágyi 1996, 134. 173. 236. 
261. 278. 322; Szakács 1997, 129; Simon 2000. 75.
Életrajzi adatok: A szakirodalomban legkevesebb három Letzer nevű
fényképész neve ismert: Sándor, Lázár és egy bizonyos M. („Letzer 
Testvérek”) Egyikük (de melyik?) vándorfényképészként megfordult 
Kolozsvárt (1858) és Aradon (1862) is. Letzer Lázár fényképésznek műterme 
volt Lőcsén (1859-1870), Kassán (1864-1885), Debrecenben (1868-1871), 
Szegeden (1869-1890) és Temesváron (1870 k.). Azt is tudjuk róla, hogy dol
gozott Bukarestben is, ahol elkészítette a román hadsereg egységeit bemutató 
képsorát 1866-ban, s ugyancsak az ő nevéhez fűződik annak a Flandriái 
Fülöpnek fényképe, akinek legkorább felajánlották Románia (az egyesített 
Moldva és Havaselve) trónját, melyet végül Alexandru Ion Cuza fejedelem 
foglalt el. A fényképen felirat: „Filipu I, 11 februarie 1868”. 1885-ben 
Budapesten részt vett az Országos Kiállításon. Letzer M. 1873-ban Zombron 
dolgozott, Letzer Sándor 1874 és 1898 között Kassán üzemeltetett műtermet, 
míg Letzer (melyik?) Keglovich Emillel társulva Szegeden dolgozott 1885 és 
1898 között.
„Letzer Testvérek” 1868-ban Debrecenbe, a Kubinyi üzletbe rendezték meg 
bemutató kiállításukat. Ezt követően nyitották meg a Széchenyi utcai Mentze- 
féle házban fényirodai műtermüket. A rossz befektetésnek bizonyult üzletet, a 
Bukarestből 1870-ben visszatért Letzer Lázár próbálta feltámasztani, sikerte
lenül. 1871-ben átvette tőle Ilyinyi Chikán.

Lieblich Eugen (Jenő).
(-)
Műterem: Nagyszeben, Elisabethgasse 56. 1910-1935 u: Mysz V.
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 164.
Életrajzi adatok: 1935-től vándorfényképész Amerikában.
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Lippert Eugen.

Műterem: Beszterce, Kleiner ring. 1914 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 130.
Életrajzi adatok:

Logner R.
(-)
Műterem: Vajdahunyad. 1870-1884
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 58; Szakács 1997, 130.
Életrajzi adatok:

(-)

Lojanek János.
(1816-1877)
Műterem: Nagyváradon 1863 és 1910 között, az alábbi címek alatt: 

Közép u. 28. 1863
Fő u. 12. 1864-1886 k.
Fő u. 14 és Apáca u. 4. sarok,
Karaguj-ház. 1886 k.-1890 k.
Bémer-tér, 12. Máyr-ház 1890-1900
Fő u. 2. Bazár-ház. 1900-1910 u: Molnár J.

Adattár: 0181, 0698, 0736.
Irodalom: Bihar. 1863. febr. 15. 14 sz.; Szilágyi 1978, 258; Szakács 1984, 58; 
Szilágyi 1996, 207. 235. 252. 322; Szakács 1977, 130.
Életrajzi adatok: A műterem tulajdonosa 1863 és 1877 között Lojanek János, 
1896-tól Markely János a tulajdonos. 1885-ben részt vett a budapesti Országos 
Kiállításon és 1896-ban a budapesti Millenniumi Kiállításon, ez utóbbin elis
merő oklevelet nyert.

Lovich Antal.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Vécsey-ház. 1875-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 58; Szilágyi 1996, 206. 322; Szakács 1977 130. 
Életrajzi adatok: első műtermét Kassán nyitotta meg 1860-ban, és 1870-ig 
üzemeltette, miközben Róth Imrével „Lovich és Róth” ugyancsak Kassán, 
1864 és 1870 között volt még egy műterme.
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Lőger Gusztáv.

Műterem: Arad. - vándorfényképész 1862-1863
Arad, Fő tér 41. Rosa-ház. 1865-1880
Arad, Főtér, Rosa-ház Décsey - Lőger 1865 e.
Herkulesfürdő. 1865
Nyitra, Fő Megyeház u. 304. 1865-1898
Pöstény, Sétatér, saját ház. 1870-1890

Adattár: 0119.
Irodalom: Franz 1981, 94.-„Decsey + Lőger. Ein frühes Atelier in Arad”; 
Szakácsl984, 58; Szakács 1997, 130
Életrajzi adatok: 1863-ban Décseyvel „becsületbeli” pert indít az aradi A lfö ld  
szerkesztősége ellen.

Lőrincz István.
(-)
Műterem: Gyergyószentmiklós, Csíki u. 1910 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1977, 130 
Életrajzi adatok:

Lukács János.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Belső Szén u. 1860-1865
Adattár: 0066, 0139.
Irodalom: Miklósi 1984, 44.
Életrajzi adatok:

Lurtz Hans.
(Bukarest, 1898. január 17.-München, 1983. január 21.)
Műterem: Brassó. Adler műtermében 1918-1925
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1993, 314.
Életrajzi adatok: 1912-1914 között Bécsben tanulta a mesterséget. 1918-1925 
között barátjának, Adlernek, brassói termében dolgozott. 1926-tól saját 
műterme volt Segesváron. Riportfényképeiért (Wolsgruppe in Caracal) 
internálták 1945-ben. Utána újra műtermet nyitott Segesváron, 1959 és 1960 
között, de tulajdonképpen, mint szövetkezeti alkalmazott dolgozott. Ekkor 
kivándorolt az Német Szövetségi Köztársaságba. Szabó Károly mellett a legje
lentősebb 20-ik századi segesvári fényképész volt.

(-)
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Lutz Lőrinc. - műkedvelő fényképész.

Műterem: Kolozsvár. 1842
Adattár: 0017, 0036.
Irodalom: Miklósi 1984, 9-10; Sávulescu 1985,5; Szilágyi 1996, 221. 322; Simon
2000. 20.

Életrajzi adatok: Lutz Lőrinc az 1840-es évek elején a Külső Monostor 
utcában lakott. A kolozsvári összeírások „franc és német nyel tanító”-nak írják. 
1842-ben felvételeket készít Kolozsvár főterén. 1848 után neve már nem szere
pel a „Kolozsvári nevelőintézetek, tanodák tanárainak” évenként közreadott 
névsorában. 1901. március 24-én (82) a kolozsvári Újság a következőket írja: 
Lutz Lőrinc, ki kolozsvári születésű, 1.5 milliót örökölt Berlinben. Most bécsi 
lakos.

Madácsi Gyula.
(-)
Műterem: Fogaras, Stof-ház 1900-1905
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 58.
Életrajzi adatok:

Maierhofer Alexander.
(Tarrenz-Tirol, 1828,-Nagyszeben, 1871. április 14.)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 176Juveliers FI.

Lüdecke ház. 1860 k.-1871
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 59; K. Klein 1996, 164; Szilágyi 1996, 206. 322; 
Szakács 1997, 131.
Életrajzi adatok: festő, aranyozó, később fotográfus.

Mairovits Jolán.
(Budapest, 1890.-1972.)
Műterem: Medgyes. 1914-1919

Nagyszeben, Grosser Ring 19.
Guggenberger-Mairovits. 1919-1931 e: Kunte R.
Bukarest Guggenberger-Mairovits. 1931-1948

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1993, 166.
Életrajzi adatok: Budapesten született, apja neves építész volt. H. C. Közel 
híres bécsi fotóiskolájának növendéke. 1914-1919 között Guggenberger Idával, 
ennek medgyesi műtermében dolgozott. 1919-1931 között Nagyszebenben, 
majd 1948-ig Bukarestben dolgoztak, ahol a román királyi ház szolgálatába álltak.

(-)



Maksay László iíj.

Műterem: Kolozsvár, Ferenc József u. 53. 1914
Adattár: 0864.
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Mandel Manó. Tauffer Gyula utóda.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Fő u. 4. 1896 k.

Debrecen, Kádas u. 1889 sz. 1882-1896
Adattár: Tauffer Gyula 1865 és 1882 között Kolozsvárt tartott fenn műtermet, 
majd innen Debrecenbe távozott. Tauffer és Mandel kapcsolatáról közelebbit 
nem ismerünk, de mivel Tauffer 1890-ben elhunyt Kolozsvárt, valószínű, hogy 
a debreceni műtermet egy ideig közösen üzemeltették.
Irodalom: Szakács 1984, 59; Szakács 1997,131; Cornea 1999, 18. 19. 22. 61. 
Életrajzi adatok:

(-)

Mándy Ferenc.
(Brassó, 1850 k.-Bukarest, 1920 u.)
Műterem: Pest, Két Oroszlánhoz című fogadó

Kirschweng Ferenccel. 1869
Brassó. 1870 k.
Bukarest, Calea Mogoşoi 21. 1877
Bukarest, Victoriei 21, ştirbei Vodă 2. 1880-1890 
Bukarest, Cîmpeanu u. 57. 1892
Bukarest, Cîmpeanu u. 4. 1900-1920 k.

Adattár: 0421, 839/A
Irodalom: Adressen Kalendar von Pest, Ofen und Altofen für das Jahr 1869; 
F.L. 1882,40-41; Fejős 1958,218; Erdélyi 1971,15; Szakács 1984,59; Săvulescu 
1985, 10. 37; Miklósi -1-1990/4, 25; Miklósi -III- 1991/3, 47; Szilágyi 1996, 206, 
228, 278, 316. 323; Szakács 1997, 131.
Életrajzi adatok: Brassóban született, Pesten tanulta a mesterséget (1869), 
majd egy ideig szülővárosában dolgozott (1870). Bukaresti műtermét 1877-ben 
nyitotta, 1878-ban már udvari fényképész. Ő vezette be a fényképnegatívok 
számozását, melyet élete végéig pontosan nyilvántartott és vezetett. Szathmári 
Papp Károly veje volt. Utóda Lónyai Étien a Román Fényképészek 
Egyesületének elnöke. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Sion-gyűjteményében, 
Veress Sándor mérnök, 1848-as emigránsról készített arcképe. (Jelzet: IIV/3- 
1669/59.).
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Manelly.

Műterein: Nagyvárad. 1870 k.
Adattár:
Irodalom: Cornea 1999. 61.
Életrajzi adatok:

Mann Wilhelm.
(Gyulafehérvár-Karlsburg, 1867. december 22,-Salzburg, 1927.)
Műterem: Nagyszeben, Grosser Ring 19. 1896-1900

e: Szirch Károly, u: Molnár Gyula
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 131; Konrád K. 1996,164.
Életrajzi adatok: 1901-ben Salzburgban költözött, ahol mint műtermi fotográ
fus dolgozott.

Maratoni Jakab (Giacomo).
(1804-1860)
Műterem: Kolozsváron, Külmonostor u., 1842. június-július

Pest, Feldunasor, Nákó-ház. 1841. június 26 e.-től
Adattár: 0014, 0018, 0019, 0021, 0029, 0038.
Irodalom: Kelemen Lajos: Adatok Művészetünk történetéhez. M űvészet. 1911, 
júl. 392; Kankovszky Ervin: A magyar fényképészet lovagkora. Fél: 1943. 43-44; 
Kankovszky Ervin: A magyar fényképészet nagyjai. Fsz: 1943/1. 18-19; Beke 
1957, 247-248; Karlovts-Beke 1979, 7; Frank 1981, 101; Töri 1982/1, 20; Lyka 
1984, 26; Miklósi 1984, 10-11; Sávulescu 1985, 5; Szakács Margit: A dager- 
rotípia. F V  1989, 25-26; Szilágyi 1996, 7. 9. 15. 17. 22. 221. 322; Simon 2000.
17. 20.
Életrajzi adatok: Velencei származású festő. 1836-ban telepedett le Pesten, és 
1841 júniusában nyitotta meg fényképészeti műtermét. Az 1842-ben rendezett 
képzőművészeti kiállításon már 20 dagerrotípiával szerepelt. Ez év tavaszán a 
pozsonyi országgyűlés, ősszel a kolozsvári országgyűlés résztvevőit örökítette 
meg, ez utóbbi helyen húsznál több arcképet festett és csaknem 100 dager- 
rotípia felvételt készített. A megrendelők között olyan történelmi nevek szere
pelnek, mint Bánffy Emília, ifj. Bethlen Jánosné, Wesselényi Ferencné, 
Kemény Sámuel, gr. Hajnik Károly, stb. Róluk feltehetően festmény készült, 
de nem kizárt, hogy dagerrotípiát is készített. Ez alkalommal vásárolta meg 
eszközeit Apor Gábor báró. Marastoni fényképészeti munkásságából jelenleg 
egyetlen darab azonosítható, de annak is csak egy reprodukciója maradt meg. 
A felvétel Kossuthot, Ruttkay Józsefet és Both Pált ábrázolja 1841 nyarán.

(-)
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Mariott és Deutsch.

Műterem: Kolozsvár. 1854-1855
Adattár: 0046, 0048.
Irodalom: Miklósi 1984, 41; Sávulescu 1985, 6.
Életrajzi adatok: Lásd még a Deutsch és Mariott címszónál.

Marselek Ferencz.
(1824.-Kolozsvár, 1905. február 7.)
Műterem: Kolozsvár, Búza u. 1860-1894

Kolozsvár, Sétatér u. 6. 1894-1905 e.
Adattár: 0066, 0139, 0309, 0580/A, 0658, 0668, 0738.
Irodalom: Szakács 1984, 59; Miklósi, 1984, 44; Szakács 1997, 131; Kincses 
1993,16., 21; Szilágyi 1996, 206. 322.
Életrajzi adatok: Legkorábbi adatunk 1860-ból, amikor Kolozsvár 
belvárosában, a Búza utcában volt műterme. Közel három és fél évtizeden át 
dolgozott itt, mielőtt 1894-ben Veress Ferenc szomszédságában, a Sétatér utca 
6 számú, saját házába helyezte át fényképészetét. Kolozsváron hunyt el.
Apja, id. Marselek Ferenc (1797-1874) a város tizedkapitánya volt. 
Feleségétől, Simon Annától, öt gyermeke született (Béla Teréz Irma, Endre és 
Lajos). Közülük, Marselek Endre Budapesten, majd Münchenben tanult fes
tőművész lett.Barátjának és fiának első tanítómesterének, Kőváry Endre fes
tőművésznek egész alakos fényképe a kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion- 
gyűjteményében (Jelzet: IK/35-1309/59)
Levéltár:
Id. Marschelek Ferenc fényképész halotti jelentése.
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Halotti jelentések gyűjteménye, 41261 szám. 
Cetz János temetkezési intézet Kolozsvárt.
Nyomtatott Gombos Ferencnél Kolozsvárt, Deák Ferenc utca 12.
Alólirottak a szív legmélyebb fájdalmával tudatják, hogy a felejthetetlen jó férj, 
önfeláldozó édes apa nagyapa, testvér és rokon / id. Marselek Ferencz / 
fényképész / f. hó 7-én d. u. 1/2 3 órakor, életének 81-ik, boldog házasságának 
48-ik évében, hosszas szenvedés / s a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
átadta lelkét az örökkévalóságnak. / Drága halottunk porrészei 1905 évi 
február hó 9-én d. u. 4 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartása szerint / 
Sétatér utcai 6 szám alatt levő saját házában beszenteltetni, s onnan a közös 
sírkertben az anyaföldnek átadatni. Leikéért pedig az engesztelő szentmise 
áldozat e hó 10-én d. e. 10 órakor fog a / Mátyás-király téri templomban az 
egek urának bemutatni, mely mindkét végtisztességre / a rokonok és ismerősök 
meghivatnak. / Az örök világosság fényeskedjék neki! / Kolozsvár, 1905. 
február hó 7-én.

(-)
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Id. Marselek Ferencné született Simon Anna, mint bánatos özvegye. / 
Marselek Béla és neje Kolosváry Ida / Marselek Teréz férj. Serheiber Ignáczné 
/ Marselek Irma és férje alsócsernátoni Cseh Kálmán / Marselek Endre és / 
Marselek Lajos neje és gyermekei, mint testvérei, és sógorai / mint gyerekei, 
menye és veje / Marselek Ella, Marselek Ferike, Marselek Zolika, Marselek 
Béluska, Marselek Ibolya / és Marselek Czirike unokái, özv. ifj. Marselek 
Ferencné, mint menye.

Masson László.
(-)
Műterem: Szamosújvár. 1862-1868 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 207. 323.
Életrajzi adatok:

Matskó Károly.
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1880-1896

Nagyvárad, Fő u. 4., a kishíd mellett. 1885-1896 k.
Sziget (Máramaros m.). (?)

Adattár: 0558.
Irodalom: Szakács 1984, 59; Szakács 1997, 131; Cornea 1999, 18. 62.
Életrajzi adatok: Legjelentősebb műtermét Budapesten működtette 1880 és 
1896 között. 1887-ben üzletvezetőt keres nagyváradi műtermébe.

Mayer Sándor.
(-)
Műterem: Resica. 1880 k.

Érsekújvár. 1890-1896
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 59; Szakács 1997, 131.
Életrajzi adatok:

Meinhard Ágoston.
(Erfurt melletti Tottleben, 1845. június 5.-Pápa, 
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 53.

Nagyszeben, Heltauergasse 45. 
Szászváros (Broos).
Medgyes.
Gyulafehérvár.
Segesvár (Schaassburg).

1900. ?)
1872-1883 u: Herter J. 
1883-1886 e: König K. 
1870-1885-fiiiálé 
1890-1900-filiálé 
1890- 1900-filiálé 
1890-1900-filiálé
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Kolozsvár, Óvár 1. 1882 e.
Kolozsvár. Meinhardt Á. és Császár J.1882 1886 k.
Szabadka, Deák u. 3. 1880 k. 

1900-1910 
1930 k.

Pápa, Új u. 121. 
Pápa, Rákóczi u. 18.
Győr (Raab), Fehérvári u. 20. és Pápa(?)

Adattár: 0345.
Irodalom: Szakács 1984, 59; Miklósi 1984, 47; Sávulescu 1985, 16; Kincses 
1993, 21., 60; Konrád K. 1993, 331; K. Klein 1996, 165; Szakács 1997, 132. 
Életrajzi adatok: Nagyszebenben kezdte működését, ahol Glatz és Auerlich 
mellett jelentős hírnévnek örvendő fényképésznek számított. Portréfelvételei 
mellett a Brassó látképeit megörökítő sorozatai ismertek. 1877-ben, mint 
nagyszebeni fényképész, részt vett a kolozsvári Iparmű Kiállításon. 1882-ben 
Meinhard és Császár cég a F. L. előfizetője. Tisztázásra vár Meinhard pápai 
működése, s nem kizárt, hogy 1930-ban valamelyik leszármazottjának volt 
Pápán műterme.

Adattár: 0533, 0542, 0544, 0545.
Irodalom: Szakács 1984, 60; Szakács 1997, 132
Életrajzi adatok: 1886-ban, Menzel Lajos segédet keres dési és szamosújvári 
műtermébe, illetve fényképészeti eszközöket árul Désen.
Kérdés, hogy a négy Molnár nevű fényképész közül ki dolgozott Menczellel. 
Azt tudjuk, hogy Molnár Antal, (1875-1883) és Molnár István (1875-1896) 
Kézdivásárhelyen dolgozott, Molnár Jenő (1910-1920), és egy bizonyos Molnár 
L. (1903) Nagyváradon volt műterme.
Hasonlóan tisztázásra vár Horváth nevű fényképész kilétének azonosítása. 
Horváth Bálin, (1896-1900) Nagyenyeden, Horváth János (1929) Egerben, 
Horváth Zsigmond (1873) Szatmáron, Horváth /N/ (1910 k.) Békéscsabán volt 
fényképész.

Menczel és Molnár.
(-)
Műterem: Dés. Menzel és Molnár.

Tusnád. Menzel és Horváth.
Szamosújvár.

1880-1887
1880-1887 - Menczel Lajos 
1886 k.

Menczer József.
(-)
Műterem: Arad. 
Adattár:

1900 k.

Irodalom: Szakács 1997, 132.
Életrajzi adatok:
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Mérges János.

Műterem: Nagyvárad, Bem u. 13. 1896-1922
Szamosújvár, Felső Víz u., Dolián ház 1897 
Kolozsvár (?). 1899 k.
Szalonta. 1895 u.

Adatok: 0701, 0738.
Irodalom: C ím tár 1912, 324; Cornea 1999. 19. 62.
Életrajzi adatok: 1897-ben nyitotta Szamosújváron a műtermet, 1899-ben ház- 
tulajdonos Kolozsvárt a Kül-Monostor u. 5 szám alatt.

Mezey (Mezei) József. - vándorfényképész 
(Kisléta, 1823. május ll.-Budafok, 1882. szeptember 8.)
Műterem: Erdélyt járja Sikó Miklóssal. 1856

Székelyföld- Orbán Balázzsal. 1864 e.
Adattár: 0052,0053,0121, 0124,0129. 0130,0131, 0135,0137,0174, 0178, 0378. 
Irodalom: F. Z. (Ferenczy Zoltán): Petőfi arcképeiről. Petőfi M úzeum . 1888, 
280-283; Szentiványi Lexikon. M.T.A. Művészettörténeti kutatócsoport, é.n; 
Művészeti Lexikon. Bp. 1967. 309; Erdélyi 1971, 22; Beke 1973, 562; Zika 
Klára: A „szegény báró” és a kolozsvári fényképész. Új Tükör. 1985. 20; 
Miklósi-I-1990/4, 24; Miklósi -III-1991/3, 47. 48; Erdélyi Lajos: Orbán Balázs 
összes fényképe a Székelyföldről. Bp. 1993. 15-16; Orbán Balázs kiadatlan 
fényképei. (Közreadja: Zepeczaner Jenő, előszó: Miklósi-Sikes Csaba) 
Székelyudvarhely. 2000.
Életrajzi adatok: Mezey, bár mérnöknek tanult, elsősorban festőművészként 
ismert. Tevékenységének színhelye Pesten kívül Eger, Kolozsvár és Nagybánya 
volt. Nevét leginkább a reformkor kiemelkedő személyiségeiről készített 
portréi tették ismertté. Petőfiről készült arcképe a Történelmi Képcsarnokban 
van. Szembetegségben szenvedett, s ezért csak Orbán első három kötetének 
fényképezésében vett részt. Megvakult s családja körébe, előbb Nagybányán, 
majd Budafokon élt, és itt is hunyt el 1882-ben.

Mezey Lajos.
(Nagyvárad, 1820. október 3.-Nagyvárad, 1880. július 29.)
Műterem: Nagyvárad, műkedvelő fényképész. 1852 k.

Nagyvárad, Mezei és Körössy. 1864
Nagyvárad, Közép u. 3. 1864-1874

Adattár: 0181, 0199, 0240, 0260, 0321, 0391, 0392.
Irodalom: B ihar 1868. febr. 13,1870. aug. 7. 1872. máj. 16, 1872. máj. 14, Í875. 
dec. 7; B ihar 1874. dec. 25; Nagyvárad. 1872. szept. 2. 201 sz.; Nagyvárad  1874. 
dec. 25; Fejős 1958, 215; Fotólexikon 393; Sz. Kürti Katalin: A debreceni 
fényképezés hőskora. Fotóm űvészet. 1987/1, 9; Sz. Kürti Katalin: Fotótörténet- 
családtörténet. Fotóm űvészet. 1988/1, 27-31; M űvészet 1981, 513; Tőry Klára: A
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kép elveszett - az írás megmaradt. Fotóm űvészet. 1982/1, 45; Szakács 1984, 60; 
Lyka 1984, 26; Bódis 1984, 26; Szakács 1989. In F. V. 29; Cornea Lucia: 
începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotogrqafic orădean. (A 
nagyváradi fényképezés kezdete. Az első nagyváradi fényképészeti műterem). 
Crisia. 1993; Mezey András: Szinnyei Merse Pál nagyváradi mestere: Mezey 
Lajos festőművész és fotógráfus élete, művészete. Budapest. 1996; Szilágyi
1996, 20. 323; Szakács 1997, 132; Cornea, Lucia: Ateliere fotografice timpurii 
la Oradea. (Korai nagyváradi fényképészeti műtermek). Crisia. Nagyvárad.
1997, 119-130; Cornea 1999, 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 33. 40. 47. 49. 62; Simon 
2000. 17. 19.
Életrajzi adatok: Személyét gyakran összetévesztik Mezey Józsefével. 1843 
nyarán Székesfehérváron járt Nifort de Rarké panorámatulajdonossal.
Mezey Lajos festőművész az 1850-es évek elejétől foglalkozott a fényképezés
sel. Ismerünk 1852-ből egy róla és egy feleségéről készült dagerrotipiát, 
ezeknek szerencsésen előkerült három párja, melyek Ilka lányát és feleségét 
ábrázolják. Ezeken kívül ismerjük néhány, ez időtáj készült, és szignált 
felvételét: Bellegard arcképe, Raczek testvérek, Család kislánnyal és három 
önarcképe, ez utóbbi közül kettő utólag színezett felvétel. Ennek ellenére 
megélhetésének forrása ekkor még kizárólag a festészet. 1864 novemberét 
írtak, amikor Mezey Lajos tanítványához, Sinnyei Merse Pálhoz, Jernyére írt 
levelében egy állandó fényképészeti műterem felállításáról írt: „Én sok 
fontolás után elhatároztam fotografirozásra adni fejemet. (...) Saját tervem 
után az ócska házat az utcáról a konyháig lebontottam, s annak a helyén van 
most Miska bátyám felőli oldalon a réginél nagyobb kisszoba, errébb a nagy
szoba, még errébb egy nagy szoba, mely most enyim, úgy Bakats felől száraz 
kapu, s ezek tetején az emelet négy szobából, az udvar felőli kis festő szobám. 
És üveges tornác teteje szintén emeletes, itt van az üveg szalon éjszakai 
világítással, a szükséges kis szobák, az utczára pedig fogadó termek és labo
ratórium, minden értelemmel és ízléssel, mint tőlem várták, rendezve. 
December 1-sőjén akarom megnyitni, s hiszem, hogy a közönség szavát a pár
tolásban nem csak beváltja, de fölül is múlja”. Célja elérése érdekében össze
fogott barátjával Kökössy Józseffel, akinek ekkor már négy éve volt műterme 
Nagyváradon. Mint láttuk, Bécset is megjárta, ahol Székely József fotográfust 
is felkereste tanácsadás végett. Ez alkalomból Székely lefényképezte Mezeyt, 
amint palettával kezében, festőállvány előtt áll.
Nagyváradon ez időtájt több fényképészeti műterem is működött, melyek 
közül a Lajonek János féle volt a leghíresebb. Mezey újonnan nyitott műterme 
azonban - legalábbis az első évben - jól állta a konkurenciaharcot. Ezt mutatják 
a munkásságáról gyakorta megjelenő sajtóhírek. Munkásságából mintegy 130 
fénykép került elő eddig. Ezek túlnyomó többsége portré. Néhányan feltűnik a 
maga által festett háttér. Jelentősek a Nagyvárad váráról, épületeiről és 
látképeiről készített felvételek. 1874. decemberében Nagyváradra jött Décsey
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Ede fővárosi fotógráfus, kinek Mezey bérbe adta fényképészeti műtermét 
Décseynek szerencséje volt, mert csak a néhány hónapra tervezett láto
gatásából, végleges letelepedés lett. Később meg is vásárolta Mezeytől a 
műtermet Décseytől 1889-ben Fekete Sándor vette át a műterem vezetését, a 
következő évtől már annak tulajdonosa lett.

Mignon Fénykép Vállalat.
(-)
Műterem: Székelyudvarhely, Kossuth u. 3 1911
Adattár:
Irodalom: Udvarhelyi Híradó. 1911. szept. 17, 38 sz. (hirdetés)
Életrajzi adatok: 1911-ben nyílt meg. Működéséről közelebbit nem ismerünk.

Miklós Andor.
(-)
Műterem: Karánszebes. 1915
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 132.
Életrajzi adatok:

Miklós Jutka.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Rákóczi út 12. Apolló palota 1911-1914 

Nagyvárad, Széchenyi tér. 1914-1923
Nagyvárad, Reg. Ferdinand 12. Apolló ház 1923

Adattár:
Irodalom: Nagyváradi N apló  1910. okt. 16. 242 sz; C ím tár 1914, 114; Szakács 
1984, 61; Szakács 1997, 132; Cornea 1999, 24. 41. 44. 63.
Életrajzi adatok: Nagyváradon 1911 és 1923 között tartott fenn műtermet. Az 
Apolló-házban működött 1922 és 1947 között, az Aschner Károly vezette 
ANGELO műterem.

Mikó Imre gróf - műkedvelő fényképész.
(Zabola, 1805. szeptember 4.-Kolozsvár, 1876. szeptember 16.)
Műterem: Kolozsvár. 1852 u.
Adattár: 0050, 0335, 0336, 0340, 0341, 0344.
Irodalom: Nagy János: Hídvégi Mikó Imre. M agyar Polgár. 1876, IX. 17; Báró 
Kemény Gábor: Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett. M agyar Polgár. 1877, II. 
6; Horváth Boldizsár: Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett. Kelet. 1877. VI. 9; 
Komáromi Ferenc: Apróságok Mikó Imre grófról. K olozsvár 1891 január 28- 
29, 22 és 23 sz.; Fejős 1957 (Veress Ferenc), 215; Fejős 1957, 253; Karlovits- 
Beke 1979, 8; Tőry 1982/1, 45; Miklósi 1983, 416; Miklósi 1984, 11. 14; Bódis
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1984, 26; FV 1989-Kincses, 53; Miklósi -II- 1991/1, 46; Kincses 1993,12. 13. 20. 
30. 32. 33. 34. 36; Kozma 1993, 3; Szilágyi 1996, 34. 251. 323.
Életrajzi adatok: Mikó Imre a kolozsvári fényképezés „hőskorának” jelentős 
egyénisége. Anyagilag és morálisan is segítette, Veress Ferencet. Átadta neki 
a Bécsből hozott fényképészeti felszerelését, amit 1852-ben, mint műkedvelő 
fotógráfus, ő is használt, később azzal, hogy az erdélyi arisztokrácia tagjainál 
beajánlotta Veress szolgálatait. Mikónak egyetlen hiteles munkáját sem ismer
jük. A Budapesti Viszhang 1856. évi 177 száma szerint, az általa készített 
fénykép szolgált alapul annak az ismert fametszetnek, amely az Erdélyi 
Múzeum Egylet épületét ábrázolja.

Milleneum Atelier.

Műterem: Temesvár, Szent György tér. 1896
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 132.

Milliót Julius.
(-)
Műterem: Temesvár. 1860-1870
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 60; Szilágyi 1997. 207. 323; Szakács 1997,132. 
Életrajzi adatok:

Milliót Wilhelmine.
(-)
Műterem: Temesvár Milliót és Neissler. 1865 k.

Temesvár. 1869
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 60; Szilágyi 1996, 207; Szakács 1997, 132.
Életrajzi adatok:

Modern.
(-)
Műterem: Marosvásárhely, Fő tér 17. 1915 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 132.

Molnár Antal.
(-)
Műterem: Kézdivásárhely. 1875-1883

Máramarossziget. 1875-1883



A d a ttá r:
Iroda lom : Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 133.
É le tra jz i ad a to k :

Molnár Gyula.
(Brassó, 1846. február 15.-?) 
Műterem: Galac (Románia). 1885 k. 

1900-1909Nagyszeben, Grosser Ring 19.
e: Mann Wilhelm, u: Czeck Rudolf

Adattár: 0504.
Irodalom: K. Klein 1996, 165. 
Életrajzi adatok:

Molnár István, Borosjenői.
(-)
Műterem: Kézdivásárhely. 1875-1896 

1880 u. 
1880 u.

Sepsiszentgyörgy.
Tudnád.

Adattár: 0387, 0426,0429, 0447, 0463,0466,0467,0471, 0481,0497, 0504, 0533,
0545.
Irodalom: Nemere. 1880. május 20; Fejős 1958, 218; Fóris 1972, 147-152; 
Szakács 1984, 61. Kincses 1993, 36. 60. 61; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok: Gyógyszerész volt Kézdivásárhelyen, s mint ilyen, 1875-ben 
fényképész műtermet nyitott előbb Kézdivásárhelyen (1875), majd 
Sepsiszentgyörgyön (1880) az „arc-, tájkép és sztereo fényképészetét”. Ez 
utóbbi helyen közreadott hirdetéseiben a Bécsi Művész Fényképész Társaság 
tagjának nevezi magát. A F. L. -ban szorgalmasan írta cikkeit és olvasói le
veleit. 1882-ben műtermét kívánta eladni.

Molnár Jenő.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Rákóczi u. 1. - Bazár-ház 1910-1934 e: Lojanek J. 
Adattár: Nagyváradi N apló. 1910. dec. 24; Nagyvárad  1911 jan. 1; C ím tár 1914, 
114; Szakács 1984, 61; Kincses Károly: A színház, a fénykép. Magyar Színházi 
Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum. Budapest. 1990, 44; Cornea 1999,
23. 28. 29. 64.
Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok:

Molnár L.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 
Adattár:

1903
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Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 133; Cornea 1999, 64.
Életrajzi adatok: Veszprémi Samu utódja.

Molnár R.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 1903 u.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Veszprémi Samu utódja.

Morschl Georg.
(-)
Műterem: Neu Arad (Új Arad). 1898 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok:

Mosontzky (Albert) Henrik.
(-)
Műterem: Marosvásárhely. 1862-1866 k.

Torda, Botár és Mosontzky. 1882 előtt
Adattár: 0449.
Irodalom: Kincses 1993, 60; Szilágyi 1996, 206. 323.
Életrajzi adatok: 1882-ben a F. L. előfizetője, kivált Botár Imre tordai műter
méből.

Munkácsi Lajos.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1880-as é.

Csíkszereda, Csütörtök u. Jakab Gy. háza. 1898 
Adattár: 0728.
Irodalom: Szilágyi 1996, 253. 323; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok: 1898-ban Csíkszeredái műtermét hirdeti.

Muschalek Carl.
(Brassó, 1857. szeptember 29.-Brassó, 1904. november 28.)
Műterem: Brassó. 1884-től

Brassó, Purzengasse 27, 563 Kapu u. 1893-1904 
Brassó, Muschalek Műterem Kapu u. 1904-1915 

Adattár: 0791, 0794.
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Irodalom: E. Sigerus: Siebenbürgens Burgen, und Kirchenkastelle. 
Hermanstadt. 1901; Szakács 1984, 61; Săvulescu 1985, 14; K. Klein 1993, 351; 
Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok: Az idősebb Adler (Leopold) sógora. Adler és Schuller mel
lett, egyike a legismertebb 19. századi brassói fényképészeknek. Műtermét
1884-ben nyitotta, 1904-ig vezette. Halála után „Muschalek Műterem” néven, 
1915-ig tovább működte özvegye. 1891-1897 között nála dolgozott Fischer 
Emil

Mühlfay Albert.
(-)
Műterem: Csíkszentmárton. 1892 k.
Adattár: 0436.
Irodalom: Szilágyi 1996, 209. 323.
Életrajzi adatok: 1882-ben, a F. L . előfizetője.

Mysz (Victor) Atelier. „Kunst-Anstalt. Photographie und Malerei”
(Gyulafehérvár, 1875. augusztus 26,-Nagyszeben, 1940. április 24.) 
Műterem: Nagyszeben, Fleichergasse 6. 1904-1911

e: Fischer Emil, u: Kunte Rudolf
Medgyes.
Nagyszeben, Elisabethgasse 34. 
Nagyszeben, Elisabethgasse 43. 
Nagyszeben, Elisabethgasse 56.

1911-1913
1913-1926
1926-1935
1935-1958 e: Lieblich J.

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 165. 
Életrajzi adatok:

Nagy Ferenc.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Ritoók József u. 15. 1912
Adatok:
Irodalom: Címtár 1912, 324; Cornea 1999, 24. 65. 
Életrajzi adatok:

Nagy Géza.
(-)
Műterem: Arad, Andrássy tér 2. Takarékpénztár ép. 1914-1921 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok:

173



Nagy György.

Műterem: Kézdivárárhely. 1880 k.
Adattár: 0322, 0432, 0436, 0439.
Irodalom: Szakács 1984, 61; Kincses 1993, 60; Szakács 1997, 133.
Életrajzi adatok: 1876-ban bankóhamisítás vádjával lefogták, de az ügyben 
ártatlannak bizonyult. 1882-ben a F. L. előfizetője, s az újságban megjelent fel
hívás szerint, fényképezőgépet és objektívet keres megvásárlásra.

Nagy és Metter.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Monostori u. 29. 1906
Adattár: 0807.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1906-ban a „világjáró fényképészek” Kolozsvárra érkeztek, s 
a Monostor u. 29 sz. alatt rendezték be műtermüket.

Naschitz László.
(-)
Műterem: Lugos. 1890-1912
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 61; Szakács 1997, 134.
Életrajzi adatok:

Náth János.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Teleky u. 4. (Takarékpénztár mellett). 1895-1912 k. 
Adattár:
Irodalom: C ím tár 1909, 170; Szakács 1984, 62; Szakács 1997, 134; Cornea 
1999, 18. 23. 44. 65. 66.
Életrajzi adatok:

Náth Jánosné.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Teleky u. 4. 1912
Adatok:
Irodalom: C ím tár 1914, 114; Cornea 1999, 52. 66.
Életrajzi adatok: Náth János özvegye. 1922 és 1944 között itt működött a Róna 
Jenő fényképész által vezetett Fotó RÓNA.

(-)
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Némethi József.

Műterem: Máramarossziget, Líceum u. 10. 1900-1908
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 270; Szakács 1984, 62; Kürti 1988, 39; Szakács 1997,134. 
Életrajzi adatok: Debrecenben város egyik legismertebb fényképésze és meg
becsült polgára volt. 1900-tól, 18 éven át a Piac téren, később a Szent Anna 
utcában volt műterme. A század elején Máramarosszigeten és Ungváron 
(1900-1908) is tartott fenn üzletet. 1908-ban részt vett a budapesti Országos 
Kiállításon.

Neudörfer Wilhelm.
(Nagyszeben, 1829.-Nagyszeben, 1882. november 27.)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 30. 1879-1882
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 62; K. Klein 1996, 165; Szakács 1997, 134.
Életrajzi adatok:

Nicklas Johann.
(Nagyszeben, 1832,-Donnersmarkt, 1878. február 11.)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 138. 1865-1870

Nagyszeben, Heltauergasse „vis a vis
Hotel Römischer Kaiser” 1870-1878

Adattár:
Irodalom: Săvulescu 1985, 16; K. Klein 1996, 166; Szakács 1997, 134.
Életrajzi adatok:

Nits Pál - műkedvelő fényképész
(-)
Műterem: Kolozsvár.

Nagybánya.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 209. 323.
Életrajzi adatok:

Oldal István.
(1828-1916)
Műterem: Nagybecskerek, Gizella pe

Arad.
Adattár: 0436.
Irodalom: Szilágyi 1996, 206. 323; Szakács 1997, 134.
Életrajzi adatok: Fényképész és festő, 1882-ben, aradi fényképész, a F. L. elő
fizetője.

(-)

1880 k. 
1880 u.

irk. 1853-1914
1882



Orbán Balázs.
(Lengyelfalva, 1829. február 3.-Budapest, 1890. április 19.)
Műterein: Székelyföld. 1860 u.
Adattár: 0121, 0124, 0130, 0131, 0179, 0184, 0187, 0191.
Irodalom: (Válogatás a fontosabb fotótörténeti jellegű írásokból)
Erdélyi Lajos: Orbán Balázs székelyföldi fényképei. Korunk. 1969/4, 616-620; 
Erdélyi 1971; Erdélyi Lajos: Orbán Balázs és az ördög kelepcéje. Új Élet. 1971, 
3. 10-11; Csorba Csaba: Könyvekről. Székelyföld képekben. Fotó. 1972, 3. 144; 
Halász Péter: Orbán Balázs: Székelyföld képekben. Forrás. 1972, 3. 95-96; 
Trócsányi Zsolt: Székelyföld képekben. Tiszatáj. 1972, 5. 75-76; Balázs Ádám: 
Székelyföld képekben. Kortárs. 1972, 10. 1661; Beke 1973, 562; Cseres Tibor: 
Álomképek - százéves képeskönyvben. In Elveszített és megőrzött képek. 
Budapest. 1978, 160-165; M űvészet 1981, 518; Minier Albert: Feljegyzések 
Orbán Balázsról. A  Hét. 1981. márc. 11 sz.; Bajomi Lázár Ede: „Megbukott 
ezredes, dugába dőlt mágnás” Teleky Sándor Jersey szigetén. Új Tükör. 1983. 
dec. 25; Miklósi 1983, 418; Sávulescu 1985, 39-40; Erdélyi Lajos: Orbán Balázs. 
Fotó. 1990, V; (k.d.p.): Fotós menetelés Orbán Balázs nyomában. Vasárnapi 
H írek. 1991, jun. 2; Erdélyi Lajos: Orbán Balázs összes fényképe a 
Székelyföldről. Budapest. 1993. (részletes irodalom) Kincses 1993, 15. 17. 24. 
43; Szilágyi 1996, 242. 323; Orbán Balázs kiadatlan fényképei. (Közreadja: 
Zepeczaner Jenő, előszó: Miklósi-Sikes Csaba) Székelyudvarhely. 2000; Simon 
2000. 24. 28. 46.
Életrajzi adatok: (Fotótörténeti adatok) Fényképezni azl848-49 évi szabad
ságharcot követő emigráció színhelyén, Jersey szigetén tanul Victor Hugótól, s 
különösen annak két fiától, akik a szigetet bemutató fényképalbum összeál
lításán fáradoztak. Erdélyi szerint, ma már nehéz megállapítani, hogy dager- 
rotípiával kezdte-e Jersey szigetén Orbán Balázs a fényképinaskodást, vagy 
talbotípiákat, netán az akkor divatba jött Le Gray-féle viaszpapír-negatív 
eljárást tanulta-e meg. Azt még kevésbé tudhatjuk, hogy ez a tudás mennyire 
volt „időtálló”. 1862-ben Torma Károlyhoz írt levelében az áll, hogy „éppen a 
napokban kapván Lázár Kálmántól egy levelet, amelyben szívesen meghív, 
hogy látogassam meg, én elhatározám, hogy lerándulók hozzája, hogy Győrfi 
Károlytól a photographiát is megtanulhatom...” Báró Győrffy Károlyról van 
szó, aki Veress Ferenctől tanult fotografálni. Műkedvelő fényképészként 
afrikai vadászútján számos értékes felvételt készített. A Székelyföld monográ
fiájához a fényképek nagyobb része 1862 és 1868 közötti évekből származnak. 
Az első időszakban vele dolgozott Mezei (Mezey) József festő és hivatásos 
fényképész is, de az időközben előállt szembetegsége megakadályozta őt 
abban, hogy az első három kötet összeállítása után, az Orbán Balázzsal 
megkezdett munkát tovább folytassa. Adatok szólnak arról, hogy ettől kezdve 
Orbán Balázs egyedül készítette a hatkötetes monográfia (Székelyföld leírása) 
összeállításához szükséges fotódokumentáció összes felvételét.
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Oroszy Lajos.

Műterem: Arad. 1885-1915 e.: Kossák
Nagybecskerek. 1885-1915

Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 271; Szakács 1984, 62; Szakács 1997, 134.
Életrajzi adatok: 1896-ben részt vett a budapesti Millenniumi Kiállításon, ahol 
szakmai tudását elismerő oklevéllel ismerték el.

Országh Antal.
(Máramarossziget, I810.-Buda, 1878. április 6.)
Műterem: Pest, Kerepesi u. és Tabáni főút 564. 1861-1871
Adattár: 0351, 0372.
Irodalom: Műv. Lex. 1984, 639; Szakács 1984, 70; Lyka 1984, 27; Szilágyi 1996, 
41. 54. 207. 323.
Életrajzi adatok: Festő, grafikus, fényképész. Máramarosszigeten született 
1810-ben, de Erdélyben soha nem dolgozott. 1848-ban császári hadapród, 
majd a velencei légió tisztje volt. Később Konstantinápolyba, majd Párizsba 
került, ahol 1853-tól kezdve foglalkozott festéssel és fényképészettel. Pesten
1861-ben nyitott műtermet, de tönkrement. 1878-ban öngyilkos lett. 1879-ben 
a Kiősz és Beliczkay fotógráfusok között, az ismert Petőfi-dagerotipia tulaj
donának jogutódlása miatt lefolytatott per irataiból kiderült, hogy 1872-ben 
Országh Antal volt az, aki elsőnek másolta le a felvételt.

Osztapovics Ferenc ifj.
(-)
Műterem: Máramarossziget, Fő tér 16.

Bikszád.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 62; Szakács 1997, 135 
Életrajzi adatok:

Ott Ignác.
(-)
Műterem: Temesvár.

Soborsin (Săbărşin).
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 135.
Életrajzi adatok: Az 1900-as évek elején műterme volt még Újvidéken is.

Paget János (John) - műkedvelő fényképész.
(Thorpe-Satcchville, 1808. április 18,-Aranyosgyéres, 1892. április 10.) 
Műterem: Kolozsvár és Aranyosgyéres. 1855 u.

(-)

1890 k. 
1890-1897

1910-es évek 
1910-es évek



Adattár: 0617, 0619, 0637, 0641, 0642.
Irodalom: nn: Paget János meghalt. K olozsvár 1892. április 11, 84. sz; Vörös 
Sándor: Paget János. Kolozsvár, 1892. április 13, 86. sz; Kovács János: Paget 
János emlékezete. Kolozsvár. 1893, II. 24. 35 sz.; Márki Sándor: Egy erdélyi nő 
utazásai. Kolozsvár. 1896. XII. 24; nn: Paget János. Kolozsvár. 1893, VIII. 18. 
187 sz.; Jakab Elek: Paget János életirata. E llenzék. 1893, X. 10. 231 sz.; John 
Paget: Magyarország és Erdély. Előszót és az életrajzot írta: Maller Sándor. 
Budapest. 1985. (A mű eredeti címe: Hungary and Transilvania. London, 
1850.); Fóris 1972 137-153; Kincses 1993, 83.
Életrajzi adatok: angol birtokos. Özv. Bánffy Lászlóné, báró Wesselényi 
Polixéniávan kötött házasságot, s költözött Erdélybe. 1848-ban Bem szárny
segédje, az angol sajtó haditudósítója volt. Aranyosgyéresen (Kolozs m.) 1849- 
ben feldúlt birtokát helyreállította, és ott Erdély egyik legmodernebb 
mintagazdaságát hozta létre. Az 1850-es években fényképezéssel is foglalko
zott. Mikó Imre 1855 szept. 24-én Apor Károlyhoz a következőket írta: 
„Veress müncheni és - halljad csak - párizsi útjáról megérkezett s úgy látszik, 
hogy nem haszon nélkül járt (...), most egy új vetélytársunk is akadott Paget 
hazaérkezése által, a ki szenvedélyesen űzi photograph fényképészetet, még
pedig tudományos szempontból.” Személyes kapcsolatban állt Veress 
Ferenccel, akinek két Pagetet ábrázoló felvételét is őrzik a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár Sión-gyűjteményében. Az egyik arckép 1857-ből. (Jelzet:
III. P/l - 206/59.), a másik Paget János egész ülő alakja, háttérben Kolozsvár 
látképével. (Jelzet: I. P/2. 1814/59.).

Pallinardi Leo de Bellnato.
(-)
Műterem: Fogaras. 1910 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 62; Szakács 1997, 135.
Életrajzi adatok:

Papp Albert.
(-)
Műterem: Ploieşti. 1882-1889
Adattár: 0421, 0427, 0495, 0535.
Irodalom: Erdélyi 1971, 14-15; Szakács 1984, 62; Sz. Kürti Klára: A debreceni 
fényképezés hőskora. Fotóm űvészet. 1987/1, 49; Miklósi -1-1990/4, 25; Kincses 
1993, 60; Szakács, 1997, 135.
Életrajzi adatok: 1889-ben jelent meg Debrecenben a Gondy-Egey üzletet 
vette át a Czegléd utcában, vezette 1894-ig. Aranyszegélyes, aranybetűs kar
tonjainak elő-, és hátoldalán két díjának érmét jelenítette meg, innen tudjuk, 
hogy már az 1879 évi székesfehérvári kiállításon is részt vett. Előzőén 
Budapesten (1882 e.) és Ploiestben (1882-1889) dolgozott, alapító tagja volt a



F. L.-nak. 1894 körül a Kossuth utcai Kardos házba tette át debreceni műter
mét, és képeinek hátlapját is megváltoztatta: érmei között (temesvári, újvidéki 
kiállítás) Debrecen város címerét jelenítette meg, s „fényképíró műteremnek” 
nevezte üzletét. Ezt a székhelyét 1892-ben megosztotta Kovács János akadémi
ai festővel, amit később végleg át is adott neki. A Kossuth utcai műtermet 1896 
után Knebel Jenő Szombathelyről érkezett fényképész bérelte. A F. L. 1882/3 
számában (40-41 1.) megjelent írásának címe: Az oláhországi fényképészekről.

Papp Béla.
(-)
Műterem: Arad, Forray u. 1. 1890 k. e: Krauss B.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 62; Szilágyi 1996, 47, 87. 323; Szakács 1997, 135. 
Életrajzi adatok:

Papp Imre.
(-)
Műterem: Szilágysomlyó, Báthory u. 10. 1910 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Fényképeinek hátlapján felirat: „Fényképészeti és festészeti 
műterem - számos elismerő nyilatkozat ízléses és kitűnő munkáért”

Papp Ferenc.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Fő tér 31. Radák ház. 1890 VI. 22-től

Kolozsvár, Külmonostor u. 5. 1890 X. 12-től
Kézdivásárhely. 1905
Kolozsvár, Heltai u. 4. 1910

Adattár: 0590, 0591, 0594, 0600, 0603 0604, 0606, 0830.
Irodalom: Fóris 1972, 153; Szakács 1984, 62; Szakács 1997, 135.
Életrajzi adatok: 1889-ban a győri Ipari Kiállításon Arany Oklevéllel jutal
mazták fényképeit. 1889-ben a párizsi világkiállításon látottakról tartott 
előadást Kolozsváron, s 1890 június 22-én, műtermet is nyitott a város főterén. 
1890 október. 12.-én átvette Császár József Külmonostor utcai műtermét is. 
1905-ben Kézdivásárhelyen dolgozott, 1910-ben visszatérve Kolozsvárra, a 
Heltai utcában volt műterme.

Paul B.
(-)
Műterem: Temesvár. 1880-1883
Adattár:
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Pelikán Károly.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Nagy S. u. 2. Pollák ház. 1873-1883 

Nagyvárad, Nagy Sándor u.
Pelikán K. és Knapp M. 1872-1873

Bihardiószeg. Károlyi és Pelikán. 1880-1890
Adattár:
Irodalom: Bihar. 1872, jan 24, 29 sz. és febr. 17, 39 sz; Nagyvárad  1873. jan. 22. 
17 sz.; F. L. 1882/2; Szakács 1984, 63; Kincses 1993, 60; Szakács 1997, 135; 
Cornea 1999,11.13. 14. 67. 69.
Életrajzi adatok: 1872-ben Nagyváradon történt megtelepedése után, az állí
totta magáról, hogy számos nagy európai műteremben megfordult, legutóbb a 
bécsi Friederich Luckhardt maellett dolgozott. Legkorábbi adatunk 1871- ból 
való, amikor a Biharmegyei G azdasági Egyesület által szervezett Gazdasági 
Kiállításon fényképeivel kitüntetést nyert. 1882-ben a F. L. előfizetője, s egy 
évre rá vándorfényképészként említi a F . L . .

Péntek.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák u. 18. 1870-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 63; Szakács 1997, 135.
Életrajzi adatok:

Péntek Elek.
(-)
Műterem: Déva. 1900-1907
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 63; Miklósi -II- 1991/1, 46; Szakács 1997, 135. 
Életrajzi adatok: Műterme volt Nagyszőlősön (1890-1907) és Kisvárdán 
(1900 k.)

Persiwal Katharina.
(-)
Műterem: Karánsebes. 1879-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997,136.
Életrajzi adatok:

Iroda lom : Szakács 1984, 63; Szakács 1997, 135.
É le tra jz i ad a to k :



Pesti Miniatűr Fényképészeti Vállalat.

Alapítója, üzemeltetője:
Műterem: Kolozsvár, Wesselényi u. 7. 1913 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 136.

Petrovich Ede.
(-)
Műterem: Zilah, Kossuth tér 13. 1890-1911
Adattár:
Irodalom: Zilah Megyei Képes Kalendárium 1894; Szakács 1984, 63; Szakács 
1997 136.
Életrajzi adatok:

Pfeiffer.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Teleky u. 35. 1916
Adatok:
Irodalom: N agyvárad 1916. nov. 23, 269 sz; Cornea 1999, 68.
Életrajzi adatok:

Picék Róbert.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Brémer tér. 2. 1894-1898 u: Zsunk P.
Adattár:
Irodalom: C ím tár 1897, 69; Szakács 1984, 63; Szakács 1997, 136; Cornea 1999,
18. 22. 23. 68. 75.
Életrajzi adatok: életnagyságú fényképeit hirdeti.

Pick Ernő, „bélyegfényképészeti műterme”.
(-)
Műterem: Temesvár, Losonczy tér 16. 1900 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Polder János.
(-)
Műterem: Segesvár, Baiergasse 10. 1880 L-1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 63; Sávulescu 1985, 31; Szakács 1997, 136.



Proksch W.

Műterem: Brassó. 1851
Kolozsvár. 1841 u.(?)

Adattár:
Irodalom: C. Săvulescu 1985, 5.
Életrajzi adatok: Az 1851-ben, Brassóban letelepedett W. Proksch, hogy mint 
kolozsvári illetőségű fényképész, azzal dicsekedett, hogy immár 10 éve 
foglalkozik fényképezéssel.

Ragács és Tsa.
(-)
Műterem: Dés. 1890 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 63; Szakács 1997,137.
Életrajzi adatok: 1905 és 1910 között, Ragács Gyulának Szolnokon volt 
műterme és Törökszentmiklóson fióküzlete.

Ravasz Imre.
( -7
Műterme: Arad, Főtér, 15. Ravasz és Weisz. 1875

Arad, Fő tér 41. A Kereskedelmi és Iparbank kertjében, a 
Nádorházhoz című szálloda átellenében

1878-1890
Arad, Andrási tér, 15. 1890 u.
Temesvár, Zeugház, Sétatér, Hess és Ravasz a városi 

színházzal átellenben 1880 k.
Adattár: 0469, 0517.
Irodalom: Szilágyi 1978, 284; Szakács 1984, 64; Miklósi -I- 1990/4, 28; Kincses 
1993, 60; Szilágyi 1996, 229, 235, 280. 323; Szakács 1997, 137.
Életrajzi adatok: Aradi fényképész, első műtermét Weisz Károllyal 1875-ben 
nyitotta. 1878-ban -  midőn egyedül vezette aradi műtermét - népviseleti 
felvételekkel szerepelt a párizsi kiállításon. 1882-ben, mint aradi és szegedi 
fényképész, a F. L. előfizetője. 1883-ban segédet keresett aradi műtermébe.
1885-ben részt vett a budapesti Országos Kiállításon. Műterme volt Szegeden 
(1880-1890) és Lippán (1910), az előbbit Gévay Béla vette át.

Rácz István.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. Vulkulinszky B. és Rácz István. 1883 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 209.
Életrajzi adatok:

(-)



Rechnitzer János.

Műterein: Nagyvárad, Nagy S. u. 2. Pollák ház. 1871 
Nagyvárad, Nagy S. u. 2. Pollák-ház.

Rechnitzer János és Társa. 1871-1872 
Dolgozott még Biersitzky Józseffel, majd Pelikán és Knapp M.-al.

Adattár:
Irodalom: B ihar 1872. jan. 24, 29 sz. és febr. 17, 39 sz; Szilágyi 1978, 285; 
Szakács 1984, 64; Szilágyi 1996, 207. 323; Szakács 1997, 137; Cornea Lucia: 
Ateliere fotografice timpurii la Oradea. (Korai nagyváradi fényképészeti 
műtermek). Crisia. Oradea. 1997. 119-130; Cornea 1999, 11. 45. 67 69. 
Életrajzi adatok: 1883-ban részt vett az amszterdami Nemzetközi Kiállításon, 
ahol ezüstéremmel díjazták fényképeit. Kérdés, hogy a szakirodalomból ismert 
három Rechnitzer nevű fényképész közül vajon ki dolgozott Nagyváradon. R. 
Istvánnak (1890 k.) és R. Károlynak Pancsován (1898-1908) volt műtermük, 
míg R. János 1879 és 1898 között Újvidéken dolgozott.

Reiner Mór.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Galamb u. 1. 1904
Adatok:
Irodalom: C ím tár 1904, 114; Cornea 1999, 24. 25. 69.
Életrajzi adatok:

Rembrandt Atelier.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Grosser Ring 16. 1901-től e: Fischer E.

Brassó, Klostergasse 19. 1903 u.
Nagyszeben, Klostergasse 19. 1903-1904

Adattár: 0791
Irodalom: K. Klein 1996, 166; Szakács 1997 138.
Történeti adatok: 1903 és 1904 között vezető tulajdonosa Szinberger László 
volt.

Richter Ágoston.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1899
Adattár: 0738.
Irodalom: Oláh László: Cím és Lakásjegyzék. Kolozsvár. 1899, 355.
Életrajzi adatok: 1899-ben háztulajdonos Kolozsváron, a Sétatér u. 11/a.alatt.

(-)
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Róna és Dajkovits.

Műterem: Temesvár, Zápoly u. 5. 1905-1908
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 64; Szakács 1997, 138.
Életrajzi adatok: Dajkovits M.-nek 1918-ban-, Róna Jenőnek 1928-ban volt 
Nagyváradon műterme.

Rosu Sándor (Roşu Alexandru).
(Beszterce, 1854.-)
Műterem: Beszterce, Fő tér 22. 1887-1900

Beszterce, Rosu és Hausier. 1888-1895
Irodalom: Szakács 1984, 64; Sávulescu 1985, 69; Kincses, 1993, 60; Szakács 
1997,138.
Életrajzi adatok: Iskoláit szülővárosában és Naszódon végezte, majd Koller 
Károly műtermében tanulta a fényképezés mesterségét. 1882-ben 
fényképészsegéd Kolozsvárott, s ekkor a F. L . előfőzetője. Hausier Nándor 
1892-1895 között önállóan tartott fenn műtermet Besztercén.

Róth G. Hermann
(-)
Műterem: Segesvár, Baniergasse 800.

Székelyudvarhely, Kossuth u.
Balázsi Lajosné háza 

Adattár: 0749/A, 0749/B.
Irodalom: Szakács 1984, 64; Szakács 1997, 139 
Életrajzi adatok:

Rottmann Farkas.
(-)
Műterem: Arad, Fő tér 22. 1867 k. u: Koszmann G.
Adattár: 0501, 0509, 520/A.
Irodalom: Szakács 1984, 64; Miklósi -I- 1990/4, 28; Kincses 1993, 60. 61; 
Szilágyi 1996, 35. 42. 53. 63. 206. 324; Szakács 1997, 139.
Életrajzi adatok: Műterme volt Békéscsabán (1872) és Békés-Szarvason 
(1882). A F. L . előfizetője, és szorgalmas munkatársa, a lap oldalain több írása 
is megjelent.

Rottmann Fiilöp. Később: Rottmann és Tsa
(-)
Műterem: Arad, Fő tér, Maffei-féle ház. 1860-1871

Arad, Rottmann és Zemplényi. Fő tér, Maffei-féle ház 
Megyeházzal szemben. 1860 k.

(-)

1899-1900 k. 
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Arad, Rottmann és Tsa. Fő tér, Maffei-féle ház 
Megyeházzal szemben. 1870-1880

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 65; Miklósi -I- 1990/4., 28; Szakács 1997, 139. 
Életrajzi adatok: Zemplényi nevű fényképészről közelebbit nem ismerünk.

R. Rozgonyi István.
(-)
Műterem: Szászváros és Zenta. 1880 u.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 139.
Életrajzi adatok: A fényképek hátlapján „Fényképészeti és festészeti 
műterem”. 1901 és 1905 között Szarvason volt műterme.

Ruczerdorfer Ferenc.
(-)
Műterem: Gyergyószentmiklós. 1902

Székelyudvarhely
Ferenczy és Ruczerdorfer. 1903-1905

Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 139.(tévesen Győrszentmiklós).
Életrajzi adatok: A családi hagyomány szerint Ferenczy Lukács későbbi társá
nak eredetileg Gyergyószentmiklóson volt műterme, s mint ilyen társult a 
székelyudvarhelyi fényképésszel. Későbbi sorsáról közelebbit nem ismerünk.

Ruhm Ödön.
(-)
Műterem: Arad, Rákóczi u. 13. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 139.
Életrajzi adatok:

Rutkai Fülöp.
(-)
Műterem: Arad, Aczél Péter u. 2. Csillagi és Rutkai. 1890-1990

Arad, Aczél Péter u. 2. a volt Bohus ház. 1896-1906
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 65; Szakács 1997, 139.
Életrajzi adatok:
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Ruzicska Gyula.
(1859-1931)
Műterem: Kolozsvár. 1900 e. 

1919-1920Nagyvárad.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 65; Kürti 1988, 40-42; Kincses Károly: A színház, a 
fénykép. Magyar Színházi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum. 1990. 
47; Sz. Kürti Katalin: Ruzicska Gyula (1859-1931). Erdélyi T ükör 1990/4. 10; 
Szilágyi 1996, 107. 324; Szakács 1997, 139; Cornea 1999, 38. 70-71.
Életrajzi adatok: Kolozsváron született. Ott végezte iskoláit is, majd 
Nagyváradon, a Hügel nyomdában tanult. 1876-ban szabadult fel. 1880-ban 
részt vett a Nagyváradi Nyomdászegylet alapításában, majd Budapesten (1883- 
1889) és Szegeden (1890-1892) dolgozott. 1893-ban nyomdavezetője lett a 
kolozsvári Ajtai-féle nyomdának, ahol a Magyar Polgár című napilapot is 
nyomtatták. Ez a nagy nyomda lehetőséget adott neki a szakmai fejlődéshez: 
nemcsak a tipográfiában, hanem a rokon szakmában is tájékozódott. így került 
kapcsolatba a Dunky Fivérek fényképészetével, ahol az eljárások fogásait 
sajátította el. 1900-ban elhagyta Kolozsvárt és a debreceni Csokonai Nyomda 
művezetője, majd bérlője lett. 1903-tól párhuzamosan folytatta a nyomdászi és 
a fényképészeti üzletvezetői munkát. Kürti szerint, a Kossuth u. 13 sz. alatti 
üzletében a legmodernebb fényképezőgépek, vegyszereket és nagyítókat is 
árusította, de gondja volt arra is, hogy a vevőket szakmai utasításokkal lássa el. 
E célból 1904 és 1906 között beindította az A m a te u r  Ú tm utató  című folyóiratát, 
melyből évente 8-8 példány jelent. Ekkor Ruzicska fő profilja a fényképezés 
lett. A távozó Harth Gusztávtól átvette a Piac utca 32. sz. alatti ház 
fényképészeti műtermét, majd 1907-ben innen átköltözött a 34. Sz. alatti 
Szedlák és Vámos-féle házba. 1917-ben, családi okokból átadta üzletét Kiss 
Rózsinak. Az üzlet Ruzicska néven működött 1944-ig. Ruzicska 
Körmöcbányára költözött, majd Nagyváradra. 1920-ban tönkremenve tért visz- 
sza Debrecenbe, ahol ismét nyomdász lett.

Sájter Béla.
(-)
Műterem: Szilágysomlyó. 
Adattár:

1900 k.

Irodalom: Szakács 1997,139. 
Életrajzi adatok:

Salgó Sándor (Alexandru).
(-)
Műterem: Herkulesfürdő. 1900-1918 

1910 k.Bad-Daruvár.
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Salzinger Fülöp (Philipp).
(-)
Műterem: Nagyszeben, Heltauergasse 7.

Salzinger Philipp-Celnay Julius 1911
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 166.
Életrajzi adatok:

Sárffy Aladár dr.
(Takácsi, 1858. augusztus 18.-1901.)
Műterem: Kolozsvár, Veress Ferenc segédje. 1878-1884 
Adattár: 0419, 0505, 0510, 520/A.
Irodalom: nn: dr. Sárffy Aladár. Fényképészek. L ap ja . 1901. 84-85 1; Kincses 
1993, 22. 38. 60. 61. 64.
Életrajzi adatok: Amatőr fényképész, elméleti szakíró. A nyolcvanas évek ele
jén Kolozsvárt végezte az egyetemi tanulmányait, amikoris hat évig Veress 
Ferenc fényképész házában lakott, s ugyanő tőle tanult fotografálni. 
Ugyancsak Veressel szerkesztette a „F. L .”-at. Sárffy a Veszprém megyei 
Takácsiban született. Középiskoláit Veszprémbe és Kolozsvárott végezte, s 
ugyanitt szerzett egyetemi diplomát és doktori címet is. 1884-ben tanár lett a 
kegyesrendiek podolini gimnáziumában. 1887-ben a lőcsei állami főreál 
iskolához nevezték ki rendes tanárnak, hol 13 évig működött. 1900-ban a ba
lassagyarmati gimnázium igazgatója lett. Tüdővészben hunyt el. 
írásai: A fényképészet aesthetikája. F. L . 1885/3. 45-47;

Schachkinger Károly.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1910 k.
Adattár: 0830.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1910-ben háztulajdonos Kolozsváron, a Mátyás király tér 32. 
sz. alatt.

Schaffer Béla.
(Nagykároly, 1815.-Düsseldorf, 1871.)
Műterem: Budapest, Harmincad u. 1. Schaffer-Réty 1864 - 1870.
Adattár:

A d a ttá r:
Iroda lom : Szakács 1984, 65; Szakács 1997, 139.
É le tra jz i ada tok :



Irodalom: n-: Schaffer Béla csendélet és virágfestő. M űvészet. 1909. júl., 203; 
P.I: Schaffer festő. M űvészet okt. 1911, 232; Fejős 1958, 215; M űvészet 1981, 
521; Lyka 1984, 27, 50, 89, 126; Szilágyi 1996, 205.
Életrajzi adatok: Festő, majd fényképész. Szülővárosát már fiatalon elhagyta. 
Bécsben és Pesten állított ki, s ez utóbbi helyen 1864-ben Rétyvel társulva, 
fényképező-műtermet rendezett be. Utóbb kivándorolt Düsseldorfba, ott is 
hunyt el 1871-ben.

Schaffer C.
(-)
Műterem: Herkulesfürdő. 1860-1865
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 139; Sávulescu 1985, 41.
Életrajzi adatok: „Mehadia-Orsóva Album” címmel, 1870-1880 között 
Herkulesfürdőt bemutató felvételeket készített.

Scherling Antal.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, Deák tér. Kereskedelmi Bank. 1895-1920 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 65; Szakács 1997, 139.
Életrajzi adatok:

Schimandl T.
(-)
Műterem: Arad. 1890 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 140.
Életrajzi adatok:

Schivert Albert Gusztáv.
(Nagyszeben, 1826. április 9.-Graz, 1881. július 18.)
Műterem: Jasi (Jászváros). 1860 e.-1865

Medgyes. 1867-1868
Nagyszeben, Józsefváros 2. 1868-1875 u: Ziegler A.

Adattár: 0265, 0279.
Irodalom: J. Bielz: Ein Hermannstadter Malerkreis um 1850. Forschungen. 
1970, 13 k. 1; M. Wittstock: Nichterfüllte Hoffnungen. Nordwesten. 1974. máj. 
1; Szakács 1984, 65; Sávulescu 1985, 5; K. Klein 1993, 436; K. Klein 1996, 166; 
Szakács 1997, 140.
Életrajzi adatok: Nagyszebenben, mint festő és grafikus vált ismertté. Az 1850- 
es évek közepén fordult a fényképészet felé, s tíz év múlva (1860 k.)
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Jászvárosba dolgozva, már Udvari Fényképész (fürstlich romanischen 
Flofphotographen) Moldvában. Később Festő és Udvari fényképésznek nevezi 
magát, s mint ilyen dolgozott Nagyszebenben. Élete vége felé áttelepült 
Grazba (1876), de Bécsbe is volt ekkor műterme. Munkásságát többféle kitün
tetésbe részesítették, többek között az 1873-as bécsi világkiállításon, ahol 
Dicsérő Oklevelet kapott. A Brukenthal múzeum tulajdonában van több arc
képe, a Brukenthal-család tagjairól. K. Klein szerint, ő az első erdélyi 
fényképészműterem megalapítója, bár erről konkrét adattal nem rendelkezik.

Adatok:
Irodalom: Fényképészek Zsebkönyve 1896, 246; Cornea 1999, 23. 71. 
Életrajzi adatok:

Smárda Mária.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 1896

Schmidt.
(-)
Műterem: Tasnád.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 140.

1890 k.

Schneider, A. Emil.
(1849-1917)
Műterem: Szászsebes. 1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 204. 324; K. Klein 1993, 89. 
Életrajzi adatok: Szászsebes első műtermét nyitotta meg.

Schuller, Adolf.
(-)
Műterem: Szászváros.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 65; Szakács 1997, 140. 
Életrajzi adatok:

1890 k.

Schuller, Eduard.
(-)
Műterem: Medgyes. 
Adattár:

1900 k.

Irodalom: Szilágy 1996, 128. 324; Szakács 1997, 140. 
Életrajzi adatok:



Schuller, J(oseph) és Fiai.
Id. Schuller J. (Szászrégen, 1850. szeptember 9.-Brassó, 1918. február 12.)
Ifj. Schuller J. (1874-1956)
Műterem: Brassó. 1890-1900 u. e: Adler L.
Adattár:
Irodalom: E. Sigerus: Siebenbürgens Burgen und Kirchenkastelle. 
Hermanstadt 1901; Aus alter Zeit Hermanstadt 1904; Szakács 1984, 65; K. 
Klein 1993, 445; Szakács 1997, 140.
Életrajzi adatok: Az 1870-es évek végétől 1900-ig asszisztense és közeli 
munkatársa volt a brassói Adler Leopoldnak. 1900-ban fiával közösen átvette 
Adler műtermét, melyet 1909 végéig vezettek. Schuller a műterem fel
szerelésével Adler kartonjait is átvette, s egy ideig az általa készített 
felvételeket Adler néven forgalmazta. Ezt később korrigálnia kellett. Az 
impériumváltás után még évekig működött a műterem. A kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár, Sion-gyűjteményében, Andrei Bisericanu tanárt megörökítő 42.866 
számú felvétel (Jelzet: 2138/59), hátlapján román nyelvű felirat: Succesor lui L 
Adler. Josif Schuller si Fiul. Brasov, Str. Porţii 14. (L Adler. Schuller József és 
Fia utóda. Brassó, Kapu u. 14.)

Schuller, Ludvig Friedrich.
(1826-Segesvár, 1906. március 18.)
Műterem: Segesvár (munkatársa: Theil Frigyes). 1860-1865 

Segesvár. 1865-1879
Adattár:
Irodalom: F. Schuller: Ludwig Friederich Schuller. Die Karpathen 1909, aug. 1; 
nn: Friedrich Schuller. N euer Weg. Bukarest. 1977. VI. 23; Szakács 1984, 65; 
Săvulescu 1985, 30; B. Stephani: Sie prägten unsere Kunst. Kolozsvár 1985; A. 
Haffner: Der Zeichner, Litograph und Maler L. S; n: Carinthia 1. Zeitschift für 
geschischtkiche Landescunde von karten. Klagenfurt. 1990; Miklósi -III- 
1991/3, 47; K. Klein 1993, 445-446; Szilágyi 1996, 242. 324; Szakács 1997, 140. 
Életrajzi adatok: Apja szászkeresztúri pap, anyja egy dán diplomata leánya 
volt. 1843 és 1845 között a klagenfurti J. Wagner litográfiái műhelyében tanult. 
1845-ben erdélyi utazáson vett részt. 1845-1846-ban a bécsi Művészeti 
Akadémián tanult. 1846-tól 1848-ig ismét litográfus Klagenfurtban. 1849-1857 
között Párizsban tartózkodott nagybátyjánál Friedrich von Martensnél és 
tanulmányokat folytat az Ecole des Beaux Arts-ban. 1859-ben fényképeket 
készít a Mattehornról. 1860-ban tért vissza Segesvárra, ahol előbb gimnáziumi 
rajztanár, majd - mint fényképész - egy ideig Theil Frigyessel dolgozott. Önál
lósította magát, majd Segesvár és Erdély egyik legjelesebb fényképésze volt. 
Döntő hatással volt későbbi munkásságára a Párizsban eltöltött évek, hiszen 
nagybátyja, aki neves rézmetsző volt (ő készítette az első panoráma felvételt



Párizsról), a fényképészet feltalálója, Daguerre köréhez tartozott. 1856-ban 
sikerült nagybátyja panoráma kameráját oly módon átalakítani, hogy a fémle
mez helyet üveglemezre is tudott felvételeket készíteni. Őt lehet Erdély első 
zsánerfotósának tekinteni, hiszen élete során számos román, szász és cigány 
életjelenetet örökített meg. Schuller az elsők közé tartozott, aki színezte 
fényképeit (1869). 1876-ban, kollégájával Dörschlaggal megpróbálta a 
nagyszebeni iskolában a rajzoktatás módszerét megújítani oly módon, hogy az 
előirt gyakorlatok helyet, a szabadkézi rajzolást helyezte előtérbe. Bár keresett 
képzőművész volt, munkásságának igazi jelentőségét a fényképészet terén 
elért sikerei adják.

Schuster Arnold.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Grosser Ring 19. 1885-1888

e: F. F. Kröpfel (Atelier Viktoria?), u: Weninger A.
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 166.
Életrajzi adatok:

Schuster Emil. Fényképészeti eszközök kereskedése.
(;)
Üzlet: Kolozsvár, Mátyás király tér, gróf. Rédey palota. 1903
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Schwarz.
(-)
Műterem: Arad. Kossákné és Schwarz. 1910-es é.
Adattár:
Irodalom:/
Életrajzi adatok: Nagy a valószínűsége annak, hogy Schwarz M. fényképészről 
van szó, akinek 1890 k. műterme volt Makón.

Sieblich Jenő.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Elisabethgasse 56. 1880 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:



Sikó Miklós. (Bölöni) festőművész és vándorfényképész 
(1818-1900)
Műterem: Erdély. 1856
Adattár: 0048, 0052, 0053, 0060, 0756.
Irodalom: Bódis 1984/2, 26; Lyka 1984, 26; Miklósi -II- 1991/1, 45; Kincses 
1993, 35.
Életrajzi adatok: Festőművész. Marosvásárhelyen és Kolozsvárott élt. Egyes 
adatok szerint 1856 nyarán Mezey Józeffel Erdélyi Műutazáson vett részt, 
amikor fényképeket is készített. Egyetlen fényképét sem ismerjük. (Életrajzi 
adatai jelen kötet bevezető tanulmányában.)

Simion V.
(-)
Műterem: Szamosújvár. 1899
Adattár: 0739.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Skolnik (Skalnik) Károly.
(-)
Műterem: Arad. 1840

Kolozsvár, Baloghné háza. 1844
Adattár: 0009, 0032, 0057, 0078.
Irodalom: Daguerrotypia Magyarországon .D e r  Spiegel. 1840. ápr. 1. 216; Fejős 
1957, 246; Erdélyi 1971, 12; Karlovits-Beke 1979. 7; Tőry 1982 I I . 20; Miklósi 
1983, 415; Miklósi -I- 1990/ 4, 26; Szilágyi 1996, 13. 324; Simon 2000. 47. 
Életrajzi adatok: A győri származású aradi könyvkötő és díszműkészítő, 
Skolnik Károly, egyik legelső, névszerit is ismert, dagerrotipistánk volt. A kora
beli tudósítások szerint, felvételeit saját készítésű eszközeivel készítette, ami 
nem kizárt, hiszen ismert, hogy az ehhez szükséges leírások és kellékek Pesten, 
Hartleben könyvkereskedésében már 1839. december 7-től beszerezhetők 
voltak. 1844-ben Kolozsváron „Cosmoráma előadásit” hirdeti. Az 1860-as évek 
tájékán hunyt el. 1857-ben könyvkötő üzletét említik, 1862-ben özvegyéről és 
fiáról írtak a helybéli lapok. Egyetlen szignált munkáját sem ismerjük.

Skopáll János.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti. 1872
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 66; Szakács 1997, 141.
Életrajzi adatok:
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Smicheus Róbert.

Műterem: Oravica (Krassó-Szörény m.). 1890 k.
Resicabánya. 1915 k.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 66; Szakács 1997, 141.
Életrajzi adatok:

(-)

Sockl Theodor.
(Bécs, 1815. április 15.-Bécs, 1861. december 25.)
Műterem: Nagyszeben, Fleissergasse 110. Soterius sehen Haus 

zu den steinernen Jungfraunen. 1854 
Erdély - vándorfényképész. 1855-1857
Bécs, Fünfhaus, Hauptstrasse 231. 1859 végén

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 166.
Életrajzi adatok: Portré-, és történeti képek festője, fotográfus. 1852-ben ta
nult fotografálni. 1854-ben nyitotta meg Nagyszebenben a város első 
fényképészeti műtermét. 1855-től 1857-ig feleségével, Klára Adelheit Soterius 
Sachenheim (1822-1861) asszonnyal vándorfényképészként járták Erdély szá
szok lakta településeit. 1857-ben visszatért Bécsbe, ahol 1859-ban műtermet 
nyitott.

Spuller János.
(-1920.)
Műterem: Nagykároly. 1870-1920

Margita. 1880 k.-1886
Szilágysomlyó. 1900-1910
Zilah. 1900-1910

Adattár: 0542.
Irodalom: Szakács 1984, 66; Kürti 1988, 43; Szakács 1997, 141; Benedek 
Zoltán: Nagykároly kulturális hagyományai. Fényképészek, fotóművészek. 
Nagykároly és Vidéke. 1999, aug. 18, 257 sz.
Életrajzi adatok: Első műtermét Nagykárolyban nyitotta 1870-ben, amelyet fél 
évszázadon át vezetett. 1880 körül a közeli Margitán is nyitott egy fióküzletet, 
ahol 1886-ban fényképészeti eszközöket keres megvételre. A századfordulón 
Zilahon és Debrecenben is alapított és fényképészetet, ez utóbbit 1910-től 
Spuller, ennek utóda Burg Izsó lett.

Stankovszky K.
(-)
Műterem: Orsóvá. 1914
Adattár:



Irodalom: Szakács 1984, 66; Szakács 1997, 141.
Életrajzi adatok:

Stankowszky József.
(-)
Műterem: Erdőszentgyörgy. 1905-1909 u.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Életéről és munkásságáról közelebbit nem ismerünk. Török 
Gáspár tulajdonában több Stankowszky-féle levél, amelyet A  Fény c. szaklap 
bp-i szerkesztőivel, köztük Mai Mano főszerkesztőével váltott. Alap 1909 (43- 
44 old.) évi számában írását is közük, címe: A magnézium.

Sternád Aurél.
(-)
Műterem: Gyulafehérvár. 1900-1916
Lippa. 1909
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 66; Szakács 1997, 142. 
Életrajzi adatok:

Stéter M.
(-)
Műterem: Temesvár, Józsefváros. 1890 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 141.
Életrajzi adatok:

Strockmann (N) Miklós.
(-)
Műterem: Temesvár. 1860-1875

Arad, Fő tér 41. Rosa ház. 1865-1870
Pancsova, saját ház. 1875 k.
Temesvár. Strockmann N és Trocé Laura 1863-1875

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Miklósi -I- 1990/4, 28; Szilágyi 1996, 206. 324; 
Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:
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Stojkovits Iván.

Műterem: Arad. Stojkovits és Békés. 1918
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok: Stojkovits Ivánnak Fehértemplomon volt műterme 1890 
körül, Békés Gyula udvari fényképész Gyulán (1900-1930), Orosházán (1904), 
Békéscsabán (1910-1920), és Nagyszalontán (1910-1920) üzemeltetett műtermet.

Strnischtie Frigyes.
(-)
Műterem: Szatmárnémeti, br. Vécsey ház. 1868 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 142; Szilágyi 1996, 207.

(-)

Suppan Károly.
(-)
Műterem: Temesvár, Zweischlüsselgasse 112.1. em. 1860-1890 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:

Szabó.
(-)
Műterem: Segesvár. 1905-1910
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:

Szabó Dénes.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Bémer tér.

Nagyvárad, Szent János u. 3. 
Nagyvárad, General T Moşoiu 
Kolozsvár.

1907-1912 
1912-1914 
1914-1925 k. 
1935 u.

Adattár:
Irodalom: C ím tár 1912, 324; C ím tár 1914, 114; Szakács 1984, 67; Cornea 
199923. 25. 51. 52. 72. 75.
Életrajzi adatok: Az 1940-es években már Kolozsvárt volt a műterme. 
Képeslapkészítés céljából beutazta Erdélyt, napjainkban több ezer (!) üveg
negatív őrzi ennek emlékét. Később egyik legsikeresebb színházi fényképésze 
volt Kolozsvárnak.
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Szabó Ferenc.

Műterem: Illává. 1902
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok: 1915 és 1920 között Szolnok volt műterme.

Szabó Iván.
(Marosvásárhely, 1822.-Edinburgh, 1860.)
Műterem: Marosvásárhely. (?) honvédtiszt.

Edinburgh. 1850 k.-1860
Adatok: 0066.
Irodalom: Tony: Levelek Angliából. Hölgyfutár. 1860, 765; Fejős 1957, 253; 
Erdélyi 1972, 10-11; Tőry 1982/1, 45; Miklósi -III-. 1991/3., 47; Kincses 1993. 
VI; Szilágyi 1996, 30-31. 324.
Életrajzi adatok: A marosvásárhelyi Szabó Iván a múlt századi portréművészet 
egyik legnagyobb egyéniségével, D. O. Hillel egy időben dolgozott 
Edinburghban. Munkásságát 1856-ban kezdte a skóciai St. Andrews-ban, ahol 
a nemrég alakult Skót Fényképészeti Társulat az elsők közt választotta tagjai 
sorába. Mrs. Findlay című arcképével aranyérmet nyert 1857-ben a brüsszeli 
kiállításon. A Londoni Fényképészeti Társulat 1858 évi katalógusa szerint, 
kiállításukon 25 arcképpel szerepelt, köztük David Octavius Hill és David 
Brewster portréjával. A magyar Szabó - írta az Edinburgh Evening Courant 
1857. január 17-i száma, a brüsszeli kiállítás kapcsán - ki hazájában nemrég 
bekövetkezett felkavaró eseményekig tisztként szolgált a hadseregben, a kar
dot sötét kamerával cserélve fel, igaz örömben részesített bennünket. Azon 
rövid idő, mely neki a fényképezés eltanulására rendelkezésre állott, nemcsak 
önmagában teszi érdekessé teljesítményét, de annak igen közeli ígéretét is hor
dozza, hogy ő a fényképezők közt legmagasabb szintre emelkedjék. Kivált 
modelljeinek természetes és tetszetős testtartása vált ki csodálatot”. Sikerét 
közadakozásból az edinburghi Grande temetőben emelt sírkövének felirata 
bizonyítja: Artem Photographicam per cursum nimum brevem summa coluit 
laude. (A fotóművészeiért, amit rövid élete alatt tett, dicséret illesse).A Skót 
Nemzeti Arcképtárban ma is megtalálható még Szabó Iván 3 fényképe.

Szabó János.
(-)
Műterem: Máramarossziget. 1913-1919
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:

(-)
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Szabó M. és Társa.

Műterem: Marosvásárhely, Fő tér 17. 1910 u.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:

Szabó Sándor.
(-)
Műterem: Belényes. 1875
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 142.
Életrajzi adatok:

Szalgházy József.
(-)
Műterem: Szilágysomlyó. 1883 k.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 209. 324.
Életrajzi adatok:

(-)

Szarvas Lipót - amatőr fényképész.
(-)
Műterem: Kolozsvár. 1892
Adattár: 0632.
Irodalom:
Életrajzi adatok: 1892-ben a tordai hasadékról készített felvételeket.

Szathmáry K.
(-)
Műterme: Dés, Felsősétatér. 1900 k.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Fénykép a kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion- 
gyűjteményében, amely Hossu Romul kapitányt örökíti meg. (Jelezet: I. H/37-4532.)

Szathmári (Szathmáry) Papp Károly
(Kolozsvár, 1813. január ll.-Bukarest, 1887. június 3.)
Műterem: Bukarest, Zöld Fogadó. 1843 k.

Bukarest, Mogoşoaiei híd (utca). 1868
Bukarest, Enei-templom u. 1877-1882
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Adattár: 0013, 0016, 0022, 0028, 0047, 0059, 0066, 0067, 0183, 0236, 0254, 
0284/a, 0310, 0312, 0313, 0421, 0839/A.
Irodalom: (válogatás) Kóos Ferenc: Az oláh fejedelem magyar festésze. H o n  

és  K ü lfö ld . 1865. X. 8. 641-642; Kelemen Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi 
Múzeum Egyesület irománytárában. M ű v é s z e t. 1912. 218-227. In:
Művészettörténeti Tanulmányok. Bukarest. 1984; Dr. Bitay Árpád: Magyar 
festők a külföldi fejedelmi udvarokban. E lle n zé k . 1925. nov. 22; Tarafi, O: 
Pictorul Carol Pop de Szathmary (Szatmári Papp Károly festőművész) A r ta  s i  

A rh e o lo g ie . 1927. jan. 1; Bora G: însemnări privind pictorul Carol Pap de 
Szathmary. (Feljegyzések Szathmári Papp Károly festőművészről). R e v is ta  
F u n d a ţie i R e g a lă . 1941. VIII. 7; Kakasy Endre: Károly király udvari festője. 
Szathmáry Pap Károly műveiből kiállítást rendeztek Bukarestben. K e le ti Ú jság. 

1930. I. 10; V.A.: A Szathmáry Papok. K e le ti Ú jság. 1930. I. 14; (j): Magyar 
lapot adott ki Szathmári Pap Károly, Cuza udvari festője. K e le ti Ú jság. 1930. 
márc. 14; Ligeti 1936; Kováts József: Szolny felfedezi festőtársainak 
Bucurestit. K e le t i  Ú jság. 1937. IV. 3; Boros István: Szathmári Pap Károly. K e le ti  
Ú jság. 1938. XI. 20; Kohér Ferenc: A világ legelső fotóriportere - a kolozsvári 
származású Szathmáry Pap Károly. K e le t i  Ú jsá g . 1938. dec. 25; XXX.: 
Szathmáry Pap Károly műveiből kiállítást rendeztek Bucurestben. S a jtó . 1939. 
febr. 25. Juhász István: Magyar képzőművészeti kiállítás Bucurestben. 
P á sz to r tű z . 1940. 6-7; Bíró Béla: Szathmáry Pap Károly. E rd é ly i H e lik o n . 1943. 
Gheorghe Oprescu: Carol Pop de Szathmary desinator. 1954. Dani János: 
Adatok Szathmári Pap Károly gyermekkoráról és diákéveiről. Emlékkönyv 
Kelemen Lajos születésének nyolcvanaik évfordulójára. Kolozsvár. 1957; 
Sávulescu Constantin: Primul reportaj fotografic de război (Az első hárobús 
képriport). F o to g ra fia . 1972/4. 10-12; Árvay Árpád: Elődök példája. Kriterion. 
1973; Árvay Árpád: Szélsodorta falevél. Szathmári Pap Károly regényes élete. 
Bukarest. 1973; Ana Maria Covrig: Contribuţia, desluşirea bibliografiei şi la 
cunoaşterea operei pictorului Carol Pop de Szathmary. S tu d ii s i  C e rc e tă r i d e  

I s to r ie  A rte i. Bucureşti 1976. 98-101; Sávulescu, Constantin: Early Photography 
in Eastern Europe: Romania (First Photographic Reportage in War) History 
of Photography 1977/1. 65-70; Murádin Jenő: Fejedelmek festője, háborúk 
krónikása. In: 1877-Tollal fegyverrel. Bukarest 1977, 131-149; Sávulescu 
Constantin: The first War Correspondent. Carol Satmari. In terp ress  G rafik . 

1978. I. 44-53; Sávulescu Constantin: Medicii in istoria fotografiei româneşti 
(Orvosok a romániai fotográfia történetében) F o to g ra fia . 1971. 4; Sávulescu 
Constantin: Primul reportaj fotografic de război. (Az első háborús riportfotó). 
F o to g ra fia  1972/4. 10-12; Mezey József: Szathmáry Pap revidius. U tu n k . 1983. 
aug. 5. 31; Tőry Klára: Optikával a krimi háborúban. M a g y a r  H írlap . 1984. jan. 
21. Melléklet; Wágner István: a képíró. M a g y a r  H ír la p . 1985. szept. 14.
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Melléklet; Săvulescu 1985, 7. 14. 15. 16. 18. 19-27. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 44. 
45. 50. 53. ; Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest. 1988. 120; 
Szilágyi 1997, 30. 46. 155. 225. 236. 241. 244. 250. 275. 278. 324; Szakács 1997. 
201; Simon 2000. 26. 27. 28. 55. 74.
Életrajzi adatok: (Lásd jelen kötet bevezető tanulmányát.)

Szántó M.

Műterem: Temesvár, Belváros, Zápoly u. 1905-1910 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 143.
Életrajzi adatok:

Szegedy Maszák Hugó.
(1831-1916)
Műterem: Kolozsváron, Sétatér u. 1862

Budapest, Úri u. és Korona u. sarok 1862 u.
Adattár: 0091, 0157.
Irodalom: Fejős 1957, 252. 253; Karlovits-Beke 1979,15-16; Tőry Klára: A kép 
elveszett-az írás megmaradt. Fotóm űvészet. 1982/1, 45; Miklósi 1984, 43; 
Miklósi -II- 1991/1, 45; Kincses 1993, 15. 29. 60.
Életrajzi adatok: író, litográfus. Apósa, Barabás Miklós műtermében kezdett 
fényképezi. Korábbi adatok szerint Zeyk Miklóstól tanulta a mesterséget, de 
ahogy (kiadatlan) naplójából kiderült, 1862-ben, Barabás küldte őt Veress 
kolozsvári műtermébe a fényképezés szakmai fogásait elsajátítani. Valószínű, 
hogy itt készültek azok a hagyatékából származó szignálatlan vizitkártyák, 
amelyek hátoldalán kézírással ilyen felíratok olvashatók: első önálló 
negatívom, stb. 1863-ban vette feleségül Barabás, Ilonka nevű leányát, amikor 
már Barabás fényképészeti műtermében dolgozott. Naplójában büszkén jegyzi 
meg: „Sikerrel, mégpedig nagy sikerrel működöm a fényképezés terén, leg
nagyobb képet Pesten eddigelé én csináltam”. 1882-ben-ban, mint lap- 
szerkesztő, a F. L . előfizetője volt.

Szeghy József.
(-)
Műterem: Vajdahunyad. 1865
Adattár:
Irodalom: Korunk. 1865, X. 25. 126.
Életrajzi adatok:

Szemere Béla.
(-)
M űterem : B rassó, V á r u. 8. 1880-1890
A d a ttá r :



Szenetra József.
(-)
Műterem: Temesvár, Józsefváros, Hunyadi u. 9. 1907-1920 
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 143.
Életrajzi adatok:

Szentkúthy István.
(-1876.)
Műterem: Kolozsvár. 1858 e.

Iro d a lo m : Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 143.
É le tra jz i ad a to k :

Adattár: 0059.
Irodalom: Fényképészeti Újság. 1864, 259; Koós Ferenc: Életem és emlékeim. 
Gondozta és a bevezető tanulmányt írta Beke György. Bukarest. 1971, 195; 
M űterem . 1981, 505; Miklósi -III- 1991/3, 48. Szilágyi 1996, 34. 170. 205. 225. 
Életrajzi adatok: Legkorábbi adatunk 1858-ból, amikor -  rövid ideig - 
Kolozsváron dolgozott. Megjárta Bukarestet, majd 1865-ben átvette Pesten, a 
Kerepesi út 65 szám alatt, a Mátyás Királyhoz címzett házban „Borsos és 
Társa” által egy évvel korábban alapított „vegyészfényképészeti tanintézetét”, 
ahol „nemcsak oktatták a fotografálást, de árulták az intézet kipróbált vényeit is”.

Bukarest. 1858-1860

Szigethy Jenő.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Belhíd u. 8. 1900-1902 

1910 e: Lénics G.Kolozsvár, Monostor u. 4.
Adattár: 0830.
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 143. 
Életrajzi adatok:

Szigethy Margit.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Monostori u. 52. 1890-1910 k. 

1914Kolozsvár, Monostor u. 4.
Adattár: 0830, 0864.
Irodalom: Szakács 1984, 67; Szakács 1997, 143. 
Életrajzi adatok:
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Szinberger Testvérek.

Műterem: Fogaras. 1897
Balázsfalva. 1897

Adattár
Irodalom:
Életrajzi adatok: Újsághirdetés 1987-ből.

Szirch Karl (Charlos) „Fotografischer und Maler-Atelier”.
(-)
Műterem: Nagyszeben, Grosser Ring 19. 1893-1896

e: Weninger A., u: Mann W.
Adattár:
Irodalom: K. Klein 1966, 166-167.
Életrajzi adatok:

Sztupa Andor.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 1865 k.

Nagyvárad. Körösi és Sztupa. 1865-1870 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 144; Szilágyi, 1996, 207. 325; Cornea 1999, 11. 59. 
Életrajzi adatok:

Szűcs.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Kossuth Lajos u. 16. a Hungária (Moskovits) 

cipőgyárral Szemben. Lenics és Szűcs. 1918 k.
Adattár:
Irodalom: Nagyvárad. 1911.1. 1. 9 sz.; Cornea 1999, 60.
Életrajzi adatok: Lénics Géza társa.

Tarsch Ferenc.
(-)
Műterem: Pest, Korona u., Somogyi ház, 2. em. 1842

Arad. 1842 és u.
Adattár: Pesti Hírlap. 1842, június 2. 397; D er Spiegel. 1842, június 8. 368. 
Irodalom: Szilágyi 1996, 16. 325.
Életrajzi adatok: Szilágyi szerint, 1842-ben, míg Marastoni Pozsonyba 
tartózkodott, Pesten Tarsch Ferenc személyében vetélytársa akadt. 
„Daguerrotyp arcképeket illendő tiszteletdíjért készít Tarsch Ferenc, 3 korona 
utcza, Somogyi-ház 2 emelet. 2-dik számú ajtó”, írja a Pesti Hírlap. Marastoni

(-)
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hat nappal később, dicsőséggel övezve hazatért „Daguerrotyp arcképeivel 
rendre nagy feltűnést keltet mindenfelé”. Mivel Marastonival nem tudott 
versenyre kellni, 1842-ben Aradra költözött és ott „az első daguerrotyp üzletet 
megnyitotta” írta a D er Spiegel 1842-ben.

Tauffer Gyula.
(Kolozsvár, 1832. november 14.-Kolozsvár, 1890. március 7.)
Műterem: Kolozsvár, Óvár. 1865-1882 u: Kováts A.

Kolozsvár, Tauffer és Veress. 1875-1880 u: Veress Gy.
Debrecen, Kádas u.1889 sz. 1882-1885 u: Mandel M.

Adattár: 0148,0149, 0151,0152, 0153, 0155,0159,0168, 0186,0188,0201, 0271, 
0272, 0299, 0301, 0311, 0325, 0326, 0331, 0345, 0431, 0510, 0539, 0565, 0598. 
Irodalom: Szakács 1984, 68; Miklósi 1984, 43, 44, Sávulescu 1985, 6; Sz. Kürti 
Klára: A debreceni fényképészet hőskora. Fotóm űvészet. 1987/1, 49; Kincses 
1993, 60; Szilágyi 1996, 206. 325; Szakács 1997, 144.
Életrajzi adatok: Neves kereskedőcsalád sarja, a város második jelentős 
műtermét nyitó Tauffer Gyula, 1832. november 14-én született Kolozsváron. 
Apja Tauffer József ( + 1887) „nobilium confector”, anyja Brucker Rozália 
volt. Fényképezni Veress Ferencnél tanult. Első műtermét Kolozsváron, az 
Óvárban, a Mátyás király szülőháza mellett levő családi házban nyitotta meg
1865-ben. A következő évben Kővári Endre (1832-1918) festőművésszel tár
sult, aki éveken át, arcképfelvételeit színezte. Házasságot Kiss Antóniával 
1869. október 16-án kötött. Hat gyermekük született: Gyula Sándor József 
(1871), Adalbert Emil (1872), Irén (1873), Rezső (1876), Ilona Anna (1878) és 
Ernő (1880). 1871-ben hosszabb erdélyi körútra ment, 1874-ben társult Veress 
Gyulával, akivel 1877-ben sikeresen szerepelt a kolozsvári Iparmű Kiállításon. 
Kettejük együttműködése 1882-ig tartott, amikor Tauffer Debrecenbe tette át 
tevékenységének színhelyét. A kolozsvári Óvárban levő műtermet 1886-tól, 
Veress Gyula egyedül vezette 1890-ig, Tauffer Gyula haláláig, amikor Kováts 
A. lett az új tulajdonos. 1890-ben bekövetkezett halálakor Tauffer Gyula 
„városi polgár és fényképészétől búcsúztak el a kolozsvári lapok.
Levéltár:
a. - KvÁLvt - KMatr. V. Matricola Baptistorium. Tom. 1825.-1841. (71/43), 126 
old. 14 pont
Tauffer Gyula. Született 1832 nov. 14.

Apja: Josephus Tauffer - nobilum confector, Anyja: Rosalia Brucker 
Keresztszülők: Stephanus Nagy és Elisabetha Filker 
Bába: Regina Kilian

b. - KvÁLvt - Kmatr. - Matricola Copulatorum, Tom. VII. 174 old. 95 pont. 
Tauffer Gyula házassága: 1869. október 16.

Férj: Tauffer Julius -  Photographia. Óvár, nr. 256. Rom. Cat, 37 éves. 
Apja: Tauffer Josephus, possesor privatus, anyja: Brucker Rozália



Feleség: Kiss Antónia, sz. Nagy Kanizsán. Lakás: Külmonostor, 
Olajgyár, 27 éves, rk.
Apja: Kiss Dávid, possesor fahr. Oleavine, anyja: Sternberg Anna 
Tanuk: Tauffer Francucus és Kozák Eduárd.

c. - Tauffer Gyula gyermekei - KvALvt - Matricola Baptistorium (M.B.)
1871. M. B. Tom. IX. (1871-1877), 23 old. 267 pont.
Julius Alexander Josephus Tauffer. Sz: 1871 aug. 17. Kereszt: 1871. szept.13. 

Keresztszülők: Alexander Kiss és Maria Kiss
1872. M. B. Tom. IX. (1871-1877), 56 old. 219 pont.
Adalbertus Emilius Tauffer. sz: 1872 aug. 12. Kereszt: 1872 aug. 25. 
Keresztszülők: Kiss Ferdinandus és Kiss Emília
1873. M. B. Tom IX. (1871-1877), 112 old. 32 pont.
Irena Tauffer. sz: 1873. dec. 1. Kereszt: 1874. febr. 3.
1876. M. B. Tom. IX. (1871-1877), 196 old. 113 pont.
Rezső Tauffer. sz: 1876. március 24. Kereszt: 1876. április 21. 
Keresztszülők: Kiss Alexander és Tutsek (Tucsek) Margaréta 
1878. M. B. Tom. X. (1877-1886). 46 old. 256 pont.
Ilona Anna Tauffer. sz: 1878. május 14. Kereszt: 1878. október 23. 
Keresztszülők: Kiss Alexander Tutsek (Tucsek) Anna 
1880. M. B. Tom. X. (1877-1886). 99 old. 104 pont.
Ernestus Tauffer. sz: 1880. március 19. Kereszt: 1880. április 5. 
Keresztszülők: Tauffer Adolphus és Osztermann Maria

d. - Kolozsvári Egyetemi Könyvtár. Halotti jelentések gyűjteménye: 65682 
szám.
Halotti Jelentés: Czetz János temetkezési intézetéből Bel- Középutca 7 sz. 
Nyomtatva: Gámán János örökösei, Kolozsvárt.
Alulírottak a szív legmélyebb fájdalmával jelentik, hogy a szeretett jó férj, gon
dos édes apa, testvér, sógor és rokon / idősb. Tauffer Gyula / városi polgár és 
fényképész / folyó hó 7-én, reggel 1/2 1 órakor, élete 58-ik, boldog házasságuk 
21-ik évében hosszas /szenvedés / után megszűnt élni. / A megboldogult földi 
részei folyó hó 8-án, délután 3 órakor fognak, a róm. kath. / szertartás szerint, 
felső-szén utcai 39 sz. alatti lakásáról a családi sírkertbe örök nyugalomra 
tétetni, halhatatlan leikéért az engesztelő szentmise áldozat 10-én, d. e. 10 
órakor fog a piaci templomban / az egek urának bemutatni, mely végtiszteletre 
a rokonok és ismerősök szomorúan / meghivatnak. / Áldás emlékén, béke 
poraira / Kolozsvár. 1890. március 7.
Kiss Antónia, özv. Tauffer Gyuláné, Gyula, Irén, Rezső, Ernő, Elemér, mint 
gyermekei, úgy testvérei és számos rokonai.

Teütelbaum W.
(-)
M űterem : G yu lafehérvár. 1870 k.
A d a ttá r:



Irodalom:
Életrajzi adatok: Az 1870-ben elhunyt Petry Vilma fényképe Török Gáspár 
tulajdonába.

Teleki Samu gróf - műkedvelő fényképész.
(Sáromberke, 1845. november 1.-Budapest, 1916. március 10.)
Műterem: Afrika. 1887-1888
Adattár:
Irodalom: Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában. Kriterion. 1977; Teleki 
Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítő vidékein 1887-1888-ban.' 
Magvető Könyvkiadó. 1984. Az 1892. évi kiadás rövidített és átdolgozott 
kiadás. Sajtó alá rendezte Wéber Károly Udvarhelyi Nándor: Százötven éve született 
Teleki Sámuel. Honismeret 1995,6.22-28; Szilágyi 19%, 265.272.325.
Életrajzi adatok: Gróf Teleki Samu, Rudolf trónörökös barátja, a Görgényi- 
vadászatok szervezője, 1887 és 1888 között afrikai (vadász)utat szervezett. 
Erdélyi Lajos szerint, a megmaradt 77 db. fénykép a legkorábbról ismert 
Belső-Afrikát bemutató felvételek közé tartóznak. Az értékes fényképeket, a 
II. világháborút követő években, Jakó Zsigmond történész professzor és Entz 
Géza műemlékvédelmi szakember mentette meg a pusztulástól. Ők ketten vál
lalkoztak arra, hogy összegyűjtsék a kastélyok levéltárainak elhagyott, jobbára 
szétszórt emlékeit. Sáromberkén, ezek a képek a földön hevertek, úgyszólván 
egyenként kellett őket kiválogatni a piszokból. A fotóhagyaték jelenleg, az irat
tári anyaggal együtt, a kolozsvári Állami Levéltár gyűjteményében van.

Theil Fritz.
(Segesvár, 1880. szeptember 29.-Agnetheln 
Műterem: Nagyszeben, Elisabethgasse.

Szentágota.
Segesvár.

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1996, 167.
Életrajzi adatok:

Theil József.
(-)
Műterem: Segesvár, (Schuller L. Frigyessel) 1860-1865 k.
Adatok:
Irodalom: Sávulescu 1985, 30.
Életrajzi adatok:

Theisinger Gyula.
(-)
M űterem : K olozsvár. 1860-1865
A d a ttá r : 0066, 0139.

-Szentágota, 1942. február 7.) 
1911
1905-1942
1907-filiája



Tiedge János.
(-)
Műterem: Arad. (Sebők Emillel) 1862 eleje
Adatok: 0080, 0082.
Irodalom: Vasárnapi Újság. 1862, 296; Vahot Imre: Az 1862 évi Londoni 
Világkiállítás Emlékkönyve. Pest. 1863, 135; Fejős 1958, 213; Művészet 1981, 
525; Szakács 1984, 33; Miklósi-I-1990/4, 26; Szilágyi 1996, 30. 46.133. 139. 170. 
204. 225. 235. 325; Szakács 1997, 78.
Életrajzi adatok: Első műtermét Budapesten nyitotta és üzemeltettel853-1863 
között. 1853-ban ő készítette Vörösmarty egyetlen és valóban jellemző erővel 
bíró arcképét. Jankó Vincének megbízásából, Tiegde János elvállalta, hogy 100 
képből álló sorozatot készít a magyarországi népviseletről a londoni világkiál
lításra. Útját az Alföldön kezdte, 1862. január végén Arad környékére érkezett, 
s Sebők Emillel, a városban és vidékén dolgozik. Sebők személyéről közelebbit 
nem ismerünk. Népviseleti felvételei Londonban, ahol először kapott önálló 
osztályt a fotografálás, szép sikert aratnak, hiszen elismerő oklevéllel ho
norálták munkáját úgy, hogy a bíráló bizottságnak nemhogy magyar de még 
osztrák tagja sem volt.

Topschall Gizella.
(-)
Műterem: Nagyvárad, Fő u. 12.

Stúdió Topschall Gizi. 1915-től
Adatok:
Irodalom: Cornea 1999, 29. 72.
Életrajzi adatok:

Tóth József.
(-)
Műterem: Székelyudvarhely, Kossuth utca, 33 sz. 1898 
Adattár:
Irodalom: Udvarhely megyei Székely Naptár az 1898 évre (Hirdetés). 
Életrajzi adatok:

Tóth S.
(-)
Műterem: Detta (Temes megye). 1904-1910
Adattár:

Iro d a lo m : M iklósi, 1984, 44.
É le tra jz i ada tok :
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Iroda lom : Szakács 1997, 145.
É le tra jz i ad a to k :

Troché Laura.
(-)
Műterem: Temesvár. 1870 k.

Temesvár. Strockmann N-Troché Laura. 1863-1875
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 68; Szilágyi 1996, 207. 325; Szakács 1997, 145.

Ulbach Vince.
(1812-1848.)
Műterem: Temesvár. 1840 u.
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 19. 325.
Életrajzi adatok: Szilágyi szerint, Ulbach Vince, előbb kiváló fafaragó 
Székesfehérvárott, majd Temesvárott dagerrotípiákat készített.

Urai János.
(-)
Műterem: Arad, Forray u. 1. 1910-1915
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 68; Szakács 1997, 145.
Életrajzi adatok: Ő felsége József Főherceg Kamarai Fényképésze. K. K. F. 
Modern Műterme.

Urlaky János.
(Kolozsvár, 1827. december ll.-Budapest, 1874. január)
Műterem: Kolozsvár. 1858

Kolozsvár, Kül Monostor u. 1860
Kolozsvár. Vastagh és Urlaky. 1862
Erdély és Románia (Vastagh Gy.) 1863-1864 

Adattár: 0048, 0058, 0066, 0102, 0105, 0114, 0115, 0285, 0286.
Irodalom: Én édes szülővárosom. Szemelvények Békési Károly: Életem 
története, című önéletrajzi írásából. Közreadja: Engel Károly. U tunk. 1971, 
VIII. 19, 33/1189; Erdélyi 1971,15-17; Miklósi 1984,41. 42. 43. 44. 45; Miklósi- 
1-1990/4, 24; Miklósi -III- 1991/3, 47 48.
Életrajzi adatok: Kolozsváron született 1827. december 11-én, apját Urlaky 
Jánosnak, anyját Őri Reginának hívták. Festőművésznek tanult, mestere az a 
Sikó Miklós festőművész volt, aki 1856-ban, Mezey Józseffel járta az erdélyi 
fürdőket, ahol festettek és fényképeztek is. Nem kizárt, hogy a fiatal Urlaky, 
aki már 1855-ben Sikóval közös festészeti műtermet nyitott, épp mesterétől
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kapta a fényképészeti ismereteket. Első fényképezőgépét 1858-ban vásárolta.
1862-ben társult Vastagh Györggyel, akivel 1863-ban, Romániában ment dol
gozni. Útjukról Kolozsvárra írt leveleikben részletesen beszámoltak útjukról, s 
számos fotótörténeti vonatkozású részleteket tartalmaznak. Ezeket a leveleket 
Erdélyi Lajos ismertette 1971-ben. Vastagh 1865-ben visszatért Kolozsvárra, 
ahol a festészet mellett, fényképezéssel is foglalkozott. Urlaky Havasalföldön 
maradt. 1864. június 4-én Buzău városból a következőket írta Kolozsvárra: 
„Meglehet, ha a hely megtetszik nekem, talán meg is telepedem Brailában. 
Annyi igaz, hogy itt kevésbé tudom, mi a szegénység. Mert ha pénzem nem is 
volt sok, de a mindennapit gond nélkül tudom fedezni. Itt a forgalom nagyobb, 
mint nálunk. Photographiáink sokkal jobb a bukarestieknél és a boérok 
büszkén mondják el, hogy jobb photographok eddigelé még nem volt itt. Ez 
reám nézve nagyon jó, mert itt kell magamat felszerelnem, hogy Brailába 
versenyezhessek” Életének további sorsa innen ismeretlen egészen 1874-ig, 
amikor haláláról írtak a budapesti és a kolozsvári lapok. Egyetlen hiteles 
munkáját sem ismerjük.
Levéltár:
KvÁLvt - Matricola Baptistorium - M. B. Tom. V. (1825-1840). 34 old. 71/43. 
Johannes Urlaki. sz: 1827. december 11.

Szülei: apja Johannes Urlaki, anyja: Regina Őri.
Keresztszülei: Lászlófi Illyés és Rozália Bajnotzi.
Testvére: Péter Urlaki, sz: 1830. május. 2. és Antonius Urlaki, sz. 1838. 

márc. 10.

Ürmössy Sándor.
(-)
Műterem: Nagybánya. 1882-1897

Budapest Ürmössy Sándor utóda Szamossy.
Vas u. 17. 1896-1903

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 68; Szakács 1997, 79. 145.
Életrajzi adatok:

Vadnai Béla.
(-)
Műterem: Déva, Barcsay u. 5. 1900 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997. 145.
Életrajzi adatok: Vadnainak 1910 körül Nyíregyházán volt műterme. A 
kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjteményében gróf Gyulai István 
(Festmény után reprózva, jelezet: Il.G/9-1652/59) és gróf Gyulai Ferenc 
(jelzet: II.G/8-1653/59) fényképei az ő munkái.
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Varga B.
(-)
Műterem: Gyulafehérvár. Bodó P. ifj. és Varga B. 1870-1880 
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok: Közelebbit egyik fényképészről sem ismerünk.

Vastagh György
(Szeged, 1834. április 12,-Budapest, 1922. február 21.)
Műterem: Kolozsvár. Veress és Vastagh. 1858

Kolozsvár. Vastagh és Urlaky. 1862
Erdély, Havaselve (Urlaky Jánossal) 1863-1864 
Kolozsvár, Veress és Vastagh. 1865 dec.-1869
Budapest Czetz János és Vastagh. 1876 k. 
Budapest. Borsos és Vastagh. 1876

Adattár: 0056,0057,0060,0061,0063,0066,0076,0102,0105,0114,0115,0116, 
0146, 0150, 0154, 0163, 0188, 0204, 0216, 0223, 0228.
Irodalom: Miklósi 1984, 43., 44; Lyka 1884, 26-27; Miklósi I.-1990/4, 24; 
Miklósi 1991/3. 47. 48. 49; Kincses 1993, 13. 16. 17; Vastagh Géza: id. Vastagh 
György rövid életrajza, (kézirat, 1-4 old., é.n.). Másolat, Kincses Károly 
fotótörténésztől (1985. november 24.)
Életrajzi adatok: Szegeden született 1839-ben nyolcgyerekes családból. A 
székely-örmény eredetű ősöktől származó család az 1660-as évek táján a török 
pusztítás és pestisjárvány elől települt át Háromszék vidékéről Szegedre, ahol 
elpolgárosodott. Testvérei közül csak ketten érték meg a felnőtt kort, egy 
nővére és egy fivére, ez utóbbi mérnök lett. Rajzkézsége már gyermekkorában 
megmutatkozott. Előbb Stech József nevű piarista tanár, majd egy 
Gerstemberg nevű osztrák festő tanította festeni. 1854-ben már a bécsi 
akadémián tanult, majd Kolozsvárott telepedett le. 1858-ban társult Veressel, 
az akkor még újdonságnak számító, kész fényképek színezését végezte. Itt 
sajátította el a mesterség alapelveit, amit később búsáson kamatoztatott. Mikó 
Imre figyelt fel rá, támogató jóakarata számos megrendeléshez jutatta. 1862- 
ben Urlaky János festőművész a társa, akivel fényképészeti műtermet nyitott 
Kolozsváron. 1863-ban megnősült, feleségül vette az anyai ágon francia szár
mazású Schell Jósefát, akivel egy időre Ploieştbe költözött. Itt született első fia 
Béla. 1865-ben tértek vissza Kolozsvárra és újra betársult Veress Ferenc 
fényképész üzletébe, mely kapcsolat két évig tartott. 1866-ban megszületett 
Géza nevű fia, (Veress Ferenc keresztfia) később neves állat-, és tájfestő, 1868- 
ban az ifjú György és Josefina ikergyermekei. György világhírű szobrász lett. 
Az 1870-es években elején Vastagh festészete egyre sikeresebb évente egyre 
több időt töltött Bécsbe és a fővárosba, míg 1876-ban áttette székhelyét 
Budapestre, s egy ideig Borsos fényképészetében is megfordult, s Czetz János



fotógráfussal is dolgozott. 1880-ban végleg a fővárosba költözött, és fes
tészettel foglalkozott. Ekkor József nádor utódainak, az idős József főherceg
nek lett udvari festője. 1922-ben hunyt el 88 éves korában. A műcsarnokból 
temették, melynek létrehozásában maga is aktívan részt vett.
Levéltár:
a.- KvÁLvt. Matricola Copulatorum. (Esketési matrikula)

Férj: Vastagh Georgius, Szeged, in cotta Csongrád, 29 éves, 
Caudopolis, b. Monostor 188.
Apja: Johannes Vastagh, rom. cat. cívis. Anyja: Catherina Hegedűs. 
Feleség: Josephine Schelle, Belközép u. 499, 23 éves.
Apja: Michael Schell ev. luth., contributionalis magistrat officialis. 
Anyja: Josephina Desbordes

b - Vastagh György gyermekei. KvÁLvt. Matricola Baptistorium. M.B. 
(Születési matrikula).

Geysa Eugenius Francicus Vastagh
1866. M. B. Tom. VIII. 71/46. 118 old. 290 pont.
Sz: 1866 szept.3. kereszt: 1866 okt.16. Cím: Kismester u. 147. 
Keresztszülők: Francicus Veress, Louisa Schell, Eugenia Carolina 
Desbor.
Georgius Michaele Vastagh. (ikertestvérek)
Josephina Rosa Vastagh (ikertestvérek)
1868. M. B. (?), 186 old. 240 pont.
sz: 1868. szept. 18. Keresztelés: 1868. szept. 24. Cím: Híd utca 317. 
Keresztszülők: Wendler Friederikus, Scholtez Waleria és Joanni 
Mádai.
Ludovica Catharina Vastagh
1870. M. B. (?). 247 old. 192 pont.
sz: 1870. júl. 24. Keresztelés: 1870. aug. 11.
Keresztszülők: Desbordes Augustin és Vastagh Elisabetha.
(Elhunyt: 1871. dec. 28. M.B. Tom.: VII. (1864-1872), 268 old. 75 p.

Vágó Bertalan.
(-)
Műterem: Erdély. 1893-1901 k.
Adattár: 0643, 0645,0673,0674, 0704, 0705,0708,0710,0711,0713,0714, 0716, 
0719, 0753, 0759, 0766, 0768, 0761, 0762, 0764, 0766.
Irodalom: Gyarmathy Zsigáné: Fotógráfus, ethnográfus és a nép. Ellenzék. 
1893, XII. 5.
Életrajzi adatok: Vágó Pál festőművész öccse. Államvasúti tisztviselő volt, s 
mint ilyen 1893. után Erdély tájait fényképezte. Felvételei albumokba kerültek, 
(1893, 1900) s kiállításokon szerepeltek (1901).
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Várady Gyula.
(-)
Műterem: Zilah. 1894
Adattár: 0660.
Irodalom: Szakács 1997, 145. 146.
Életrajzi adatok: Debrecenbe (1870-1885) és Hódmezővásárhelyen (1890- 
1902) dolgozott. 1894-ben Zilahra érkezett, s itt műtermet nyitott.

Veress Ferenc.
(Kolozsvár, 1832. szeptember 1.-Kolozsvár, 1916. április 3.)
Műterem: Szászváros. 1854

Kolozsvár, Sétatér u. 16. (46). 1853-1890 u: Kató J.
Kolozsvár. Veress és Vastagh. 1858
Kolozsvár. Veress és Vastagh. 1865-1869

Adattár: 0042, 0045,0048,0049, 0050,0051,0055,0056,0057, 0062, 0063,0064, 
0065, 0066, 0068, 0070,.0071, 0074, 0076, 0085, 0088, 0120, 0122, 0123, 0126,
0132, 0139, 0140, 0143, 0145, 0147, 0150, 0151, 0152, 0153, 0156, 0158, 0159,
0163, 0167. 0169, 0172, 0173, 0175, 0176, 0182, 0185, 0186, 0188, 0189, 0189/A, 
0190, 0194, 0197, 0198, 0200, 0201, 0203, 0205, 0206, 0207, 208, 0209, 0211, 
0212, 0213, 0214, 0215, 0224, 0228, 0234, 0237, 0239, 0241, 0251, 0252, 0255,
0256, 0258, 0259, 0262, 0264, 0273, 0274, 0277, 0278, 0279, 0288, 0289, 0290,
0291, 0293, 0311, 0314, 0315, 0317, 0332, 0333, 0335, 0339, 0342, 0345, 0348,
0349, 0350, 0355, 0357, 0360, 0361, 0362, 0364, 0365 0367, 0368, 0369, 0373,
0375, 0376, 0379, 0370, 0374, 0377, 0380, 0381, 0382, 0386, 0383, 0385, 0389,
0394, 0395, 0396, 0408, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0407, 0409, 0410, 0414,
0418, 0424, 0425, 0412, 0413, 0414, 0417, 0420, 0423, 0430, 0433, 0434, 0435,
0437, 0438, 0441, 0442, 0445, 0446, 0448, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456,
0457, 0462, 0468, 0473, 0477, 0483, 0478, 0479, 0482, 0485, 0488, 0489, 0490,
0494, 0496, 0499, 0500, 0502, 0503, 0503, 0506, 0506, 0507, 0508, 0511, 0512,
0515, 0516, 0517, 0518, 0524, 0525, 0527, 0526, 0528, 0528, 0530, 0532, 0536,
0537, 0538 0541, 0542, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0551, 0552, 0553,
0554, 0555, 0557, 0559, 0561, 0564, 0568, 0568, 0569, 0572, 0572, 0573, 0573,
0574, 0575, 057, 0575, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0585, 0595, 0596, 0598,
0599, 0612, 0613, 0620, 0635, 0636, 0638, 0634, 0647, 0649, 0650, 0651, 0651,
0651, 0651, 0651, 0657, 0671, 067,7 0682, 0684, 0687, 0694, 0695, 0699, 0709,
0712, 0718, 0725, 0726, 0728, 0734, 0735, 0738, 0742, 0744, 0749, 0758, 0760,
0777, 0783, 0787, 0792, 0810, 0828, 0836, 0830, 0864, 0867, 0868, 0869. 
Irodalom: Vastagh György: Veress úr és a chromophotográphia. Magyar 
Polgár. 1871. IX. 2. 1099 sz.j Teleky László: Székesfehérvári levél. Magyar 
Polgár. 1879. VIII. 1. 175 sz.; Ónodi Veress Ferenc: Fényképészeti álomképek. 
Kolozsvárt. 1882; Gothard 1890, VI. 167-171; Gothard Jenő Veress Ferenc 
heliochrómiájáról tartott előadást. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 25. 
Vándorgyűlése. 1890. 492; Gothard 1891 Franz Veress. Photographischer
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Almanach und Kalendar für das Jahr 1891. Düsseldorf, 1891, 15-19; Eder s 
Jahrbuck für Photographie und Reproductions Technik. 1892. 332; Divald 
Kornél: Veress Ferenc. Nagy Pallas Lexikon. Bp. 1897, 16 k. 782-783; Möller 
Miklós 1896. 97; Szeghalmi 1906; Szeghalmi Gyula: Színes fényképek. Bp. 
1906, 250; Kohlmann 1907, 13. 267-272. Batta László: Ónodi Veress Ferenc a 
színes fotografozás történetében. Békés. én. (1913); Rajka László: Rajzok a 
fényképészet múltjából. Veress Ferenc, az első erdélyi fényképész. Pásztortűz. 
1924. július 6. 55-56; Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár! Berlin, 1926, 116-117; 
Boross György: Dr. Brassai Sámuel élete. Kolozsvár. 1927, 298; Balogh Jolán: 
Kolozsvár műemlékei. Budapest. 1935, 45. Gulyás Károly: Veress Zoltán. 
(1868-1935) Ellenzék. 1936. január 5. LVII. 4 sz. 13; Ligeti 1936. dec. 20; nn: 
Virágcsokor a színes fényképezés erdélyi feltalálójának sírjára. Aki fél 
évszázaddal megelőzte korát. E llenzék  1937. június 6. LVIII. 128 sz. 8; 
Emlékezés Ónodi Veress Ferencre, a tudós kolozsvári fényképészre, aki 
egyetemi katedrától tanította a fényképezés tudományát - Bogdan Eugen 
beszél az erdélyi fényképészet nagymesteréről. Kassai Vidor emlékezései. 1940, 
328-329. 341; A Szövetség Múzeumának felhívásai. Fotóm űvészet. 1943/8. 19; 
Kankowszky 1943/9,18; Jászai Mari levelei. Bp. 1944, 118. 122. 144. 146; Fejős 
1955/3, 2; Fejős Imre: A fényképezés magyar úttörői. Veress Ferenc. Fotó. 
1957/10, 215-219; Fejős 1957, 243-255; Fejős 1958, 218-220; Hevesy 1958, 19- 
21; Király 1958/4; Udvarhelyi Orbán Lajos: A színes fényképezés kolozsvári 
úttörője. K orunk. 1959, 7-8. Fotólexikon. Budapest. 1963, 175. 186. 393. 439.
510. 531. 623; Fejős 1963/5-6. 106-108; Starmüller Géza: A régi és új Kolozsvár 
fényképekben. Korunk. 1969. 1220-1225; Erdélyi 1971; Fóris 1972, 137-153; 
Mészáros 1975-1976, 179-188; Jókai Mór levelezése 1860-1875. Összegyűjtötte 
Oltványi Ambrus. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1975, 361. 801; Mészáros 1977, 
41-44; B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Bukarest 1977, 78. 88. 90. 
157; Dr. Vajda Pál: W. H. Fox Talbot. Fotó. 1977/9. 403-412; Szilágyi Gábor: A 
magyar fényképészeti szaksajtó története. Elméleti és történeti tanulmányok. 
Budapest. Magyar Fotóművészek Szövetsége. 1977, 143-155; Karlovits Károly: 
Early Photography in Estern-Europe. Hungary. History of Photography 
Reprinted from January, 1978, 69-71; Szilágyi 1978, 327; Karlovits-Beke 1979; 
Keller 1979/1. 1-25; Kővári Ilona Ágnes: Koller Károly fényképész (1838-1889) 
élete és munkássága Folia H istorica, a Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve 8. 
1980, 79-86; Kővári Ágnes: Veress Ferenc népviseleti felvételei egy fotó
kerámián. Történeti Múzeumi Közleménye. 1980, 98-107; Szilágyi 1981, 51-53; 
Tény-kép. A magyar fotográfia története 1840-198. Katalógus. Műcsarnok. 
1981; Ábel Péter: Ulher Ödön „színháza”. Fotó. 1981/3, 104; Fazekas Gábor: 
Kolozsvár fotóalbum 1860. H onismeret. 1981, 6; Frank 1981,108; Beke 1981; E. 
Csorba Csilla: Baráti emlékül. Jókai Mór összes fényképe. Ikonográfia. 
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. 1981,11. 48-53; M űvészet 1981,526; 
Tőry 1982, 1. 19-25., 44-45; Szilágyi 1982, I. 28-29; Szilágyi Gábor: 
Fényképészeti álomképek. Fotó. 1982/4. 174-175; Szakács 1982, 6. 266-268; 
(bán) Baán András: Veress Ferenc százötven éve született. M agyar N em zet. 
1982. IX. 1; Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. II. Bukarest. 
1982, 132; K. Karlovits-L. Beke: The Beginnings of Photography in Hungary.



A lba  Regia A nna les M usei S tephani Regis, 1983. 249-267; Murádin Jenő: 
Városképek, kettős tükörben. (Kiállítás katalógus) Korunk Galéria 1983. 
február (193 számú kiállítás); Miklósi-Sikes Csaba: Veress Ferenc Kolozsvár 
megörökítője. K orunk. 1983. 5. 415-418; Lyka 1984, 27; Bódis Mária: 
Kolozsvári arcképek. M úzsák . 1984/2. 26-27; Baán András (szerk): 
Fotográfozásról. M úzsák. 1984/2. 22. 23. 24. 35. 58. 66. 79. 81. 105; Tőry 1984, 
2. 11; Szakács 1984, 7. 37-39; Szilágyi - Kardos 1984. 468; Miklósi-Sikes Csaba: 
Veress Ferenc kolozsvári fényképész cseppet sem rendhagyó pályaképe. 
Kiállításkatalógus. 1984. Gödöllő. Szerk.: Kincses Károly. 3-59; Ifj. Entz Géza: 
Veress Ferenc kolozsvári városképei. Kiállításkatalógus. Gödöllő, 1984. Szerk.: 
Kincses Károly. 60-61; Győri Lajos: Veress Ferenc egyesület szervezési kísér
letei. Kiállításkatalógus. Gödöllő. 1984, 62-65; Szakács Margit: Veress Ferenc 
fényképei a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban. Kiállítás katalógus. 
Gödöllő 1984. 66-68; Szakács 1984, 69; Tőry Klára: Veress Ferenc fényképei 
ausztriai fotógyűjteményekben. Kiállításkatalógus. Gödöllő. 1984, 69-70; 
Bodor Ferenc: Veress Ferenc vizitkártyái. Kiállításkatalógus. Gödöllő. 1984. 
71-72; Látóhatár. 1984. Szeptember; Kör Pál: Veress Ferenc kiállítása elé. Pest 
megyei Hírlap G ödöllő i Hírlap, 1984, 12. 2; (-): Egy úttörő fotógráfus. Ország 
Világ. 1984. 12/5,11; Kincses Károly: Ki volt Veress Ferenc? Új Tükör. 1984. 
12/5, 11; Hajdú Éva: „..így szántottunk s vetettünk, de aratni sohasem arat
tunk” M agyar N em zet. 1984/12, 18; Chochol 1984, 550-553; P. Szabó Ernő: 
Otemplomok, kastélyok, romok. M agyar Ifjúság. 1985, II. 15. 31-33; Kincses 
Károly: Fényképész polihisztor. Fórum . 1985, III. 25; Zika Klára: Veress 
Ferenc kolozsvári fotógráfus emlékezete. H onism eret. 1985/4. 30; Miklósi-Sikes 
Csaba: Veress Ferenc. Fotóm űvészet. 1985. 2. 19-24; Sávulescu. 1985, 6. 30-31; 
(-): Veress Ferenc emlékkiállítás. Szo lnok megyei Hírlap. 1985. IV. 13; Zika 
Klára: A „szegény báró” és a kolozsvári fényképész. Új Tükör. 1985. 20; 
Albertini 1987, 29. 30. 32. 34. 35. 36. 37. 40. 56. 106. 107. 123. 140; (-): Az első 
száz év. Fotótörténeti kiállítás. Új Tükör, 1988. VII. 24; Kincses Károly: Régi 
erdélyi emberek, tájak Veress Ferenc fényképein. In: Fénykép varázsa. 
Tizenkét kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Budapest. 1989, 
53-74. (A Veress Ferenc emlékkiállítást a Vigadó Galériában, megnyitotta 
Miklósi-Sikes Csaba), G azda  1990, 88, 167; Szilágyi 1990. 46-49; Miklósi -II- 
1991/1, 46; Kincses 1993; Cs. Lengyel Klára: Kemény Gábor portréja Veress 
Ferenc Fotókerámiáján. Budapest. Fólia Historica. XVIII. (1993) 273-286; 
Gaál György: Veress Ferenc kolozsvári fényképalbuma. Könyvjelző. 1997. V- 
VI. 11; Szilágyi 1996, 3. 30. 39. 4L 50. 52. 55. 59. 62. 65. 72. 78. 104. 111. 132. 
140. 156. 170. 182. 186. 189. 206. 209. 225. 234. 242. 251. 279. 291. 300. 325; 
Szakács 1997, 146; Simon 2000. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 47. 56. 57. 74. 81. 
Életrajzi adatok: lásd jelen kötet bevezető tanulmányát.
Kiállítások: Párizs (1867 és 1869), Kecskemét - Ezüst Érem (1872), Bécs - 
Nemzetközi Kiállítás (1872), Bécs - Verdiest Medaile (1873), Bécs - Érdem 
Érem (1875), Szeged Országos Kiállítás (1876), Kolozsvár - Iparmű Kiállítás 
(1877), Székesfehérvár - Országos Ipari Kiállítás -  Bronzérem (1878), Dés - 
Ipar és Terménykiállítás - Ezüst Érem (1879), Budapest - Országos Kiállítás 
(1885), Párizs -  Világkiállítás (1889).



Levéltár:
a. - KvÁLvt - Matricola Baptistorium. Tom.: V. 1825-1841., 71/ 45, 121 old. 
Francicus Veress, sz: 1832. szeptember 1.-én.

Apja: Paulus Veress - offhis aulicus, anyja: Éva Pap 
Keresztelte: Johannes Schuller
Keresztszülők: Cajetanus Szenkovics és Carolina Szöts. Bába: Anna 
Süléi
(Megjegyzés: Apja 1842. július 11-én, 80 éves korában hunyt el, anyját 
1872-ben özv. Beron Mátyásné, Pap Évának nevezik)

b. - KvÁLvt. Matricola Copulatorum. 1857-1869. 9 old.
A házasság időpontja: 1858. május 25.
Férj: Francicus Veress, photographus, Claudiopolis, Sétatér u. 46, 26 
éves.
Apja: Paulus Veres, rom. cat., in officis confencius, anyja Éva Pap. 
Feleség: Josephina Stein, civica, Claudiopolis, Bel Farkas u. 74, 17
éves.
Apja: Johannes Stein, ev. ref., bibliophola, anyja Thereza Dobrai, r. cat. 
Tanuk: Georgius Vastagh rom. cat, pictor és Alexius Filker r. k, can 
cellaria.
(Beírás: Leányomnak Stein Josephának Veress Ferenc úrral 
házasságába, beleegyezem. Május 25. 1858. Stein János)

c. - Kolozsvári Római Katolikus Plébánia Levéltára. Temetési Matrikula, Tom: 
XII. 326, 121.
Veress Ferencz, meghalt 1916. április 3.

(Beírás: Meghalt 84 éves korában, aggsági gyengeség, szentségekkel 
ellátva.)
Temetés: Mikó u. 4 számú házából, Sass Antal káplán által, 1916. 
április 5-én

d. - Veress Ferenc gyermekei.
1860. KvÁLvt. Matricola Defunctorium. Tom. VII (1857-1863). 121 old. 

Jolánka Veress, 1 1/3 éves, legitima filia Francicus Veress pho- 
tographa, et Josephine Stein 
Meghalt: decimaesa augusti 1860.
Prisca (Piroska) Veress, sz: vigessima prima februarii, Kereszt: decima 
noua marţii 1864. KvÁLvt. Matricola Baptistorium. Tom. VIII. (1863- 
1870) 36 old. 81 p.
Keresztszülők: Carolus Budai és Susana Pap.
Etelka Veress, sz: 1867. jan. 22., Kereszt: 1867. febr. 27.
1867. KvÁLvt - M. B. (?), 132 old. 52 pont.
Keresztszülők: Johannes Stein és Theresa Dobrai. Bába: Anna Kuntz. 
Meghalt. 1867. március 13. Cím: Claudopolis, Sétatér u. 46.
KvÁLvt. M. D. Tom. VIII (1864-1872). 99 old. 61 pont.
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Zoltán Johannes Veress, sz: 1868. január 28. Kereszt: 1868. márc. 29.
1868. KvÁLvt. M. B., Tom VIII. (1863-1870). 169 old. 78 pont. 
Keresztszülők: Szentgyörgyi Josephus és Pap Susana udor Caroly 
Budai.
Cím: Sétatér u. 15.
Maria Zelina Veress, sz.: 1871. július 24. Kereszt: 1871. szept. 17. 
1871. KvÁLvt. M. B. Tom IX. (1871-1877). 23 old. 271 pont. 
Keresztszülők: Albert Csapó és Theresa Stein.
Elemér Francicus Veress, sz: 1876. január 4. Kereszt: 1876. február 1. 
1876. KvÁLvt. M. B. Tom. IX. (1871-1877). 187 old. 29 pont. 
Keresztszülők: Johannes Stein és Éva Pap.

e. - Veress Ferenc műteremháza építésére vonatkozó iratok. KvÁLvt. 3070 / 
1868.

( ) Veress Ferenc fényképész ti. jelenti, hogy a Külmonostor tizedbe, 
Sétatér u. 15 sz. alatt jegyzett saját telkén egy emeletes fényképészeti 
műtermet a beadott tervek szerint szándékszik építetni, minél fogva 
ezen építés felülvizsgálatára biztosok kirendeltetését kéretem (...) 
városi mérnök Tompa János alkapítány. Jancsó József azon 
meghagyással rendeltük ki, hogy a kérdésbe forgó építés felett a szom
szédok jelenlitibe a vizsgálatot meg tartván jelentésöket tanácsba 
adják be. Kolozsvár augusztus 7.
Kérelmesnek, a fent írt építésre a beadott tervszerénti engedély 
adható, azon megjegyzés mellett, hogy a szomszéd felől épületje falát 
a törvényes határba tétesse, tégla tűzfalat vétessen és semminemű 
ablakot meg nyisson.
Kolozsvár, aug.8. 1868. Tompa - Jancsó
A kérelem hátlapján: A kirendelve volt vizsgáló biztosok véleménye s 
a szomszéd beleegyezése nyomán kérelmesnek a Sétatér utcában 15 
számmal jegyzett saját telkén tervezett emeletes fényképészeti 
műteremnek és lakásnak építésére a kért hatósági engedélyt ezennel 
oly feltétel mellett adatik meg, hogy épületje falát a szomszéd felől 
törvényes határba tétesse, továbbá tégla tűzfallal vitessen és sem
minemű ablakot ne nyitasson. Miről is kérelmes a tervrajz egyik 
példányának levéltáron tartása mellett, oly hozzáállással értesítetik, 
mikép az építés megtörténvén, arról a Kebli Kapitányi hivatalhoz 
jelentés lesz téve. Kolozsvár, August. 14. 17/8, 868, 3070 Tanácsi 868. 
(Megjegyzés: A tervrajzra 1982-ben bukkantam rá Kiss András 
főlevéltáros jóvoltából. Közli -  forrásmegjelölés nélkül - Kincses 1993. 
57 old. A terveket Hottner Ferdinánd kolozsavári építész készítette.)

f. - Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, a Halotti jelentések gyűjteménye.
Czetz János temetkezési intézete. Deák Ferenc u. 10. / Mély 
megilletődéssel s hosszas szenvedésekre / fájdalmasan emlékzve



jelentjük, hogy családunk bölcs feje, / VERESS FERENC / a 
fényképészetnek hazánkban úttörő fejlesztője, a fényképészet volt 
kolozsvári egyetemi / magántanítója, fényképészeti és kertészeti szak
lapok szerkesztője stb. hó 3-án éjjeli 1 órakor, 84 éves korában befe
jezte / áldásos életét, melyet szép és nemes eszmék ápolásának szen
telt. / Temetése a rom. kath. egyház szertartása szerint a köztemető 
halottas kápolnájából f. hó 5-ikén d. u. 3 órakor fog végbemenni, hal
hatatlan és fennkölt leikéért az engesztelő szent mise, áldozatot pedig 
/ 6-án d. e. 1/2 8 órakor fogjuk bemutatni. / Béke vele, Áldás emlékén. 
/ Kolozsvár, 1916. április 3-án. / Neje: Özv. Veress Ferencné, sz. Stein 
Jozefin / Gyermekei: Veress Aranka, férj. Szilágyi Károlyné / Veress 
Piroska, férj. Khudy Józsefné, Veress Zoltán, / Veress Zelma, férj. 
Özv. Szalay Lajosné, Veress Elemér dr. / Vejei és menyei: Szilágyi 
Károly, Khudy József, Veress Zoltánná / sz. Kozma Erzsébet, Veress 
Elemérné, sz. Russo Margit. / Unokái: Szilágyi Piroska, férj. Szőcs 
Jenőné és férje / Szilágyi Margit, Khudy Tihamér és neje Khudy 
Aranka férj / Pollánszki Tituszné és férje. Veress Zoltán, Veress 
Zsófia / Szalay László, Veress Évi és Judit / Dédunokák és kiterjedt 
rokonság.

Veress Gyula.
(-)
Műterem: Kolozsvár, Óvár. Tauffer és Veress Gyula. 1874-1880

Kolozsvár, Óvár, Tauffer ház. 1886-1890 (?) u: Kovács A.
Adattár: 0299, 0301, 0325, 0326, 0331, 0345, 0539.
Irodalom: Szakács 1984, 69; Miklósi 1984, 47; Szakács 1997, 146.
Életrajzi adatok: 1874-ben tűnt fel Kolozsváron, amikor betársult Tauffer 
Gyula fényképész műtermébe. Legnagyobb sikerüket 1877-ben érték el, 
amikor a kolozsvári Iparmű Kiállításon díjazták munkáikat. .Miután Tauffer 
Debrecenbe távozott 1886-ban, átvette annak műtermét, amelyet feltehetően 
1890-ig egyedül vezetett. A kolozsvári műtermet ebben az évben ugyanis, 
Kovács András vett át. 1879-ben Hódmezővásárhelyen, a Szent Antal u. 8. 
alatt újabb műtermet nyitott, amelyet 1905-ig üzemeltetett.

Veszprémi Samu.
(-)
Műterem: Nagyvárad. 1903 e. - utód: Molnár R.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:
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Vulkulinszky B.

Műterem: Szatmárnémeti.
Vulkulinszky B és Rácz I. utóda 1883 k.

Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 209. 325.
Életrajzi adatok:

Wagner Wilhelm (Vilmos).

(-)

(-)
Műterem: Nagyszeben. Stella Atelier.

Nagyvárad, Szacsvay u. 41.
Adattár:

(?)
1910-1914

Irodalom: Cornea 1999, 24. 75.
Életrajzi adatok: képeslapok előállításával is foglalkozott. 

Warga.
i - y
Műterem: Arad. Auerbach és Warga. 
Adatok:
Irodalom: Miklósi -I- 1990/4, 29. 
Életrajzi adatok:

Wargha (István?).

1870-1880

(-)
Műterem: Marosvásárhely. Ciehulski és Wargha. 1874-1880 
Adattár:
Irodalom: Miklósi -I- 1990/ 4., 25.
Életrajzi adatok:

Weinrich Sámuel.
(-)
Műterem: Szászrégen.

Marosvásárhely, Fő tér. 25. 
Marosvásárhely, Széchenyi tér 25.

1890-1895
1897

(a mészáros társulat házában). 
Zágráb.

Adattár: 0698.

1904-1908
1913-1914

Irodalom: Lőwinger Mór: A fényképészet az ezredéves kiállításon. 
Fényképészeti Értesítő. 1896. 23 sz.; Szilágyi 1978, 330; Szakács 1997, 147.
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Életrajzi adatok: 1896-ban részt vett a budapesti Millenniumi Kiállításon. 
Fényképei hátlapján „Bajor udvari fényképészének nevezi magát, s megjegyzi, 
hogy „O cs. és kir. fensége József főherceg legmagasabb elismerésé”-nek a bir
tokosa.

Weisz Hugó.
(-)
Műterem: Arad, Forray u. 1, Andrássy tér 16. 1886-1917
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1978, 331; Szakács 1984, 69; Szakács 1997, 147.
Életrajzi adatok: Több kiállítás résztvevője volt: Budapest. A MAOSZ 
Országos Kiállítása, ezüstérem (1908), Budapest. Il-ik Nemzetközi Kiállítás 
(1905), Budapest. Országos Kiállítás (1908), Budapest. Nemzetközi 
Fényképkiállítás, aranyérem (1910), Hamburg. Nemzetközi Fényképkiállítás. 
(1911), London. The London Salon of Photographi (1911), London. City of 
London Cripplegate Photographic, ezüstplakett (1913).

Weisz Károly.
(-)
Műterem: Arad. 1880-1896

Arad. Drescher L. és Weisz. 1880 k.
Déva. 1890-as évek

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 69; Szilágyi 1996, 234, 253. 325; Szakács 1997, 147. 
Életrajzi adatok: Román népviseletet megörökítő fényképeivel részt vettek 
1873-ban a bécsi Nemzetközi Kiállításon.

Weisz Leopold.
(-)
Műterem: Arad. 1919
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 147.
Életrajzi adatok:

Weisz Testvérek.
(-)
Műterem: Déva. 1880-1890

Arad, Főtér 46 sz, Mafey-féle házban,
a megyeháznak átellenben. 1880-1890 k.

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 70; Szakács 1997, 147.
Életrajzi adatok: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Sion-gyűjteményében 
Hossu Logint megörökítő fénykép (jelezet: I. H/25-4272/59) az aradi műterem
ben készült.
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Weninger Alois.

Műterem: Nagyszeben, Grosse Ring 19.
Atelier Victoria. 1888-1893
e: Schuster A., u: Szirch K.

Adattár:
Irodalom: K. Klein 1966, 167.
Életrajzi adatok:

Wippler Adolf.
(-)
Műterem: Lugos. 1882

Herkulesfürdő. 1890-1898
Herkulesfürdő. Kosság és Wippler. 1882-1895

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 71; Szilágyi 1996, 206. 325; Szakács 1997, 147. 
Életrajzi adatok: Műterme volt Nagybecskereken (1870-1890), és Makón 
(1876) is.

Wolf et A. Strommayer.
(-)
Műterem: Temesvár, Vorstadt Fabrik (neben dem Arena Garten im 

Fischlischen Hause). 1880 k.
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 148 
Életrajzi adatok:

Wölfel S. és Tsa.
(-)
Műterem: Nagyszalonta. 1880-1890
Adattár:
Irodalom: Szilágyi 1996, 207. 325; Szakács 1998, 148.
Életrajzi adatok:

Zeller Adolf.
(-)
Műterem: Temesvár. 1865-1875 u: Zeller A-né.

Temesvár (Zeller Adolfné),
Kunzisches Haus 74. 1875-1880 (?)

Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 71; Szilágyi 1996, 207. 325; Szakács 1997, 148. 
Életrajzi adatok:

(-)



Zenker Nándor.

Műterem: Nagyvárad, Szent János u. 72-74. 1914-1925 k.
Adattár:
Irodalom: Címtár 1914, 114; Cornea 1999, 24. 75.
Életrajzi adatok:

Zeutelbaum és Bodó.
(-)
Műterem: Gyulafehérvár. 1880 k.

Gyulafehérvár Bodó P. ifj, és Varga. 1870-1880
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 148.
Életrajzi adatok:

Zeyk Miklós id. - műkedvelő fényképész.
(1780 k.-Kolozsvár, 1850. Április 28.)
Műterem: Nagyenyed. 1840 u.
Adattár: 0040, 0076, 0202, 0245, 0246, 0294, 0295, 0348, 0669, 0770.
Irodalom: -á.r (Korcsmáros M): Id. Zeyk Miklós. Vasárnapi Újság. 1874, 321- 
323; id. Zeyk Miklós: Szellem daguerreotype. Hátrahagyott irományai. 
Budapest 1874. I 343; Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd Salamon Ferencz fölött. 
Századok. 1895, 4-5; Szabó Sámuel: Zeyk Domokos síremléke. Ellenzék. 1900. 
XII. 3; Marcziányi György: A Zeyk-család. Erdélyi Híradó. 1895. VII. 10; Fejős 
1957, 215; Erdélyi 1971, 12-13; Dr. Xántus János: Még közelebb Ajtonhoz. 
Igazság. 1979. XI. 14. 268; Karlovits-Beke 1979, 9; Tőry Klára: A kép elveszett 
- az írás megmaradt. Fotóm űvészet, 1982/1. 45; Frank 1981, 110. Miklósi 1983, 
415-416; Vita Zsigmond: A két Zeyk Miklós. A  Hét. 1983, 22; Hajdú Éva: Régi 
fotók - régi technikák. Fotóm űvészet. 1987/1,16. Miklósi -II- 1991/1,43; Kozma 
1993, 3; Kincses 1993, 29; Szilágyi 1996, 16. 30. 33. 155. 325; Simon 2000. 15. 
45. 55.
Életrajzi adatok: Az erdélyi műkedvelő fényképészet egyik legkorábbi 
képviselője. (Életrajza e kötet bevezető fejezetében).

Ziegler (Alois) Alajos.
(Nagyszeben, 1838.-(?)
Műterem: Máramarossziget.

Nagyszeben, Reispergasse 391.
H. Büchner - A. Ziegler.

Nagyszeben, Heltauergasse 134.
H. Büchner - A. Ziegler.

Beszterce, Markplatz 38. Beutlergasse 6. 1870-1880 
Nagyszeben, Józsefváros, Mühlgasse 2. 1875 e: Schivert G.A.

(-)

1863-1875

1863

1865



Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 71; Săvulescu 1985, 16; Szilágyi 1996, 207. 325; K. 
Klein 1996, 167; Szakács 1997, 148.
Életrajzi adatok:

Zilsky Albert.
(-)
Műterem: Nagykároly. 1869
Adattár:
Irodalom: Szakács 1984, 71; Szilágyi 1996, 206. 325; Szakács 1997, 148. 
Életrajzi adatok:

Zóna Fényképészeti Műterem.
(-)
Műterem: Arad. 1900 u.
Adattár:
Irodalom:
Életrajzi adatok:

Zsák Jenő.
(-)
Műterem: Nagyszalonta. 1856
Adattár:
Irodalom: Szakács 1997, 148; Szakács 1984, 71.
Életrajzi adatok:

Zsunk Pál. (azelőtt Picék)
(-)
Műterem: Nagyvárad, Bémer tér. 1900-1907. e: Picék
Adattár:
Irodalom: Nagyváradi N apló  1900. okt. 28, 248 sz; C ím tár 1904, 114; Szakács 
1984, 71; Szakács 1997, 148; Cornea 1999, 23. 26. 68. 75.
Életrajzi adatok: 1910 körül Mezőberényben volt műterme.
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Általános névmutató

Adélé
Fényképészeti műterem, amely 1865-1926 között működött az osztrák főváros
ba. 1873-ban, a Bécsi világkiállításon Medaille für guten geschmack díjat 
kapott.
Adattár: 0277, 0278.
Angerer Ludvig.
Bécsi fényképész - 1860-1890. 1873-ban, a bécsi világkiállításon Medaille für 
guten geschmack díjat kapott.
Adattár: 0277, 0278.

Albert
Müncheni fényképész. 1878-ban „feltalálta a színekben való fényképezést” 
Adattár: 0356.

Bánffy Ádám
Válaszúti (Kolozs m.) főnemes, birtokos. Az erdélyi háziipar elterjesztésének 
lelkes pártolója volt. Maga is foglakozott kerámiával, fafaragással stb. 1878- 
ban a székesfehérvári kiállításon bemutatott majolika kályhájáért kitüntetve. 
Adattár: 0357, 0361.

Beszédes Sándor. Udvari fényképész 
Esztergomi fényképész 1868-1885 között. 1872-ban litográfiákat készít, 1874- 
ben Petőfi arcképének dagerrotípiájáról készít másolatot.
Adattár: 0247, 0303.

Czerni Antal
Kolozsvári könyvkötő. 1863-ban mozgó fényképcsarnokot szándékszik felállí
tani.
Adattár: 0112.

Daguerre, Louis-Jaques-Mandé
A nevét viselő fényképészeti eljárás feltalálója 1839-ben.
Adattár: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0011, 0012, 0030, 0041.

Donne Alexander
Francia újságíró Az Akadémián történt Aragó-féle bemutatóról tudósít. 
Adattár: 0006.

Döring W
Tanár. 1875-ben a mozgatható fényképekről tartott előadást a kolozsvári szín
házban.
Adattár: 0316.

Duchatel
1839-ben Daguerre találmányának megvásárlását javasolta a Francia 
Akadémiának.
Adattár: 0004.
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Ducos de Hauron
1869-ben megjelent híradások szerint „színes fényképeket készít”.
Adattár: 0192.

Duha Melánia
1887-ben, mint budapesti fényképész, munkáival részt vett a dési kiállításon. 
Adattár: 0562.

Ellinger Ede
Budapesti fényképész, műterme 1870-1905 között állt fenn. 1872-től. udvari 
fényképész. 1880-ban Brassai Sámuelről készített egy fényképet.
Adattár: 0393.

Farkasházi Fischer Vilmos
A herendi Farkasházi Fischer Mór fia, a kolozsvári porcelánipar megalapítója, 
éveken át Veress Ferenc kolozsvári fényképész munkatársa. 1879-ben, a dési 
kiállítás kitüntetettje 
Adattár: 0375.

Hahn Illyés
1866-ban Kolozsvár Piacán alettoscop mutatványa van.
Adattár: 0161.

Hecker T.
Akadémiai művész. 1863-ban, fényképfixálással kapcsolatos kísérleteket végez. 
Adattár: 0113.

Heinrich György
Nagyszebeni (?) optikus és diórámatulajdonos. 1844-ban üzlete van 
Kolozsváron. Ugyanitt dioráma előadásait hirdeti.
Adattár: 0033, 0034, 0035.

Horcz és társa Suhr
1843-ban Dióráma mutatványos Kolozsvárt.
Adattár: 0024, 0025, 0034.

Hugó, Victor
író. 1870-ben megjelent hír szerint, Jersey szigetén lefényképezte Beöthy 
Ödönt, az üvegnegatív Mezey Lajosnál van.
Adattár: 0199.

Jankó János
Néprajzkutató. 1892-ben Torockó környékén, 1894-ben Kalotaszegen 
fényképez.
Adattár: 0622, 0626, 0665.

Jagemann, Carl von.
Bécsi fényképész 1865-1875 között. 1873-ban a bécsi kiállításon bemutatott 
munkáiért Medaille für guten geschmack díjat kapott 
Adattár: 0277, 0278.
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Janin, Jules Gabriel
Francia újságíró, a dagerrotipia feltalálásáról írta az első tudósításokat. 1874- 
ben bekövetkezett haláláról írtak az újságok.
Adattár: 0302.

Juhász József
Fényképész, műterme Kassán, a Fő u. 32 sz. alatt volt. 1882-1890 utána özve
gye vezette a vállalkozást. 1883-ban a F. L. levelezője, fényképet küldött 
Kolozsvárra.
Adattár: 0465.

Keller Hoffer
1863-ban kőnyomatot akar fénykép segítségével utánozni.
Adattár: 0117, 0118.

Kliega József
1840-ben, Budán „daguerre-féle” felvételeket készít.
Adattár: 0010.

Kiősz György (1844-1913)
Budapesti fényképész 1867-1895 között. 1888-ban az erdélyi görgényi hava
sokban szervezett vadászaton fényképeket készít.
Adattár: 0578.

Knorr tanár
1843-ban új találmányáról, a thermophotograhiáról számolnak be az újságok. 
Adattár: 0027.

Koslowsky A.
1880-ban, Kolozsváron, mozgatható panorámáját reklámozta. 1892-ben 
kolozsvári dioráma előadásai.
Adattár: 0397, 0615, 0616.

Liebich J.
„Magyarhonból” jövet, 1866-ban Kolozsvárt a Nagypiacon Panorámái 
láthatók.
Adattár: 0164.

Munkácsy Mihály
1891-ben Kolozsváron és Bánffyhunyadon, Ecsey Ferenccel fényképeket 
készít.
Adattár: 0609, 0610,0611.

Nadar
1876-ból, Georg Sand öregkori arcképe az ő munkája.
Adattár: 0330.

Nagyajtai Kovács István
1842-ben Szathmári Papp Károly kolozsvári festőművészről ír, aki 1841-ben 
Arapatakán fest.
Adattár: 0016.
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Niepce
1839-ben fényképészeti találm ányának megvásárlásáról.
Adattár: 0004, 0005.

Niepce de Saint Victor 
1862-ben, színes fényképeiről írtak a lapok.
Adattár: 0090.

Nifort de Rarke
1842-ben K osm orám ájával K olozsvárra érkezett. 1843-ban K olozsvárról 
V áradra távozott, ahol M ezey Lajossal társult, m ajd évekig együtt já rták  az 
országot.
Adattár: 0023, 0024, 0025, 0026, 0034.

Nüpnau
Cosmoráma tulajdonos. 1848-ban, Kolozsváron mutatja be látványtárát. 
Adattár: 0039.

Pap Amália
Iszkázi fényképész. 1862-ben népviseleti felvételeket készít Arad környékén. 
Adattár: 0080.

Priegel György
1862-ben Aradon fényképészeti kellékeket árusít.
Adattár: 0077.

Plachy Ferencz
Képíró, a Képzőművészeti Társaság titkára. 1863-ban Magyarországról és 
Erdélyről szándékszik fényképeket készíteni.
Adattár: 0111.

Polák Antal
Szentesi fényképész találmánya, a fotografáló távírógép (1897).
Adattár: 0720.

Pribék Antal
1867-ben műterme a komáromi Pendl-kertben volt. Fényképész. 1870-1882 
között Székesfehérváron volt műterme.
Adattár: 0166.

Rupprecht Mihály. (1829-1904)
Soproni fényképész 1860-1905 között. 1879-ben a bécsi világkiállításon sikert 
arat.
Adattár: 0270.

Rusz Mátyás
1839-ben panorámájával Kolozsvárt járt. 1873-ben a bécsi világkiállításon 
Medaile für guten geschmack díjat kapott.
Adattár: 0007.
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Screcker Ignác
Fényképész, 1862-1890 között Budapesten, a Bálványos u. 3. Sz. alatt volt 
műterme. 1864-ben, Hubay Róbert pesti mérnökkel szabadalmat adott be „sír
fotók” ügyében. 1873-ban a bécsi világkiállítások sikert arat. 1873-ban egyik 
albumát a wüttembergi király is megrendelte.
Adattár: 0136, 0270, 0282.

Steinbach Károly
Német tudós, 1879-ben, Limában dolgozik, tükörképeket készít.
Adattár: 0358

Szakácsi Sándor
Fényképész. 1882-ben, írása jelent meg a F. L.-ban (Sz. S.: Lesz-e 
egyesületünk?)
Adattár: 0428.

Székely Ferenc
Sümegen született, bécsi fényképész. 1879-ben, a bécsi világkiállításon bemu
tatott munkái Medaille für guten geschmack díjat kapott.
Adattár: 0277, 0278.

Valter Emília
1861-ben, opto-plastikai mutatványaival Aradra érkezett. 1865-ben, a Magyar 
Akadémia tagjainak arcképeiből Albumot állított össze.
Adattár: 0073, 0140.

Vörös Kálmán
Fényképész. Békéscsabán, Gyulán, Szabadkán, Mátészalkán volt műterme
1880-1910 között. 1882-ben, Veress lapjának munkatársa.
Adattár: 0436, 0469, 0470.

Weinzier E.
1897-ben, „Photo-plastikai” előadásokat tart Kolozsváron.
Adattár: 0715.

Werin R.
1880-ban, Kolozsváron a Középkapuval átellenben panorámája látható. 
Később panorámája a Baromvásártérre költözött.
Adattár: 0388, 0390.
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Fényképészek topográfiai jegyzéke.

Abrudbánya - G ro ss  S ch lo tten  - Abrud.
Blahó Ede és Lányi Gábor.
Gálfy György.

Alvinc - Vinţul de Jós.
Buda Elek.

Arad - A r a d  - Arad.
Auerbach Miksa, Forray u., gróf Náday-féle kert. 
Auerbach és Kozmata Ferenc, Forray u. 
Auerbach és Társa.
Auerbach és Wargha, Forray u.
Balassa Ferenc, Waitzner János u. 2. Minorita p 
Berze Gyula.
Borsos és Doktor, Bohus-ház udvarán.
Csillagi Lajos, Aczél Péter u. 2.
Csillagi és Rutkai Fülöp.
Décsey^Ede.
Décsey és Lőger G, Rósa-ház.
Drescher Lajos, Templom u.
Drescher és Weisz Károly
Fett Ferdinánd, Városház u. 6. Saját ház, emelet.
Fischer József II.
Hönisch L. István, Szabadság tér 16. Domány p.

Templom u. 4.,
Honisch.
Jungmann.
Keller Róbert.
Klapok Alajos, Templom u.
Krausz és Klapok, Templom u., Forrai u. 1. 
Kossák József, Templom u. 2.
Kossák Józsefné, Templom u. 2.
Kossákné és Schwarz.
Koszmann Gusztáv, Aréna kert.
Krauss Béla, Forray u. 1.
Letzer Lázár.
Lőger Gusztáv.

Fő tér, 41. Rosa-ház.
Menczer József.
Morschl Georg, Új Arad.
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1880 k. 
1897-1918

1840-1880 k.

1860-1898
1864- 1866 
1875 k.
1870-1880 
1910 k.
1890-1900
1862
1880- 1890 
1890-1990 
1862-1863 
1865 e.
1874-1875 
1880 k.
1860-1870 
1870 k.
1890-1899
1890-1899

1910
1850-es évek 
1890 k.
1890-1903 - e: Hamedli Gy.
1881- 1891
1898-1905 - u: Kossák J-né 
1910 k. - u: Oroszy L.
1910 k.
1880- 1895 - e: Rottmann F.
1881- 1890 - u: Papp B.
1862
1862-1863
1865- 1880 
1900 k.
1898 k.



Nagy Géza, Andrássy tér 2. 1914-1921
Oldal István. 1882
Oroszy Lajos. 1885-1915 -e: Kossák
Papp Béla, Forray u. 1. 1890 k. - e: Krauss
BélaRavasz és Weisz, Fő tér 15. 1875
Ravasz Imre, Fő tér 41. 1878-1890
Rottmann Farkas, Fő tér 22. 1867 k. - u: Koszmann G.
Rottmann Fülöp, Fő tér, Maffei ház. 1860-1871
Rottmann és Társa, Fő tér. 1870-1880
Rottmann és Zemplényi, Fő tér. 1860 k.
Ruhm Ödön, Rákóczy u. 13. 1900 k.
Rutkai Fülöp, Aczél Péter u. 2. volt Bohus-ház. 1896-1906
Schimadl T. 1890 k.
Skolnik Károly. 1840
Strockmann N, Fő tér 41. Rosa-féle ház. 1865-1870
Stojkovits Iván és Békés, Szabadság tér 16. 1918
Tarsch Ferenc. 1842 u.
Tiedge János. 1861-1862 - Sebők E. dolg.
Urai János, Forray u. 1. 1910-1915
Weisz Hugó, Forray u. 1. 1886-1917
Weisz Károly. 1880-1896
Weisz Leopold. 1919
Weisz Testvérek. 1880-1890 k.
Zóna Fényképészeti Műterem. 1880-1890 k.

Balázsfalva -  B lasendorf - Blaj.
Szinberger Testvérek. 1897

Bánffyhunyad - Huedin.
Futtaky Gyula. 1900-as évek eleje

Belényes - Beiuş.
Szabó Sándor. 1875
Erdélyi Ferenc. 1900 u.

Beszterce - Bistritz - Bistriţa.
Adler Alfréd. 1882-1888
Gatler C. Oszkár. 1877 - 1880 k.
Glatz Teodor és Koller Carl. 1862-1866
Hausier Nándor. 1888-1895; 1892-1895
Koller Károly. 1861-1873
Lippert Eugen, Kleiner Ring. 1914 k.
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Rosu Sándor, Fő tér 22. 1887-1900
Rosu és Hausier. 1888-1895
Ziegler Alois, Markplatz 38, Beulergasse 6. 1870-1880

Bihardiószeg - Diósig.
Károlyi József. 1899-1903
Károlyi és Pelikán. 1880-1890

Bikszád (Sepsibükszád) - Bixad.
Osztapovics Ferenc ifj. 1890-1897

Borszék - Borsec.
Ferenczy Lukács. 1880 k.
Heiter György. 1901-1943

Brád -  Brad
Goldenberg Mano. 1906

Brassó - Kronstadt - Braşov.
Adleff Henrich, Purzengasse 52. 1897-1906
Adler Lipót, Purzengasse 14. 1870-1900 - u: Schuller
Adler Lipót utóda, Kapu u. 14 1903-1904
Adler Lipót, Petrili u. 16. 1909-1914
Adler Lipót és Móric. Gebrüder Adler. 1875 e.
Adler Móric. 1870
Ambrus A. és Hermann K, Kapu u. 52. 1903-1906
Barth Gottfried. 1842
Berg Wilhelm, Golden Krön szálló. 1847
Binder Frederich. 1854 e.
Blosz Carl, Johannes-Neugasse 637. 1865-1880 k.
Bömches Carl, Klostergasse 12 1860-1865; 1870-1880 (?)
Büchner Hermann. 1853
Décsey Ede. 1864 k.
Fialla Antal. 1860 k.
Fritsch Eduard. 1859
Glatz Teodor. 1870-1876
Gust Henrich. 1914 e.
Herter Sámuel. Johannes Neugasse 634. (1853); 1870-1880
Herter Wilhelm, Klostergasse 19. 1906-1920
Keresztes, Kapu u. 2. 1915-1920 - e: Knauer Gy.
Klement Róbert, Klastrom u. 1884 k.
Knapp Mihály, Nagy u. 504. 1888-1889
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Knauer Gyula, Virágsor 2.
Lang Henrich, Purgengasse 52. 
Lamberg Mór.
Lurtz Hans.
Mándy Ferenc.
Muschalek Carl, Purgengasse 27, 563. 
Muschalek Műterem, Kapu u. 
Proksch W.
Rembrandt Atelier. Klostergasse 19. 
Schuller és Fia, Purgengasse 14. 
Szemere Béla, Vár u.

1900-1910 - u: Keresztes 
1900 k.
1862-1866 k.
1918-1925 - Adler segédje 
1870 k.
1884-1904 - u: Muschalek
1904-1915
1851
1903
1890-1900 - e: Adler L. 
1880-1890

Buziás - B u zia sch  - Buziaş.
Kossák József, Bazár u. 10. 1900

Csíkszentmárton - Sanmartin.
Mühlfay Albert. 1892 k.

Csíkszereda -  S zek le rb u rg  - Miercurea Ciuc.
Bíró József. 1900 u.
Ferenczy Lukács. 1880-1900
Gyulai Ferenc id., Potoczky-ház. 1900-1917
Munkácsi Lajos, Csütörtök u., Jakab György háza.1898

Dés - D esch  - Dej.
Dunky Fivérek, Felső Sétatér. 1900-1910
Fodor Sándor. 1890 k.
Gábre Árpád, Fő tér. A Polgári iskolával szemben. 1896-tól 
Gatler C. Oszkár, Lászlófi ház, Megyeháza mellett. 1879 
Knapp és Nagy. 1879
Menczel és Molnár. 1880-1887
Ragács és Társa. 1890 k.
Szathmáry K, Felsősétatér. 1900 k.

Detta - Detea.
Tóth S. 1904-1910

Déva - D iem r ich , S ch lo ssb erg  - Deva.
Incze Lajos. 1906-1907
Péntek Elek. 1900-1907
Vadnai Béla, Barcsay u. 5. 1870 u.
Weisz Károly. 1890 k.
Weisz Testvérek. 1880-1890
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Előpataka - Vîlcele.
Gyulai Ferenc id. 1900-1910
Klement Róbert. 1898

Erdély-vándorfényképészek
Barth, Gottfried (Nagyszeben?). 1840 u.
Békésy József (Kolozsvár). 1860 k.
Büchner Hermann. 1853
Ciehulski Péter (Marosvásárhely). 1860 k.
Décsey Ede (Budapest). 1862-1865 k.
Fiala (Fialla) Antal (Temesvár). 1850 k.
Heck János (Esztergom). 1850
Herter Sámuel. 1853
Körössy József (Bihar?). 1860 k.
Letzer Lázár (?). 1855-1862
Lőger Gusztáv (Arad). 1862-1863
Mezey József (Nagybánya). 1856 (Sikó M.); 

1864 e. (Orbán B)
Orbán Balázs (Székelyföld). 1860-1865 k. - Mezey J.
Proksch W (?). 1841 k.
Sikó Miklós (Kolozsvár). 1856 - Mezey J.
Skolnik Károly (Arad). 1844
Sockl Theodor (Bécs). 1854
Szentkuthy István (Budapest). 1858 e.
Tauffer Gyula (Kolozsvár). 1871
Tiedge János (Budapest). 1861-1862
Urlaky János (Kolozsvár). 1863-1864-Vastagh Gy.
Vastagh György (Kolozsvár). 1863-1864-Urlaky J.
Vágó Bertalan (Budapest). 1893-1901

Erdőszentgyörgy - Pádureni.
Stankowszky. 1905-1909 u.

Erzsébetváros - Eppeschdorf - Dumbrăveni.
Guggenberger, Hans. 1910

Fehéregyháza - Albeşti.
Holder Károly. 1898

Fogaras -  Fogarasch - Fagaras.
Adler Alfréd. 1882-1896
Apor Károly br. 1853
Briegel József Henrik, Kommendáns-tér 323. 1893-1910



Helios. 1900-1910
Madácsi Gyula, Stof-ház. 1900-1905
Pallinardi Leo de Bellnato. 1910 k.
Szinberger Testvérek. 1897

Gyergyószentmiklós - N iklasm arkt - Gheorgheni.
Ferenczy Lukács. 1876-1888
Ferenczy és Ruczendorfer. 1904-1905
Hoppé Lipót. 1880-1890
Kováts István id. 1905 k.
Lőrincz István, Csíki u. 1910 k.
Ruczendorfer Ferenc. 1902

Gyulafehérvár - Karlsburg, W eissenburg - Alba Iulia.
Bach Károly. 1890-1900
Bodó P. és Varga B. 1870-1880
Csejdy Lajos, az Erzsébet szálló udvarán. 1890-1900
Funk M. és Mafsoni. 1870-1880 k.
Meinhardt Ágoston. 1890-1900
Sternád Aurél. 1900-1916
Teiltelbaum. 1870 k.
Zeutelbaum és Bodó. 1880 k.

Herkulesfürdő - Baile Herculane.
Goldenberg Manó. 1882
Hirsch József. 1912
Kossák és Wippler (Adolf). 1882-1895
Lőger Gusztáv. 1865
Salgó Sándor. 1900-1918
Schaffer C. 1860-1865
Wippler Adolf. 1882-1898

Illává - Hava.
Szabó Ferenc. 1902

Karánszebes - Karansebesch - Caransebeş.
Hess Wilhelm. 1870 k.
Jerome J, Temesvári u. 520. 1879-1914
Miklós Andor. 1915
Persiwal Katharina. 1879-1880

Kézdivásárhely - Targu Secuiesc.
Bogdán Arthúr. (1910) 1928-1933
Bogdán Ferenc. 1880-1918



Molnár Antal. 
Molnár István. 
Nagy György. 
Papp Ferenc.

1875-1883 
1875-1896 
1880 k. 
1905

Kolozsvár - K la u sen b u rg  - Cluj.
Abt Antal. 1896 k.
Adler Aladár, Óvár, Torony u. 1-3. 1890-1895
Apor Károly br. 1842
Barla Dénes. 1914
Békéssy József, Bel-Monostor, majd Bel-Magyar 

Fő-tér Incze-ház.
Békésy Károly, Bel-Magyar u.
Bethlen János gr.
Budai Károly.
Czerni Antal.
Császár József, Külmonostor u. 5.
Császár és Feismantel, Külmonostor u. 5. 
Császár J. és Meinhardt A.

u. 1850 u; 1865-1860 k. 
1875-ig 
1864.
1854 k.
1860-as évek 
1863
1880-1887-u: Papp F.
1880-1890
1900 u.

Csíky Imre.
Csízhegyi Sándor, Híd u. (majd Wesselényi u.) 3.

EMKE tér 10.

1879
1898-1910 - u: Dombi E. 
1905

Mátyás király tér 26. Hintz patika mellett. 1910-től
Deák Dénes. 1890 k.
Décsey Ede, Folly-ház. 1863-1864
Deutsch Móricz. 1854
Deutsch és Mariot. 1854-1855
Dombi Elek, Wesselényi M. u. 3. 1909-1910

e: Közp. Fényiroda, u: Gárdi
Drabán János, Petőfi u. 24.
Dubiniewicz Oszkár, Deák Ferenc u.
Dunky Elek, Wesselényi u. 3.

Wesselényi u. 15.
Dunky Fivérek, Főtér 10, Wass-féle ház.

Wesselényi M. 3. Központi fényiroda. 
Éjszaky Ödön.
Fazakas Gyula, Kis u. 22.
Feismantel Frigyes,Torony u. 1-3.
Feismantel és Császár, Külmonostor u. 5. 
Ferencz és Társa, Wesselényi u. 15.
Gálffy Endre.
Gámán Dezső.

1914 k. 
1908
1909 e. - u: Dombi E. 
1910-1914 - e: Ferencz T.
1886- 1914
1910 
1904.
1899 k.
1887- 1900 
1887-1900
1894-1910 - u: Dunky E. 
1882 k.
1905 k.
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Gárdi Imre, Wesselényi M. u 3. 1912 - e: Dombi E.
Fő tér 8. 1914-1930

Gergely András, Sétatér. 1892
Gottlieb Frigyes, Wesselényi M. 7. 1914
Hock Lajos, Magyar u. 66. 1914
Horovitz Lipót. 1899
Huszty Zoltán (Dunky Fivérek műteremvezetője). 1896 
Iszpász Péter „villanyfényképészete”. 1910-1919
Joanovics Testvérek, Fő tér 32. 1906-1918

e: Kató J. u: Bordán J.
Kató József, Sétatér u., Veress Ferenc háza. 

Fő tér 32.
1890-1897 e: Veress F. 
1897-1906 u: Joanovits T.

Keller Róbert.
Kernstock Károly, Közép u. 554.
Koller Károly, Szén u., Krémer ház.
Kolozsy.
Kornis Zsigmond.
Kovács P és Fiai, Fő tér.
Kováts Albert, Ovár, Tauffer-ház.
Könnyű József.
Központi Fényiroda, Wesselényi M. u. 3.
Krúdy Gyula.
Lénics Géza, Külmonostor 4.
Letzer Lázár.
Lukács János, Belső Szén u.
Lutz Lőrincz.
Maksay László ifj, Ferencz József u. 53. 
Marastoni Jakab, Külmonostor u., Ágoston ház. 
Mariot és Deutsch.
Marselek Ferenc, Bűza u.

Sétatér u. 6.
Meinhardt Ágoston, Ovár 1.
Mérges János.
Mikó Imre.
Munkácsi Lajos.
Nagy és Metter.
Nits Pál.
Paget János.
Papp Ferenc, Fő tér 31. Radák féle ház.
Pesti Miniatűr Fényk. Vállalat, Wesselényi u. 7. 
Proksch W.
Richter Ágoston.

1900 
1865 k.
1871
1894
1854
1880-1889 - kereskedés 
1890 - e: Veress Gy. 
1910 k.
1910 - u: Dombi E. 
1880-1900
1890-1903 k. u: Szigethy 
1858
1860-1865
1842
1914
1842
1854- 1855 
1860-1890 
1894-1895 e.
1882 e.
1899
1855- 1856 
1880 k.
1906 
1880 k.
1855 u.
1890, majd 1910 
1913 k.
1841 k.
1899



Ruzicska Gyula. 1900 e.
Sárffy Aladár. 1878-1884 - Veress segédje
Schachkinger Károly. 1910 k.
Schuster Emil, Mátyás király tér, gróf Rédey p. 1903 - fényképészeti cikkek
Skolnik Károly. 1844
Szarvas Lipót. 1892
Szegedy Masszák Hugó. 1862
Szentkuthy István. 1858 e.
Szigethy Jenő, Belhíd u. 1900-1902(1916)
Szigethy Margit, Külmonostor u. 4. 1890-1910 - e: Lénics G.
Tauffer Gyula, Óvár, Tauffer ház. 1865-1882 - u: Kovács A.
Tauffer és Veress Gyula, Óvár, Tauffer ház. 1875-1880
Theisinger Gyula. 1860-1865
Urlaky János, Kül-Monostor u. 1858-tól
Urlaky és Vastagh, Kül-Monostor u. 1862
Veress és Vastagh, Sétatér u. 16. 1858, majd 1865
Veress Ferenc, Sétatér u. 16. 1853-1890 -u: Kató J.
Veress Gyula, Tauffer és Veress Gy. 1874-1886
Veress Gyula, Tauffer egykori műterme. 1886-1890 - u: Kovács A.

Kovászna - Covasna.
Bogdán Ferenc. 1904
Gyulai Ferenc id. 1900 u.
Hausner J. 1910 k.

Lippa - Lipova.
Auerbach és Társa. 1875 k.
Heimann Zsigmond, Fő u. 1905 k.
Helfrich József. 1880-1885
Ravasz Imre - Missits u. 1910 k.
Sternád Aurél. 1909

Lugos -  Lugosch - Lugoj.
Hess Fridolin, Újvilág u. 1866-1870
Hirsch József, Bonnaz u. 12. 1900-1912
Kossina Rudolf, Újvilág u. 2. 1865-1896
Krauss Béla, Fő u., a Magyar Casino mellett. 1879-1891
Krauss és Klapok, Fő u. 1881-1891
Krausz Julius. 1870 u.
Naschitz László. 1890-1912
Wippler Adolf. 1882
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Málnásfürdő - Malnaş.
Gyulai Ferenc.

Margittá - Marghita.
Spuller János.

Marosludas - Luduş.
Horváth Bálint.

Marosújvár - Ocna Mureş.
Békésy József.
Horváth Bálint.

Marosvásárhely - N e u m a rk t - Tîrgu Mureş.
Apor Károly br.
Boga Albert, Kossuth u. 10.
Bolyai Farkas.
Ciehulski Péter, Hajós köz 303.
Ciehulski és Wargha.
Ciehulski és Csonka.
Csonka Géza, Szentkirályi u.

Kossuth Lajos u.
Csonka és Társa.
Csonka és Incze.
Csonka Béla ifj.
Décsey Ede.
Farkas Testvérek.
Fekete és Társa.
Hajdú Sándor, Főtér Apolló ház.
Horváth és Társa.
Incze Lajos.
Joánovits Testvérek.
Modern, Fő tér 17.
Mosontzky Albert Henrik.
Szabó Iván - Edinburgh.
Szabó M. és Társa, Fő tér 17.
Weinrich Sámuel, Fő tér. 25.
Széchenyi tér 25. A mészárosok székháza.

Máramarossziget - Sighetul Marinadéi.
Dapsi Károly.
Formanek Gyula.

1900-1917

1880 k.4886

1896

1860 k. 
1896

1842-1848; 1859-1883 
1910 u.
1839
1865-1885 - u: Csonka G.
1874-1880
1886-1893
1896- 1910 - e: Ciehulski 
1905-1907 
1905-1907
1904
1890 és 1910 
1864 
1910 
1896 k.
1890 k.
1907-1920 e.: Csonka G.
1904
1900 k.
1915
1862-1866 k.
1856-1860 
1910 u.
1897- 1908 
1904-1908

1890 u. 
1870-1880
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Hlebowicki Teofil. 1898 k.
Kabáth Emil. 1900-1930
Kemény Jenő. 1880 u.
Krammer Károly, br. Perényi Zsuzsa u. 25. 1910 u.
Matskó Károly. 1880-1896
Molnár Antal. 1875-1883
Némethi József, Líceum u. 10. 1900-1908
Osztapovics Ferenc ifj. 1890 k.
Szabó János. 1913-1919
Ziegler Alois. 1863-1875

Medgyes - M ediasch - Mediaş.
Adler Alfréd 1882 u.
Guggenberger Hans, Grossen Platz 14-15. 1910 k.
Guggenberger Ida. 1911-1919
Mairovits Jolán. 1914-1919
Meinhardt Ágoston. 1890-1900
Mysz Viktor. 1911-1913
Schivert Albert Gusztáv. 1867-1868
Schuller Eduard. 1900 k.

Nagybánya - Frauenbach, N eustadt - Baia Mare.
Huszthy Mátyás. 1900-1914
Katinszky László. 1880-1896
Kovács N. 1900 k.
Kováts Elek, Vár u. 37. 1910.-1914
Nits Pál. 1880 u.
Ürmössy Sándor. 1882-1897

Nagyenyed - Strassburg  - Aiud.
Buda Elek. 1840 k.
Budai Károly. 1840 u.
Horváth Bálint. 1896-1900
Zeyk Miklós id. 1840-1849

Nagykároly -  Grosskarol - Cáréi.
Babar Ferenc. 1900 k.
Egey István. 1860-1890
Huszty Zoltán, Zöldfa u. és Deák F. tér 42. 1896-1906
Kohn Ignác. 1863-tól
Spuller János. 1870-1920
Zilsky Albert. 1869
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Nagyszalonta - Salonta.
Békés Gyula. 1910-1920
Wöfel S. és Társa. 1880-1890
Zsák Jenő. 1856

Nagyszeben - H erm annstadt - Sibiu.
Ackerfeld Karl, Heltauergasse 52. 1882-1885
Apor Károly br. 1854
Asbóth Kamilla, Grossen ring 184. 1871-1897
Auerlich Wilhelm, Heltauergasse 53. 1880-1904
Briegel József Henrik, Elisabethgasse. 1885

Hammersdorfegasse 5. 1887
Jungevaldgasse 6. 1889
Gerlizingasse 6. 1892
Langgasse 11/A. 1911
Feldgasse 11. 1926 (ifj. Briegel)

Büchner Hermann. 1846-1852
Reispengasse 391. 1860
Heltauergasse 134. 1865-1870
Heltauergasse, 140. 1870-től

Büchner H. - A. Ziegler, Reispergasse 391. 1863-1865
Heltauergasse 134. 1865

Camilla. 1877
Celnay Gyula, Heltauergasse 7. 1911
Czeck Rudolf, Grossen Ring 19. 1909-1917
Fischer Emil, Grossen Ring 16. 1897-1900

Heltauergasse 5. 1900-1965
Elisabethgasse 9. 1904-1906
Fleisergasse 6. 1911-1913

Fischer József, Heltauergasse 5. 1915-1980 (?)
Geil József. 1870 k.
Glatz Teodor, Kleiner Platz, maid Kleiner Ring 426. 1855 L-1870
Grossen Platz, majd Grossen Ring 184. 1870-1871
Glatz Teodor és Carl Koller. 1862-1866
Guggenberger és Mairovits, Grosse Ring 19. 1919-1931
Herter Júlia, Heltauergasse 53. 1884-1886
Herter Sámuel. 1852
Jainek Karl, Reispergasse 26. 1909-1916

Elisabethgasse 34. 1916-1944
Jónás György, Heltauergasse 53. 1904 k.
Keintzel Karolina 1875 k.
Khloyber von W. F, Heltauergasse 177. 1870-1875
Klein Sándor, Bahngasse 7. 1911
König Karl, Heltauergasse 45. 1886
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Kröpfel Flórián Frederich, Grosse Ring 187. 
Kunte Rudolf, Fleisergasse 6.

Grossen ring 19.
Lieblich Eugen, Elisabethgasse 56. 
Maierhofer Alexander, Heltauergasse 176. 
Mann Wilhelm, Grossen Ring 19.
Meinhardt Ágoston, Heltauergasse 53.

Heltauergasse 45.
Molnár Gyula, Grossen Ring 19.
Mysz Viktor, Fleichergasse 6.

Elisabethgasse 34.
Neudörfer Wilhelm, Heltauergasse 30.

1871- 1885
1912- 1917 
1917-1919 
1910-1935 
1860 k.-1871 
1896-1900
1872- 1883 
1883-1886 
1900-1909 
1904-1911
1913- 1926 
1879-1882

Niclas Johann, Heltauergasse 138. 1865-1870
Heltauergasse, vis a vis Hotel Römischer Kaiser 1870-1878 

Philipp Salzinger - Celnay Julius. 1911
Rembrandt Atelier, Grossen Ring 16. 
Schivert Albert Gusztáv, Józsefváros. 
Schuster Arnold, Grossen Ring 19. 
Sieblich Jenő, Elisabethgasse 56.
Sockl Theodor. Fleissergasse 110.
Szirch Karl, Grossen Ring 19.
Theil Fritz, Elisabethgasse.
Weninger Alois, Grosse Ring 19. 
Ziegler Alois, Józsefváros, Mühlgasse 2.

1901-1904
1868-1875
1885-1888
1880 k.
1855-1857
1893-1896
1911
1888-1898
1875

Nagyvárad - Grosswarden - Oradea.
Amigo József, Rákóczi u. 8.
Balázs Miklós, Teleky u. 4.
Benedek Mór, Kapuczinus u. 5.

1915-1923
1914-1915
1862-1937

Biersintzky József, Nagy Sándor u. 2. 1871
Dajkovits János Ernő, Sass-passage, Il-ik emelet. 1909-től 
Dajkovits M, Sass palota. 1918
Dallos Fotó, Szent Anna u. 44. 
Décsey Ede, Közép u. 3. 
Décsey Ilka, Közép u. 3.
Egey István.
Egey és Matz. Központ. 
Ehrlich Manó, Sass-passage. 
Erdey József, Hosszú u.
Faragó Géza.
Fekete Sándor, Közép u. 3. 

Pável u., Saját ház.

1915-1937
1874-1884
1874-1885
1858-1890
1880 k.
1914-1923
1904
1906-1914
1884-1886
1886-1923



Füki János.
Kerényi László, Huszár u. 4, majd Közép u. 4. 
Kiszel István, Nemzeti Kaszinó udvarán.
Kiszel és Körösi.
Kohn Ignác.
Kovács Mihály.
Körösi és Sztupa.
Láng József, Fő u.- Rimanoczy-ház.
Lembert Ede, Rákóczi u. 8.
Lénics Géza, Kossuth u. 16.
Lénics és Szűcs, Kossuth L. u. 16.
Lippert Béla.
Lojanek János, Közép u. 28. sz.

Fő u. 12. és Apáca u. sarok.
Bémer tér.
Fő u. 2.

Mandel Manó, Fő u. 4.
Manelly.
Matskó Károly, Fő u. 4.
Mérges János, Bem u. 13.
Mezey Lajos.
Közép u. 3.
Mezey és Körössy.
Mezey Mihály.
Miklós Jútka, Rákóczi u. 12. és Széchenyi tér. 
Molnár Jenő, Bazár-ház.
Molnár L.
Molnár R.
Nagy Ferenc, Ritoók Zsigmond u. 15.
Náth János, Teleky u. 4. Takarékpénztár mellett. 
Náth Jánosné, Teleky u. 4.
Náth Jánosné utódai, Teleky u. 4.
Pelikán Károly, Nagy Sándor u. 2.
Pelikán és Knapp, Nagy Sándor u. 2.
Petry Árpád. (1937-1941 között felesége vezeti). 
Pfeiffer, Teleky u. 35.
Picék Róbert, Brémer tér 2.
Rechnitzer János, Nagy Sándor u. 2.
Rechnitzer és Társa, Nagy S. u. 2. Pollák ház. 
Reiner Mór, Galamb u. 1.
Ruzicska Gyula.
Smárda Mária.

1900 k. 
1912-1914
1863- 1870 
1860-1865 
1883 u.
1904
1865-1870
1906
1908-1915 
1912-1947 
1911-1918 k. 
1906
1863
1864- 1886 k. 
1890-1900 
1900-1910 
1896 k.
1870 k. 
1885-1896 
1896-1922 
1852 k. 
1864-1874
1864
1896-1904
1911-1923
1910-1934
1903 
1903.
1912
1895-1912
1912
1914
1873-1883
1871-1873
1910-1937
1916
1894-1898
1871
1871-1872
1904
1919-1920
1896



Szabó Dénes, Bémer tér, Szent János u. 3. 
Sztupa Andor.
Topschall Gizi Stúdió, Fő u. 12.
Wagner Vilmos, Szacsvai u. 41.
Weinstock Fülöp, Szent László tér 3. 
Zenker Nándor, Szent János u. 72-74. 
Zsunk Pál, Bémer tér. 2.

1907-1925.
1865 k.
1915 k.
1910-1914 
1900-1906 
1914-1925 k.
1900-1907. - előd: Picék

Oravica -  D eutsch-Oravitz - Oraviţa.
Benesch Ernő, Fő u. 55.
Smicheus Róbert.

1900-1920 
1890 k.

Orşova -  A lt Orschowa - Orşova. 
Alscher N.
Bratu Ştefan.
Hutterer Géza.
Stankovszky K.

1892-1905
1878-1880
1890-1896
1914

Petrozsény - Petroşani.
Adler Fényiroda.
Joanovits János.
Joanovits és Szternád.
Fáy Márton, Fő tér, Mayer féle ház. 
Kossina Rudolf.
Mayer Sándor.
Smicheus Róbert.

1900-1906 
1880-1890 
1895 
1900 k. 
1880 u. 
1890-1896 
1915 k.

Resicabánya -  Reşiţa
Fáy Márton, Fő tér. 
Kossina Rudolf. 
Mayer Sándor. 
Smicheus Róbert.

1900 k. 
1890 k. 
1880 k. 
1915 k.

Segesvár - Schassburg  - Sighişoara.
Herter Wilhelm, Baiergasse 806. 
Meinhardt Ágoston.
Polder János, Baiergasse 10.
Róth G. Hermann, Baniergasse 800. 
Schuller Ludvig Friederich. 
Schuller-Theil.
Szabó.
Theil Fritz.
Theil József.

1900 e. 
1890-1900 
1880-1900 k. 
1899-1900 k. 
1865-1879 
1860-1865 
1905-1910 
1907
1860-1865



S epsiszentgyörgy - S ankt Georgen - S fîn tu  G heorghe.
Gere István.

Olt u. 68.
Gere és Társa, Olt u. 68. 
Gyulai Ferenc id., Csíki u. 5. 

Csíki u. 30.
Incze Lajos, Váradi J. u.

Csíki u.
Molnár István.

1894
1903-1908
1912
1900-1917 
1910-1918 
1908-1918 
1918 
1880 u.

Sobosin -  Sabasin
Ott Ignácz. 1910 k.

Szamosújvár - Arm enienstadt - Gherla.
Masson László.
Menczel és Molnár.
Mérges János, Felső Víz u., Dolián ház. 
Simon V.

1862-1868 k. 
1886 k.
1897
1899

Szalonta -  Salonta
Mérges János. 1895 u.

Szatmárnémeti - Sa thm ar - Satu Mare.
Baksa Lajos.
Berky Dezső, Templom u. 621.

Deák tér 13.
Csejdy Lajos.
Egey István, Fő piac, Weisz ház.
Friss Lenke, Deák Ferenc u. 9.
Gömöri Béla és Társa, Deák F. tér 7. 
Hausstein Nándor, Vár u. 42.
Hollósi József, Deák tér 9. dr. Lengyel ház. 
Horváth Zsigmond.
Hungária Műterem, Deák tér 7.
Kováts Károly.
Lovich Antal, Vécsey ház.
Péntek. Deák Ferenc u. 18.
Scherling Antal, Deák Ferenc tér.
Skopáll János.
Stirnischtie Frigyes, br. Vécsey ház. 
Vulkulinszky B. és Rácz István.

1865-1870 k. 
1870 k. 
1880-1898 
1882
1860-1880
1914
1916-1920
1885-1890
1905-1920
1873
1916
1860-1869
1875-1880
1870-1880
1895-1920
1872
1868 k.
1883 k.



Szászrégen - Sachsisch-Regen - Reghin.
Dörschlag Károly. 1860-as évek
Heiter György, Mittelgasse 741. 1895-1943
Keintzel Karolina. 1875 L-1895
Konnert Mihály. 1860 u.
Weinrich Sámuel. 1913-1914

Szászsebes - M ühlbach  - Sebes.
Cloos Ida. 1919-1968
Cloos Viktor. 1919-1930, 1935-1937,
Schneider Emil. 1870 k.

Szászváros - Broos - Oraştie.
Adler Fényiroda. 1900-1920
Geletey Fritz. 1880 k.
Meinhardt Ágoston. 1870-1885
Rozgonyi István. 1880 u.
Schuller Adolf. 1890 k.
Veress Ferenc. 1854

Székelyhíd - Secuieni.
Ignáczy Géza. 1910-1935

Székelykeresztúr - Cristuru Secuiesc.
Buges Lajos. 1910-1920 k.
Csonka és Társa. 1905 k.
Ferenczy Lukács. 1875-1880
Ferenczy Lukács Fia. 1912.
Gaal Imre. •1880-1900 k.

Székelyudvarhely - H ofm arkt - Odorheiul Secuiesc.
Ferenczy Lukács, Várelő, majd Árpád u. 1876-1903

Kossuth Lajos u. 161, majd 31, 21. 1903-tól
Ferenczy és Ruczendorfer, Kossuth u. 161, (31, 21). 1904-1905
Ferenczy és Kováts, Kossuth u. 21. 1909-1911
Ferenczy Lukács Fia 1912
Hönisch L. István, Kossuth u. Gyarmathy-Doros-ház. 1898-1899
Kalicza Gizella, Kossuth u. 1911
Kováts István id., Kossuth Lajos u. 21. 1907-1914
Lányi Gábor. 1885 k.
Mignon Fénykép Vállalat, Kossuth Lajos u. 3. 1911
Róth G. Ármin, Kossuth u. Balázsi Lajosné háza. 1899
Tóth József, Kossuth u. 33. 1898



Szentágota -  Agnetheln  -  Agnita. 
Theil Fritz. 1905-1942

Sziget -  Sighetul Marinadéi.
Matskó Károly. 1890 k.

Szilágysomlyó - şimleul Silvaniei.
Kovács Eszti.
Kovács Károly.
Papp Imre, Báthory u. 10.
Sájter Béla.
Spuller János.
Szalagházy József.

1885 k. 
1860 u. 
1910 k. 
1900 k. 
1900-1910 
1883 k.

Szovátafürdő - Sovata.
Adler Viktor. 1910-1920

Tasnád - Trestendorf -Tasnad.
Schmidt. 1890 k.

Temesvár - Temeschwar - Timişoara.
Angelly Béla, Gyárkülváros és Aréna kert. 
Angelly István, Gyárkülváros.
Barth Gottfried. Kuntz-ház, második emelet. 
Beránek József, Liget u., Gyárkülváros. 
Bemard Emil, Volkstadt-Fabrik.
Danilovic Basil, Szent György tér.
Hess Fridolin, Hét polgár u. 45.

1870-1882
1862-1870
1841
1885-1898
1890-1900
1860-1885
1865-1890

Hess és Kossák, Zeughaus, Promenade. 1875-1890
Hess és Ravasz, Zeugház, a Városi Színház átellenében. 1880 k. 
Hess és Társa, Hunyadi tér, a színházzal átellenben. 1894
Kalaba József.
Kalmár Jenő, Józsefváros.
Krauss és Klapok, Zápolya u., Stefanovits ház. 
Knirsch A, a Diana fürdővel szemben.
Kossák József.

Szent György tér, saját ház.
Letzer Lázár, Seminarjetz, St. George Platz. 
Millennium Atelier, Szent György tér.
Milliót Julius.
Milliót Wilhelmine.
Milliót és Neissler.
Ott Ignác.
Paul B.

1865
1910-es évek
1881-1891
1880-1890
1879- 1894 
1894-1918 
1870 k.
1896
1860-1870 
1869 k.
1865 k.
1910 k.
1880- 1883
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Pick Ernő, Losonczy tér 16.
Róna és Dajkovits.
Stéter M. Józsefváros.
Strockmann N.
Strockmann N. és Trocé Laura.
Suppan Károly, Zweeischlüsselgasse 112.1. em. 
Szántó M. Belváros, Zápolya u.
Szenetra József, Józsefváros, Hunyadi u. 9. 
Troché Laura.
Ulbach Vince.
Wolf E. Strommayer, Vorstadt Fabrik.
Zeller Adolf, Kunzsches haus.
Zeller Adolfné, Kunzsches haus.

1866 u.
1905-1908
1890 k.
1860-1875
1863-1875
1860-1890
1905-1910
1907-1920
1870 k.
1840 u.
1880 k. 
1865-1875 
1875-1880 u.

Torda - Thorenburg - Turda.
Babar Ferenc.
Botár Imre, Fő-tér.
Botár és Mosontzky, Fő-tér. 
Botár és Jánossy.

1907 k. 
1875-1909 
1882-ig 
1900 u.

Tusnádfürdő - Băile Tuşnad.
Adler Fényiroda.
Katinszky László.
Menczel és Molnár.
Molnár István.

1900-1906 
1880 u. 
1886 k. 
1880 u.

Vajdahunyad - Eisenstadt - Hunedoara.
Csonka Géza, Teleky u.
Logner R.
Szeghy József.
Várhegy - Burgort - Sarmisegetuza.

1900-1910
1870-1884
1865

Adler Fényiroda. 1908-1909

Világos - Hellburg - Siria.
Bohus László br. 1900 k.

Zilah - Zillenm arkt - Zalau.
Gulyás Albert.
Kovács Eszti.
Kovács Károlyné.
Kovács Károlyné (Kovács Eszti?). 
Petrovich Ede, Kossuth tér 13. 
Spuller János.
Várady Gyula.

1884-1896 
1885 k. 
1865 k. 
1882 u. 
1890-1911 
1900-1910 
1894



Fényképészek, műtermek kronológiája

1839-1849

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD
Bolyai Farkas Marosvásárhely 1839
Skolnik Károly Arad 1840
Buda Elek Nagyenyed-Alvincl840-es évek
Budai Károly Nagyenyed 1840-es évek
Urbach Vince Temesvár 1840 u.
Zeyk Miklós id. Nagyenyed 1840-es évek
Barth Gottfried Temesvár 1841
Proksch W. Kolozsvár 1841 k.
Apor Károly Kolozsvár 1842
Apor Károly br. Marosvásárhely 1842-1848
Barth Gottfried Brassó 1842
Lutz Lőrincz Kolozsvár 1842
Marastoni Jakab Kolozsvár 1842
Tarsch F. Arad 1842 k.
Skolnik Károly Kolozsvár 1844
Büchner Hermann Nagyszeben 1846-1852
Berg Wilhelm Brassó 1847

1850-1859

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Békéssy József Kolozsvár 1850 u.
Budai Károly Kolozsvár 1850-es évek
Fiala Antal Vándorfényképészl850-es évek
Jungmann Arad 1850-es évek
Proksch W. Brassó 1851
Herter Sámuel Nagyszeben Erdélyl852
Mezey Lajos Nagyvárad 1852
Apor Károly br. Fogaras 1853
Büchner Hermann Brassó 1853
Herter Sámuel Brassó 1853
Veress Ferenc Kolozsvár 1853-1890 Kató József
Apor Károly br. Nagyszeben 1854
Bethlen János Kolozsvár 1854 k.
Binder Friederich Brassó 1854 e.
Deutsch Móricz Kolozsvár 1854
Deutsch és Mariot Kolozsvár 1854-1855
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Kornis Zsigmond gr. Kolozsvár 1854 e.
Kornis Károly Arad-Délamerika 1854 k.
Mariot és Deutsch Kolozsvár 1854-1855
Veress Ferenc Szászváros 1854
Glatz Teodor Nagyszeben 1855-1871 Asbóth K.
Miké Imre gr. Kolozsvár 1855-1856
Paget János Kolozsvár 1855 u.
Mezey J.-Sikó M. Erdély 1855-1856 Székelyföldön fényképeznek
Sockl Theodor Nagyszeben 1855-1857 1857-be Bécsbe költözött
Zsák Jenő Nagyszalonta 1856
Szabó Iván Marosvásárhely 1856-1860 Skóciában lett fényképész
Letzer Lázár Kolozsvár 1858
Szentkuthy István Kolozsvár 1858 e. Megállt Kolozsváron
Urlaky János Kolozsvár 1858
Veress és Vastagh Kolozsvár 1858
Apor Károly Marosvásárhely 1859-1883
Fritsch Eduárd Brassó 1859

1860-1869

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Auerbach Miksa Arad 1860-1898
Békéssy József Kolozsvár 1860-1875
Békéssy József Marosújvár 1860 k.
Bömches Carl Brassó 1860-1865
Budai Károly Nagyenyed 1860-as évek
Büchner Hermann Nagyszeben 1860-1870 u.
Danilovic Basil Temesvár 1860-1885
Dörschlag Károly Szászrégen 1860-as évek
Egey István Nagykároly 1860-1890
Egey István Szatmárnémeti 1860-1880
Fett Ferdinánd Arad 1860-1870
Fiala Antal Brassó 1860 k.
Kiszel -  Körösi Nagyvárad 1860-1865
Konnert Mihály Szászrégen 1860 u.
Kováts Károly Szatmárnémeti 1860-1869
Kováts Károly Szilágysomlyó 1860 u.
Lukács János Kolozsvár 1860
Maierhofer Alexand. Nagyszeben 1860 k.-1871
Marselek Ferenc Kolozsvár 1860-1890
Mezey J. - Orbán B. Székelyföld 1860 eleje
Milliót Julius Temesvár 1860-1870
Rottmann Fülöp Arad 1860-1871



Rottman-Zemplényi Arad
Schaffer C. Herkulesfürdő
Schuller -  Theil J. Segesvár
Strockmann N. Temesvár
Suppan Károly Temesvár
Theil József Segesvár
Szegedy Masszák FI. Kolozsvár
Thesinger Gyula Kolozsvár
Koller Károly Beszterce
Tiedge János Arad
Angelly István Temesvár
Benedek Mór Nagyvárad
Borsos és Doctor Arad
Décsey Ede Arad
Glatz -  Koller Nagyszeben
Glatz Teodor Brassó
Glatz T. és Koller C. Beszterce
Lamberg Mór Brassó
Letzer Lázár Arad
Lőger Gusztáv Arad
Masson László Szamosújvár
Mosontzky Albert H Marosvásárhely
Urlaky és Vastagh Kolozsvár
Büchner H - Ziegler Nagyszeben
Czerni Antal Kolozsvár
Décsey Ede Kolozsvár
Kiszel István Nagyvárad
Kohn Ignácz Nagykároly
Lojanek János Nagyvárad
Strockmann - Trocé Temesvár
Ziegler Alajos Máramaros
Auerbach -Kozmata Arad
Békéssy Károly Kolozsvár
Décsey Ede Marosvásárhely
Décsey Ede Brassó
Mezey Lajos Nagyvárad
Mezey és Körössy Nagyvárad
Baksa Lajos Szatmárnémeti
Blősz Carl Brassó
Ciehulski Péter Marosvásárhely
Décsey és Lőger Arad
Hess Fridolin Temesvár
Kalaba József Temesvár
Kernstock Károly Kolozsvár
Kossina Rudolf Lugos
Kovács Károly Zilah
Körösi és Sztupa Nagyvárad

1860 k.
1860-1865
1860-1865
1860-1875
1860-1890
1860-1865
1862 Veress Ferenc tanítványa
1860- 1865
1861- 1873
1861- 1862 Sebők Emillel dolgozik
1862 k.
1862- 1937 
1862
1862-1863
1862-1866 
1862-1866 
1862-1866 
1862-1866 k.
1862
1862-1863
1862-1866
1862- 1866 k.
1862
1863- 1865
1863
1863-1864
1863-1870
1863 u.
1863-1910
1863-1875
1863- 1875
1864- 1866
1864 
1864 
1864 k.
1864- 1874 Décsey E.
1864
1865- 1870 k.
1865-1880 k.
1865-1885 Csonka G.
1865 e.
1865-1890 
1865 
1865 k.
1865-1896 
1865 k.
1865-1870



Lőger Gusztáv Herkulesfürdő 1865
Milliót és Neissler Temesvár 1865 k.
Niclas Johann Nagyszeben 1865-1878
Schuller L. Fred. Segesvár 1865-1879
Strockmann N. Arad 1865-1870
Szeghy József Vajdahunyad 1865
Sztupa Andor Nagyvárad 1865 k.
Tauffer Gyula Kolozsvár 1865-1882
Kovács A. Veress és Vastagh Kolozsvár 1865
Zeller Adolf Temesvár 1865-1875
Hess Fridolin Lugos 1866-1870
Pick Ernő Temesvár 1866 u.
Rottmann Farkas Arad 1867 k.
Schivert Albert G. Medgyes 1867-1868
Schivert Albert G. Nagyszeben 1868-1875
Stirnischtie Frigyes Szatmárnémeti 1868 k.
Milliót Wilhelmine Temesvár 1869 k.
Zilsky Albert Nagykároly 1869

1870-1879

NÉV TELEPÜLÉS ÉV

Adler Lipót Brassó 1870-1890
Adler Móric Brassó 1870
Angelly Béla Temesvár 1870-1882
Angelly István Temesvár 1870 k.
Auerbach és Wargha Arad 1870-1880
Berki Dezső Szatmárnémeti 1870
Bodó P. és Varga B. Gyulafehérvár 1870-1880
Bömches Carl Brassó 1870-1880
Ferencz és Társa Kolozsvár 1870-1910
Fischer József II Arad 1870 k.
Formanek Gyula Máramarosszig. 1870-1880
Funk M és Mafsoni Gyulafehérvár 1870-1880 k.
Geil József Nagyszeben 1870
Glatz Teodor Brassó 1870-1876
Herter Sámuel Brassó 1870-1880
Hess Wilhelm Karánsebes 1870 k.
Khloyber von W. F. Nagyszeben 1870-1875
Krausz Julius Lugos 1870 u.
Letzer Lázár Temesvár 1870 k.
Longer R. Vajdahunyad 1870-1884
Mándy Ferenc Brassó 1870 k.
Manelly Nagyvárad 1870 k.
Meinhardt Ágoston Szászváros 1870-1885

Koszmann G. 

Ziegler A.

ELŐD UTÓD

Schuller és F.

Dunky E.



Péntek Szatmárnémeti 1870-1880
Rottmann és Társa Arad 1870-1880
Schneider Emil Szászsebes 1870 u.
Spuller János Nagykároly 1870-1920
Teilltelbaum Gyulafehérvár 1870 k.
Trocé Laura Temesvár 1870 k. ,
Ziegler Alois Beszterce 1870-1880
Asbóth Kamilla Nagyszeben 1871-1897 Glatz T. Fischer E.
Biersitzky József Nagyvárad 1871
Koller Károly Kolozsvár 1871
Kröpfel F. Frederich Nagyszeben 1871-1885 Schuster A.
Pelikán és Knapp Nagyvárad 1871-1873
Rechnitzer Nagyvárad 1871
Rechnitzer és Társa Nagyvárad 1871-1872 Pelikán K.
Meinhardt Ágoston Nagyszeben 1872-1886 König K. Herter J.
Skopál János Szatmárnémeti 1872
Horváth Zsigmond Szatmárnémeti 1873
Pelikán Károly Nagyvárad 1873-1883
Ciehulski és Wargha Marosvásárhely 1874-1880
Décsey Ede Nagyvárad 1874-1885 Mezey L. FeketeS.
Décsey Ilka Nagyvárad 1874-1885
Dreschler L. Arad 1874-1875
Veress Gy és Tauffer Kolozsvár 1874-1886
Adler Lipót és Móric Brassó 1875 e.
Auerbach és Társa Arad 1875 k.
Auerbach és Társa Lippa 1875 k.
Auerbach és Társa Arad 1875 k.
Botár Imre Torda 1875-1906
Botár - Mosontzky Torda 1875 U.-1882
Ferenczy Lukács Székelykeresztúr 1875-1880
Hess és Kossák Temesvár 1875-1890
Keintzel Karolina Nagyszeben 1875
Keintzel Karolina Szászrégen 1875 k.-l895 Heiter Gy.
Lovich Antal Szatmárnémeti 1875-1880
Molnár Antal Kézdivásárhely 1875-1883
Molnár Antal Máramarossziget 1875-1883
Molnár István Kézdivásárhely 1875-1896
Ravasz és Weisz Arad 1875
Szabó Sándor Belényes 1875
Tauffer és Veress Gy Kolozsvár 1875-1880 Kovács A.
Ziegler Alois Nagyszeben 1875 Schivert G. A
Zeller Adolfné Temesvár 1875-1880 u.
Ferenczy Lukács Gy.-szentmiklós 1876-1888
Ferenczy Lukács Székelyudvarhely 1876-1903 Kováts 1.
Asbóth Kamilla Nagyszeben 1877-1878 Glatz T. Fischer E.
Camilla Nagyszeben 1877 Glatz T.
Gatler C. Oszkár Beszterce 1877-1880 k



Bratu Stefan Orsóvá 1878-1880
Ravasz Imre Arad 1878-1890
Sárffy Aladár Kolozsvár 1878-1884
Csíky Imre Kolozsvár 1879
Gatler C. Oszkár Dés 1879
Jerome J. Karánsebes 1879-1914
Knapp és Nagy Dés 1879
Kossák József Temesvár 1879-1918
Krauss Béla Lugos 1879-1891
Neudörfer Wilhelm Nagyszeben 1879-1882
Persiwal Katharina Karánsebes 1879-1880

1880-1889

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Auerlich Wilhelm Nagyszeben 1880-1904 Herter J. Jónás Gy.
Berky Dezső Szatmárnémeti 1880-1898
Blahó E. és Ladányi Abrudbánya 1880 k.
Bogdán Ferenc Kézdivásárhely 1880-1918
Botár és Jánossy Torda 1880 u.
Császár József Kolozsvár 1880-1887 Papp F.
Császár - Feismantel Kolozsvár 1880-1890
Csillagi Lajos Arad 1880-1890
Dreschler és Weisz Arad 1880 k.
Egey I. és Matz G. Nagyvárad 1880 k.
Ferenczy Lukács Borszék 1880 k.
Ferenczy Lukács Csíkszereda 1880-1900
Gaál Imre Székelykeresztúr 1880-1900 k.
Geletei Fritz Szászváros 1880 k
Heifrich József Lippa 1880 k.
Hess és Ravasz Temesvár 1880 k.
Hoppé Lipót Gy.-szentmiklós 1880-1890
Janovits János Petrozsény 1880-1890
Knirsch A. Temesvár 1880-1890
Károly és Pelikán Bihardiószeg 1880-1890
Katinszky László Nagybánya 1880-1896
Katinszky László Tusnádfürdő 1880 u.
Kemény Jenő Máramarossziget 1880 u.
Knirsch A Temesvár 1880-1890
Kossina Rudolf Resica 1880 u.
Kossina Rudolf Petrozsény 1880 u.
Koszmann Gusztáv Arad 1880-1895 Rottmann F.
Kovács P. és Fiai Kolozsvár 1880-1889
Krúdy Gyula Kolozsvár 1880-1900
Matskó Károly Máramarossziget 1880-1896
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Mayer Sándor Resicabánya
Menczel és Molnár Dés
Molnár István Sepsiszentgyörgy
Molnár István Tusnádfürdő
Munkácsi Lajos Kolozsvár
Nagy György Kézdivásárhely
Nits Pál Kolozsvár
Nits Pál Nagybánya
Paul B. Temesvár
Podler János Segesvár
Rozgonyi István Szászváros
Sieblich Jenő Nagyszeben
Spuller János Margita
Szemere Béla Brassó
Weisz Testvérek Déva
Weisz Testvérek Arad
Weisz Károly Arad
Wolf E. Strommayer Temesvár
Wöfel S. és Társa Nagyszalonta
Zeutelbaum és Bodó Gyulafehérvár
Krauss Béla Arad
Krauss és Klapok Arad
Krauss és Klapok Temesvár
Krauss és Klapok Lugos
Ackerfeld Kari Nagyszeben
Adler Alfréd Beszterce
Adler Alfréd Fogaras
Adler Alfréd Medgyes
Császár - Meinhardt Kolozsvár
Csejdy Lajos Szatmárnémeti
Gálffy Endre Kolozsvár
Goldenberg Manó Herkulesfürdő
Kossák és Wippler Herkulesfürdő
Kovács Károlyné Zilah
Meinhardt Ágoston Kolozsvár
Oldal István Arad
Ürmössy Sándor Nagybánya
Wippler Adolf Herkulesfürdő
Wippler Adolf Lugos
Kohn Ignác Nagyvárad
Szalagházy József Szilágysomlyó
Vulkulinszky -  Rácz Szatmárnémeti
Fekete Sándor Nagyvárad
Herter Júlia Nagyszeben
Muschalek Carl Brassó
Klement Róbert Brassó
Beránek József Temesvár

1880 k.
1880-1887 
1880 u.
1880 u.
1880 k.
1880 k.
1880 k.
1880 u.
1880-1883 
1880-1900 k.
1880 u.
1880 k.
1880 k.-1886 
1880-1890 
1880-1890 
1880-1890?
1880-1896
1880
1880- 1890 
1880 k.
1881- 1890 Papp Béla
1881-1891
1881-1891
1881- 1891
1882- 1885 
1882-1888
1882-1896 
1882
1882-1886 k.
1882 
1882 k.
1882
1882-1895 
1882 u.
1882 e.
1882
1882-1897 
1882-1898 
1882
1883 u.
1883 k.
1883
1884-1923 
1884-1886
1884- 1904
1884 u.
1885- 1898

Décsey E.
Meinhardt A. Auerlich W.

Muschalek M.
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Briegel József Nagyszeben 1885-1926
Feismatel Frigyes Kolozsvár 1885 u.
Gulyás Albert Zilah 1885-1896
Hausstein Nándor Szatmárnémeti 1885-1890
Hausier Nándor Beszterce 1885-1895
Kovács Erzsi Szilágysomlyó 1885 k.
Kovács Eszti Zilah 1885 k.
Klement Róbert Brassó 1885 u.
Lányi Gábor Székelyudvarhely 1885
Matskó Károly Nagyvárad 1885-1896
Oroszy Lajos Arad 1885-1915 Kossak
Schuster Arnold Nagyszeben 1885-1888 F. F. Köpfel Weniger
Ciehulsky és Csonka Marosvásárhely 1886-1893
Dunky Fivérek Kolozsvár 1886-1914
König Kari Nagyszeben 1886 Meinhardt A.
Menczel és Molnár Tusnádfürdő 1886 k.
Menczel és Molnár Szamosujvár 1886 k.
Veress Gyula Kolozsvár 1886-1890 Kovács A.
Weisz Hugó Arad 1886-1917
Feiszmater és Császár Kolozsvár 1887-1900
Rosu Sándor Beszterce 1887-1900
Knapp Mihály Brassó 1888-1889
Rosu és Hausier Beszterce 1888-1895
Weniger Alios Nagyszeben 1888-1898 Schuster A Szirch G.

1890-1899

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Adler Aladár Kolozsvár 1890-1895
Bach Károly Gyulafehérvár 1890-1900
Bemard Emil Temesvár 1890-1900
Berze Gyula Arad 1890-1900
Csejdy Lajos Gyulafehérvár 1890-1900
Csillagi és Rutkai Arad 1890-1900
Csonka Béla Marosvásárhely 1890-1910
Dapsi Károly M áramarossziget 1890 u.
Deák Dénes Kolozsvár 1890 k.
Fodor Sándor Dés 1890 k.
Hajdú Sándor Marosvásárhely 1890 k.
Hönisch L. István Arad 1890-1899
Hutterer Géza Orsóvá 1890-1896
Kató József Kolozsvár 1890-1897 Veress F.
Keller Róbert Arad 1890 k.
Klapok Alajos Arad 1890-1903 Hamedli Gy.
Kossina Rudolf Resicabánya 1890 k.



Kováts Albert Kolozsvár 1890 Veress Gy.
Lenics Géza Kolozsvár 1890 k. Szigethy
Matskó Károly Sziget 1890 k.
Mayer Sándor Petrozsény 1890-1896.
Meinhardt Ágoston Segesvár 1890-1900
Meinhardt Ágoston Medgyes 1890-1900
Meinhardt Ágoston Gyulafehérvár 1890-1900
Naschitz László Lugos 1890-1912
Osztapovics Ferenc Bikszád 1890-1897
Osztapovics F. ifj Máramarossziget 1890-1897
Papp Béla Arad 1890 k. Krauss B.
Papp Ferenc Kolozsvár 1890
Petrovich Ede Zilah 1890-1911
Ragács és Társa Dés 1890 k.
Schimadl T. Arad 1890 k.
Schimadl T. Tasnád 1890 k.
Schuller Adolf Szászváros 1890 k.
Shuller és Fia Brassó 1890-1900 Adler L.
Smicheus Róbert Oravica 1890 k.
Schmidt Tasnád 1 890 k.
Stéter M. Temesvár 1890
Weisz Károly Déva 1890 k.
Zóna Fényk. Műterem Székelyudvarhely 1890 k.
Alscher N. Orsóvá 1892-1905
Gergely András Kolozsvár 1892
Hausier Sándor Beszterce 1892-1895
Mühlfay Albert Csíkszentmárton 1892 k.
Szarvas Lipót Kolozsvár 1892
Briegel József Henri Fogaras 1893-1910
Szirch Kari Nagyszeben 1893-1896 Weniger A. Mann W.
Vágó Bertalan Erdélyszerte 1893-1901
Ferencz és Társa Kolozsvár 1894-1910 Dombi E.
Gere István Sepsiszentgyörgy 1894
Hess és Társa Temesvár 1894
Kolosy Kolozsvár 1894
Kossák József Temesvár 1894-1918
Marselek Ferenc Kolozsvár 1894-1905
Picék Róbert Nagyvárad 1894-1898 Zsunk P.
Várady Gyula Zilah 1894
Heiter György Szászrégen 1895-1943 Keintzel K
Joanovics és Szternád Petrozsény 1895
Mérges János Szalonta 1895 u.
Náth János Nagyvárad 1895-1912
Scherling Antal Szatmárnémeti 1895-1920
Abt Antal Kolozsvár 1896 k.
Csonka Géza Marosvásárhely 1896-1910 Ciehulski P.
Fekete és Társa Marosvásárhely 1896



Gábre Árpád Dés 1896-1899
Horváth Bálin Marosújvár 1896
Horváth Bálint Marosludas 1896
Horváth Bálint Nagyenyed 1896-1900
Huszthy Zoltán Kolozsvár 1896
Huszthy Zoltán Nagykároly 1896-1906 fi
Mandel Mano Nagyvárad 1990 k.
Mérges János Nagyvárad 1896-1922
Millennieum Atelier Temesvár 1896
Mann Wilhelm Nagyszeben 1896-1900 Szirch K. Molnár Gy.
Rutkai Fülöp Arad 1896-1906
Smárda Mária Nagyvárad 1896
Adleff Henrich Brassó 1897-1906
Fischer Emil Nagyszeben 1897-1965 Asbóth K.
Gáffy György Abrudbánya 1897-1918
Kató József Kolozsvár 1897-1900 k. Joanovics
Mérges János Szamosújvár 1897
Szinberger Testv. Fogaras 1897
Szinberger Testv. Balázsfalva 1897 *
Weinrich Sámuel Marosvásárhely 1897-1904
Csízhegyi Sándor Kolozsvár 1898-1910 Dombi E.
Hlebowicki Teofil Máramarossziget 1898 k.
Holder Károly Fehéregyháza 1898
Hönisch L. István Székelyudvarhely 1898-1899
Klement Róbert Előpataka 1898
Kossák József Arad 1898-1905 Kossák J.
Morschl Georg Új Arad 1898 k.
Munkácsi Lajos Csíkszereda 1898
Tóth József Székelyudvarhely 1898
Fazakas Gyula Kolozsvár 1899
Horovitz Lipót Kolozsvár 1899
Károlyi József Bihardiószeg 1899-1903
Mérges János Kolozsvár 1899
Richter Ágoston Kolozsvár 1899
Róth G. Hermann Segesvár 1899-1900
Róth G. Ármin Székelyudvarhely 1899
Simon V. Szamosújvár 1899

1900-1909

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Adler Fényiroda Petrozsény 1900-1916
Adler Fényiroda Tusnádfürdő 1900-1906
Adler Fényiroda Szászváros 1900-1920
Babar Ferenc Nagykároly 1900 k.
Benesch Ernő Oravica 1900-1920
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Bíró József Csíkszereda 1900 u.
Bohus László Világos 1900 k.
Botár és Jánosi Torda 1900
Császár - Meinhardt Kolozsvár 1900 u.
Csonka Géza Marosvásárhely 1900-1910
Csonka Géza Vajdahunyad 1900-1910
Dunky Fivérek Dés 1900-1910
Erdélyi Ferenc Belényes 1900 u.
Fáy Márton Petrozsény 1900 k.
Fáy Márton Resicabánya 1900 k.
Futtaky Gyula Bánffyhunyad 1900 k.
Füki János Nagyvárad 1900 k.
Gyulai Ferenc id. Kovászna 1900 u.
Gyulai Ferenc id. Előpataka 1900-1910
Gyulai Ferenc id. Sepsiszentgyörgy 1900-1920
Gyulai Ferenc id. Csíkszereda 1900-1917
Helios Fogaras 1900-1910
Herter Wilhelm Segesvár 1900 k.
Hirsch József Lugos 1900-1912
Huszthy Mátyás Nagybánya 1900-1914
Joanovics Testv. Marosvásárhely 1900 k.
Kabáth Emil Máramarossziget 1900-1930
Keller Róbert Kolozsvár 1900
Knauer Gyula Brassó 1900-1910 Keresztes
Kossák József Buziás 1900 Joánovits
Kováts Elek Nagybánya 1900 k.-1914
Kovács N. Nagybánya 1900
Lang Henrich Brassó 1900 k.
Madácsi Gy. Fogaras 1900-1905
Menczer József Arad 1900 k.
Molnár Gyula Nagyszeben 1900-1909 Mann W. Czeck 1<
Némethi József Máramarossziget 1900-1908
Péntek Elek Déva 1900-1907
Ruhm Ödön Arad 1900 k.
Ruzicska Gyula Kolozsvár 1900 e.
Sájter Béla Szilágysomlyó 1900 k.
Salgó Sándor Herkulesfürdő 1900-1918
Schuller Eduárd Medgyes 1900 k.
Spuller János Szilágysomlyó 1900-1910
Spuller János Zilah” 1900-1910
Sternád Aurél Gyulafehérvár 1900-1916
Szathmáry K. Dés 1900 k.
Szigethy Jenő Kolozsvár 1900-1902
Szigethy Margit Kolozsvár 1900-1940 Lenics G.
Vadnai Béla Déva 1900 k.
Weinstock Fülöp Nagyvárad 1900-1906
Zsunk Pál Nagyvárad 1900-1907 Picék



Heiter György 
Rembrandt Atelier 
Ruczendorfer Ferenc 
Szabó Ferenc 
Adler Lipót utóda 
Ambrus és Habermann 
Ferenczy Lukács 
Gere István 
Molnár L.
Molnár R.
Rembrandt Atelier 
Schuster Emil 
Bogdán Ferenc 
Csonka és Incze 
Éjszaky Ödön 
Erdey József 
Ferenczy -  Ruczend. 
Ferenczy -  Ruczend. 
Fischer Emil 
Incze Lajos 
Jónás György 
Kovács Mihály 
Muschalek Műterem 
Mysz Viktor 
Reiner Mór 
Tóth S.
Weinrich Sámuel 
Csízhegyi Sándor 
Csonka Géza 
Csonka és Társa 
Csonka és Társa 
Gámán Dezső 
Heimann Zsigmond 
Hollósi József 
Kováts István id.
Papp Ferenc 
Róna és Dajkovits 
Szabó 
Szántó M.
Stankowsky József 
Theil Fritz 
Faragó Géza 
Goldenberg Mano 
Herter Wilhelm 
Incze Lajos 
Joánovits Testvérek 
Lambert Ede 
Láng József 
Lippert Béla 
Nagy és Metter

Borszék 1901-1943
Nagyszeben 1901
Gy.-szentmiklós 1902
Illává 1902
Brassó 1903-1904
Brassó 1903-1906
Székelyudvarhely 1903-tól
Sepsiszentgyörgy 1903-1908
Nagyvárad 1903
Nagyvárad 1903 u.
Brassó 1903
Kolozsvár 1903
Kovászna 1904
Marosvásárhely 1904
Kolozsvár 1904
Nagyvárad 1904
Székelyudvarhely 1904-1905
Gy.-szentmiklós 1904-1905
Nagyszeben 1904-1906
Marosvásárhely 1904.
Nagyszeben 1904
Nagyvárad 1904
Brassó 1904-1905
Nagyszeben 1904-1911
Nagyvárad 1904
Detta 1904-1910
Marosvásárhely 1904-1908
Kolozsvár 1905-1910
Marosvásárhely 1905-1907
Marosvásárhely 1905-1907
Székelykeresztúr 1905 k.
Kolozsvár 1905
Lippa 1905 k.
Szatmárnémeti 1905-1920
Gy.-szentmiklós 1905 k.
Kézdivásárhely 1905
Temesvár 1905-1908
Segesvár 1905-1910
Temesvár 1905-1910
Erdőszengyörgy 1905-1909
Szentágota 1905-1942
Nagyvárad 1906-1914
Brád 1906
Brassó 1906-1920
Déva 1906-1907
Kolozsvár 1906-1918
Nagyvárad 1906-1920
Nagyvárad 1906
Nagyvárad 1906
Kolozsvár 1906

Fischer E.

Veszprémi S. 
Szinberger

W. Wagnerz

Muschalek C.
Fischer E. Kunte R.

Kató J. Bordán J.



Babar Ferenc Torda 1907 k.
Horvát és Társa Marosvásárhely 1907-1920 Csonka G.
Kováts István id. Székelyudvarhely 1907-1934 k
Szabó Dénes Nagyvárad 1907-1925
Szenetra József Temesvár 1907-1920
Theil Fritz Segesvár 1907
Adler Fényiroda Várhegy 1908-1909
Dubiniewicz Oszkár Kolozsvár 1908
Incze Lajos Sepsiszentgyörgy 1908-1918
Lendert Ede Nagyvárad 1908-1915
Asdler Lipót Brassó 1909-1914
Czecz Rudolf Nagyszeben 1909-1917 Kunte R.
Dajkovits János E. Nagyvárad 1909-től -
Dombi Elek Kolozsvár 1909-1910 Közp. Fényirod Gárdi I.
Dunky Elek Kolozsvár 1909 e. Dombi E.
Ferenczy és Kováts Székelyudvarhely 1909-1911 Kováts I.
Jainek Kari Nagyszeben 1909-1944
Sternád Aurél Lippa 1909

1910-1919

NÉV TELEPÜLÉS ÉV ELŐD UTÓD

Adler Viktor Szovátafürdő 1910-1920
Balassa Ferenc Arad 1910 k.
Békés Gyula Nagyszalonta 1910-1920
Boga Albert Marosvásárhely 1910 u.
Bogdán Arthur Kézdivásárhely 1910 k.
Buges Lajos Székelykeresztúr 1910-1920 k.
Dunky Elek Kolozsvár 1910-1914 Ferencz és T.
Farkas Testvérek Marosvásárhely 1910
Guggenberger Hans Erzsébetváros 1910
Guggenberger Hans Medgyes 1910 k.
Gyulai Ferenc Sepsiszentgyörgy 1910-1918 Incze L.
Hausner J. Kovászna 1910 k.
Honisch Arad 1910
Ignáczy Géza Székelyhíd 1910-1935
Iszpász Péter Kolozsvár 1910-1919
Kalmár Jenő Temesvár 1910 u.
Kossák Józsefné Arad 1910 k. Oroszy L.
Kossákné-Schwarz Arad 1910 k.
Könnyű József Kolozsvár 1910 k.
Központi Fényiroda Kolozsvár 1910 Dombi E.
Krammer Károly Máramarossziget 1910 u.
Lieblich Eugen Nagyszeben 1910-1935 Mysz
Lőrincz István Gy.-szentmiklós 1910 k.
Molnár Jenő Nagyvárad 1910-1934 Lojanek J.
Ott Ignác Sobosin 1910 k.
Ott Ignácz Temesvár 1910 k.



Pallinardi Leo Fogaras 1910
Papp Ferenc Kolozsvár 1910
Papp Imre Szilágysomlyó 1910 k.
Petry Árpád Nagyvárad 1910-1937
Ravasz Imre Lippa 1910 k.
Schachkinger K. Kolozsvár 1910
Szabó M. és Társa Marosvásárhely 1910 u.
Urai János Arad 1910-1915
Wagner Vilmos Nagyvárad 1910-1914
Celnay Gyula Nagyszeben 1911 Molnár Gy. Kunte R.
Fischer Emil Nagyszeben 1911-1913 Mysz V. Kunte R.
Guggenberger Ida Medgyes 1911-1919
Klein Sándor Nagyszeben 1911
Lénics és Szűcs Nagyvárad 1911-1918 k.
Miklós Jutka Nagyvárad 1911-1923
MIGNON F. V. Székeludvarhely 1911
Mysz Viktor Medgyes 1911-1913
Philipp Salzinger Nagyszeben 1911 Molnár Gy. Kunte R.
Theil Fritz Nagyszeben 1911
Ferenczy Lukács Fia Székelyudvarhely 1912
Gárdi Imre Kolozsvár 1912 Dombi E.
Gere és Társa Sepsiszentgyörgy 1912
Hirsch József Herkulesfürdő 1912
Kerényi László Nagyvárad 1912-1914
Kunte Rudolf Nagyszeben 1912-1917 Fischer E.
Lénics Géza Nagyvárad 1912-1947
Nagy Ferenc Nagyvárad 1912
Náth Jánosné Nagyvárad 1912
Mysz Viktor Nagyszeben 1913-1926
Pesti Miniatűr F. V. Kolozsvár 1913
Szabó János Máramarossziget 1913-1919
Weinrich Sámuel Szászrégen 1912-1914
Balázs Miklós Nagyvárad 1914-1915
Barla Dénes Kolozsvár 1914
Drabán János Kolozsvár 1914
Ehrlich Manó Nagyvárad 1914-1923
Friss Lenke Szatmárnémeti 1914
Gárdi Imre Kolozsvár 1914-1930
Gottlieb Frigyes Kolozsvár 1914
Gust Henrich Brassó 1914 e.
Hock Lajos Kolozsvár 1914
Lippert Eugen Beszterce 1914 k.
Mairovits Jolán Medgyes 1914-1919 Guggenb.
Maksay László ifj. Kolozsvár 1914
Nagy Géza Arad 1914-1921
Náth Jánosné utóda Nagyvárad 1914 1922-1944 között: Róna J.
Stankovszky K. Orsóvá 1914



Zenker Nándor Nagyvárad 1914-1925 k.
Amigó József Nagyvárad 1915-1923
Dallos Fotó Nagyvárad 1915-1937
Fischer József Nagyszeben 1915-1980 k.
Keresztes Brassó 1915-1920
Modern Marosvásárhely 1915
Miklós Andor Karánsebes 1915
Smicheus Róbert Petrozsény 1915 k.
Smicheus Róbert Resicabánya 1915 k.
Topschall Gizi Nagyvárad 1915- k.
Gömöry Béla és Tsa. Szatmárnémeti 1916-1920
Flungária Műterem Szatmárnémeti 1916
Pfeiffer Nagyvárad 1916
Kunte Rudolf Nagyszeben 1917-1919
Dajkovits M. Nagyvárad 1918
Lurtz Flans Brassó 1918-1925
Stojkovits-Békés Arad 1918
Cloos Ida Szászsebes 1919-1968
Cloos Viktor Szászsebes 1919-1930;
Guggen. -  Mairovits Nagyszeben 1919-1931
Ruzicska Gyula Nagyvárad 1919-1920
Weisz Leopold Arad 1919

Fischer Emillel dolgozik 
Knauer Gy.

Czeck R. Guggen-M. 

Adler segédje

Kunte R.
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Újságcikkek gyűjteménye.1839-1917.

1839.

0001. N e m ze ti T á rsa lk o d ó . Kolozsvár. 1839. március 7/10 sz. I. félév. 78-80.
Y: A Daguerotype.
Végre láthatók, kezeinkkel tapogathatok Daguerrenek ezen hihetetlen és 
bámulatos találmányát. Dagureotypet ismerheti az is, aki nem foglalkozik a 
szép mesterséggel s lagapróbb részleteikkel, mint mi. Nevét Európa emlegeti, 
ő elébb festő vala, de még mestersége sem vala elég neki, és akara valamit még 
túl a festésen találni /.../ Ez a híres festő vizsgálatai folytában nagy chemicussá 
lett, kétségkívül vette észre, hogy némely árnyéklat, mely teljes világosságban 
erős vala, a világosság emésztével arányban enyészék s teljesen eltűnik. Tudá 
azon kívül, mint mindnyájan tudunk a nap és világosság hatását a színekre. 
Féltévé hát magában amá megáltakodott kitűréssel mely a lángészé, feltéve 
magának a következő feladatot: Találni egy oly természetű színt, hogy a nap, 
sőt, hogy akármely világosság egy részét elvegye, ellenben más része álljon 
ellent is bántatlanul maradjon helyt, kényszeríteni a világot, hogy ezen adott 
árnyékra munkáljon mint némi láthatatlan morgen isteni vésőtője s így a sima 
és setét komor táblára alakot és életet szórjon kényszeríteni a napot, a világ 
ezen szemét ura parancsától függő ügyes gyármunkássá válni ! ím ellem mon
dattanul a legcsudásább, legnehezebb, leghihetetlenebb fela-dat, mit ember 
időnkben magának feltett. A nehézsége nem mondjuk a hasznot, illetőleg a gőz 
feltalálója csak másod rangba jön.
Próbáknak, kísérleteknek, fürkészetteknek, fejleteknek minő hihetetlen sora 
által jutott Daguerre a mindjárt mondandó eredményhez ez még az ő titka. 
Későbbre, ő maga megfogja azt egész Európának magyarázni, midőn 
Franciaország a világ minden nemzetei közt adakozó s haszonkeresetben meg
fogja adni Európának ezen nemes ajándékot (...). Ő készített egy bizonyos 
fekete gyanánt, ezen gyantárral békennek akárminő lapos táblát, a táblát 
kiteszik a nap világára és azonnal akármi tükrözze magát a táblában (...) min
den nagy és kicsiny dolog, mert a napnak mind egy, azon pillanatban bevésőd
nek ama nemébe a setét kamrának, mely minden bényomást megtart (...). De 
meg kell gondolni, hogy a nap maga, egy egészen új mesterség mindenható 
kezelőjének tétetve, viszi véghez ez úttal ezen hihetetlen munkát. Már nem az 
ember bizonytalan tekintete keresgéli messzire az árnyékot vagy a világossá
got, nem többé reszkető keze teremti újra a mozgó papiroson e világ változó 
jelenéseit
Folytatás: 1839. március 14/11 sz. 86-8.
Nem legkisebb tárgya bámulásunknak még az, hogy ha ember a nap vagy vilá
gosság bevégezte a munkáját, sem nap, sem világosság nem fog többé rajta 
(...). Ismered a setét kamara hatását. A setét kamarában a kültárgyak páratlan



igazsággal tükröződnek, de a setét kamara magában semmit sem származtat, 
nem festmény az, csak tükör melyben semmi sem marad meg. Képzeld már, 
hogy ez a tükör tartja meg a reá sugárzó tárgyak bélyegét s csaknem teljes 
eszméd lesz a Daguerotypről (...). A Daguerotype rendeltetése, hogy másod 
szorozza a természetet és mester-ség szép látványait, mint a könyvnyomás 
másodszorozza az emberi elme remekeit. A Daguro-type nélkülözhetetlen úti 
társa lesz a rajzolni nem tudó utasnak, és a rajzolni nem érkező mű-vésznek. 
Segíteni fog elterjeszteni nálunk kevés költséggel a legszebb mesterművek 
másolatait, melynek még csak költséges és hűtetlen másait bírjuk, nem sok időt 
vetek, s ha nem akarunk magunk metszői lenni, elküldjük gyermekünket a 
Museumban ily megha-gyással: Három óra alatt légy egy Raphael, vagy egy 
Murilló festményével. Megírjuk Rómába: küldje el Kegyed ne kém a közeleb
bi futnokkal a Szent Péter kupoláját, s a Szent Péter kupolája érkezik a postá
val. (...). Mától fogva a Daguerotype a mesterségek minden szükségeit, az élet 
minden szeszélyeit kielégíti (...). Daguerre úrnak reménye van, hogy sikerülni 
fog neki az arczkép levétele is, minden festett arczkép segéde nélkül. Már útba 
van indítva nála egy erőmű találása, mellnél fogva a tárgy tökélyesen mozdu
latlan marad, mert ezen neki bőszült másolónak a Daguerotypenak oly nagy a 
hatalma, hogy azon pillanatban elő állítása a vetett tekintetett ,a szemöldök 
össze-húzását, a homlok legcsekélyebb ránczát, a legkisebb ingó hajfürtöt. 
Különös időben élünk mi, most semmit sem akarunk magunk csinálni, 
teremteni, de ellenben páratlan kitűréssel keressük a módokat, hogy 
magunkért s helyettünk működtessük. A gőz ötszörözte a munkások számát, 
kevés időre a vasutak kettőztetni fogják ezt a múlékony tőkét, az életet, a lég 
kipótolva a nap helyét, jelenleg számtalan próbák tétetnek utat találni a 
légkörben. A természet feletti eszközök ezen dühe nem soká átment lesz a 
dologítások világából az eszmék világába, a kereskedésből a művészetbe (...). 
Folytassák csak, minél hamarább erőmíveink lesznek, mellyek Moliere vígjáté
kokat diétáinak, s a nagy Corneillevel érő verseket csinálnak, úgy legyen. Egy 
javaslat fog tétetni a kamarában maga Aragó úr által, hogy adjanak 
Daguerrenek nem kiváltság levelet, mert ő kész a bánás módját nyilvánítani, 
hanem egy nemzeti jutalmat (...).
Utóirat: Ezen leírása a világot figyelemre gerjesztett csak nem megfoghatatlan 
találmánynak az elmés Janin Gyula tollából származott, s ha nem is tudomá- 
nyilag vagy gyárilag, legalább költőileg érdekes és eleven jelenítő egészben 
adjuk, nem megnyirbálva, ahogy azt a Lg. Zeit teszi.

0002. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1839. április 1/26 sz. 102.
A Dioráma Mutuelte Tűzkármentő Társasága által vala biztosítva. E szomorú 
eseménynek leg sajnálatra méltóbb következése nem a kitett képek szétrom- 
lása, mivel mint tudva van alkotójuk hatalmas keze a csudálatra méltó remek 
mivelet tetszése szerint, sokasítsa s azokban ön magát mindég felül múlja. De



fájdalom Dagurerre úr kinek szobái a Dioráma szomszédságában valának, 
bútorain kívül drága miv, festmény s tanulmányok gyűjteményét veszté el, mely 
egy művésznek legbecsesebb kincse, s főleg gazdag természettudományi cabi- 
netje szétrombolását sajnálja. E természettudomány cabinetben valának 
negyven darab rajzai is letéve mind azon nevezetes találmányának, mely három 
hó óta az egész tudós világot foglalatoskodtatja gyümölcsei (...).

0003. N e m ze ti T á rsa lk o d ó . Kolozsvár. 1839. május 16/20 sz., 160.
nn: A Daguerotype. (Levéltöredék Párizsból).
Úgy kell képzelni a Daguerotypet, mint egy rendszerinti Camera Obscurát, de 
a melyben ember helyet a világosság dolgozik, miszerint azon szín mázat, mely- 
lyel a képet felfogó lap bé van kenve, felbontja, a színt elenyészti, s csak az 
árnyékot hagyja meg. Párizsba tíz perc kell működése elvégzésére, forró éghaj
lat alatt kettő-, vagy három. A Notre Dame egyházat levették vele, a máso
lat egy újnyi nagyságú, de oly finom, hogy nagyítóval kell nézni, ha az 
ember a részleteket ki akarja venni. A Boulevardnak is levették egy darab
ját, melyen többek között egy áruló boltocska is vala, ezt a képet puszta szem
mel nem lehetne látni (...) Mozgó tárgyakat nagyon nehezen lehet állandó 
képpé másolni (...).

0004. E rd é ly i H ír a d ó . Kolozsvár. 1839. július 8/3sz. Il-ik félév. 10-11.
Párizs június 16-kán. E hónap 16-kán kőit királyi rendeletnél fogva Daguerre 
úr a becsület rend lovagjává neveztetett ki. A követkamara június 15-kén tar
tott ülésében a belügy miniszer Duchatel ur indítványt tett a kormány nevében, 
hogy Daguerre urnák a Camera obscura képei maradandókká tétele iránti 
nagy fontosságú találmányát mint nemzet köz tulajdonát a világnak 
megvásárolják. Az elő terjesztett törvényjavaslat szerint Daguerre ur évenként 
6000 franc és Niepce úr, kinek elhunyt atyja Daguerre úr munka társa vala 
4000 franc nyugpénzt, halálok után pedig özvegyeik e nyugpénznek felét 
veendik. „Kezdetben, így szól a miniszter, a feltalálók e fontos találmány titka 
felfedezéséért 200. 000 francot kívántak, s valóban azon ajánlatot, melyeket 
Daguerre és Niepce uraknak külföldi uralkodók tettek, igazolják e kívánatot. 
Azonban sikerűié a kormánynak e fontos találmány titkát, tőkepénz helyet 
annak életűkig veendő kamatjáért megnyerhetni. Reméljük, hogy a 
indítványunk a kamara óhajtásának megfelelend. Mindnyájan hallottak e 
fontos találmány felöl, sőt némelyek saját látások által is meggyőződtek ennek 
fontos volta iránt, s azért szükség felettinek vélem ennek hasznait hosszasan 
fejtegetni. Mindenek felett utazóknak, régiség búvároknak, természet vizs
gálóknak a Daguereotyp egy szüntelen szükség, nélkülözhetetlen eszköz leend. 
Ezen túl minden könyv író munkája rajzolati részét maga szerkesztheti össze 
(...). Ela csak néhány pillanatig mullatand is a legösszerakottabb emlék, a 
legterjedelmesebb tájék előtt, valóságos hason mását veheti a kívánt tárgynak.



Azonban e szép feltalálás létesítőinek lehetetlen találmányaikból kereset 
módot csinálni, s magoknak hosszas sükeretlen fáradalmaik, munkáik és 
áldozatjaikért kárpótlást szerezni. Tanulmányokat semmi patens, semmi 
kiváltság nem védheti, melly mihelyt köztudatba jön, azt mindenki használhat
ja. A legügyesebb e találmány segítségével szint oly rajzolatokat készíthet, mint 
a leggyakoroltabb művész. Ezért mulathatatlan szükség, hogy e találmány vagy 
az egész világ sajátja legyen, vagy esméretlen maradjon”. Ez indítványt a kama
ra minden tagja összve hangzó helyben hagyással fogadta.

0005. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1839. szeptember 2/19 sz. II. félév. 74-75.
Párizs. 1839. augusztus 12.
Azon törvény mely szerint Daguerre és Niepce uraknak évenkinti 10. 000 franc 
rendeltetik, a Montiteurban közrebocsátatott. A Journal des Debats közli 
egyszersmind azon kötlevelet is, mely a belügyminiszter s Daguerre között állí
tatott meg. Ez utóbbi a miniszternek, egy köteget (paket) ad át, melyben a vilá
gossági képek fixatiója körül teendőknek körülményes leírása foglaltatik. A 
pecsét a törvény közzététele után legott fel fog töretni, s Daguerre úr kötelezi 
magát, hogy ha kívántatni fog, egy a miniszter által kinevezendő bizottság 
jelenlétében maga fog működni. Egyszersmind Daguerre úr azt is ígéri, hogy 
ha találmánya tökéletesítésére még valamit fedelend, azt is közlendi legottan.

0006. N e m ze ti T á rsa lk o d ó . Kolozsvár. 1839. szeptember 5/10 sz. 81-84.
A Francia Tudományos Társaság Augusztus 19-diki ülése Párizsban.
A Daguerotype kimagyarázása. Kútfő: Journal des Debats.
„Aragó úrtól a Daguerre nyolc, vagy tíz hónap óta oly részvéttel zajgatott 
bánásmódjának előterjesztését halgatandák (...) számos közönség tódulva az 
intézet ajtajaira már három órával az ülés kinyitása előtt (...)
Folytatás: 1839. szeptember 19. 89-93. írta: Donné Sándor.

0007. E rd é ly i H ír a d ó . Kolozsvár. 1839. december 12/48 sz, 189.
Rusz Mátyás panorámájának még mindegyre számos látogatói vannak, minek 
oka leginkább az, hogy ez egyetlen alkalom városunkban az időtöltésre (...).

1840

0008. N e m ze ti T á rsa lk o d ó . Kolozsvár. 1840. január 16/3, 24.
Egy teljes készületű Daguerotype Párizsban múlt évi októberben még mind 
550 francon kelt el.

0009. D e r  S p ieg el. Budapest. 1840. április 1. 216._
Nn: Daquerotypia Magyarországon.
„A győri illetőségű, de már évek óta Arad városában élő Skolnik Károly 
könyvkötő és díszműkészítő (...) Daguerre s Nettó gyakorlati tanácsaiból



kiindúlva, a fémképek tökélete-sítése érdekében (kemény) Papírból készületet 
szerkesztetni (...) s azzal nemcsak kielégítő próbákat tett, de a fényesen csil
logó képet tartósan rögzíteni is sikerült. Jelen időben azonban, midőn a nap 
sugárai oly haloványan világítanak, hogy a tárgyak körvonalait alig rajzolják ki 
a lemezre, nem tud képet csinálni, azt csak az elkövetkező hónapokban reméli. 
Az eljárár melyet Skolnik úr a fénykép előállításánál használ, nemcsak a leg
gyorsabb és legalkalmasabb, de igen szórakoztató foglalatosság. Ki készüléket 
s az eljárását óhajtja, szíveskedjék felbélyegzett levélben Skolnik Károly úrhoz 
fordulni, ki a készülékből már többet gyártott. Kik a városban laknak, kielégítő 
napfényben maguk tehetnek próbákat. Az egész 12 forintért nála kapható. A 
jövendő nyár jó alkalmat szolgáltat majd, hogy többet megtudjunk a 
Daguerreitypiáról.

0010. G a ze ta  d e  T ra n s ilv a n ia . Brassó. 1840. június 23/ 26 sz., 102.
Levelezői tudósítás. Magyarország. Buda 1840. június 15. Kliega József (...) 
aki Budán a Bánffy házban állította fel műtermét (...) a dagherotipet (a nap 
sugarával rajzolni tudó gépét), mely úgy néz ki, hogy nagy változásokat fog 
hozni a művészetekben. Azt mondják, hogy holnap-holnapután már 
fölöslegessé vállnak a nyomdászok, a festők (...).

1841.

0011. E rd é ly i H á z i-  Segéd Kalendárium. Kolozsvár. 1841. 19-31.
W: Rövid áttekintés az 1839-ben s 1840 elején Európában történt nevezete
sebb dolgoknak.
25 old. A pairkamara az írói tulajdonosokról hozza törvényt, mellyszerint a 
szerzőnek munkájához tulajdoni joga halála után harmincz évig fennmaradjon. 
Legérdekesebb vala a világ előtt azon adakozása, midőn a Daguerre elhírült 
találmányát megvásárló. Ez a találmány a földi tárgyak képeinek ahhoz 
készített táblákra felfogásából s megállandósításából áll, melly eleinte oly szín
ben lépett világ eleibe, hogy a rajzolok, ha célok lett volna, a napot bizonyosan 
megperel ték, mint kiváltságaikat sértőt. A dolog éreltebb ismerete itt is meg- 
mutatá, hogy a kenyérféltés a legbaltagabb önkínzás, és hogy a Daguerreotypia 
is a kézrajz egymás kára nélkül megállhat-nak a világon. Daguerre maga 6000, 
találó társa 4000 frank évi nyugpénzt kapának életökig.

0012. F o a ie  p e n tru  M in te , I n im i ş i  L ite ra tu ră . Brassó. 1841. január 26., 31.
nn: Daguerotip.
Dakgerre (sic!) francia találmánya 1839-ből, mellyel arcokat és arcvonásokat 
tud megörökíteni csupán kis lapocskákkal, melyet a nap felé irányít, most 
jelentős fejlődést ért el (...) Eddig ugyanis legalább 45 másodpercre volt szük
ség egy-egy felvétel elkészítéséhez, most ehhez alig egy-két másodperc szük
séges (...). Vajon mit szólnak mindehhez a festőművészek (...).
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0013. M ú lt é s  Je len . Kolozsvár. 1841. május 20/ 40 sz. 313-314.
Derék művész hazánkfia Szathmári Papp Károly úr „Itália” cím alatt nyolcvan, 
kőbe metszet képpel járandó új könyvének kiadását hirdeti. Ohalytottuk volna, 
hogy a télen elkezdett hason színű és irányú munkáját „Erdély Képekben” 
melyről tudtunkra csak az l.ső főzet jelent meg, elébb végezte volna bé, vagy 
abból több füzetet adott volna ki, míg más vállalkozásba kezd, mert így a sok 
felé kapás, az erő megosztása, aligha a vállalatok nyomosságának és lehető 
tökélyének rovására nem történt (...) a classikai földön négy éven át tett tapasz
talatai (...).

0014. P e s te r  H a n d lu n g sze itu n g . Pest. 1841. július 10/45 sz, 191.
Marastoni Jakab akadémiai mű-, és arcképfestő... műutazásából nemrég haza
térve, egy tökéletes arcképezéshez való daguerrotyp készüléket hozott magá
val, a legújabb felfedezések és javításokkal tökéletesítve, úgy, hogy egy sze
mélyt, vagy személyek egész csoportját árnyékban 20 másodperc alatt képes 
arcképezni (...). Lakás Pest, Feldunasor, Nákó-ház, II. emelet.

0015. A n h a n g  zu m  T em esw a rer  W o ch en b la tt. Temesvár. 1841. december 18/51.
Alulírott, átutazóban lévén, a magas arisztokrácia és a tisztelt közösség 
tudomására hozza, hogy egy olyan komplekt dagerotip-gép tulajdonába van, 
mellyel arcképeket képes készíteni (...). Megrendeléseket az alulírott Kuntz- 
házában, a második emeleten levő lakásán, mely a Dóm szomszédságában van, 
vagy Polácsek könyvárus úrnál lehet megtenni.

Gottfried Barth dagerotipista.

1842.

0016. E rd é ly i H á z i S eg éd  K a le n d á r iu m . Kolozsvár. 1842.
Nagy Ajtai Kovács István: Az Elő - vagy Árpataki borvizekről és életről. 
Árapataka aug. 6. 1841. 89.
Vendégek ide már májusban kezdenek jelentkezni és találhatók szeptember
ben is (...) számok e nyáron az 1200 is elérte. (...). S kik ezek a vendégek? 
Említék még egy oláhországi vendéget (Neofil metropolita) mellett, 
Philippeskót a bánt (...), Szathmári a festész Kolozsvárról most rajzolja 
arczképét, s méltónak tartja, hogy egy példányban maga számára is lefesse (...)

0017. M ú lt é s  Je len . Kolozsvár. 1842. május 13/38 sz, 297-298.
Kolozsvárit is láttunk Daguerrotypeket, vagy a feltalálóról Daguerre 
Francziáról nevezett fényképeket. Nyelvtanító Lutz Lőrincz úr foglalkozik e 
próbatétellel, s a tölle készített darabok kö-zül, melyek házakat és utcákat 
ábrázolnak, néhányat láttunk, inkább, vagy kevésbé sikerültek. Ilyen jelesen
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Tordautcza képe, mint az a Piaczról nézve látszik, s mely egészen ismerhető 
csupán az akadémiai templom kissé homályosabb, mivel az a levételkor a nap 
sugarainak erősen ki volt téve. Kir. Biztos Józsika János úr ő exeja háza jól van 
találva. Erre nézve említést érdemel, hogy ez a negyedik felvételre sikerült, 
három versen egyszer a szél, azután eső, s harmadszor nagy szél gátolták azt, 
és a képnek mindannyiszor különös és más alakot adtak. Jelesen a szél hatása 
regényei borzasztó formában tünteti-ki azon képet. A mint tudva van, a 
fényképek levétele egy Camera Obscura segítségével történik, midőn az illető 
tárgyról öszveszedett napsugárok bizonyos chemiai készítmény segítségével 
oda szerződnek, vagy fixírozódnak.

0018. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1842. június 21/49 sz, 293.
Néhány hét előtt Pestről városunkba érkezett Hora J. Lajos (...) arcképfestő, 
(...) Maraston akadémiai festőművész is, ki már a Pesti Naplóból 
Daquerreotypi festményeiről dicsérve ismerünk, Kolozsvárra érkezett s 
adandó jelentése szerint nem csak egyes személyeket, hanem többet is egy
szerre, s környezeteket néhány másodperc alatt, legnagyobb hűséggel s a 
legkisebb részleteket is visszaadva a természettel lefesteend. Néhány képeit mi 
is láttuk, s azok után biztos ajálhatjuk. Reméljük elég jó számoló lesz, nem 
tenni szerfeletti díjt munkáira.

0019. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1842. július 1/52 sz, 313.
Hóra J. Lajos olaj arcképfestő, s Maraston (és az ő Daguereotypi képei) 
emlékezék már. Újólag csak annyit, hogy ez utóbbinak Külső Monostor 
utcában, Ágoston házánál levő szállásán, ugyanitt készített Daguerre-féle szá
mos dolgozatain kívül (1-1 arckép 7 p. frt állítván elő) megtekinthetők közeleb
bről városunkban érkezett néhány díszes olajfestményei is. Maraston 
Giacomo úr illy nemű arcképek előállítását is kézséggel, s méltányos díj mel
lett ígéri elvállalni rövid - mind hallunk 8-10 napi - itt munkája alatt. Pesti 
születésű Hóra J. Lajosnak naponként szaporodó élethű arcképei mi több-több 
látogatót vonnak műtermébe.

0020. G a ze ta  d e  T ra n silva n ia . Brassó. 1840. V. évf. 27 sz., 108. 
nn: Portreturi de Daguerotyp (a Dagerotip arcképek).
„Megérkezett ide Brassóba körünkbe, a nap fényével író és festő Godefrid 
Bard úr gépével, azaz dagerotip eszközeivel, melyekkel rövid idő (8-15 másod
perc) alatt képes egy, vagy akár több személyről arcképeket készíteni, akár úgy 
is, hogy a nap sugara nincs jelen, s csak a nappali fénnyel dolgozik. Mivel itt 
maga a természet a festő, arcképei oly meglepően hasonlítanak az eredetihez, 
hogy azokon a legkisebb vonás, a legapróbb ránc, vagy ruharészlet sem 
hiányzik (...). Egy ilyen arckép ára 5 forint, berámázva 8 forintba kerül. Az
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alkut az alulírottal a „Zöld Fa” fogadóban, és a V. Németh könyvkereskedés
ben lehet megkötni, míg a felvételeket reggeli 6 órától délután 5 óráig lehet 
eszközölni. Brassó 1842. július 16.

0021. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1842. július 19/57 sz, 342.
Alkalmunk van a Magyarhonban dicséretesen ismert művész Maraston úrnak 
működéséről szólni - Daguereotypei hasonlók a legfinomabb ángol rézmet
szésekhez, és magokat a művészileg öszalkotott csoportulatok kellemei által 
különösen kitüntetik. Egyúttal figyelmeztetjük olajfestményeire is. Sajnos a 
derék művész városunkat hamarosan elhagyja.

0022. H on  és  K ü lfö ld . Kolozsvár. 1842. szeptember 20/75 sz, 297-298.
B.M. Cáfolat Szathmári Pap Károly úr Erdély képekben való munkájának 
Il-ik füzetéből, egy rövid cikkre. (D etonáta és Ponor szegénységéről i).

0023. H o n  és  K ü lfö ld . Kolozsvár. 1842. november 25/94 sz, 376.
A napokban érkezett ide Nifort de Rarke úr Kosmoramai mutatványaival, 
mire a t.c. közönséget figyelmeztetjük. A Biassini vendégfogadóban a földszin
ti nagy terembe fogja mutatványait felállítani.

1843.

0024. H on és  K ü lfö ld . Kolozsvár. 1843. január 6/2 sz, 8.
A t. ez. Közönséget Nifort de Rarke úr Cosmorámájára ismételten 
figyelmeztetjük, mint a mely művészi tekintetben, az eddig városunkban volt 
ilyennemű látványok közt bizonyosan első helyen áll, csak a különbféleség és 
érdekes tárgyak cserélése tekintetéből is. Van ugyan most itt más panorama is, 
a Horczé de a melynek szembeszökő darabjai a természet hív utánzását nem 
igényelhetik. A mellett azon környüllállás / így ! / hogy az Idvézítő sírját 
magában foglaló jeruzsálemi templom belsejét egy italpénzért mutatják, kissé 
zsidó ízű, az állítólag 200 lámpa általi világítás pedig, a terem szűk volta miatt 
eléggé meg van czáfolva.

0025. M ú lt é s  Je len . Kolozsvár. 1843. január 24/7 sz.
Nifort de Rarke úr, ki kevés napok alatt városunkat elhagyni szándékozik, cos- 
mográmai jeles mutatványait folytatja, melyeknek becsét célszrű, és sokszor 
meglepő érdekes változtatásokkal mesterileg neveli. A miveit közönség azok
ban kedves éldeletet találhat, s valóban a Horcz és társa Suhr nem hív és 
közönséges panorámájának minden esetben sokkal elébbvalók, hol a vastag 
nagyítóüveg a nézők szemét erősen érdekli, sőt rontja, mint több példákból 
halottuk.
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0026. H o n  és K ü lfö ld . Kolozsvár. 1843. február 3/10 sz, 42.
Figyelmeztetés: Nifort de Rarke úrnak több versen méltó dicséret említett cos- 
moramai utazására t.cz. olvasóinkat ismételve annál inkább figyelmeztetjük, 
mert jövő vasárnap f. hó 5-től kezdve lesz az utolsó, s bizonyosan legszebb 
mutatványa, mi a régi világ hét csudáit is ma-gába foglalja. (H onderű  1843. 
június. 10. - Nifort de Rarke Nagyváradra érkezett, ahol Mezey Lajossal társul, 
aki elkíséri vándorutjára, Székesfehérvár, Pest, (...). 1844 tavaszán Mezey 
megvált mesterétől és visszatért Nagyváradra.

0027. H on  és K ü lfö ld . Kolozsvár. 1843. február 28/17 sz, 70.
Új találmány. A fényképeknek vetélytársuk találkozott. Kázáni professzor 
Knorr talált egy módot, a meleg ereje által hasonló képeket állítani elő - miket 
thermographiáknak neveztek.

0028. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1843. június 13/47 sz, 277.
Figyelmeztetés: Bécsben oly szándékkal jöttem, hogy az erdélyi országgyűlési 
t.c. tagoknak még hátralevő arczképeit kőre rajzoljam és kinyomtassam, de 
három hónapi terhes betegség ezen czélomban merőben megakadályozott, sőt 
az orvosok múlhatatlanul egy honi feredőt rendeltek, mint gyökeres meggyó
gyulásom egyetlen feltételét, ezért a t.c. előfizető urak szíves elnézését kéret
nek, míg egésségem helyreállításával a képek múlhatatlanul s a lehető 
legrövidebb idő alatt meg fognak jelenni.

Bécs. Június 1-én 1843. Szathm ári Pap Károly.

0029. H o n d erű . Budapest. 1843. szeptember ?, 314.
Pesti Salon heti szemléje: Hasonlóképp megérkezett Kolosvárról ügyesb fes- 
tészeink egyike, Maraston úr. Derék ecsete sok méltánylást aratott Erdélyben. 
Húsznál több arcz- és csak nem száz dagerreotyp képet készíte ott mulatása 
alatt.

0030. H on  és K ü lfö ld . Kolozsvár. 1843. december 19/101 sz, 403-404.
nn: Daguerotyp és bánkjegy.
Néhány ravasz amerikai jó madár a Daguerotypet (A fénykép készítési módját 
melyet már közönségesen tudatni, Daguere nevű francia talált fel) hamis 
bankjegyek csinálására használták, s oly jól sikerült, hogy a hamis bankjegyeket 
a valódiaktól nem lehet megismerni (...) a N ava l A n d  M ilitary G azette novem
ber 18-án kiadott számából (...).

1844.

0031. Brassó -  Plakát, amely Dioráma előadást hirdet a városba.(1844. szept. 6.)
A német nyelvű plakát megjelent: Sávulescu 1985, 14.
1846. szeptember 6-án, pénteken, és az azt követő napokon városunkban egy
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eddig soha nem látott Dioráma előadás tekinthető meg. A tizenkét, eddig soha 
nem látott felvételekből álló diórámák naponta 10-től este 6 óráig tekinthetők 
meg (•••)

0032. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1844. január. 2/1 sz.
Skolnik Károly úr cosmorámáját a láncos házzal szemben, Baloghné asszonyság 
házánál állította fel mutatványát (...).

0033. H o n  és  K ü lfö ld . Kolozsvár. 1844. május 17/40 sz.
Heinrich György optikus és dioráma tulajdonos {felhívása a melyben optikai 
üzletét reklám ozza). Boltja van Kolozsváron özv. Jósika Jánosné ő mltsg. 
házánál, és Nagy Szebenben a Disznódi utcában.

0034. H o n  és  K ü lfö ld . Kolozsvár. 1844. május 11/38 sz.
Nn: Dioráma Kolozsváron.
Szebeni polgár és hazánkban már több évek óta ismeretes optikus Heinrich 
György itt mulatása ideje alatt dioráma látványokkal szándékszik közön
ségünknek nemes időtöltést szerezni. A múlt év folyama alatt láttuk Rarke 
panorámáját, Horcz cosmorámáját, de hatásukra nézve mind ezek a 
diorámához nem hasonlíthatók. Diorámának nevezzük egy olyan festményt, 
mely a napnak különböző idejében a világosság változásait, a növekedő és 
ismét sötétségig folyó napvilágot a lefestett tárgyakban, tájékokban s művészi
leg utánozza, s az által a néző csalódását sokkal nagyobbra emeli, mint azt a 
panoráma teheti, hogy csillagok, felhők, emberi alakok, égő gyertyák, 
gázvilágítás, tűzijátékok, világított paloták jelennek meg s tűnnek el a néző 
bámulatára. Daguerre, a fényképek első teremtője, találta fel a diorámát is, 
melyet ő Párizs miveit közönségének saját épületben mutatott be.
Heinrich ez előtt néhány héttel legelőszőr Szebenben állította fel diorámáját. 
A „Siebenbürger B o te” március 12-én kiadott 21-ik számában nagy dicsérettel 
említi Heinrich mutatványát, s azokat a közösség figyelmébe ajálja. A fest
mények rajzát, a tárgyak hív előadását, a világosságnak esti szürkületén 
keresztül sötét estig meglepő változásait különösen dicséri.

0035. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1844. június 4/45 sz, 263.
Ideje már nekünk is szólni valamit a szebeni polgár és optikus Henrich György 
diórámájáról. A diórámáról megjegyezzük, hogy az nem egyéb mint üvegen 
való átnézése egy olyan festménynek, mely a világosság változásait a lefestett 
tárgyakon igen híven előtünteti, s a szemnek a legkellemesebb csalódást okoz. 
A dióráma föltalálója Daguerre, ki a fényképet is előhozta a sötétségből, s ez 
által nevét halhatatlanná tette. Heinrich úr első kiállítása a következő jeles 
festményekből áll: Vendome piaca, XIV. Lajos, a palais royal, a versaillesi 
királyi kastély, Rivoli utca Párizsban (...). Erdélyi H íradó. (1844. június 14-én, 
48 sz. 281. Heinrich diórámáját hirdeti öt új képpel toldja meg a kínálatot



1846.

0036. K o lo zsv á r i N a p tá r . Kolozsvár. 1846. 82 old.
Nyelvtanitok Lutz Lőrincz frank és német nyelvtanító, Külső Monostor utca. 
(Ua. 1847-ben. E z t követően neve eltűnt a kolozsvári összeírásokból, m.s.cs).

0037. M ú lt é s  J e le n . Kolozsvár. 1846. október 1/79 sz.
Városunkban két olasz jeles festő mulat Lodi és Oecomo, kiket az úri közön
ség párfogó figyelmébe ajánlunk annál inkább, mivel nálunk az ilyen művészek 
valóban ritka madarak. Piacunkon egy nagy dészka boltban panorama és 
viaszképek gyűjteménye látható: a 6 pengő krajcár bémenti árhoz valók.

0038. K isk ö ve t. Kolozsvár. 1846. október 18/42 sz, 335-336.
Marasztoni Jakab díszesen fölépített művészakadémiáját folyó hó 3-án nyitá 
meg, kitehetőleg ünnepélyesen.(Az avatásról: 1846. október 25/43 sz, 343-344).

1848.

0039. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1848. február 4/323 sz, 76.
A rendes farsangi vigalmakon kivűl Nüpnau cosmorámája, a jelentés szerint 
„Világnézete” szolgál jelenleg egyedüli közmulatságul városunkban. Nüpnau úr 
képei jók, élhívek, hanem a locale lehetne valamivel kényelmesebb, s a kiállítás 
csinosabb. Most egy szűk folyóson nehezen fér el két ember egymás mellett, s 
az ölös magasságú fekete falon egy jó magas ember ágaskodva alkalmist bepil
lanthat a titok titkába. (1848. február 15/326 sz, 102. Nüppnau cosmorámái).

1850.

0040. K o lo zsv á r i L a p . Kolozsvár. 1850. március 5/54 sz.
Április hó utolsó napja ragadá el töllünk hazánk egy ritka szép talentumú és 
tudományos míveltségű fiát idősb. Zeyk Miklóst élete 69-ik esztendejében. Kik 
ismerték, legmélyebb tisztelettel és szeretettel emlékeznek benne a felvilá
gosodott lelkű, gyermekies tiszta jószívű és mindenek felett a tudományoknak 
élő emberre. Hogy kivált az utóbbi tekintetben áldva nem ismeri őt az egész 
magyar haza, oka csupán az erőtlen test vala, mely nem bírt elég tevékeny 
eszközé lenni a munkás életnek. De így is, egy évtizeden át sorvasztó nyavalya 
csaknem folytonos rohamai közben, midőn ismereteinek tárát öregbíthetté, 
vagy szerzett ismereteit másokkal közölhetté, kedves volt neki az (...). Honunk 
nem egy derék fia köszönheti ismereteit neki.
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1852.

0041. K o lo zsv á r i L a p . Kolozsvár. 1852. április 13/358.
Hirdetés: Egy teljes épségű, csaknem új, s minden szükségletekkel, még sikeres 
kezelését világosan értelmező kézirattal is ellátott Daguerotype gép eladó. 
Értekezhetni iránta Tilsch János könyvkereskedésében. (Ismétlés: 1852. április 
15/359)

1853

0042. H e tila p . Kolozsvár. 1853. október 19/63 sz.
Hirdetés: Akik arczképeiket bírni óhajtják, azoknak lelkiismeretesen ajánljuk 
Veres J. (sic!) photographot, aki a fényképek készítéséről a lehető legnagyobb 
ügyességet tanúsít, s aránylag oly jutányos árért dolgozik, hogy a csekélyebb 
pénztehetségűek is igénybe vehetik munkáit.

1854.

0043. E rd é ly i N a p tá r . Kolozsvár. 1854.
(Az Erdélyi Múzeum - ma Egyetemi Könyvtár - gyűjteményében van egy 
példány - Jelzet C. 570 -  amely címlapján következő kéziratos bejegyzés 
olvasható: Özv. G. K o m is Sigm ondné, született B. Györffy Bertha  (Kornis 
Zsigmond fényképész özvegye).

0044. H e tila p . Kolozsvár. 1854. március 25/24 sz.
Deutsch Móricz, .szépírás iskolát szándékszik felállítani..Az iskola a jövő hó 
elején megnyílik. Deutsch, kisdedóvó Herdina Gáspár úrral fogott kezet, s az 
iskola az óvári óvodában lesz. Tanításra csak 7 éves leánygyerekeket vesznek 
fel, s német-latin folyóíráson kívül, a tehetségesebbeket szépírásra és gyorsírás
ra is megtanítják. Ezen kívül oktatást nyernek a tanítványok a rajz különféle 
nemeiben. (1854 április 26/33 sz. - A Deutsch és Hrdina urak szépírási és rajz
iskolájáról örömmel haljuk, hogy szépen gyarapodik).

0045. H e tila p . Kolozsvár. 1854. május 24/41 sz.
Veress Ferencz fényképészünk a napokban kevés időre elhagyott. Meghívások 
következtében Szászvárosra ment, ahol néhány hetet szándékozik tölteni. 
Figyelmeztetjük a szászvárosiakat erre az alkalomra.

0046. H etila p . Kolozsvár. 1854. december 23/102 sz.
A karácsonyi és újévi ajándékok sok nemei közt ajánhatjuk a Mariot és 
Deutsch fényképészek itt mulatása nyújtotta alkalmat, arra, hogy olcsó pénzért 
képet csináltassanak (...).



1855.

0047. H etila p . Kolozsvár. 1855. március 21/23 sz.
Erdélyi hazánkfia, Szathmári Károly szép kitüntetésben részesült. A jeles fes- 
tész ugyanis a keleti harctér jeleneteiből összeállított photographiai albumáért 
Ő cs. kir. Apostoli Fenségtől a művészet és tudományért nagy arany érdem
pénzt nyert.

0048. H etila p . Kolozsvár. 1855. március 31/26 sz.
Nálunk tán soha annyi mód és kéz nem állt rendelkezésre annak, aki arczát a 
haladó idő enyészetétől meg akarja menteni, mint éppen most, s ez városunk 
becsületére válik. A sok kínálkozó alkalom közül választani szinte bajos. Kik az 
élethűségű kép mellett az aquarelle színek szelíd, vagy az olajfestés századokra 
szóló kifejezésében gyönyörködnek, menjenek az ismert tehetségű Sikó Miklós 
műtermébe, vagy Urlaky János fiatal, de műveiben már is szép tehetséget 
tanúsító hazánkfiához, aki egykori mesterével, Simó úrral nyitott műtermet, s 
mindkét helyen kielégítő eredményekre jutnak. A kik pedig unják a hosszas 
ülést, s a halhatatlanság e neméhez is közeledvén szeretnének jutni, ott van 
Veress Ferencz fényképész, aki albumában bírja már városunk szinte minden 
nobilitásait, vagy Deutsch és Mariot photographusok, kik Kolozsvárt ennyi 
versenyző mellett is oly részvétre találtak, hogy pár hétre határozott itt mulatá- 
sukat kénytelenek voltak havakra terjeszteni ki.

0049. B u d a p e s ti H ír la p . Budapest. 1855. május 14.
(Hír Veress Ferenc műterméről.)

0050. D iv a tc sa rn o k . Pest. 1855. július 25/41 sz, 814-816; július 30/42 sz, 834- 
836; július 5/43 sz, 854-857.
Jakab Elek: Fénysugarak napjaink borúinkból, (részletek).
814. old. (...) A közelebbi évtized elején, midőn Daguerre fényképei 
Kolozsvárott legelébb kitették azon százak között, kik az új fejlődést bámulták, 
két igénytelen tanuló is volt (...).
815. old. 1848-49 mindkettő tanpályáját ketté vágta, s a vihar csillapodásával 
sem folytathatták (...) Egyiknek a szerencse hamarább kedvezett, merészen 
indult el célja felé: ipara bővebben kamatozván, csakhamar Bécsbe jutott, a 
photographia elméletét megtanulta, gépet és szereket szerzett, eszméjét gyor
san megvalósította. A másik csak Pestre tudott menni, ott év hosszanta 
munkaüres óráiban a fényképészeti vegytanból leckéket vett, szakértőktől 
néhány kezelési fogást elsajátított, s 1853. elején Kolozsvárra visszatért, s ott élt 
elvonultan egy kisded hajlékban, vegyészeti és photographiai könyveivel.
816. old. Először anyját ültette, majd rokonait és barátait, de műveit csak 
nehezen és pironkodva adta ki a kezéből, most ezüstös lemezzel, majd papírral,
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majd ismét üveggel felváltva tett kísérleteit (...) a ma és a holnap fogyasztotta 
csekély vagyoni helyzetét és a következő nap semmit sem hozott helyére (... ).
835. old. 1853 közepe táján egy vegytant és képzőművészetet kedvelő, születés
ben és érzelemben egyaránt nemes, fölvilágosult és szabad gondolkodású 
osztályának (836.old) erélyeit inkább, mint gyarlóságait bíró, a nemzet be
csületét szívén viselő magyar főúr, az ifjú Kornis Zsigmond gróf, ki a for
radalom utáni napok szenvedései- és unalmaiból üdülést és szórakozást vegy
tani és photographiai foglalkozásokban keresett, ifjú művészünk ajtaján beko
pogott mondá, hogy foglalkozásai iránt értesülvén, ismeretségét óhajtá, műveit 
látni vágyott s ezért kérésé.
854. old. (Kornis Zsigmond...) mi áldozatait illeti, elég ha elmondom, hogy 
hajléka és asztala, szíve és erszénye nyitva volt kedvenc tudománya és barátja 
részére, elég megemlítenem, hogy képfixálási titkának első kérésre és minden 
tartózkodás nélküli fölfedezéséért 300 ezüst v. forinttal jutalmazá, hogy min
den költséget egyedül hordozott, a különböző rendszereket és kezelés 
módokat megszerezte, hogy önismertetés végett Erdély beutazását ajánlotta, s 
költségét nagy részben födőzte, s végre nem egyszer mondá: bár csak 1848 előt
ti vagyoni állásában lenne (...) hogy Veresst tanítathassa (...). Mennyire vitte e 
buzgó igyekezet e vállvetett munkásság ifjú fényképészeinket? nehéz meg
mondanom. Annyi bizonyos hogy határozott irányt, positiv jellemet mindkettő 
művészete ez idő alatt vett. Anyag volt összehordva, előkészület volt téve 
azelőtt is elég, önálló alkotás, élethű kifejezés, kerekdedség, szóval művészi 
alak hiányzott ez mind most lett általuk megközelítve. Valóban ez időszak alatt 
készült képeik feltűnő, szinte bámulatos haladást mutattak. Daguerre és 
Thalbotd rendszere szerint - szinte mondhatnám - remek képeket állítottak ki, 
Niepce módszerével is tettek kísérletet, azonban ez utolsónak tökéletesítése 
későbbi időknek, következő - az előbbinél nem kedvezőtlenebb viszonyoknak - 
vala fenntartva. Életnagyságú képek előállítását is próbálgatták, azonban ennek 
sikerültsége örömét nem érhette meg a derék gróf : elhalván 1854 közepén, 
élete virágzó szakaszában, művészete és barátja mondhatatlan veszteségére.
855. old. (...) Gróf Mikó Imre ő exeja erdélyi vagyonos úr, s a legtevékenyebb 
hazafiak egyike, a nemzeti irodalom és művészet munkás barátja (...) körül
belül ép ez időben kedveié meg külföldi útjában a Nypce tökéletesített 
fényképező rendszerét, s azon gondolattal tért meg, hogy jó volna azt 
hazánkban is átplántálni. A nemes gróf azok kevesek közzé tartózik, kiknek 
gondolatait - habár a körülményeknél fogva nem is rögtön - tett szokta követ
ni. Azonnal megszerező s magával hozzá a legtökéletesebb photographiai 
készüléket, megszerze minden szereket választékos és nagy mennyiségben, és 
így 1854 nyarán - a hazai művészet előmozdítását célzó - üdvös eszmével s 
valósításának bőv eszközeivel érkezett meg Kolozsvárra (...). A hírből és 
műveiből is ismert ifjú művészt magához kéreté, fölajánlá eszközeit, minden 
készletét, segédül vette e tárgyú tanulmányaiban, ajánlkozók a költségek



fedezésére, s segíteni ígérte őt, művészetének további tökéletesítésében. Az ő 
exclja által hozott készülék - melyhez később nagyító gépet is szerzett - tévé 
tehetségessé egyszerre több, különböző, sőt egész életnagyságú képek előál
lítását, nagy mennyiségű pappírt, üveg - és vegyszert készletei képesítették az 
ifjú művészt nagyobb szerű, s a teljes sikerültségig forcirozott kísérleteket 
tehetni, s szerzett bő tapasztalatokat Nypce módszerét annyira tökéletesíteni, 
hogy művei a versenyt bárhol készültekkel kiállták. Végre, hogy a nemes gróf 
pártoltjának részint munkát, s a vagyonosabb főnemességnél ismeretséget 
szerezzen, részint külföldi utazásra segíthesse, photographiai album kiadását 
indítványozta: mely szerint ki bizonyos számú arcképet előfizet, egyenkint egy 
forint pp. kapandja, egyszersmind pedig a szükséges költségek előlegezését is 
ajánlja oly föltétellel, hogy a tiszta jövedelemből a kolozsvári Nemzeti Színház 
alaptőkéje is gyarapítandó. Ez eszme az indítványozó gróf erélyes közben
járására, kivált a felsőbb körökben oly erős visszhangra talált, hogy művészünk 
egész éven át munkában meg nem fogyatkozott, hírneve országszerte elterjedt, 
s tiszta jövedelme osztalékából külföldre rándulásra is lehetségessé vált, amit 
ez „Album” néhány nap múlva - bevégzése után azonnal teend is: jövő augusz
tus első napjaiban megyen át Pestre, műveiből mutatványokat viend magával.
856. old. (...) És most művészetének harmadik stádiumán látjuk őt, s Istenem! 
mennyi igyekezet után (...) még csak a külföldön széttekintés van hátra, hogy 
látóköre táguljon (...) Tekintsünk még egyszer szerény műtermében. Midőn 
először látatám, Daguerre fényképeit bámulta - most az ő nevét Erdélyben 
mindenütt hallani, műveit mindenütt láthatni, mik nem kontár fércek, de 
gyakran minden tiszteletet érdemlő alkotások. Ki fölkeresi, látandja szobái 
falain a külön időszakokbeli, s a külön módszerek szerinti képekből 
fejlődésének egész menetét, igen, a hala-dásának momentumait, a kiindulása 
és mai állásai közötti nagy különbséget (...) összpontosítván ott tudósok és 
művészek, írók és notabilitások arcképei, s középpontban kitüntetett helyen, 
életnagyságban két barátjának jól talált képei állnak (...).

1856.

0051. P e s ti N a p ló . Pest. 1856. február 27.
nn: Nyilvános köszönet Veress Ferenc kolozsvári fényképész 1855-i albumaira.

0052. M a g y a r  F u tá r . Kolozsvár. 1856. július 6/ 29 sz. 2.
Kolozsvári Hírek: Sikó és Mezey jeles festészeink a napokban indultak szé
kelyföldi körútjukra, melynek célja azon vidék gyönyörű tájképei közül a 
legszebbeket lefesteni.
Ugyanaz a hír: M űvészet. 1912/6 sz. 245. (Adatok Művészetünk történetéhez).
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0053. M a g y a r  F u tá r. Kolozsvár. 1856. (?)
Sikó és Mezey művészeink székelyföldi utjukról egy héttel ezelőtt érkeztek vissza 
városunkban. A fényképezés folyamatosan annyi munkát adott nekik, hogy 
különösen az ügyes tájképfestő Mezeynek alig maradt egy-két tájképre ideje 
(...). Sikó még dolgozik, Mezey Nagybányára utazott (...) családjához, de biz
tosított, hogy az ősz beálltáig visszatér Kolozsvárra. Ugyanaz a hír: M űvészet. 
1912/6 sz. 458. (Adatok művészetünk történetéhez).

1857.

0054. A r a d  U ta s ító  N a p tá ra . Arad. 1857.
Arad Szabad Királyi Város Névtára.
93 old. Könyvkötők: (5 könyvkö tő  van a városban) - Skolnik Károly, Sziget út 
303 szám.

0055. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1857. augusztus 6.
Jeles photographusunkat, Veress Ferenczet azon kitűnő szerencse érte, hogy 
kormányzó úr ő méltósága kegyeskedett vele magát levétetni. Az arckép igen 
jól sikerült. (Schwarzenberg Károlyról van szó. 1858. június 25-én, Bécsben 
bekövetkezett haláláról a Kolozsvári K özlöny 1858. július 1/52 sz.). Veress több 
Vastagh olajfestményt lefényképezett, és több méretbe árulják Kolozsvárt.

1858.

0056. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. február 28/17 sz.
Veress és Vastagh. E két név máris oly kedvezőleg ismeretes Erdélyben, és 
főleg Kolozsvárott (...) egyesülésük óta, mely egyfelől üzletüknek nagy 
lendületet és népszerűséget szerzett, másfelől a hazai festészetre nézve nem kis 
nyereség, majd mindenütt találkozunk sikerült műveikkel. Közelebbről Stein 
könyvkereskedésénél egész tárlatot láttunk ily árny és színezett képekből (...).

0057. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. május 20/40 sz.
Hirdetés:(Veress és Vastagh közös műtermét, reklámozza a lap. m.s.cs.)

0058. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. október 28.
Urlaky magyar kolozsvári polgár fiú, ki a festészetbe kitüntette magát, most 
egy fényképezőgépet hozatván, díszes képeket állít elő, olajjal s aquarellel 
színezve, amint ezt Monostor utcai kiállításán láthassák.

0059. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. november 18/92 sz, 384.
Bukaresti rendes levelezőnk (Koós Ferenc) írja: „Néhány nap óta közöttünk 
múlat fényképész Szentkúty István úr, kiről úgy emlékszem Kolozsvárt
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mulatása alatt olvastunk volt, még ön becses Közlönyében. Hozta Isten. Mi 
testvéri barátsággal öleljük s tehetségünk szerint igyekezni fogunk 
művészetének tért szerezni. Heck János úr Jászvárosban, Szathmári és 
Szentkúty úrak itt Bukarestben méltó dicsekvései lehetnek nemzetünknek az 
egyesült fejedelemségben.

0060. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. november 25.
Sikó Miklós és Vastagh egyesülve műtermet állítottak fel a Középutcában, 
László Benedekné házánál az emeleten, hol olajjal és aquarellel festendő min
dennemű képekre megrendeléseket fogadnak el.

0061. M a g y a r  F u tá r . Kolozsvár. 1858. december 2/279 sz.
A napokban meglátogattuk Letzter úr jelenleg közöttünk tartózkodó 
fényképész műtermét. Letzter úr ugyanis egy nagy sötét kamerával bír, a mely 
lehetővé teszi, hogy mindjárt az ülésnél tetemes távolságból akkora képet állí- 
ta elé, amekkorát a közönséges készülékek mellett csak külön nagyító géppel 
lehet készíteni (...). Színezett képei, melyek csak vízfestékkel vannak előállítva, 
természetesen nem állják ki a versenyt a jeles Vastaghunk remekeivel, de 
hiszen ő nem is akar festő lenni, fényképei pedig jók és jutányosak.

0062. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1858. december 9/98 sz.
A közönség előtt eléggé ismeretes azon előrehaladás, melyet a 
fényképészetben Veress Ferenc hazánkfia elért. Városfényképei szépek (...) 
fényképei moshatók, éles képek és tartósak.

1859.

0063. E rd é ly i N a p tá r . Kolozsvár. 1859.
Kolozsvári Kalauz: - Veress és Vastagh. Fotográfiai és festészeti műterme.

0064. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1859. január 13/4 sz, 13-14.
Veress Ferencz: A fényképészet (photographia) haladása napjainkban I. 
Folytatás: 1860. november. 11.
A lap tisztelt szerkesztője szíves volt felőlem a múlt évi folyam 98-ik számában 
kedvezőleg nyilatkozni, mint az előhaladás fokozatain magasabbra jutást 
jelölvén meg azt, hogy alulírt is képes fényképeket vászonra kiállítani. Ez a 
méltányoló észrevétel, valamint azon szíves s buzdító részvét, mellyel engem 
ezen derék magyar város, az én kedves szülőföldem s annak mívelt lakosai 
pályám kezdetétől fogva máig pártolni, s számos megrendelések által mint 
művészetbeni elő haladásomat biztosítani, mind tapasztalás kedvéért külföldre 
mehetésemet már a múlt évek alatt lehetségessé tenni szíveskedtek. Arra bírá-
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nak engem egyfelől, hogy a fényképezés terén magamat tökéletesíteni még 
inkább elhatározott legyek, másfelől pedig, hogy annak haladását, s némi 
tapasztalataimat az érdekeltek tájékozásul e helyen mondjam el.
Nyolc éve már annak, hogy az addig csak átmenő műveszek által gyakorolt 
fényképezést két jeles főúr, s csekély személyem igyekezete által e városban is 
meghonosult, s szerény helyét a festő művészet mellett elfogadta. Azon időben 
még Daguer módszerében ezüstözött lemezre nyomtattak a képek, de ennek 
az a nagy hiánya volt, hogy egy ülésre csak egyetlen egy képet lehetett kiállí
tani, s ez is olyan sötét volt, hogy inkább volt a levett egyénnek árny-, mint 
arcképe. Ezen segített Thalbot, ő pappírra tette képeit, tehát többet tudott 
azon egy eredetiről kiállítani, de ennek is szintoly lényeges hiánya volt a papír
alap (basis) romolhatósága, s változó természete. így hozta be Nypce az üveg
re nyomást, mi által mind az alap szilárdabbá lett, mind azon előny, hogy egy 
ülésre minél több képet lehessen kiállítani, elérődött. E módszer a művészet e 
nemében valódi haladásnak bizonyult be. Két árnyoldala tűnt ki azonban nem 
sokára ennek is, hogy t.i. hamar szakad, s tartósági tekintetében a festett 
képekkel nem versenyezhetett, és ismét, hogy a nap fénye, valamint minden 
fokozott melegség az árnyalatok ellenségét kiveszi, az idomok arányát 
megzavarja. Az elsőn a tudomány azáltal segített, hogy a képek vászonra 
kezdettek nyomni, mit én is mindjárt alkalmazásba vettem, a mint a közönség 
szükségét e részben nyilvánulni láttam. Ezzel a tartóságot elértük ugyan, de egy 
ülésre minél több képet lehessen ki állítani, vagy is bizonyos tekintetben ismét 
visszaejtjük a daguerotype készítési korszakba. A másik bajon a képek 
halványulásán, bizonyos folyadék föltalálásával lön segítve, én kaucsuk és 
gelatinnal élek, melyekkel a képek bevonva, az nem csak kristályos átlátszósá
got és tükörfényt kap, hanem egyszersmind állandóvá s nedvesség hoz
zájárulása nélkül felbomolhatatlanná válik. Vannak, a kik azt állítják, hogy 
fényképeiket bevonás nélkül is úgy kiállítani képesek, hogy azok fölbomol- 
hatatlanok. Ez merő tehetetlenség, mert a pappíron előállított kép ezüst hal- 
vagból áll, mit a nedves falból kipárolgott halvány mindig hajlandó és képes 
felbontani, valamint szintén a vizenyős légben lévő bármi csekély mennyiségű 
savak is. Ez ellen teljes biztonságot az általam használt fénymáz nyújt (...). 
Azon észrevétel is támadt a fényképeknek a víz-, és olajfestményekkel való 
egybe hasonlításából, hogy amazoknak nagy előnye az, hogy az arcok életszínét 
is visszaadják. Ezen is segítve Ion az által, hogy a fényképész társul adta magát 
a festő művészetnek, és így a kettő egymással minden előnyeit bírja, s a 
hátrányaiktól mindkettő mentve lett. De itt nem állapodtak meg a 
fényképészet művelői, azon vannak minden igyekezettel, sőt már remények is 
csillognak felénk az iránt, hogy idővel a maga erején, saját elveinek kifejtése s 
rendszerének tökéletesítése után sikerülend színes fényképeket is, mégpedig 
élethíven kiállítani (...). Egy másik nehéz feladata volt a fényképezésnek: híven 
utánozni a természetet, előállítani saját domborulások és plastikai alakok



szerint azon ezerféle képeit úgy, valamint az emberi arcokat (...) az úgyne - 
vezett sterescop apparát. Én ezt is megrendeltem. Azonban erről t.i. hogy ha
ladás-e ? és ha az, minő helyet foglal el a fényképezés fejlődése történetében? 
mit nyer vele a képzőművészet e neme? stb., csak gépem megérkezé-se után 
fogok szólni (...) Szabadjon ez alkalmat (...) ezen derék város mívelt lakosai 
irányában való tiszteletem kifejezéséül is felhasználom, s az általam 
fényképészeti utón előállított látogatójegyek és levélpappírosi díszmetsz - 
vényekre is fölkérem. Ezek mind külső kiállítása, mind jutányosságuk, hason
lítva e cikkek külföldi áraival, kedvezően fognak versenyezni. Vannak kik a 
fényképészetnek nem sokára fordulóponthoz jutását jósolják. Én nem vagyok 
ezen a nézeten, én ennek is végtelenül fejlődését hiszem. Vajon csalódom-e? a 
jövő mutassa meg.

0065. N ő vilá g . Pest. 1859. július 17/29 sz.
(Hír Veress Ferenc műterméből.)

1860.

0066. E rd é ly i N a p tá r . Kolozsvár. 1860.
Festők és fényképészek:
Veress és Vastagh. Photographai és festészeti atelierjében. Sétatér u. 46. 
Készítenek a legkisebb arcképektől életnagyságig minden modorban, a 
leghívebben utánozva a természetet, a legjutányosabb honoráriumért. Ily fény- 
és olaj festett képek láthatók Stein könyv-, és szépmű kereskedésében.
Urlaky János, festész és fényképész, Kül-Monostor utca.
Marselek Ferencz, fényképész, Búza utca.
Ifj. Lukács János, fényképész, Belső Szén utca.
Békési József, fényképész, Belső Magyar utca.
Theisinger János, fényképész. (?).
261-262 old. Koós Ferencz: Külföldön élő magyarok.
(...) A festészetben és fényképezésben képviseli nemzetünket itten kolozsvári 
Szathmári Pap Károly hazánkfia. Büszke lehet rá nemzetünk, hogy öt magáé
nak mondhatja. Érdemét az európai nagyhatalmak úgy is régen elismerték, 
mert nincs köztük egy is, ki öt arany éremmel vagy más kitüntetéssel meg ne 
tisztelte volna. Itt pedig ritka a bojárház, melynek falait az ő remekművei ne 
díszítenék, s bár e téren itt felette sokan foglalkoznak, versenyt vele egy sem 
tarthat.
265-266 old. Szabó Iván marosvásárhelyi hazánkfia, mint photograf, nagy hírt 
vívott ki magának Skotziában, az edinburgi lapok igen dicsérik a kiállításra 
közszemlére ki tett képeit. A „Nord British” szerint bajos meghatározni ki 
igényelheti az első helyet, ő-e, vagy Glaudel, avagy Rogger. A lapok különösen 
azért magasztalják, mert gyöngéd báj ömlik el nőképei arcán



266 old. Egy Londonban lakó, erdélyi hazánkfia levele fekszik előttünk, mely 
szerint Szabó Iván, a külföldön elszórt magyarok egyik legderékebbike 
közelebbről meghalt Skócziába, a hol egy magyart sem becsültek annyira, mint 
őt, a ki remek photographiai képeket csinált, igen kellemes társalgó, s valódi 
művész ember, mindenekfelett pedig hazánknak hű fia volt, s nemzetünknek a 
külföldön a legszebb körökben is becsületére volt. Július 14-ről még egy levelet 
írt, mely így kezdődik: „Kedves Barátom! Egészségem helyreállott, hanem 
koránsem vagyok még az a televét felow ki voltam”. E sorok biztos kézzel 
voltak írva, de egy pár óra múlva azok írója már egy jobb világ lakójavolt. Porai 
ott nyugszanak Skócziában. Nyugodjanak csendesen.

0067. B u k u re s ti M a g y a r  K ö zlö n y . Bukarest. 1860. július 7 4 sz.
Szathmári Károly úr, erdélyi hazánkfia, s románhon legjelesebb festésze, 
művészi útjáról Páris és Londonból körünkbe visszaérkezett Ő, mint ünnepelt 
művész sok éve, hogy Bukarestbe lakik, s alig van festői művészkedvelő család, 
hol az ő művei ne volnának láthatók. A kormány Románia térképének 
elkészítésével bízta meg, ha jól értesültünk 12 ezer darab aranyért, másfél év 
alatt készen kell lennie, ide nem értve Moldovát. Műtermében szíves volt a 
fényképezés, különféle érczekbeni edzés új találmányait megmutatni, s a képek 
seben és olcsó terjesztésének modorával bennünket megismertetni. Örömmel 
jelentjük, hogy ha sűrűn érkező előfizetők bennünket olyan helyzetbe tesznek, 
hogy lapjainkban s velük mellékletekben műképek adására erőnk fenővekszik, 
e művész hazánkfiával, a mai előzetes értekezés szerint azonnal egyezkedünk 
ily képek kiadására, s hogy itt a szomszédhonban, hol az ősi harcosok magán, 
vagy a románokkal együttesen hordozzák meg a győzelem lobogóját, érdekes 
tárgyakban nincs hiány, azt előfizetőink tapasztalni fogják.
(November 17/22 sz, 88 old.: Szathmári egy magyar nyomdát is felállított 
Bukarestben).

0068. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1860. július 28.
Stein György kereskedésében igen csinos Széchenyi képek kaphatók en 
miniatűr, Veress photográphiái után (...).

0069. B u k u re s ti M a g y a r  K ö zlö n y . Bukarest. 1860. augusztus 18/10 sz.
Romániai levelek. Brăila. Aug.l3-án.
Kedves Barátom!.
Városunkban mulat darab idő óta Heck János jászvásári fényképész hazánkfia, 
kinek remek művei itt mindig örömmel fogadtatnak. Oly tökélyre is vitte 
ernyedtlen szorgalma által a fényképészetet, hogy bár mely külföldi 
fényképésszel kiállja a versenyt, mi pedig honfiúi önérzettel mondjuk a más 
nemzetbelieknek: Lássátok, ez is magyar. (...) Heck egy arannyal járult hozzá 
a tervezett bukaresti magyar Akadémia létesítéséhez. „Czakó”



0070. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1860. november 4/94 sz, 390.
Veress Ferencz: A fényképészet haladása napjainkban II.
(...). Másfél év tel el azóta, s én azon helyzetben vagyok, hogy nemcsak szavam 
beválthatom, ha nem a fényképészet némi újabb haladásaival is megismerked
hettem. Nagy baj az nálunk, hogy nincsenek művészeti és kézműi szaklapok. 
Nálunk művész és iparos egyedül, a természetre, vagy saját talentumára van 
hagyatva, mert mesterei nem igen bőkezűek a tudás titkainak osztogatásában, 
vagy pedig vágyik olvasás által is gyarapítani ismereteit, külföldi lapokat kell 
járatnia. A mi ismét nehézségekkel jár, a mivel külföld rendesen messze jár 
előttünk, oly kulcsait bírja bármely szakmának, oly eszközökkel ren
delkezhetik, miket mi hazánkban gyakran meg sem szerezhetünk, s ha meg, 
módunk nem igen van hozzá. Innen van, hogy mi művészetben és iparban ren
desen mások utánzására vagyunk szorítva: alkotni, újat állítani elé, tovább 
vinni azokat, tetemes fejlődést adni azoknak, képesek ritkán vagyunk! Egy-egy 
szerencsésnek kedvez a sors talentumához illő helyre emelvén, számtalantól 
vonja meg ellenben a legmindennapibb szükségre valókat is. Pedig itt is éppen 
olyan szükség az eszmecsere, tapasztalataink észleleteink eredményeinek 
másokkal közlése, mint a tudományban. Nagy baj különösen az, hogy a vegy
tan a szépművészetekre és ipar tárgyaira alkalmazottan, hazánkban illő ter
jedelemben nem taníttatik (...). A tájképek készítésére hozott géppel való 
kísérleteim eredményének bemutatása. Az hosszas tapogatózás, kísérlettétel 
és okoskodás után sikerült nekem Kolozsvár legszebb pontjait levéve, azokból 
két kötet művet kiállítanom, az elsőben van 21, a másodikban 25, 8 + 10 hü
velyk nagyságú kép, jelesen a következő középületek és városrészek: 1. 
Főegyház előrésze kapuval. 2. Főegyház kapuval. 3. A Főegyház déli oldalról. 
4. A nagy tér délről. 5. A Nagy - piac északról. 6. A Nagy-piac keletről. 7. A 
város ház. 8. A kegyesrendiek egyháza. 9. Rom. cath. Főtanoda. 10. A Nemzeti 
Színház. 11. Ev. ref. egyház és főtanoda. 12. Egyhívők egyháza főtanodával. 13. 
A Magyar-kapu. 14. Ev ref. külső imaház. 15. Szentpéteri rom. cat. egyház. 16. 
A katonai laktanya. 17. A Híd-kapu. 18. A barátok egyháza és a tér. 19. A 
múzeum. 20. Kolozsvár keletről nézve. 21. B. Monostor utca déli oldala. 22. B. 
Monostor utca északi oldala. 23. A Lutheránus imaház. 26. Közép utca. 27. 
Minorita imaház. 28. Bethlen Gábor bástya. 29. Királyi Lyceum kő-, és 
könyvnyomdája. 30. Temetkező hely 31. Kolozsvár délről nézve. 32. Kolozsvári 
Sétatér. 33. Fellegvár oldal a Sétatérről nézve. 34. Kolozsvár a Fellegvárról 
fölvéve öt részletben különböző pontokból. 35. 36. 37. 38. 39. számok alatt. 
40-41. Borjúmái két tájék dél-nyugat irányból fölvéve. 42. A Donát emlék. 43. 
A Rákóczi emlék. 44. A régi monostori imaház maradványa. 45. A Kálvária és 
a város.
És pedig ezen képek előállítása eltér az eddigelé készült fényképektől. Én 
azokat a francia fényképész Léon Cassane által 1856-ban feltalált, úgynevezett 
száraz coliódium kezeléssel készítettem. Mit ismét rendkívüli haladásnak kell
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neveznem. Eddigelé ugyanis, a ki tájképet, fényképészileg készített, minden 
vegyszereket magával kellett vinnie, mi nagyon nehezítette a dolgot. Az én 
kezelésemre, útra vinni semmi egyebet nem kell, mint egy széjjel szedhető 
sötét szekrényt orthoscopcsővel (tubus) és elegendő érzékeny üveglemezt. E 
lemezek este, vagy nappal sötétben halvány sárga világnál készítődnek, lehet 
egyszerre 25-50 darabot érzékenyí-teni, mely tulajdonosságukat 3-4 hétig meg
tartják, minél fogva a művész két három hétig járhat a kívánt pontokat, tájakat 
és vidékeket levenni, s miután hazatér, otthon idézheti s állíthatja elé a még 
láthatatlan képeket minden akadály, legkisebb hiba nélkül, ha az érzékenyítés 
szabatosan történt, 40-50 kép közül sok, ha öt elromlik. Kit érdekel, jöjjön 
műtermembe, örömmel mutatom meg így készült képeimet.
Megvallom nekem ez, itteni elszigeteltségünkben, sok fáradságomba került, de 
igyekszem azon hazafias tűz élesztette, mely szerint célom volt állandó hazafi
ak, vagy tán az Erdélyi Múzeum némi, legalább szóbeli ajánlással gyámolítása 
mellett regényes fekvésű, történeti tájakban s festői pontokban gazdag kis 
hazánkat beutazva oly nagyszerű képgyűjteményt állítani ki, s így történeti 
nevezetességeinket úgy, a mint azok még ma fennállnak, de holnap, holnap
után már semmivé lehetnek, szerény művészetem által a jövendőségnek átad
ni. Megérem-e valaha, hogy vágyam, más művész barátaim példájaként örökre 
kegyes óhajtás marad, az idő mutatja meg.
Folytatás: 1860. november 11/97 sz, 402.
(..) Domborfényképező gépemmel (Stereoscop apparat) eddigelé még csak 
Kolozsvár némely pontjait s a báró Jósika - nemzetség Mikesen levő sírkápol
nájáról vett képemet vagyok bátor mint e nemben némi figyelemreméltókat a 
közösség figyelmébe ajánlani, azonban remélem, nemsokára többet s jeleseb
bet fogok felmutatni. Stereoscop-szekrényt 25 képpel amerikai minta után 
magam készítettem itt helyben olyat, mely sokkal nagyobban mutatja a tár
gyakat, mint a francia Brévété-féle. E szekrények nyugaton nagyon divatba 
vannak, nemcsak nők és gyermekek kellemes és tanulságos időtöltés és játék
szerül, de a történelem és földrajztanításnál éppen segéd gyanánt használják a 
végre, hogy az ifjú érzékítve saját természetes alakjában látván szemei előtt azt 
a miről tanult, szerzett ismereteket és tudása a látás által annál maradandóbb 
legyen. Ilyen szekrények alulírottnál is rendelhetni meg akár 50-100 képre 
maga által készítve, képeinek egy része Kolozsvár egyes részei, a többi külföl
di tájképekről készült másolat. (...) Magam is megismerkedvén azzal, gondol
kodtam afelől, vajon nem lehetne-e azon képet, mi a vak (matt) üvegen dom- 
borúan látható, egy érzékenyített üveglemezre felfogni, s azt láthatósítani 
(fixálni) és azután ezen negatívról nem lehetne-e pappírra, vászonra (festész 
keze alá) litograph kőre, vagy fára után nyomatokat készíteni, a miket aztán 
stereoscop nélkül, szabadon láthahassa a szemlélő (...). Hosszas gondolkodás 
után s apró indirect utóni kísérletek után meggyőződtem, hogy pénzzel új 
gépekkel sat. Sokat lehetne itt is valamit a panoráma szerű tájképek előál
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lításánál is tenni, azonban egy-egy ilyen gépre 200-400 pengő forint kellvén, 
hogy ezt mind megszerezhessem, merő lehetetlenség, nekem csak az eddigi 
legszükségletesebbek is már ezrekbe kerültek.

1861.

0071. K o ru n k . Kolozsvár. 1861. augusztus 30/181 sz.
Veress Ferenc úr, városunk fényképésze, a ki méltó versenytársa Bécs és Pest 
legjobb photographáinak, m űterm ét újból s nagyobb m érvben építed , hogy 
m indinkább szaporodó m egrendeléseknek és em elkedő igényeknek m inden 
tek in tetben  meg tudjon felelni.

0072. A lfö ld . Arad. 1861. október 6/56 sz.
A londoni világkiállítás 40 osztálya közül a 14 osztály a fényképészeti eszközök 
és művek...

0073. A lfö ld . Arad. 1861. október 13/62 sz.
Városunkba érkezett özvegy Valter Emília, opto-plastikai mutatványaival. Az 
első kiállítás tegnap történt meg, 11 mutatvánnyal. Sátorja a Nagyréten van 
felállítva.

0074. K o ru n k . Kolozsvár. 1861. október 30/225 sz.
Említők, hogy Veress Ferencz úr fotográfiai műtermét megnygyobbítja. E 
napokban látogatást tevénk nála s meglepett e téren célszerű berendezése a 
mely őt képessé teszi a fényképészet terén mind azt előállítani, a mit a 
tudomány ez ágában mai nap előállíthatni. Veress úr a magyar fotográfok közt 
készültségénél fogva az első helyen áll, a mint ezt bizonyítják művei, a 
melyeket a pesti és bécsi művek mellett is megállhatnak. A ki műtermét meglá
togatja minderről tulajdon szemével győződhetik meg, s ezen felül azon 
kellemes mulatságban részesülhet, hogy nemcsak Kolozsvárt, s úgy szólva 
Erdély nevezetesebb hölgyeivel s férfiaival, hanem az itt évek óta megfordult 
művészi és politikai notabilitásokkal is találkozik.

0075. A lfö ld . Arad. 1861. december 15/115 sz.
Tegnapelőtt említők vidékünk anyagi képviseltetését a londoni világkiállításon, 
ehhez csatoljuk azon óhajtást, vajha művészi oldalról is képviseltetnek, és senki 
ne vegye túlbecsülésnek, ha azt mondjuk, hogy Fett Nándor úrnak fényképei 
oly tökéletesek, melyek kiadónk kereskedésében úgy, mint Lechner 
díszboltjában közbámulást idézőleg, bennünket azon meggyőződésre vezetett, 
hogy Fett úr, sok évi gyakorlat, tökéletes, nagyszerű gép, és a vegyészeiben 
tudományosan mívelt képességénél fogva, előteremtett művei a londoni kiál
lításon nem csak becsülettel meg állnak, de bátran versenyre fognak kelni, bár 
mely világcég fényképeivel és éremeli jutalmazásukról jót mernék állítani (...).
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1862.

0076. O rszá g  T ükre. Budapest. 1862/ 9 sz, 132-133, 10 sz, 150-151.
Veress Ferencz: A fényképezés múltja, jelene, jövője hazánkban.
132 old. (...) Halála előtt nem sok idővel láttam az öregnek némi fényképészeti 
munkáját, ami már nem Daguerre-féle módnak nálunk még hírből sem 
ismerték. A jó öreg tehát ebben megelőzte azon átutazó fényképészeket, kik 
ezen újabb fölfedezéssel nagy lármát keltve utaztak keresztül hazánkon. Tény, 
hogy az öreg Zeyk nem afféle átutazóktól tanulta el a papírra való 
fényképezést(...). Egy rokonom B.K. (Budai Károly -  m.s.cs.) Nagyenyeden 
laktában az öreg Zeyk Miklóssal sokszor volt szerencsés lehetni, s a Daguerre- 
féle kezelésbe együtt tevék kísérleteket. E forrásból én is sok szépet hallék az 
említett derék úrról, de annyi adattal mégsem bírok, hogy az öreg tehetségét 
és szakmabeli érdemeit méltassam (...). Az öreg úrnak még Nagyenyeden 
egyik tanítványa, ki később a nagyenyedi szerencsétlenség (A város 1848-ban a 
románok által történt felgyújtásáig m.s.cs.) után Kolozsvárra kísérte, M. H. 
jelenben a Királyhágón túli fővárosban folytatja derék mestere B.M. körében. 
Ezen hazánkfia az öreg iránt hálás emlékezetül kiadta tisztes arcképét, melyet 
én is láttam, s le is vettem gyűjteményem számára. Mondhatom, jól talált arc
kép - az öregnek egy Daguerre-féle módon készült képéről van véve.
150 old. (...) Bármely szomorú, de azért mégis szent igazság, hogy a vagyoni 
állás az, a mi határoz különös oly művészeti ágakban, melyekben a legkisebb 
gépeknek, segédeszközöknek megszerzése is tetemes összeget igényel. Sok 
jeles tehetségnek tört meg, már ami hazánkban akarat és tettereje e szeren
csétlen kőszirten, álmaikkal, reményeikkel együtt elhaltak ők is, mielőtt valódi 
talentumjokat bebizonyíthatták, mielőtt pártolásban részesítették volna. Ilyen 
hasonló komor gondolatok közt szinte intésként kapék ez időben meghívást a 
lelkes gróf Mikó Imre ő nagyméltóságától, ki szintúgy hajlamot érzett a 
művészet iránt, s aki megtudva az én ahhoz való szenvedélyes ragaszkodáso
mat, felkért, hogy a fényképészetben némi utasításokat adjak, s egyúttal al
kalmat szerzett, hogy tanítva magamat is tökéletesítsem. 1854-55-ig voltam 
szerencsés e nemes lelkű férfiúval együtt működni, s őszintén elmondhatom, 
hogy jövőmet sok tekintetben e megtisztelő egybekötésnek köszönhetem. Tér 
nyílt számomra művészetem körében korlátlanul búvárkodhatni, miután a 
nemes gróf akkori műterme bővelkedett a fényké-pészethez szükséges kész
letekben. Az erdélyi mágnások egy részét együtt készítők el. A negatív képeket 
később átadá nekem a gróf, s az ezekről nyomott arcképekből A 1 b u m o k at 
készítettem előfizetés utján, s a bejött jövedelemnek egy részét a színház alap
tőkéje növelésére fordítottam. Azonban a gróf magasabb hazafiúi tekintetek 
más térre, a tudomány és tettek mezejére szólíták, én nem követhetém, ismét 
magamra maradék, s csak áldom kegyelettel s reményekkel telt kebellel nézem 
nemes életét, mely immár eddigelé is mintegy terebélyes fa gyümölccsel, úgy
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meg van rakva tettekkel. Ő nagyméltóságávali szerencsés ismeretségem alatt 
pályám egy átmeneti időszakát éltem. A csüggedést többé nem ismertem, visz- 
szaadott magamnak s magamat a művészetnek. (...). 1854-ben állítám elő az 
első nagyított képem egy kis képről 3/4 életnagyságban. Tudtom szerint 
hazánkban többen tanulmányozták a nagyítási rendszert, de eddigelé műked
velőink között legtöbb eredményt A. K (Apor Károly m.s.cs.) báró tuda föl
mutatni. Ami engem illet nekem évekig tartó kísérletek után végre 1857-ben 
sikerült egész életnagyságú képet ugyancsak kis képről nagyítva kiállítanom jó 
ecsetéről annyira ismert Vastag György festőnk keze alá. 1860-ban, saját 
találmányom s gyakorlati fölfedezésem alapján sikerült fölvennem Kolozsvárt 
és környékét 50 oldalról 8 X 12 nagyságban és stereogramokban is. 1861-ben 
kezdtem készíteni látogatásjegy nagyságú képeket, mely évet, mint 
fényképészetünk jelenének kezdő időszakát vagyok bátor megjelölni.

0077. A r a d  U ta sító  N a p tá ra . Arad. 1862. 127.
Hirdetés: Priegl György / Üveg és Műkereskedése Aradon. / Szabóház, az úri 
utca sarkán / Ajánlja a T. ez. Közönségnek / Acél és kőmetszetű képeket, a leg
nagyobb választékban /.
Fényképeket a legújabb stereoskopok és stereokop-képek, Párizsból és 
Bécsből szállítva.

0078. A r a d i U ta s ító  N a p tá r . Arad. 1862. 134.
Hirdetés: Özvegy Skolnik Károlyné ajánlja magyar és német könyvekkel ellá
tott kölcsönkönyvtárát az olvasó közönségnek, s jelenti továbbá, hogy 
könyvkötői üzletét, melyben a galanterie munkák díszesen állítanak elő, fiának 
Skolnik Hugónak adta át, s felkéri a t. ez. Közönséget, a neki nyújtott bizalmat 
fiára is átruházni.
105 old: Könyvkötőmesterek: Skolnik özvegye, és fia, Skolnik Gyula.

0079. A lfö ld . Arad. 1862 január 12/9 sz.
Nn: Fett műterme.
Fett úr rendkívüli hűségű, s művészi szépségű fényképeit az aradi közönség 
gyönyörrel nézte a kirakatokban. Alkalmunk volt műtermében a megye szép 
hölgyeivel nagy számba találkozni, s elmondhatjuk az arcképekről (s az ott 
látott férfiakéról is), hogy azok meglepő hűséggel vannak találva, s pappírra 
edzésük lehetőleg gyöngykép. De arcképen kívül építészeti remekek is vannak 
lefényképezve és tájképek. Fett úr udvarias kézségéről bizonyossá lettünk ez 
alkalommal, mely szerint minden díj nélkül örömmel teljesíti azon közóhajtást, 
hogy Arad vidéke népviseletét a londoni műkiállításra lefényképezi, csupán 
annyit kíván, hogy a vidék birtokosai személy példányokat állítassanak elő. 
Nem lenne tán minden érdeknélküli, a nem magyar ajkú népviseletet is bemu
tatni. Egyébiránt, a mire Fett úrnak leginkább kedve volna, a Hegyaljának
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lefényképezése, legalább a kora tavaszon. A ménesi, a magyáradi, a világosi 
stb. hegyek ábráit, mint a nagyhírű túznedvű boranyákat nem csak alakjuk, de 
földtani tekintetből is érdekes volna a londoni műkiállításra bocsátandó 
borokkal együtt felküldeni.

0080. A lfö ld . Arad. 1862. január 31/25 sz._
A londoni műkiállításra fényképeket kiállítani ígért: Pap Amália Iszkázról 
(Veszprém megye) aki somlói népviseletet állítana ki, Tiegde Lajos aki Cegléd, 
Nagykörös, Kecskemét, Félegy-háza, Szeged, Szabadka, Kis-Zombor vidéke 
népviseletét állítja ki (...).

0081.  A lfö ld . Arad. 1862. február 2/27 sz.
Kornis Károly: A brasiliai éghajlat és életmód, (naplórészletek).
1859. március 6. A múlt hó 13-án érkeztem Aracatyba (leírja az ottani életmó
dot -  m.s.cs.). Én szándékszóm e hónapot itt kihúzni, és a jövő hó elején 
Pernambucoka, onnét pedig ugyan a hó végén Rió de Janeiróban visszautazni. 
A daquerrotipiázással végleg fel akarok hagyni, magamat egészen a 
tudományos térre állítani (...).

0082. A lfö ld . Arad. 1862. február 2/27 sz.
Tiegde János és Sebők Emil urak Jankó Vincze úr megbízásából negyed napja, 
hogy hozzánk megérkeztek, s népviseleti képek megszerzésének ügyében 
Pécskán már voltak is, s két szép csoporzatot lefényképeztek (...). Jelenleg Bohus 
Szögyéni Antónia asszony ő méltósága meghívására, Világoson mulatnak.

0083 . A lfö ld . Arad. 1862. március 2/51 sz.
Városunkba érkezett Letzter N. fényképező, s működését megkezdendi. A 
mutatkozó eredmény szerint róla bővebben szólhatunk.

0084. A lfö ld . Arad. 1862. április 3/77 sz.
Letzter photograph úr pár napi távoliét után újra megjelent, s csak a vásár alatt 
szándékszik itt mulatni.

0085. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1862. április 3/52 sz.
Veress Ferencz polgártársunk, ki a fényképészetet a Királyhágón innen a leg
nagyobb tökélyre vitte, egy igen érdekes vállalat létesítésén fáradozik. 
Szándéka a Királyhágón innen született és élő nevezetesebb egyéniségekből 
egy fényképalbumot állítani elő, melyet füzetekben fog kiadni, minden füzet 50 
egyén képét hozván rövid élet-iratának kíséretében. A csarnok tervének rész
letesebb meghatározása, valamint a lefényképezendő egyéniségek kijelölése 
végett a hazai nemzetiségek itteni képviselőiből egy bizományi kért fel Újfalvi 
Sándor, gróf Bethlen János, gróf Lázár Miklós, Fekete román esperes, Hintz



György lutheránus lelkész sat. személyükben, kik néhány nap alatt az 
alapeszméket az érdekes vállalatra nézve megállapítják, s ezután az egész 
program a közönség elé fog terjeszteni. A vállalat annál érdekesebb, mert 
derék fényképészünk főcélja az, hogy a Múzeum részére állítja ki ezen kép 
csarnokot (...) és így inkább a köznek, mint magának kíván használni.

0086. A lfö ld . Arad. 1862. április 4/78 sz.
Brasiliából, Rió-Janeiróból, a tegnap esti vonaton megérkezett 12 skatulyában 
azon 130 darabból álló „kolibri gyűjtemény” melyet lelkes hazánkfia, Kornis 
Károly gyűjtögetett (...), gyoroki lelkész, Kornis József úr amannak testvére 
(...).

0087. A lfö ld . Arad. 1862. április 6/89 sz.
(Kornis Károly levele Brazíliából) „Holnap indulók egy gőzössel Európába”, 
írja január 19-én..
Alföld június 1/126 sz; Sárváry Eőry: A kolibri. (Kornis gyűjteményéről ír.)

0088. A lfö ld . Arad. 1862 június 6/130 sz.
Tusnádi: Gyula Fehérvártól Kolozsvárig és vissza.
(...) Szép hivatás lehet a művészet azon ága, melyet a napjainkban oly széles 
terjelművé váló fényképészet képvisel. Szép az már fogalmilag is, mint a mely 
által az élet és természet tűnő jelenetei tétetnek könnyű szerrel 
maradandókká. íme tehát az életben egy nyommal közelebb állunk a halhatat
lanság dicső eszméjéhez. De vegyük csupán gyakorlati szempontból a dolgot. 
Ki nem érzi, mennyire emelkednénk, okulnánk a homályos múlton, ha arról 
nem csak néhány száraz krónika, hanem a lények és tények hű képei is szól
hatnának! Ki nem érzi, mint lelkesülnénk egy ős magyar vár hű rajzán (...). 
Árpád apánk nemcsak képzelet alkotta, hanem egy akkori hű fénykép nyomán 
fönnmaradandhatott arcképén (...). Igen is örvendetesen lep meg, hogy Veress 
Ferenc, hazai fényképészünk oly helyzetet foglal el Kolozsvárott, hogy a téren 
nélkülözhetővé tett minden idegen beavatkozást, hogy ő a művészet ez ágában 
sem engedné a haladás vezérnépei közül visszamaradni fajunk, hogy ő valóban 
nem az önfenntartás legközelebbi cél, vagy honismeret tárgyává (...). Az ő 
működése tehát sem kenyérkereset, sem műked-velés, hanem a szoros 
értelembeli szakemberé. (Bőven idézi Veress cikkét: A  fényképészet m últja  
je lene és jövő je  hazánkban , mely az Ország Tükrében jelent meg).

0089. A lfö ld . Arad. 1862. július 2/151 sz.
K. (Szemere Bertalan): Egy látogatás a londoni műkiállításon.
( ...)  Szerencsés gondolat volt M agyarország lakóit E thnographiai felfogással 
fényképekben felállítani. E  képek nem csak öltözetük különczsége, s a magyar,



különösen a női viselet delisége által, de leginkább az életre való arcok 
jellemző kifejezése által, minden látogató figyelmét lekötik, s a képek soroza
tán végig vezetik.

0090. K o ru n k . Kolozsvár. 1862. július 13/106 sz.
A fényképezés terén ismét haladás történt. Eddig a photografiák színtelenek 
valának. Újabban Niepce de Saint Victor állítólag oly fölfedezést tett, mely 
által a fényképész minden tárgyat eredeti színében adhat vissza.

0091. K o ru n k . Kolozsvár. 1862. július 16/107 sz.
Masszák Hugó jeles Barabásunk tanítványa Kolozsvárra érkezett Veress 
Ferencz fényképészeti modorát elsajátítandó. Úgy hisszük, elég dicséret derék 
Veressünkre nézve, hogy Pestről, s oly műcsarnokból, minő a Barabásé, 
melynek hazánkban nem lesz párja, hozzá jönnek fényképé-szeti tanulmányo
zás véget. Mi itthon nem igen tudjuk becsülni a kincset, mit benne bírunk. 
Veress a fényképészet terén az európai elsőbb tehetségek közzé tartózik.

0092. A lfö ld . Arad. 1862. július 23/168 sz.
Kornis Károly: Bírányi István halála. (A levél január 14-én íródott)
(...) Bírányi István társamat december hó 7-én eltemettem. Ő ugyanaz nap 
éjfél után 1/2 1 óra tájban hunyt el (...) Már egy év óta tüdővész és sorvadás
ban szenvedett (...)

0093. A lfö ld . Arad. 1862. augusztus 17/189 sz.
Kornis Károly száműzött hazánkfia Brazíliából Párizsba érkezett (...).

0094. A lfö ld . Arad. 1862. augusztus 29/193 sz.
Nn: Egy menekültünk.
Kornis Károly hazánkfiáról, midőn július 12-én Brazíliában hajóra szállt, a 
„Diaro Do Rio Janiéra” című lap a következőket írta: Kornis Károly tanár urat 
el utazása kényszerűé betegségének súlyos volta. A Correio M ercanti című lap 
június 16.-i számában, egy hosszabb ismertető cikket közöl Kornis Károly 
hazánkfiára vonatkozóan: (...). A „Normandie” nevű három nagy árbocoson 
négy nappal ezelőtt indult útnak (...). Itt léte ideje óta, mint photographus, 
mint latinista, s mint igaz és ismeretteljes jogtudor érdemelt ki tekintetet (...). 
Kornis Károly már azon idő alatt is, midőn photographirozással foglalkozva 
kevéssé élelmét, kitűnő jelét adta jogtudománybeli széles ismereteinek (...).

0095. A lfö ld . Arad. 1862. augusztus 31/200 sz.
Néhány nap óta kiadónk kirakatában helybeli fényképész Fett Nándor által 
készített photographiák láthatók. A képek oly sikerültek és oly művészi
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készültségről tanúskodnak, hogy akármely Pesten, vagy Bécsben készültekkel 
kiállják a versenyt. Igen sajnáljuk, hogy Fett úr tanácsunkat nem követte, a 
világműkiállításon nem versenyzett, meg vagyunk győződve, hogy ha érmet 
nem, de dicsérő oklevelet nyert vala (...) Óhajtanánk, hogy segédet tartana.

0096. A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 12/209 sz.
Borsos és Doktor_fényképészek Aradra jövetelének alkalmából a „M. S.” azt 
mondja, hogy az aradi fényképészek a közönséget sem mennyiség, sem 
minőség tekintetében nem képesek kielégíteni. Meglehet - de kételkedünk - 
hogy mennyiség tekintetében másra szorulunk, és a minőségben nem en
gedünk csak úgy látatlanban az aradiakra kissebítő ítéletet mondani.

0097.  A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 16/212 sz.
Komis Károly: Müncheni levél. 1862. szeptember 8.
Tisztelt szerkesztőség! (a brazil politikai és gazdasági életről)

0098. A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 17/213 sz.
Kornis Károly: Az első vitorlák. (A hajózás történetéről)
Folytatás: szeptember 18/214 sz; szeptember 20/216 sz.

0099. A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 18/214 sz.
Jelentjük, hogy a fővárosban igen szép hírre vergődött Borsos és Doctor 
fényképírók kevéssel ezelőtt városunkba érkeztek azon szándékkal, hogy itt 
vagy hat hétre photographiai műhelyt állítsanak fel. Szándékukat teljesíték, a 
mennyiben a Bohusház udvarában a műhely igen ízlése-sen s elég nagy ter
jedelemben már föl is van állítva s legföllebb a jövő hét elején már megkezdik 
a munkát.

0100. A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 22/217 sz.
Hirdetésében olvashatjuk, Borsos és Doctor fényképészek holnap már 
megkezdik a munkát.

0101. A lfö ld . Arad. 1862. szeptember 28/223 sz.
Kornis Károly: Müncheni levél, (szeptember 20. (Brazília demográfiája.) 
Folytatás: 1862. október: 5/229 sz.

0102. K o ru n k . Kolozsvár. 1862. november 9/157 sz.
Elismert tehetséges festészünk Vastagh György ki már annyi kitűnő művel 
gazdagítá Erdély s különösen Kolozsvár nevezetes családjait, most műter
mében a photographiának is tért nyitott, melynek segítségével a festő vászon
ra néhány másodperc alatt oda varázsolván az arcképet, annak mind nagyságát, 
mind színezetét úgy adja meg, hogy az illető meg van kímélve az órákig tartó
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fáradságos üléstől. Társa neki Úrlaki János, s már eddig is sok sikerült képet 
állítottak elő - műtermük és kirakatuk van a Bel Monostor utcában, a Korbuly 
háznál.

0103. V a sá rn a p i Ú jság . Pest. 1862. november 12/46 sz.
(Hírt ad az 1865-ös erdélyi országgyűlés tagjairól készítendő fotóalbumról.)

0104. A lfö ld . Arad. 1862. december 4/279 sz.
Nálunk is csakugyan gombaként pattant ki a földből a sok fotográf üvegház. 
Ilyennek elkeresz telt deszkabódék állítanak fel újólag. E művészek (?) egyike 
már huzamosabb idő óta környé-künkön kontárkodván, gyenge fénygyárt
mányairól ismeretes, a másik nemrég kerekedett ide. Eme újabbi csalogatás 
neme a fotográfoknak az üvegházépítés, nem teszi meg a művészt, láttuk sok 
éven át itt létezett Jugmann fotográfot, ki valódi remekműveket állít elő a hely
beli közönségünk tökéletes megelégedésére puszta udvarban, szabad ég alatt.

1863.

0105. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1863. január 15/7 sz, 27.
Monostor utcában, a gróf Mikes - féle háznál tegnap óta látható Vastagh 
György és Úrlaky festészeinknek fényképészet után előállított olajkép kiál
lítása. Ezen képek vászonra olajjal festvék, de előállításuk azáltal van köny- 
nyítve, hogy az alaprajz fotográfia után állíttatik elő, a mi által a festész 
gyorsabban dolgozhatik, az arcképeltetők pedig nincsenek kitéve azon 
kellemet-lenségeknek, hogy órákig, napokig kelljen ott ülniök és mégis a vá
szonra festett maradandó olajképek létesülnek. E kiállítás méltán ajáljuk a 
közönség figyelmébe. Figyelmet érdemel a kiállított képek mesterien faragott 
keretei is, mely itteni kő és képfaragó Tradinick Ferencz ké-szítménye, kinek 
könnyű és gyakorolt vésője valóban becsületére válik, s tanulságul szolgál, hogy 
városunkban is a művészet több nemei virágozhatnának, ha a haza anyagi 
jólétében kellő alapot bírnának azok is. Visszatérve a kiállított olajképekre, 
azoknak nagy becset az is ad, miképp azok jutányosabban állítatnak elő, mint 
hogy valaha ily szabatos olajképet vászonra előállíthattak.

0106. A ra d . Arad. 1863. április 1/1 sz.
A jelesen sikerült műveiről Aradon, s vidékén híres helybeli fényképészünk, 
Fett Ferdinánd úr az általános óhajtásnak engedve, ügyes segédeket fogadott 
fel, kiknek segítségével most már bármely nagy megrendeléseket képes azon
nal teljesíteni. Ennél fogva mindennap reggel 8 órától kezdve nyitva áll üveg
terme, s mindenki levétetheti magát nála, továbbá, hogy mindenbe eleget 
tegyen a t. c. közönség igényének, fényképei árát a lehető legjutányosabbra 
szabta. (12 albumképért 8 frt kér.)
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0107. A ra d . Arad. 1863. április 3/3 sz.
Auerbach helybeli fényképész boldogult jeles költőnk, Lisznyai Kálmán 
arczképét több száz példányban egy kőnyomatról lefényképezte, áruba bocsá
totta, azon feltétellel, hogy az innen bejövendő összeget minden elvonás nélkül 
a költő családja fölsegítésére fogja szentelni. (...) 5 forint már be is jött 
Gyuláról.

0108. A ra d . Arad. 1863. április 11/9 sz.
Auerbach fényképész által készített albumképekből példányok 50 krc.-val 
kiadóhivatalunkban már kapható.

0109. A ra d . Arad. 1863. április 11/9 sz.
Fett Nándor jeles fényképészünk augusztusban Arad városa szebb pontjait 
lefényképezte. E képek oly sikerültek, hogy rájok tekintve az ember nem akar
ja hinni, hogy azok nem a legfinomabb acélmetszetek.

0110. A ra d . Arad. 1863. április 15/12 sz.
Balogh Endre: Tótváradi Kornis Károly életrajza.
(Arad. 1822. április. 9.
1852-ben a New Yorki Magyar Menekültek című lap szerkesztője volt. (...). 
Gyönge alkatú lévén (...) megtanulta a fényképészetet két társától, báró 
Alvinczi Lászlótól és Bírányi Istvántól. Átmentek 1854-ben Brazíliába, itt egy 
darab ideig mint fényképészek működtek, míg nem két társa meghalván, ő a 
fényképészet mellett a szellemi küzdtérre is fellépett, hivatás, tehetség és szor
galommal párosulva öt e téren új hazájában, melynek állampolgára lett, a 
tisztelet és a megbecsülés tetőpontjára emelték. (...). Dacára annak, hogy ott 
léte 3-ik esztendejében már megkapta a tüdőbajt, Bírányitól és Meszlényinétől, 
kik ezen betegségben szenvedtek, kik az ő karjaiban múltak ki, s az ottani St. 
Paulo Akadémiai tagjává is megválasztották.
Nyomtatásban megjelent munkái ezek: Procesus villa nova (1856); Portugál 
Latin nyelvtan 6 kötetben (1857); O Casamento cívis. Discussio Juridico 
Historico Theologica két kötetben, de a pápa betiltatta (1858); Refusasio Do 
Dre de sonza (1860); Discussio Juridica. A protestánsok ügye Brazíliában. Két 
kötet. Német nyelven. Hamburg. (1862); Exposicao de Processo de Concurso 
(1862).
1862-ben (betegen) elhatározta, hogy hazatér. 46 napi tengeri út után Párizsba 
érkezett, hol 2 hónapnyi időt töltött - beutazását intézve (...). Münchenbe 
próbált amnesztiát kapni, de mivel nem sikerült, a nélkül 1862 október 27-én 
elindult Münchenből és Aradra október 29-én érkezett, honnan pihenés után, 
egy nap múlva ér Gyorokra, szeretettjei körébe. Itt érte őt az 1862. november 
19-én kelt Királyi amnesztia (...). Aradon született 1822 április 19-én. Apja 
Kornis József sóházi hivatalnok, anyja Papp Julianna. Iskoláit Aradon végezte.
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Bár papi pályára szánták (gyenge testalkata miatt), ő ide nem érzett hajlamot 
(bátyja, József lett az), ő inkább a philosophia felé hajlott (...). Tanulmányait 
Szegeden folytatta, majd 1842-ig Pesten folytatta jogi tanulmányait (...). 1843- 
tól Töketerebesen, az Andrássy grófok nevelője, innen gróf Szapányi család
hoz került ugyanaz minőségben. (...). 1844-ben védi meg jogi doktorátusát, s 
kerül Pestre, az első bíróságú váltó törvényszékre fogalmazónak (...). 1845-ben 
házasodik (2 gyermeke született), 1848-ban, a pesti egyetem büntetőtörvény 
szakos rendkívüli tanára (...) s ezért a forradalomban való részvételért halálra 
ítélték (...). 1850-ben kimenekült Belgiumba, majd Angliába, s onnan 1852-ben 
ment át Amerikába. (...)

0111. K o ru n k . Kolozsvár. 1863. május 29/62 sz.
Plachy Ferenc ismeretes képíró és a Képzőművészetei Társulat volt titkára, 
mint a „P. M” értesül, Magyar és Erdélyországot beutazni szándékszik, hogy a 
történeti nevezetességekkel bíró helyeket lephotographozza, mi végre kül
földről hozatott magának a tájképek levételére különösen alkalmas gépet.

0112. K o ru n k . Kolozsvár. 1863. május 29/62 sz.
Czerni Antal kolozsvári könyvkötő azon gondolatra jött, hogy mozgó fénykép
mutató csarnokot állítson, s e végre két elszedhető nagytermet állított össze, mi 
a kolozsvári piacon fel is volt állítva (...)

0113. K o ru n k . Kolozsvár. 1863. május 31/63 sz.
Tudva levő dolog, hogy a fényképek, ha huzamosabb ideig voltak a világosság
nak kitéve, lassanként elhalványodnak, majd egészen eltűnnek. Hecker T. 
akadémiai művész módot talált, amely által a bajon segítve van. O az egyetlen 
fölvett képet az üveglemezbe úgy beégeti, hogy a kép maradandó lesz, s 
egészen hasonlít valamely üvegfestményre.

0114. K o ru n k . Kolozsvár. 1863. július 12/81 sz.
Jeles festészünk, Vastagh György festőtársával, Urlakival a székely földre rân
duit, magával vive photograph gépeit is. Előpatakát látogatja meg, hol egy 
hónapig szándéka időzni, s onnan Borszékre megy. Sok sikert a jeles 
művészeknek.

0115. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1863. július 14/82 sz, 331.
Vastagh és Urlaki festészeink a múlt hetekben utaztak el székelyföldi útjokra, 
mit megelőzőleg Előpatakán fognak néhány hetet tölteni, onnan Borszékre 
rándulandók át. Fényképeket is állítanak elő, részint vászonra olajjal kifestve, 
részint természet után, még pedig színes fényképeket, mely újabb találmányú 
képek közül egy párt volt alkalmunk látni s a legélet hívebb kép a mellett, hogy 
igen olcsó, minthogy nagyságukhoz képest e képek előállítása keretestől együtt



1-2 forintokba kezdődik. Kolozsvárt ilyen képet nem állítottak többet elé, 
minthogy elmenetelök előtt kevéssel juthattak az erre szükséges készletek bir
tokába.

0116. E rd é ly i P o s ta . Kolozsvár. 1863. október 8/5 sz, 21.
Művész ecsetéről hazánkban általánosan ismert festészünk Vastagh György 
tegnap tartá esküvőjét Schell Luiz kisasszonynyal, s azonnal Bukarestbe uta
zott. Áldás a fiatal párra!

0117. A ra d . Arad. 1863. október 10/106 sz.
Nn: A Photographia új vívmánya.
Keller Hoffer nevű német felfedezte, miként lehet kőre photographiát, s az így 
nyert képet kőnyomat útján sokszorosítani.

0118. K o ru n k . Kolozsvár. 1863. október 11/120 sz.
A photographia új vívmányt nyert. Ezt Keller Hoffer nevű németnek lehet 
köszönni, ki fölfedezte, miként lehet kőre photographirozni, s így nyert képet 
kőnyomat után sokszorosítani.

0119. A ra d . Arad. 1863. október 16/109 sz.
A napokban egy ítéletet kaptunk a helybeli bűnfenyítő törvényszéktől. A per, 
melyről csak az ítélet kézbesítése alkalmával lett tudomásunk, elég sajátos arra 
nézve, hogy annak lényegét olvasóinkkal közöljük. Az A lfö ld  múlt évi 279. 
december 4.-i számában a vegyes rovat alatt egy „beküldetett” jelent meg, 
melynek lényeges tartalma, hogy városunkban több fotográf - üvegházat állí
tanak, hogy egy fotográf nálunk gyenge képeket készít, s hogy az üvegház nem 
teszi meg a művészt. Nem volt ebben semmi név, de még oly példázás sem, 
mellyel valamely személyre lehetett volna utalni. Hanem, mint a fölemlített 
ítéletből kivettük, e kritikai általános megjegyzést Décsey és Lőger urak 
magukra vették s e lap szerkesztője és tulajdonosa ellen „becsületsértési” pert 
indítottak meg a városi törvényszék előtt, folyamodván, hogy a szerkesztő s 
tulajdonos ellen bűnügyi vizsgálat indítassék meg. A Királyi Tábla augusztus 
6.-ról a következő ítéletet adja ki ez ügyben: „Becsületsértés miatti panaszlók
nak az eljáró törvényszéknek (az Aradinak) abbeli végzése elleni, mely által 
bűnjári eljárás elindítatására célzó kérelmöknek helyt nem adatott, 
föllebbezési joguk nem lévén, ez okból az alaptalanul föllebbezett végzés felül 
nem vizsgálhatónak kimondatik stb. „A mint mondtuk a kérdéses” beküldetett 
„nem vonatkozott személyekre, hanem általában a fotográfiára” (...), s 
csodálkozunk az említettek ezt a nevükre vették.

0120. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1863. október 29/128 sz, 531.
Jeles fényképészünk, Veress Ferencz, épp e napokban igen érdekes 
fényképeket állít elő. E képecskék csak valamivel nagyobbak mint a levél



bélyegek, s a levelek homlokára használható, hová neveinket, vagy jel
szavainkat szoktuk benyomtatni. Stein könyvkereskedésében levélpapír talál
ható, melynek homlokán díszes cirádákkal ellátott keret közé illeszthetők 
Veress ily apró fényképei. Ugyan e képek a látogatási jegyekre is használhatók, 
miáltal a név bemetszése feleslegessé válik (...) Egy üveglapon egyszerre 16 kép 
állítható elé (...). Igen érdekes lesz, ha századok múlva a most írott s ily 
képekkel ellátott levelek előkerülvének, midőn az utódok ama levélírók arc
képét is láthatják. Mily öröm lenne nekik ismerni őstik alakját, kiknek évszáza
dos leveleit ereklyék gyanánt őrizzük családi leveleink közt, vagy múzeumban. 
Ugyancsak Veress Ferenc állított elő üveglapra oly színezett fotográf képeket, 
minőket jeles festészeink Urlaki és Vastagh sikerrel állítanak elé. Ezen mód
szer által színezett fényképekhez igen jutányos árban juthatni.

0121. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1863. október 31/129 sz, 534.
Mint értesültünk báró Orbán Balázs körutazását a székelyföldön bevégzé, 
melynek célja volt, hogy a magával vitt festész és fényképész Mezei által azon 
fontosabb helyiségeket illustrálhassa képekkel, melyeket útleírása szövegében 
leírt.

0122. Korunk. Kolozsvár. 1863. november 1/129 sz.
Jeles fényképészünk Veress Ferencz, közelebbről igen csinos fényképeket 
készített, melyek alig lévén mint a levélbélyegek, igen célszerűen használhatók 
a levelek homlokára, hová nevet, vagy jelszavat szokás benyomtatni.

0123. E rdélyi Posta. Kolozsvár. 1863. november 2/19 sz, 76.
Veress Ferencz jeles fényképészünk közelebbről igen csinos fényképeket 
készített, melyek alig lévén nagyobbak mint a levélbélyegek, igen célszerűen 
használhatók a levelek homlokára, hová nevet, vagy jelszavat szokás bele
nyomni, vagy látogatási jegyekre is, mi által a név bemetszve feleslegesé válik. 
Mivel egy ilyen kis kép csak 10 krc-ba kerül, mely olcsóság onnan ma
gyarázható, hogy az üveglapon egyszeri levételre 16 ily kép áll elé (...).

0124. E rdély i P osta . Kolozsvár. 1863. november 2/19 sz, 76.
Báró Orbán Balázs a székelyföld nevezetességeit, leírni szándékozván, a múlt 
nyáron jeles festészünk és fényképészünk Mezei József által a nevezetesebb 
pontokat levéteté.

0125. E rdélyi Posta. Kolozsvár. 1863. december 7/39 sz, 157.
(...) Décsey Ede fényképész e napokban nyitá meg műtermét a Polly-házban.

0126. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1863. december 12/147 sz, 620.
Kitűnő fotográfunk Veress Ferencz műtermében méltó figyelmet érdemelnek 
legújabb készített színes fotográf képei. Megemlítjük ezt, midőn legelőbb állítá



elé, s most midőn abból nála több példány készülvén többet láthatnák, ezt a 
legérdekesebb emlék képeknek tartjuk főkint azért, mert az eredeti 
alanyokhoz való hasonlat meglepő, s az árnyékolatok fényképészeti úton állí
tatván elé, ezen képek oly finomul ütnek ki, melyet a legjobb aqvarell festő sem 
igen érhet utol.

0127. E rd é ly i P o s ta . Kolozsvár. 1863. december 14/42 sz, 168.
Volt alkalmunk megtekinteni a Polly-háznál Décsey Eduárd fényképészeti 
műtermét, és figyelmeztetjük reá a közönség azon részét, mely Blasz előtti 
kirakatánál még nem gyönyörködött fényképeinek tiszta körvonalai és finom 
árnyalatairól, Décsey úr tehetségén, ki sok photographal ellenkezőleg legud
variasabban fogadja el őket.

1864.

0128. K o lo zsv á r i .K özlön y. Kolozsvár. 1864. február 6/16 sz, 67.
A fényképek utánnyomása Ausztriában tilos. A bécsi cs. kir. orsz. 
Főtörvényszék egyik utóbbi ítélete folytán a fényképek jogosulatlan utánzása 
tilos.

0129. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1864. március 17/33 sz, 139.
Mezey művész hazánkfia, immár talált melegszívű barátokra, kik a súlyos 
szembejben sínylődő festész sorsán megkönyörülvén, segítségére siettek. A 
Képzőművészeti Társulat (...) gyűlésén Ligeti javaslatára 50 frt-ot szavaztak 
meg, s egyéni gyűjtésből még 39 frt gyűlt össze (...).

0130. K o ru n k . Kolozsvár. 1864. március 18/34 sz.
A Múzeum Egylet Történeti Szakosztálya tegnapelőtti ülésében igen érdekes 
felolvasásnak volt a tanúja. Báró Orbán Balázs, kinek öt kötetben megjelent 
Keleti utazása méltó figyelmet gerjesztett, most a székelyföldet vette tanul
mányozása tárgyává, a szemével elszerencsétlenkedett Mezei József fes
tőművész hazánkfiával bejárták a székelyföldet, mintegy 100 várat, templomot, 
tájképet, népviseleti csoportozatot photographiroztak, melynek igen szeren
csésen felfogott, s jól sikerült képeit az ülésen bemutatá, be egyszersmind ter
jedelmes munkáját, melybe a képek szánva vannak. A báró úr fáradságos 
utazása, mely a legnagyobb hegyektől a legmélyebb barlangokig terjedt, 
különös elismerésbe részesült, s miután az eddig ismert várromokon kívül 
mintegy 40 eddig irodalmilag ismeretlen várromot és várhelyet kutatott fel, s 
azokat felmérte, lerajzolta, lefotorgaphirozta, mint valóságos felfedező jelenik 
meg régiségbúvárjaink mezején.



(Mezey szembetegségéről: K onm k. 1864. augusztus. 31/103 sz.; Nagybányai 
életéről: Korunk. 1864 szeptember 11/108 sz; Szembajának Budán történő 
kezeléséről: K orunk, szeptember 25/114 sz.)

0131. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1864. március 19/34 sz, 142.
A múlt szerdán a Múzeum Egyleti Történeti Szakos ülésen báró Orbán Balázs 
az utóbbi 2 évben a székelyföldön tett utazásának eredménye gyanánt (...) e 
részeknek mintegy 40 ismeretlen várromnak fotográf, és alaprajzait mutatta 
be. A Keleti Utazás jeles írója Mezey József festésszel utazott (...).

0132. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1864. április 26/49 sz, 207.
Fiatal festészünk Kőváriy Endre igen csinosan színezett képeket, s jutányos 
áron állít elő a Veress által fényképezett apró képekből, melyet olajfestékkel 
színez vászonra. Ily képeket láthatni helybeli könyvárusoknál.

0133. Korunk. Kolozsvár. 1864. május 1/52 sz.
Décsey fényképész, ki itt helyt a tél folyamán photographia műtermet állított 
fel, s szép sikerrel működött, közelebbről Marosvásárhelyre teszi át műtermét, 
azon jóremény fejében, hogy az ottani közönség pártfogását is sikerül meg
nyernie. A koronkint átvonult fényképészek között Décsey állott elő legcsino- 
sabb képekkel.

0134. A ra d . Arad. 1864. június 5/68 sz.
A helybeli izraelita közösség által Montefiore Mózes részére készített dísz 
albumot Fett Ferdinánd lefotózta (...).

0135. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1864. augusztus 2/90 sz, 377.
A nagyméltóságú m. kir. Helytartó tanácsnak 12 darab aranykeretű olajfest
ményeim kisorsolására vonatkozó 54566 számú újabbi kegyes engedélye, folyó 
hó első felében érkezvén le, tisztelettel tudatom, miszerint a sorsjegyeknek 
eladása végett a húzás határideje szept. 21-re lett kitűzve.

Nagybányán, 1864. július 20. Mezey József

0136. Korunk. Kolozsvár. 1864. szeptember 2/104 sz.
Schrecker Ignác fényképész és Hubay Róbert pesti mérnök szabadalomért 
folyamodtak a Pest városi tanácshoz, hogy az elhunytak fotográfiáit az 
örökösök megrendeléséhez képest a temetőben a sírkövekre, keresztre, vagy 
sírboltozatra alkalmazhassák (...). Ezeket a photographiákat érc keretbe 
helyezve, üveggel látják el (...).

0137. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1864. október 14/122 sz, 509.
Mezey József szembeteg festész barátom dr. Siklósi Károly úr budai vízgyógy
intézetébe utalván, a kisorsolt 12 kép nálam felvehető.

Nagybánya, 1864. október 5. Gellér László ügyvéd.
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0138. A ra d . Arad. 1864. november 16/112 sz.
Napjainkban tán semmi foglalkozás aránylag olyannyira fel nem terjedt, mint 
a fényképészet. Nemcsak, hogy minden kissé nagyobb helységben állandóan 
tartózkodnak fényképészek, de némely helyen szerfölött meg is szaporodtak. 
Ez utóbbi körülmény szokta okozni, hogy nem mind hivatott, ki e téren dolgo
zik. Akad e tekintetben is szerencsés két jeles, bármi fővárosival vetélkedő 
fényképész műhelye (Auerbach, Kozmatáé, és Fetté) lévén, ezek mellett 
mások nem igen tudnak megállni. Egy idő óta különösen szép bizalmat és elis
merést szereznek magoknak sikerült képeik által Auerbach és Kozmata. Ok 
kezdték meg itt azon helyes eszme kivitelezését is, hogy valamely egyesületi 
tagokat mind egy képre állítják össze. S ez által alkalmat nyújtanak a tagoknak, 
hogy társaik arcképeit könnyű szerrel megszerezhessék maguknak. 
Legújabban az aradi Lövő Egylet ezen évi tagjainak arcképeit állították össze.

1865.

0139. K o lo zsv á r i N a g y  N a p tá r . Kolozsvár. 1865.
XXIX. old. - Festők - fényképészek:
Veress Ferencz fényképész. Sétatér utca 46 szám. Készít a legkisebb arc
képekről életnagyságig, minden modorban, a leghívebben utánozva a ter
mészetet, a legjutányosabb áron kapható. Ily fényképek láthatók Stein János 
könyv és szépmű kereskedésében.
Marselek Ferencz fényképész, Búza utca.
Ifj. Lukács János fényképész, Belső-szén utca.
Békési József fényképész, Belső-magyar utca.
Theisinger János fényképész.

0140. K o ru n k . Kolozsvár. 1865. május 31/64 sz.
A Schecker fényképész által most már teljesen elkészített és a magyar 
akadémia tagjait tartalmazó album f. hó 31-én fog a Tigris szálloda termeiben 
közszemlére kitenni.

0141. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1865. június 3/65 sz, 258.
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy Stein János könyvkereskedésében Veress 
Ferencz régibb kitűnő szép fényképei tetemesen leszállított árban kaphatók. 
Az eddig 50 kr-os arckép most csak 35. Öt darab 1 frt. 50 kr. , 10 db. 2 frt. 50 
kr., 20 db. 4 frt. A vidéki megrendeléseket Stein János könyvkereskedése pon
tosan eszközli.

0142. A ra d . Arad. 1865. július 2/79 sz.
A mai hirdetések között olvasható Auerbach és Kozmata aradi fényképészek 
azon értesítése, hogyjúlius 1.-től fogva a fényképeik árait leszállították.



0143. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1865. augusztus 5/91 sz, 362.
Múzeumunk legközelebbről tartott vállasztmányi gyűlésében jeles 
fényképészünk Veress Ferencet a múzeum fényképészének nevezte ki. A 
válasz alig érhetett volna kompétesebb szakembert, mint Veresst, ki folya
matosan a legkitűnőbb sikert mutatja fel munkáiban, melyekkel bátran kiállja 
a versenyt a legjelesebb fényképészekkel is.

0144. A rad. Arad. 1865. november 1/131 sz.
Auerbach és Kozmata aradi társfényképészeket, kik közül az utóbbi nem rég is 
Európa nevezetesebb városaiban körutat tőn, hogy a fényképezés újabb 
vívmányait közvetlenül tanulmányozza, s itthon alkalmazza (...)

0145. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1865. november 2/129 sz, 510-511.
Művészeink mindég hazafias buzgalommal igyekeztek azon, hogy a nemzetnek 
egy-egy érdekesebb momentumát megörökítsék (...). Legközelebb múzeu
munk jeles fényképésze Veress Ferencz úr (...) felajánlotta, hogy kész az 
országgyűlés (Kolozsvárt tartják a Redoutteban) minden egyes tagját 
lefényképezni, és album formájában megjelentetni.

0146. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1865. november 2/129 sz, 511.
Vastagh György festészünk, ki valóban szép képeiről már ismert, közelebbről 
már haza fog jönni külföldről, s Veress Ferenccel együtt a legújabb módon 
pompás olajba festett fényképeket fognak előállítani.

0147. Korunk. Kolozsvár. 1865. november 3/130 sz.
Jeles fényképészünk, Veress Ferencz, késznek nyilatkozott a közelebbi ország- 
gyűlés minden tagjait külön-külön lefényképezni, s azt albumba gyűjtve, egy 
díszpéldánnyal múzeumunkat-, eggyel a szász universitást, a harmadikkal a 
balázsfalvi püspöki könyvtárat ajándékozni meg. Tekintettel azon tetemes 
összeget, melyet a kiállítás igénybe vesz, ez ajánlat a legnagyobb méltatást 
érdemli. Ezen kívül minden követnek egy-egy arcképpel kedveskedik. A fel
szólítás a követ és királyi hivatalos urakhoz a napokban megy el.

0148. Korunk. Kolozsvár. 1865. november 17/136 sz.
Új fényképészeti műterem van megnyílóban. Tauffer Gyula, ki e pályán régebb 
idők óta foglalkozik, az Óvárban saját termet állított, mely a napokban meg
nyílik.

0149. K orunk. Kolozsvár. 1865. december 6/144 sz.
Hirdetés: Új Photograph.
Alólírtnak van szerencséje a t. ez. Közönséget értesíteni, hogy saját 
fényképészeti csarnokot állított, s azt a legújabb ízlés szerint szerelte fel.



Bízvást hiszi, hogy fényképei a közönség kívánalmait teljesen kielégíti. 
Helyisége az Ovárba bemenőleg jobbra, a Tauffer-féle háznál. A t. ez. közön
ség szíves pártfogásába ajálja magát.

Tauffer fényképész.

0150. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1865. december 12/146 sz, 590.
Vastagh György jeles festészünk moldovai körutazásából hazatérve, váro
sunkban vissza megtelepedett. Az olvasóközönség emlékezhetik, hogy néhány 
hét előtt nagy zajt ütöttek a lapok egy francia festő azon találmánya miatt, hogy 
nem kell hosszasan ülni előtte, a ki magát lefestetni akarja. (...) Vastagh 
György ezen lefestését már négy év előtt megtette, azóta is így gyorsan állítja 
elő képeit. Most itt van közöttünk, s fényképész Veress Ferencnél megrendel
hetők az így előállított képek, kivel Vastagh szövetkezett.

0151. K orunk. Kolozsvár. 1865. december 20/150 sz.
Városunkban új állandó fényképészeti csarnok nyílt, mit Veress, jeles 
fényképészünk méltó tanítványa, Tauffer Gyula nyitott, s mit a közönség 
bizalmát már is megnyerte. Fényképei jól sikerültek. Színezett képei 
jutányosak.

1866.

0152. K olozsvári N agy N aptár. Kolozsvár. 1866.
Fényképészek:
Veress Ferencz, Sétatér utca 46. szám
Tauffer, műterme van az Ovárban, s mint Veress tanítványát ajáljuk szintén.

0153. K olozsvári K alauz. Kolozsvár. 1866. XII. old.
Fényképészek:
Veres Ferencz, Sétatér u. 46. sz. Készít a legkisebb arcképtől életnagyságig 
minden modorban, a leghívebben utánozva a természetet, a legjutányosabb 
áron kapható. Ily fényképek láthatók Stein János könyv-, és szépmű 
kereskedésében.
Tauffer, műterme van az óvárban, s mint Veres tanítványát ajánljuk szintén. 
Arany-, és ezüstműves céh:
Budai Károly, Piacsor 167 szám.

0154. K orunk. Kolozsvár. 1866. január 14/6 sz.
Festészeink, Vastagh György és Kőváry Endre, (...) az első Demjén könyv- 
kereskedésében, a második annak szomszédságában feltűnően sikerült 
fényképészeti színezéseket tettek ki, olcsóságuk is ajánlván, figyelmeztetjük 
azokat, kik szép képeket akarnak bírni. (Demjén László 1860-ban nyitotta 
kereskedését)



0155. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1866. január 16/7 sz, 27.
Nem régiben említőnk, hogy Tauffer egy csinosan berendezett fényirodát nyi
tott meg, melyből eddigelő folytonosan a legszebben sikerült arcképek kerül
tek ki. Most megemlítjük kapcsolatban ezzel, hogy Kőváry Endre igen csinosan 
színezi ezeket az arcképeket és jutányosán.

0156. K orunk. Kolozsvár. 1866. január 31/13 sz.
A „Sétatér Díszítő Egylet” vasárnap tartá alakuló ülését (...). Elnök: Pál 
Sándor (...) tagjai között Veress Ferencz is ott van. (Hírek a Kolozsvári 
Közlönbeny. január 30/13 sz, 51.)

0157. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1866. február 22/23 sz, 96.
Masszák Hugó fiatal író, gyorsíró, képíró és fényképíró közelebbről vezette 
Pesten oltár elé Barabás Miklós bájos és szellemdús leányát, Adélt. (Barabás 
másik leánya Henriett, Demjén László kolozsvári könyvkereskedőhöz ment 
feleségül, s ezekben az években ott is élt. m.s.cs.)

0158. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1866. május 12/56 sz, 237.
Veress Ferencz, az Erdélyi Múzeum Egyleti fényképész: Varázs fényképek.
A fényképészet századunk egyik jeles találmánya, szép és gyors fejlődésének 
közelebbről ismét igen meglepő tanújelét mutatja fel az úgynevezett varázs
fényképek (Zauberphotographie), melynek ismertetésére most vállalkozom. E 
nevezetes, de nem egészen új találmány iránt Berlinben egy Grüne nevű 
fényképész egész Európában nagy érdekeltséget keltett fel. (Az eljárás lényege 
az, hogy a képet maga a vásárló hívja elő odahaza tiszta víz segítségével 
m.s.cs.). Ezen élvezetes mulatságot társammal Vastagh Györggyel még 
vonzóbbá tettük (...), hogy az elhaltak képeit készítettük elő ily módon.

0159. K orunk. Kolozsvár. 1866. május 25/60 sz.
Kolozsvári Kalauz. Fényképészek:
Veress Ferencz, Sétatér utca, magánház.
Tauffer Gyula, Óvár, Tauffer ház.

0160. Székely N éplap. Marosvásárhely. 1866. július 7/1 sz. (Mutatvány szám), 8 .
Hirdetés: Ciehulsky P. fénykép irodája.
A marosvásárhelyi tisztelt közönség szíves méltánylata és pártfogásában 
részesülvén, elhatározám, itt helyt további időre működésemet folytatni. E 
végre pedig látogatóim érdekeit és kényelmét éber szemügyben tartva, újon
nan szervezett műtermemet áttettem jelen lakásom, a piacon levő Dobál féle 
házhoz, hol is naponta délelőtt 10-től dél után 5-ig bárminő időjárásban 
felvételekre kész vagyok. Nem kímélvén költségeket, a legjobb előkészület és 
egy egészen új jeles gép megszerzésére azon helyzetben vagyok, hogy min
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denkinek kívánsága szerint sikerült és legtisztább képekkel szolgálhatok, ame
lyek bárminő külföldi fényképekkel is a versenyt kiálandják. A jelenleg oly ked
velt látogató jegy alakú képeknek 6 darabját 3 forintért, 12 darabot 5 forintért 
készítem.

0161. K o ru n k . Kolozsvár. 1866. július 27/87 sz.
Műtárlat van Piacunkon, melynek első osztálya 30 újon feltalált fényképészeti 
előkészülete által, több eddig látott optikai mutatványt túlhaladó látványt 
nyújt. A második osztályban 40 bonctani készítmény életnagyságban szemlél
hető. Ez alettoscop tulajdonosa Hahn I. (Illyés) ki csak e hó 30-ig marad váro
sunkban.

0162. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1866. augusztus 9/93 sz, 385.
Mint utóbb kiderült, a poroszok a fényképezésnek nagyon jó hasznát vették 
miután többször megtörtént, hogy kémeik az egész ausztriai táborállást 
valamelyik emelkedettebb pontról levették.

0163. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1866. október 2/116 sz, 477.
Veress Ferencz és Vastagh György műtermet nyitottak (régebb már említet
tük) melyben fényképészet alapján pappírra és vászonra igen jutányos áron 
állítanak elé maradandó becsű olajképeket. Emelet Vastagh úr más képek fes
tését is vállalja (...)

0164. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1866. október 9/199 sz, 486.
PANORÁMÁK. Hirdeti: Liebich J. Magyarhonból.
A Nagypiacon 150 légszesz lámpával világított nagy bódéban, nagyszerű 
PANORAMA látható, mely a Legérdekesebb tájak és városokat tartalmazza.

0165. S zékely  N ép la p . Marosvásárhely. 1866. december 22/25 sz, 200.
Ismét figyelmeztetjük a város lakóit és a vidékieket Ciehulsky P. fényirodájára.

1867.

0166. M a g y a r  és  E rd é ly  O rszá g i Ú j és O  K a le n d á r io m . Komárom. 1867.
Nn: Furcsa fogalom a fényirodáról.
(...) Pribék Antal úr fényíródája, a komáromi Pendl-kertben (...)

0167. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1867. január 26/12 sz, 49.
Az Erdélyi Múzeum részére 1866. évi november havában beküldött 
adományok jegyzéke:
Régiségek és érmek: Veress Ferencz egy barbár cserépedényke (kettétörve) 
Természeti tárgyak: Veress Ferencz egy őslény csont és egy kőzet.



0168. Korunk. Kolozsvár. 1867. február 3/15 sz.
Hirdetés:
Tauffer Gyula fényképész - Kolozsvár. Ovár. Tauffer ház.
Alulírott tisztelettel jelentem a nagyérdemű közönségnek, miként a legújabb e 
szakmába vágó találmányok elsajátítása, s legcélszerűbb eszközök bevezetése - 
valamint a nagyérdemű közönség - egy évi sikeres eredmény után tapasztalt 
folytonos látogatása és pártolása képesítnek engem arra, hogy a nálam 
megrendelhető fényképek díjait a következő leszámított árakon határozzam. 
Legfőbb nagyságú díszes kiállítású kép első példánya 2 ft; U.a., következő 
példányban 1,5 ft; 12 példány Cabinet portrait 3 ft; 6 példányban u. a. 3 ft; 3 
példányban u. a. 2 ft; Látogató jegyek: 12 példányban 3 ft; 6 példányban 1, 5 ft; 
3 példányban 1 ft.
A fényképek színezése, valamint arc, mell vagy bármely más olajfestmények 
Kőváry Endre által a legjutányosabb árban eszközölhetnek

Tisztelettel: Tauffer Gyula fényképész.

0169. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1867. március 17/1 sz, 3.
A Kagerbauer-féle gyönyörű kertet Veress Ferencz ismert fényképészünk 
vette meg. Jobb kezekbe alig kerülhetett volna, mert ki a Házsongárd kopár 
oldalán városunk egyik legszebb kertjét oly rövid idő alatt meg tudta teremteni, 
az bizonyosan a már meglévő szépet tovább fogja fejleszteni, kivált annyi buz
galom és jó ízléssel, mint a mennyivel Veress Ferencz bír. A kert jövőre is nyil
vános lesz, s a hátsó része nagyszerű gyümölcs faiskolává lesz átalakítva. Hogy 
Veress úr a napsugarat tíz év alatt ügyesen tudta felhasználni, abból az a hasz
nunk lesz, hogy Kolozsvár pár év múlva olyan ritka gyümölcsös kertet fog fel
mutatni, amilyennel még nem bírtunk, de nagyon is óhajtandó, hogy bírjunk, 
mert az mondja az írás : nem csak fotográfiával él az ember, hanem almával is.

0170. Székely N éplap. Marosvásárhely. 1867. március 23/12 sz, 95.
A napokban megtekintettük Ciehulsky P. úr fényképész műtermét. Valóban 
ritkán láthatjuk a vidéken ily tiszta, pontosan kiállított fényképcsarnokot.

0171. Székely K özlöny. Marosvásárhely. 1867. május 7/6 sz, 48.
A városi dalárda múlt vasárnap tartá alakuló gyűlését (...), báró Apor Károly 
neve is szerepel.

172. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1867. június 22 / 73 sz, 315.
Stein János neje, Dobrai Teréz halála. Gyászolja Stein János maga és gyer
mekei: Jozefa, férje Veress Ferencz és gyermekei.; Teréz, férje, Csapó Sándor 
és gyermekei Gábor, Mária.; Édesanyja: Kompadt Kata, özv. Dobrai Péterné. 
Testvérek: Dobrai Róza, férje Walterfliet Ágoston és gyermekei.; Dobrai Ka
rolina, férje Szász Mózes és gyermekei. ; Dobrai K ata.; Dobrai Jozefa, férje 
Marczinkievics Márczell és gyermeke.; Dobrai Erzsébet.
(...) jelentik, hogy Dobrai Teréz nincs többé (...) Folyó hó 21-én éjféli 1 órakor 
aludt ki a 48 évre terjedt élete, 30 év házasság (...). Temetése a Várkapu utcai 
családi házbó (...)



0173. S zék e ly  N ép la p . Marosvásárhely. 1867. június 29/26 sz, 208.
Kolozsvárt, Stein Jánosné (Veress Ferencz anyósa), született Dobrai Teréz, 
folyó hó 22-én jobb életre szenderült. (Ugyanaz a hír M agyar Polgár 1867. 
június 23/27 sz, 113.)

0174. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1867. július 24/36 sz, 149.
Köztudomású azon szomorú eset, hogy Mezey József festész és fényképész, ki 
Bem tábornok alatt 1849-ben Erdély magyar hadseregének egyik jeles tüzér 
tisztje volt, néhány év előtt elveszette szeme világát. Míg Mezeyt ez a csúnya 
csapás nem érte, többször megkísérelte emlékezet után rajzolni és festeni 
egykori dicső tábornokának arcképét. Egy ilyen nagyon sikerült festmény van 
Úrházy György írótársunk birtokába, kinek azt Mezey emlékül készítette 1860- 
ban. Doctor és Borsos urak most ezen festményt lefényképezték, s belőle 50 db. 
Tettek be Pesten Calderoni opticus és Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedőhöz.

0175. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1867. július 30/384 old.
Hirdetés: Csapó Sándor kereskedő (Veress Ferencz sógora) főraktára a Bel 
Monostor utca 192 szám alatt, fiókraktára: Fő-tér, báró Radák ház 452 szám 
alatt, kanalak, fésűk, mozsarak, kefék stb. árúval van feltöltwt.{M agyar Polgár. 
1867. okt. 25/66 sz. - Csapó Sándor kereskedésének központi főraktára a Hotel 
National földszinti termébe költözik.

0176. S zék e ly  K ö zlö n y . Marosvásárhely. 1867.. 1867. augusztus 4/1 sz.
(Kéri a lap a Sétatér utca kikövezését). Biztosan tudjuk, hogy a Sétatér utca 
egyik házbirtokosa, múzeumi fényképész Veress Ferencz úr, ki műtermét most 
ott állítja fel, még pedig a legpazarabb kényelemmel a közönség részére, kész 
járdát háza előtt a maga költségén megcsináltatni.

0177. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1867. augusztus 23/29 sz, 123.
A párizsi világkiállításra Magyarországról 300-an felül lévén a jelentkezők 
száma (...) photo-grafákat csak ketten állítottak ki (...).

0178. U n ió . Kolozsvár. 1867. november 29/51 sz.
Mezey József világtalan festész, Bem egykori tüzértisztje érdekében 
figyelmeztetjük a közönséget, hogy Demjén László könyvkereskedésében Bem 
tábornok igen sikerült fényképei vannak eladás véget kitéve. Ezek fényképek 
eredetijének nevezett festész a szerzője (...)

0179. U n ió . Kolozsvár. 1867. december 22/61 sz.
Buzogány Károly: Orbán Balázs, Székelyföld leírása, című munkájának 
előkészülete. (Tárca)
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1868.

0180. S zék e ly  K ö zlö n y . Marosvásárhely. 1868. január 18/3, 24.
(...) Nyugalmazott és titkos tanácsos, Báró Apor Lázár, báró Apor Károly kirá
lyi tábla elnök édes apja, Bécsben január 16-án agg korában meghalt. Hűlt 
tetemeit, hír szerint, Torjára, a családi sírboltba hozzák. (...)

0181. B ih a r . Nagyvárad. 1868. február 13.
A nagyváradi jogászbálból. A rendőrség nagy fáradozással és titokban be
szerezte majd minden, a teremben jelen levő táncosnő fényképét, és azt Mezey 
Lajos és Lojanek János fényképész urak szíves közreműködésével én miniature 
állítatván ki.

0182. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1868. február 23/24 sz, 95.
Kolozsvár két utolsó bástya kapuját le fogják szedni. A Híd kaput szakbi
zottmány fogja legközelebbről megvizsgálni - ha valljon szükségessé vált azon
nal lebontani. Ajáljuk előre is figyelemben a kapukon levő történeti értékeket. 
A múzeum fényképésze megörökíthetné a kis bástyát néhány képben múzeu
munk számára - egy példány a levéltárba is elférne.

0183. U n ió . Kolozsvár. 1868. március 22/35 sz.
Szathmári Károly hazánkfia, I Károly udvari festésze és fényképésze, ki azt 
minden utazásában kísérni szokta, a herceg pártfogása alatt egy pompás albu
mot készít három részben, melyekben Moldva, Oláhország szebb tájképeit, 
klastromai, férfi-, és női nemzeti viseletéi lesznek megörökítve. Minden román 
lap dicsérettel halmozza el e korszerű vállalat megindításáért Szathmári 
Károlyt (...) I. Károly az első részből már küldött is tiszteletpéldányokat a bajor 
belga királynak, Flandria hercegének és másoknak.
(Ua. M agyar Polgár. 1868. március 22/36 sz, 145).

0184. S zék e ly  K ö zlö n y . Marosvásárhely. 1868. május 9/19 sz, 157.
Orbán Balázs kiadta az előfizetési felhívást a Székelyföld története című 
könyvére (...)

0185. K o lo zsv á r i K ö z lö n y . Kolozsvár. 1868. augusztus 11/94 sz, 391.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület kertészeti szakosztálya folyó év június 14-étől 
kezdve, minden héten kétszer, vasárnap és csütörtökön du. 4 órakor „gyü
mölcsízlelő” gyűléseket tart. A gyűlés helyisége Veress Ferencz gazdasági 
egyesületi tag Sétatér utcabeli kertjében levő bazár (...)

0186. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1868. augusztus 13/95 sz, 397.
Alkalmunk volt közelebbről megtekinteni Veress Ferencz műtermét, s öröm-
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mel győződtünk meg, hogy e téren oly szakértővel bírunk, ki már nem csak a 
közeibe levők, de oly helyekről is felkeresnek s méltányolnak, hol mesterekben 
nincs hiány. így a napokban Bécsből kapott előkelő helyekről megrendelést. A 
festészetről szólván, legközelebbi rokonáról, a fényképezésről is meg kell 
emlékezzünk. A jeles Veress Ferencz elismert fényképészetéről, hol egy olyan 
helyiség van készülőben, mely megengedi a délutáni működést is. Igen kívá
natos lenne ha a másik jó nevű fényképész Tauffer Gyula sem maradna el e 
tekintetbe sem, miután a nap sugarait mint pictort, tömegesebben kezdik 
igénybe venni.

0187. K o lo zsv á r i K ö z lö n y . Kolozsvár. 1868. november 28/141 sz, 597.
Orbán Balázs nagysze munkája, a Székelyföld I kötete a napokban megjelent.

1869.

0188. K o lo zsv á r i N a g y  N a p tá r . Kolozsvár. 1869.
Fényképészek:
Veress Ferencz és Vastagh György. Sétatér utca. Vastagh György kitűnő fest
ményeit a közönség jól ismeri 
Tauffer József - műterme az Ovárban.

0189. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1869. május 27/61 sz, 260.
Veress Ferencz: A fényképezés haladásáról, új tapasztalatairól.
(...) Daguerre, Niepce, Tálbot találmányai: a fényképészet rövid 38 év alatt 
földünkön annyira szétterjedt, hogy már 1864-ben, hiteles számítás szerint 
30.000 fényképész működött világszerte. Alig mutathat fel a művelt világ az 
újabb találmányok között olyat, a mely aránylag oly rövid idő alatt, oly óriási 
haladást, s egy némely ágban, oly gyors fejlődést tett volna, mint a fényképészet 
(...). Poitevin francia volt az első (tudtommal) ki némi sikerrel, még 1856-ban 
állí-totta elő úgynevezett szén-, vagy szerintem festeny- (chrom) fényképet. 
Hanem azt határozottan állítom, hogy Swan angolnak jutott azon nem csekély 
szerencse, hogy ezen új találmányt gyakorlativá tehesse. Porcelán lap és 
edényekre színes, vagy fekete fényképeket alkalmazott, s miket tűzben olvasz
tott, ezek az 1867-ik párizsi világkiállításon méltán díszei valának a 
fényképészeti osztálynak (...). Láttam az 1867-ki világkiállításon a Niepce de 
Saint Viktor által ké-szült színes fényképeket (...). Hosszas kísérletek után, 
kivéve Niepce helichromiáját, gyakorlati alkalmazásuk nekem egytől-egyig si
került, azon hozzáadással, hogy sok tusakodás között, egy egész új kezelési 
módot is találtam fel, mely ugyan a már említettem első csoportozathoz 
tartózik (az ezüst halvagos eljárás, talbotypia), de annál állandóbb, mert a 
fénykép önmagából képzett bőrőzetekben készül, a mely bőrözet egy hü
velyknek csak ezredrészét teszi, ennélfogva az ártalmas sóktól könnyebben
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mentesíthető, nevezetesen az úgynevezett ezüst halvagtól (Argentus 
Chlovatium). E sót az eredeti papírosra készült képekből bajosan, vagy éppen 
nem valánk képesek feloldani. Az általam feltalált kezelési móddal könnyen 
készíthetek porcelán-, fa-, érc-, és írlapra fényképeket: továbbá, szintén álta
lam feltalált, mesterségesen előállított elefánt-csonton is igen szépen veszi ki 
magokat ezen fényképek, s állandóságuk annyira szilárd, hogy a vizzeli tiszto
gatást is könnyen eltűri. (...). Sikerült chinai tussal, anilin festőanyagokkal is 
fényképeket előállítanom. Ilyen móddal állítottam ki Kolozsvár 
nevezetességeiről 50 darab képet, amelyeket a folyó év május havában meg
nyílt általános fénykép kiállításra Párizsba kiküldtem. Az anilin-tusch 
fényképek tökéletes állandóságáról meg vagyok győződve, minél fogva méltán 
teljesülhetne azon régi óhajtásom: vajha hazám történeti nevezetességeit a 
fényképészet ezen újabb módja által megörökíthetném. Vajon mikor lesz kor
mányunk azon helyzetben, hogy áldozhasson ilyen nemes célokra?

0189/A. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1869. augusztus 6/92 sz, 379.
Az első vasút mozdonya a nyugat-keleti vasútnak „Hector” nevű mozdonya, 
tegnapelőtt tette meg első kísérletét Kardosfalváig (...) Számos vendég ült az 
utána kapcsolt teherkocsin. Egy ponton Veress fényképészünk várakozott a 
vonatra, a hol ez megállapodva, lefényképezte.

0190. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1869. augusztus 19/93 sz, 413.
A méltán híres sztánai vasúti töltésnek igen sikerült képe jelent meg e napok
ban (...) a Keresz-tesi Pál Bizománybán (Veress felvétele -  m.s.cs.)

0191. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1869. augusztus 21/98 sz, 417.
Orbán Balázs nagybecsű munkájának, a Székelyföld leírása 3-ik kötete megje
lent, Keleti, Greguss, Bicsérdy és Jankó gyönyörű és kiválóan sikerült famet
szeteivel (...).

0192. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1869. december 7/144 sz, 619.
A fényképeknek természeti színekben előállítása valahára sikerült egy Ducos de 
Hauron nevű franciának. Az így előállított képek oly állandóak, mint a festék.

1870.

0193. 1869. Kolozsvár sz. kir. város lakosai és lakásai az 1869-1870-ki nép- 
számlálás szerint. (Összeállította: Kőváry László).
Fényképészek száma: a belvárosban 1-, a külvárosban 2 vállalkozó és 2 segéd 
(inas nincs)
Lakosok száma: 25. 142 fő. (belvárosban 7. 643, külvárosban 17. 499 fő); ma
gyar: 20. 265, német: 1. 133, román: 2. 410, izraelita: 994, angol: 22.



0194. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1870. február 26/25 sz, 103.
Jeles fényképészünk, Veress Ferencz, ki e téren már külföld előtt is elismerést 
vívott ki magának, a legújabb találmányú fénynyomatok (photo-litograph) 
készítésében nagy haladást tett. Közelebbről volt alkalmunk nála megszemlél
ni néhány példányt, melyek annyira tökéletesek, hogy meg sem lehet külön
böztetni azokat az anyaképektől. E szerint, valamely lefényképezett tárgyat 
tetszés szerinti mennyiségben lehet előállítani természethűen, gyorsan és a 
képek tartósak mint bármely acél, vagy fametszvény. Veress Ferencznek 
szándékában van ilyen Photo-Lytograph intézetet nyitni, mi által nagy hiány 
mutatkozik.

0195. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1870. április 26/49 sz, 211.
Fiír: Kovászna megyében fényképezett hamis tíz forintos bankjegyek vannak 
forgalomban. A fényképészet újabb haladása nagy előnyt nyújt a hamisítóknak, 
különösen a nem rég föltalált fénynyomat, mely Chromsavas haméleg al
kalmazásával történik. A fővárosban érdekes fénykép albuma van a 
rendőrségnek. Az ismeretes gazemberek arcképei vannak benne. Jó hasznát is 
veszi a rendőrség. Bizonyára nálunk sem heverne hasztalan.

0196. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1870. április 28/50 sz, 215.
Városunkban hamis tízforintos bankjegyek kezdenek újólag forgalomba jönni, 
ösmertető jele, hogy a víznyomás felette elmosódott a szélei fele, a zöld nyomat 
halványabb, mint a valódiak.

0197. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1870. május 14/57 sz, 243.
Királyné O Felsége a Veress Ferencz kolozsvári fényképész által bemutatott 
erdélyi tájképeket tartalmazó albumot elfogadni, s a bemutatónak - legma
gasabb elismerése jeléül - egy értékes arany melltűt ajándékozni méltóztatott.

0198. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1870. május 15/57 sz, 269.
Veress Ferencz fényképészünk, O felsége a királynétól pompás melltűt nyert 
azon sikerült fényképekért, melyek Erdély szebb tájképeit fogalmazzák, ő fel
sége által elfogadtatott. Örvendünk, hogy Veress fényképeit az udvarnál is 
méltányosan fogadják.

0199. B ih a r . Nagyvárad. 1870. augusztus 7.
A napokban jutott tudomásunkra, hogy megyénk 1848-ki főispánjának, Beöthy 
Ödönnek jól sikerült fényképmásolata van Mezey Lajos polgártársunknál. Az 
eredeti képet a nagy hazafi száműzetése alatt Jerseyben Vuctor Hugó saját 
kezeivel készített üvegre, s egy ilyen példány jutott Mezey Lajos úr birtokába. 
Hányán vannak városunkban, kik a nagy hazafi arcképét bírni óhajtanák, ezért 
nevezett polgártársunkat felkérjük, hogy ama képről másolatokat készíteni, s 
azokat elárusítani szíveskedjék.
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0200. Magyar Polgár. Kolozsvár. 1870. november 15/137 sz, 714.
Veress Ferencz fényképész polgártársunk, házának egyik tágas termében ren
dezett pomologicus kiállítás meglepő látványt nyújt a szemlélőnek és izvényt a 
kóstolón. Mintegy 400 különböző, köztük számos nemes alma és körtefajban 
az ügyesen berendezett polcokon kiállítva.

1871.

0201. K özhasznú E rdély i K is N aptár. Kolozsvár. 1871 évre.
Hirdetés: BUDAY KÁROLY arany és ezüstműves, Magyar Királyi Fémjelző 
próbamester és zálog intézeti becsüs Kolozsvárt. Főtér, Bogdán István úr 
szövetkereskedése mellett. (Ua a hirdetés 1872-ben is megjelent, m. s. cs.) 
Kolozsvári Kalauz:
Veress Ferencz Sétatér u. 5 sz. Készít mindennemű és modern fényképeket 
aránylag jutányos áron. Úgyszintén a bécsi világkiállításra legújabban általa 
készült Erdély megyéinek eddigelő kevésbé ismert kitűnőbb tájékai és romjai, 
csak nála található. Továbbá nála és általa állítatott fel Erdélyben az első 
fénynyomda (photolitographa) a mi szerint minden nemű képek lithográph 
festékkel és préssel sokszorosíthatók.
Tauffer. Műterme az óvárban. Mint Veress tanítványát ajálhatjuk szintén.

0202. Kelet. Kolozsvár. 1871. január 26/17 sz, 69.
Özv. Zeyk Dánelné, született Vay Katalin, az ősmagyar jellegű matrónánk e 
tiszteletre méltó példánya e hó 16-án hunyt el Nagy Enyeden élete 86-ik 
évében.

0203. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1871. január 31/13 sz.
A városi képviselő testület egyik tagja Veress Ferencz azon ötletéből kiindul
va, hogy börtönünkből a rabok gyakran elszöknek, hogy a szökevények kézre- 
kerítése könnyebb legyen, ajálkozott, hogy a nagyobb bűnök gyanújával terhelt 
vizsgálat alatti foglyokat (...) ingyen lefényképezi.

0204. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1871. április 4/125 sz, 383.
Vastagh György, kinek festményei a berlini kiállításon akkora feltűnést keltett, 
a nyarat Kolozsvárt fogja eltölteni családja körébe.

0205. Kelet. Kolozsvár. 1871. április 4/78 sz, 313.
Jókai Mór, mint haljuk, Veress Ferencznél lefényképezteti magát jótékonysá
gi célra. Jókai a színház ünnepségeire jött Kolozsvárra.

0206. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1871. április 7/80 sz, 241.
Prielle Cornéliának sikerült rávennie Néb Máriát, hogy lefényképeztesse 
magát. A tegnap voltak Veress Ferencz műtermébe. A képeket igen sikerült-



nek mondhatjuk (...) eddig még senkinek nem sikerült rávennie, hogy 
lefényképeztesse magát (...). Néb Mária az egyedüli élő színésznő, aki 1821- 
ben fellépett a színház megnyitóján.

0207. K ele t. Kolozsvár. 1871. április 6/80 sz, 321.
Jókai Mór első, éspedig kitűnően sikerült parókás arcképét tegnap vette le 
Veress Ferencz fényképészünk. Ez alkalommal Jókainét is levette egy egyes, s 
a Jókai párt egy kettős képben.

0208. A  H on . Pest. 1871. április /83 sz, 2.
(Hír). Jókai Mór, Veress Ferenc kolozsvári fényképész műtermében.

0209. K elet. Kolozsvár. 1871. április 13/84 sz, 339.
Veress Ferencz jeles fényképészünk nagy terven töri a fejét, s ez nem kisebb, 
mint a magyar történelmi viseletek fényképekben megörökítése. Veress a 
történelmi adatok útmutatása szerint felöltöztetett négy-öt alakot egy-egy 
albumba állítaná össze, s az élet után így készített 100-150 képből szerkesztené 
egybe az egész magyar história múltját felölelő albumot. Veress tervével útmu
tatásért Mátrai elnökhöz fordult, s ki annak megvalósulása esetén, el nem mu
lasztja Kolozsvárt lakó történészeink és régészeink (Szabó Károly, Kőváry 
László, Finály Henrik, Jakab Elek) közreműködését igénybe venni (...).

0210. K elet. Kolozsvár. 1871. április 13/84 sz, 339.
A kitűnő fényképész Koller közelebbről Besztercéről átrándul városunkban. 
Előre felhívjuk rá a közönség figyelmét.

0211. K elet. Kolozsvár. 1871. április 23/93 sz, 375.
Veress Ferencz fényképészünk közelebbről Münchenbe u tazott, hogy a pho- 
tographia legújabb vívmányaival a helyszínen megismerkedjen.

0212. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1871. április 23/91 sz, 276.
Hirdetés: Sétatér utcában, Veress Ferencz úr házában egy-két nagyobb és két 
kisebb szobából álló nyári lakás, 200 forintért, folyó évi szent Mihály napig 
kiadó.

0213. K elet. Kolozsvár. 1871. április 26/95 sz, 385.
Volt alkalmunk látni a színházi jubileum alkalmával körünkben időzött irodal
mi és művészi celebritásoknak Veress Ferencz fényképtermében készülő pho- 
tographiát. A Jókai-, a Szeredai pár, Szigligeti, Feleky, azon kívül Néb Mária 
és Gödé István képei kivitel tekintetében mi kívánni valót sem hagynak hátra. 
Ezeknek a képeknek egy albumban lenne a helyük (...).
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0214. K elet. Kolozsvár. 1871. május 3/101 sz, 408.
Hirdetés: Stein János papír, író, rajz és festészeti szerek kereskedésében, 
Kolozsvárt, Fő-tér 2-dik szám alatt megvásárolhatók: Olajfestményű képek 
aranyozott kerettel, havonkint 1 Ft. részletfizetéssel, darabja 10 Ft., egyszerre 
fizetve, csak 8 Ft; Erdélyi népviseletek fényképei Kollertől cabinet alakban, 
színezve, darabja 8 kr; Kolozsvár építészeti nevezetességei fényképekben 
Veresstől, kis alakban, darabja 25 kr.
(A hirdetést megismétlik a lap május. 18/114 sz, és június 4/127 számaiban is.)

0215. H a z á n k  s  K ü lfö ld . Pest. 1871. május 18.
(Veress Ferenc fotója Jókairól, m.s.cs.)

0216. K elet. Kolozsvár. 1871. június 4/125 sz, 383.
Vastagh György kinek festményei a berlini kiállításon akkora feltűnést keltet
tek, a nyarat Kolozsvárt fogja eltölteni, családja körében. A lapunk által is 
korábban már ismertetett gyermek csoportja pompásan sikerült photográpiája 
látható Demjén László könyvkereskedésének kirakatába. Vastagh műtermét a 
napokban rendezi be a Híd utca, a „Kék Szőlőhöz” című vendéglő emeletén.

0217. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1871. augusztus 4/175 sz, 537.
A fényképezés gyakorlati használatának egy új módját kezdik alkalmazni azok 
a kereskedő házak, melyek utazó ügynököket foglalkoztatnak, megküldik 
ugyanis az ügynök arcképét, oly hozzátétellel, hogy csak annak adassák hitel, 
ki a fényképnek megfelel.

0218. K ele t. Kolozsvár. 1871. augusztus 6/179 sz, 725.
Besztercei tanár és fényképész Koller Károly, ma érkezett városunkba, célja 
ugyan csak híres népviseleti gyűjteményét az erdélyi magyarokéval, nevezete
sen a kalotaszegiekkel kiegészíteni, de úgy tudjuk, hogy kész megrendelésre 
másokat is lefényképezni.

0219. K elet. Kolozsvár. 1871. augusztus 7/180 sz, 729.
Érdekes fényképek vannak Demjén kirakatában. Ezek Koller tanárnak részint 
népviseleti remekművei, részint színezett képei. Mint értesültünk, a tanár úr a jövő 
héten fogja működését megkezdeni és mintegy 6 héten át itt fölvételeket tenni.

0220. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1871. augusztus 10/180 sz, 552.
Koller Károly remek fényképeinek s chromophotographiáinak sok bámulója 
van Demjén László könyvkereskedésében. Koller néhány napra hazament 
Besztercére (...).



0221. K elet. Kolozsvár. 1871. augusztus 17/187 sz, 757.
Koller tanár tegnap érkezett városunkba, most fényképészeti műtermének 
felállításával van elfoglalva (...). Ez két-három nap alatt elkészül.

0222. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1871. augusztus 21/189 sz, 580.
Koller Károly tanár fényképészeti műtermét, mint említettük, Szén utcában, a 
Krémer féle ház-ban állította fel, s vasárnap megkezdé felvételeit (...) Koller 4 
hétig fog Kolozsvárt mulatni (...)

0223. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1871. augusztus 21/189 sz, 580.
Vastagh György úrtól a következő sorok közlésére kérettünk fel.
Tisztelt Szerkesztő úr!.
Pár hét óta Demjén László úr könyvboltjának kirakatában Koller tanár úrtól 
néhány kitűnő chromophotographia van kiállítva, melyek minden tekintetben 
művészi kivitelűek, s olyan kitűnő ízléssel vannak színezve, hogy e téren nem 
csak nálunk, de külföldön is ritkítják párúkat. Akadnak azonban olyan di
lettáns bírálók is, akik azt hiszik, a chromophotographia színezete nem tartós. 
E véleménnyel szemben ezennel bizonyítom, hogy 7-8 évvel előbb ily nemű 
képeket magam is készítettem, s ezekből ma is több példányra tudok utalni, 
melye egyenként bizonyságai lehetnek annak, hogy amaz állítás legkevésbé 
sem alapos. A chromophotographia 8 évvel ezelőtt pedig korán sem állott azon 
a ponton, oly tökélyre víve, mint azt most Koller úrnál látjuk.

0224. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1871 augusztus 30/128 sz.
Veress Ferencz: Vajon állandó-e a chromophotographia? (Tárcarovat)

0225. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1871. augusztus 31/197 sz, 604.
Veress Ferencz köztiszteletben álló pomológusunk a Kolozsvári K özlöny-ben 
egy tárcacikket eresztett meg, mely a chromophotographiáról értekezik, még 
pedig akkora szerencsével és tapintattal, hogy a leglaikusabb ember is látja, 
mekkora óriási haladást tett azóta mind a fotográfia, mind a chromopho
tographia, mióta Veress Ferencz megtanulta vackort a legfenségesebb körtévé 
nemesíteni. E cikkre egyszerre tíz oldalról vettünk cáfolatot, miután azonban 
a szó Vastagh György urat illeti először, mint kinek lapunkban közölt nyi
latkozata szolgált az említett cikk alapjául, az övét fogjuk közölni, mihelyt 
lapunk teret engedni fogja. Részünkről sajnáljuk, hogy Veress Ferencz úr, ki 
mint pomológus széles Erdélyben ismert, miért ereszkedik oly dolgok cáfo
latába, mely minden kétségen felül áll matematikai igazságként, s csak arra 
szolgál alapot Veress úr rossz embereinek, hogy kenyér irigységet lássanak 
kilógni abból a cikkből, amit mi nem hihetünk el olyan ügyes emberről, ki a 
napsugárból egy pompás emeletes házat photographirozott össze nagy szorga
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lommal, s ki versenytársával szemben tisztelettel hogy elismerje, hogy olyan 
emberrel van dolga Koller tanár úrban, ki őt messze túlszárnyalja, s ki 
művésszé emelkedett ki azon téren, hol Veress úr a gyümölcs nemesítésért 
most csak jobb időtöltés hiányában, mutatja magát (...).

0226. K elet. Kolozsvár. 1871. augusztus 31/199 sz, 805.
Koller fényképész úr ideiglenesen felállított photographia termét oly sűrűn 
látogatja közönségünk, hogy reggel 8-tól, délután 4-ig alig győzi a munkát.

0227. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1871. szeptember 2/199 sz, 610.
Koller műterménél az ostromállapot tovább tart és napról-napra növekszik (...) 
eddig 500 felvételt készített.

0228. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1871. szeptember 2/199 sz, 609.
Vastagh György: Veress úr és a chromophotographia.
Válaszul Veress Ferencz úrnak a Kolozsvári Közlönyben írt cikkére, melyben 
egy rossz tulajdonság mellett, egy igaz mondás is rejlik szolgáljanak a 
következők: A rossz tulajdonság az irigység hangjából olvasható ki. Az igazság 
abban rejlik, hogy Veress Ferencz úr maga is beismeri, mi szerint nem ért a fes
tészethez, s ha ezt nem is hittük volna, cikke elolvasása után legott meg
győződhetünk volna vallomása igaz voltáról. Miként jön az, hogy mindez után 
Veress Ferencz úr ítéletet mond a chromophotographiáról, mi a festészethez 
tartozik (...).

0229. K elet. Kolozsvár. 1871. szeptember 2/201 sz, 813.
Koller tanár úr, midőn a Nőegylet kiállítást rendez, Kolozsvári felvételeiből 
szintén szándékszik itt egy kiállítást rendezni.

0230. K elet. Kolozsvár. 1871. szeptember 3/202 sz, 817.
A Magyar Polgárban, illetőleg a Kolozsvári Közlönyben keményen összekap
tak Koller úr chromophotographiái fölött. Csak annyi megjegyzésünk van az 
egészre, hogy a festészetnél ép oly kevéssé szeretjük a vastag színezést, mint a 
fényképész chromographiákon a sárgát, mely az irigység színe. Szerencsére, 
hogy a polémiába mindkettő hatását gyöngíti az ellentétes állítások zöld hát
tere.

0231. Kelet. K o lo zsvá r . 1871. szeptember 7/204 sz, 828.
Koller fényképész, ki kitűnő színes fényképeivel máris oly sok elismerést vívott 
ki magának (...). Itt említjük meg, hogy ama vita melyről Vastagh és Veress 
között van (...), újabb fordulatot vön, mennyiben Koller tanár a M agyar 
Polgárban nyílt levelet tesz közzé, s érdemleges vitára hívja föl Veress 
Ferencet, még pedig a tárgy szakszerűségénél fogva, nem a politikai lapok, 
hanem valamely szakközlöny hasábjain.



0232. K ele t. Kolozsvár. 1871. szeptember 23/218 sz, 881.
Mint halljuk, Koller tanár úr Marosvásárhelyre is átrándul a székely népviselet 
tanulmányozása által is ki akarván egészíteni Ethnographiai gazdag 
gyűjteményét.

0233. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1871. szeptember 30/222 sz, 680.
Koller jeles fényképész és festő bevégezte Kolozsvárt felvételeit, s tegnap visz- 
szautazott Besztercére, hogy hozzá foghasson a roppant nagy számú megren
delések elkészítéséhez (...)

0234. K elet. Kolozsvár. 1871. október 20/241 sz, 937.
Mint halljuk, Veress Ferencz „Kolozsvári szépek” albumát készül kiadni. Azt 
hisszük, ez album sok lapból fog állni, ha címét ki akarjuk érdemelni.

0235. K ele t. Kolozsvár. 1871. november 3/252 sz, 1017.
Koller képei, melyeket a Nőegylet tárlatára küld, holnaptól kezdve szintén 
láthatók lesznek a kiállításon.

0236. K elet. Kolozsvár. 1871. november 23/269 sz, 1081.
nn: Magyar művészek külföldön.
(...) Munkácsy a weimari akadémián fog tanítani (...) Zichy Mihály 
Szentpéterváron (...). A román fejedelmi udvar festésze szintén magyar 
Szathmári Károly.

1872.

0237. Kelet. K o lo zsvá r . 1872. február 1/25 sz, 99.
Veress Ferencz Csapó bazárjának kirakatában látható új fényképei valóban 
meglepő szépek, s fényes bizonyítékai annak, hogy fényképészünk a 
fényképészet minden újabb jelenségeit éber figyelemmel kíséri. Több ismert 
alak igen szép kivitelű arcképe közt ott látni Kovács Gyuláét színezve, s egy 
kedves gyermekcsoportot rococo öltözetbe.

0238. K elet. Kolozsvár. 1872. február 8/30 sz, 111.
Fényképészeti haviközlönyt magyar és német nyelven indít meg Kozma 
Ferencz és Goszlet István fé n y k é p é s z e ti  L a p o k ” lesz a címe. A szerkesztők 
Kecskeméti Mihály és Hirschhauter Rudolf.

0239. K o lo zsv á r i K ö z lö n y . Kolozsvár. 1872. március 27/70 sz.
Veress Ferencz: A fénynyomatról.
Folytatás: 1872. március 29/72 sz. és március 31/74 sz.
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Hirdetés: Fénynyomatú képet mellékeltünk mai számunkhoz, hogy t. olvasóink 
Veress Ferencz jeles kolozsvári fényképész ezen legújabb és nagybecsű 
találmányával megismerkedhessenek.
1872. március 31/74 sz: (...) Ember és állatorvos, valamint másnemű tan-, és 
kézikönyvekbe ábrákul szolgálható legjelesebb készítmények (preparátumok) 
hasonló nagyságban, vagy górcső által nagyítva számtalan fénynyomatokban 
előállíthatok. Földrajzok, térképek, tervrajzok stb., a minek készítése, vagy 
nagyítása kőre metszve, a metszőnek heti, havi, vagy éppen egy évi idő is kí
vántatik, és néha még ily huzamos idő után is a pontos hasonlóság hiányos: 
fénynyomat kezelés utján hasonlíthatatlanul rövidebb idő alatt, s azonos pon
tossággal sokszorosíthatók. Városok, megyék, sőt egész ország története 
megírásához okvetlenül szükséges élethű képek állíthatni elő, a melyek 
állandósága nem idő és körülmény szerinti, mint a vegytani sók által előállított 
közönséges fényképekéi, hanem, mint könyveink betűi késő ivadékaink 
számára (emberi fogalom szerint) örök időre állandóak. Csöndes, magányos 
kísérleteim között néha elgondoltam, lesz-e valaha kellő sikere az éjeket sok
szor nappallá tett költséges fáradságaimnak? Kevés re-mény biztatott. Tíz, 
tizenöt évekkel ezelőtt, mikor majd semmit sem tudtam, támadtak egyesek, kik 
e téren tenni, hatni, áldozni valának készen, ma midőn hasznos és maradandó 
műveket lehetne előállítani, a szép és hasznos dolgokra áldozni kész egyesek 
kihaltak, a kik pedig most élnek e téren a tenni vágy halt ki belőlük. Hazánk 
történeti nevezetességeinek fénynyomatokban megörökítése, ezek mellé a 
szöveg megírása, egyesek anyagi áldozatkézsége nem is lenne elegendő, ezen vál
lalat sikere tetemes költséggel biztosítható, minélfogva együttes erővel 
közremüködőleg községek, városok és megyék lehetnének leginkább hivatva rá.

0240. B ih a r . Nagyvárad. 1872. május 16.
Mezey Lajos fényképészeti műterméből olyan gyönyörű csoportkép került ki, 
mely minden dicséretnél fennebb hirdeti a szakbani jelességét. A csoport 
főszemélye a nemrég városunkba időzött Ábrányi Kornél, ki körül helybeli 
barátai és tisztelői, mint egy füzér csoportosulnak.

0241. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1872. május 18/113 sz.
Veress Ferencz: A fényképészet, mint segédeszköz.
Folytatás: 1872. május 19/114 sz.
(Szorgalmazza a lap, hogy a bűnözés ellen készítsenek fényképes adattárakat, 
a városok alapítsanak Központi Fényirodákat, stb.- m.s.cs.)

0242. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1872. július 13/158 sz.
A fényképezés alkalmazásának egy új neme jött divatba Amerikába. Ugyanis a 
megholtak fényképei sírkövekre alkalmaztatnak. E fényképek különböző 
nagyságúak. Vannak közöttük látogatójegy és életnagyságúak. A kép vagy



egyszerűen üveg alatt a sírkőre függesztik, vagy egy külön tabernaculum szerű 
hely készíttetik számára, melynek előrésze vasráccsal van ellátva. A képek alatt 
a meghalt neve áll, születési és halálozási éveivel, s néha egy pár sornyi verssel 
együtt. E szokás csakhamar elterjedt, s némely családi sírboltokon egész arc
képgyűjteményeket lehet látni (...). A fényképek leginkább porcelánra vannak 
felvéve, s állítólag évszázadokkal daccolnak.

0243.  K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1872. július 13/158 sz.
nn: A londoni tárlatról. (Tárca)
(..) Fényképek tekintetében a kiállítás nem gazdag, nem is mutathat kiváló 
példányokat. Általában a londoni fényképészek, bár drágák, mint bárhol 
másutt, nem állnak valami magas fokon, s pesti fényképészeink bátran kiállják 
velük a versenyt (...).
Hir: A fényképészet alkalmazásának egy új neme jött divatba. Ugyanis a 
megholtak fényképei sírkövekre alkalmaztatnak. E fényképek különböző 
nagyságúak Vannak közönséges látogatójegy és életnagyságúak is. A kép vagy 
egyszerűen üveg alatt a sírkőre függesztik, vagy egy külön tabernaculum szerű 
hely készíttetik számára, melynek előrésze vasráccsal van ellátva. A képek alatt 
a meghalt neve áll, születési és halálozási idejével, s néha egy pár sornyi vers
sel (...) A fényképek inkább porcelánra vannak felvéve s állítólag 
évszázadokkal daccolnak.

0244. K elet. Kolozsvár. 1872. július 15/160 sz, 659.
A fényképészet alkalmazásának egy újabb neme jött divatba. Ugyanis a 
megholtak fényképei a sírkövekre alkalmaztatnak. E fényképek különböző 
nagyságúak. Vannak közönséges látogató-jegy, s életnagyságúak is. A kép vagy 
egyszerűen üveg alatt a sírköre függesztik, vagy egy külön tabernaculumszerű 
hely készíttetik számára, melynek előrésze vasráccsal van ellátva. A képek alatt 
a meghalt neve, születési és halálozási idejével, s néha egy pár sornyi verssel 
együtt. E szokás csakhamar elterjedt, s némely családi sírboltokon egész arc
képgyűjteményeket lehet látni, melynek mindennemű korú és nagyságú 
alakokat tüntetnek elő. A fényképek leginkább porcelánra vannak felvéve, s 
állítólag évszázadokkal daccolnak.

0245. K elet. Kolozsvár. 1872. július 19/164 sz, 473.
nn: Egy ifjú hős. (Zeyk Domokos 1848-49-es tisztről)

0246. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1872. augusztus 7/179. sz.
Id. Zeyk Miklós kéziratait most rendezik sajtó alá. A nevezetes férfiú 
szerényen, visszavonultan élt, de kitűnő tehetségekkel bíró egyén volt. A pho- 
tographiát, a fametszetek galunoplastikai pótlását állítólag előbb találta föl, 
mint a külföld, s egy külön gyorsírászati rendszert is alkotott.



0247. K elet. Kolozsvár. 1872. augusztus 13/185 sz, 758.
A milleneumi képtár kitűnőbb darabjait hír szerint lefényképezted a kul
tuszminiszter, s albumot állítanak belőle össze (...). Azon neme, melyet itt 
használni akarnak, az úgy nevezett Photolitographia, mely egészen új 
találmány, vagy helyesebben tökéletesítés. E módon fényképezte le a 
Margitszigetet Beszédes, Esztergomi fényképész a Belga királynő számára. 
József főherceg általa készített a szigetről néhány nagyobb képet a bécsi kiál
lítás számára.

0248. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1872 augusztus 14/185 sz.
Koller Károly jeles fényképeit közelebbről ismét arany éremmel jutalmazták 
meg a párizsi kiállításon. Ausztria és Magyarország részéről e kitüntetésben 
csak Koller és Luchard részesültek. Koller képeit ez úttal a hatodikszor mél
tatták világversenyeken kitüntetésekkel.
Kapcsolatban e hírrel megemlítjük, hogy Koller pár napot Kolozsvárott mula
tott, s azon örvendetes hírrel lepte meg barátait s általuk az összes közösséget, 
hogy műtermét végleg Kolozsvárra fogja tenni.

0249. K elet. Kolozsvár. 1872. augusztus 15/187 sz, 767.
Koller Károly, kinek gyönyörű színfényképei nem egy termét ékesítik 
Kolozsvárnak is, a napokban Pestre és Bécsbe megy magasabb meghívás 
folytán, egy nagyobb munka elvégzésére.

0250. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1872. szeptember 12/208 sz.
Helybeli polgár, aranyműves Buday Károly a maga, sógorasszonya özvegy 
Beron Mátyásné, született Pap Éva és fia Veress Ferencz és ennek nője, Stein 
Jozefa és gyermekei (...) fájó szívvel jelenti, hogy életének örömben és fáj
dalomban hű osztó társa, forrón szeretett nője Pap Zsuzsanna, életének 56-ik, 
boldog házasságuk 22-ik évében (...) folyó hó 8-án elhunyt.

0251. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1872. október 9/231 sz.
A kecskeméti kiállításon kitüntetett iparosok között (...) Veress Ferencz nagy 
szorgalommal és tökéllyel kiállított fényképei- és fénynyomataiért ezüst 
érdemrenddel tüntetett ki.

0252. K elt. Kolozsvár. 1872. október 10/233 sz, 945.
A Kecskeméti Iparmű Kiállításra küldött iparművekért a kolozsvári iparosok a 
következőképpen jutalmaztattak:
(...) Veress Ferencz fényképész - ezüstérem.
Kelet. 1872. december 28/298 sz. 1210. (...) most érkezett meg Veress kitün
tetése.
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0253. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1872. október 27/248 sz.
A photographiák némelykor sokba kerülnek. Néhány nap óta bizonyos 
kóborgó németek színes photographiái képeit egészen körülveszik 
kávéházainkban a fiatalok (...)

0254. K elet. Kolozsvár. 1872. november 13/261 sz, 1059.
nn: Bukarest fogadói.
(...) Nagyobbak, mint a pestiek, írja Vadnay László, aki közelebbről keleten 
utazván, tapasztalatait érdekes és élénk tárcában írja le a H o n -ban. 
Bukarestről ezeket írja: Bukarestben, Bécs után, alkalmist a legtöbb magyar 
ember lakik. Rövid idő alatt találkozunk itt magyar ügyvéddel, lelkésszel, 
orvossal, vendéglőssel. A legismertebb fényképírót itt Szathmáry Károlynak 
hívják (jó híréről ismert itthon is), a legelső könyvkerekedés cégén Szöllössy 
név áll, s a jobb hotelek egyikének Lázár a gazdája. Természetesen hozzá szál- 
lunk, a főpincér, szobalány, ételhordó, mind magyarul beszél velünk (...).

0255. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1872. november 15/262 sz.
A jeles Koller Károly ki fényképei, s különösen pompás chromophotographiái 
egész Európában feltűnést okoznak, e napokban járta meg Toroczkót és 
környékét, hogy ritka szép ethnographiai gyűjteménye számára új képeket ve
gyen fel. Koller, mint tudjuk, a kormánytól nyert egy megbízatást egy album 
összeállítására, mely csupán 8 lapból fog állni (...), s ezt a bécsi világkiállítás 
részére készíti el (...). Mint tudjuk, Veress Ferencz úr is dolgozik egy albumon, 
mely szépen sikerült tájkép és népviseleteket fog ábrázolni. Veress úrnak e 
gyűjteménye szintén a kiállításra fog küldeni.

0256. Kelet. K o lo zsvá r . 1872. november 19/266 sz, 1076.
Erdélyi jelesebb fényképészek kormánymegbízatás következtében, szintén 
készítenek ethnographiai képeket a bécsi kiállításra. Veress Ferencz 
tájképeiből nagy albumot állít össze. Koller pedig színezett nagy lapon 
Toroczkót ék környékét vette föl. Ugyancsak Kollert a magyar urak azzal 
bízták meg, hogy erdélyi népviseleti képeiből hat albumot állítson össze, hat 
európai uralkodó részére.

0257. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1872. november 21/268 sz.
Erdély nevezetesebb fényképészei kormány megbízásból ethnographiai 
képeket készítenek a világtárlatra, Veress Ferencz tájképekből nagy albumot 
állít össze, Koller Károly pedig nyolc színezett nagy lapon, a legszebb tájakat 
állítja össze. Koller továbbra 6 díszes albumot szándékszik Erdély népviseleti 
képeiből összeállítani, melyeket hat európai uralkodónak fog elküldeni.
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0258. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1872. november 23/270 sz.
Veress fényképészünk városunk szebb s nevezetesebb épületeinek 
lefényképezésével foglalkozik már több nap óta. Valószínűleg albuma 
számára, melyet a világkiállításra fog elküldeni.

0259. Magyar Polgár. K o lo zsvá r . 1872. december 1/276 sz.
Veress Ferencz fényképészünk egy gyönyörű képgyűjteményét volt alkalmunk 
végig lapozni. Nevezett Művész hazánkfia ugyanis erdélyi részek nevezetesebb 
tájait, a Körös és az Aranyos völgyét, Toroczkó vidékét, Hunyad megye külön
böző pontjait, a keleti vasút festői részeit lefényképezve igen sikerült nagy fólió 
alakú photograph lapon készítette el, s a mintegy 100 képből álló gyűjteményt 
a bécsi kiállításon szándékszik közszemlére kitenni. A képek nagy alakja még 
fokozza a kiállítási tökélyt úgy, hogy a legkisebb részletig finoman kivitt lapok 
majdnem sztereokopikus arányokban tüntetik fel az elragadó táj részleteket. A 
gyűjtemény értékét még az a körülmény is fokozza, hogy néhány lap photó- 
lythograpihai utján van előállítva, s tudtunkra ez első kísérlet hazánkban ez új 
találmány kivitelezésére. Meg vagyunk győződve, hogy a kiállítás látogatói e 
képek után mind országrészünk természeti szépségeiről, mind fényképészetünk 
nagy fejletségéről előnyős meggyőződést fog szerezni, Veress Ferencz pedig 
méltán büszke lehet rá, hogy e nagy anyagi áldozattal járó munka által hazánk 
culturalis fejlődésének történetével nevét kapcsolatba hozta.

0260. B ih a r . Nagyvárad. 1872. december 14.
Mezey Lajos derék polgártársunk fényképészeti műterméből legközelebb egy 
kitűnően sikerült csoportkép fog kikerülni, mely a megtekintésre valóban 
érdemes. A helybeli községi tanítótestület összes tagjai vannak azon hűn talál
va, és ügyesen csoportosítva.

0261. Magyar Polgár. K o lo zsvá r . 1872. december 25/296 sz.
Kik érdekes és szép karácsonyi és újévi ajándékra vágynak, Demjén László 
egyetemi könyv-táros kirakatában látható Koller-féle kitűnően sikerült 
fényképei. A napokban egy új szállítmány érkezett, mely a Toroczkó és 
szentlászlói festői nép viseletét tünteti fel. Ott láthatni Vastagh György 
„Gombaszedő cigánylány” nagy s remek olajfestésű képének Koller által 
eszközölt fénykép másolatát (...)

1873.

0262. J ó n á s  L a p ja . Kolozsvár. 1873. február 9/6 sz, 48.
Veress Ferencz fényképész tegnapelőtt megkezdte a Nőegylet bálján bemuta
tott képletek lefényképezését (...).



0263. Kelet. Kolozsvár. 1873. február 9/33 sz, 135.
(Barabás M iklós és veje D em jén  László  kolozsvári könyvkereskedő pere) 
„Perlekedési fényképek” címmel, előállította Márkosfalvi Barabás Miklós 
fényképész és festész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, pesti 
köztiszteletben álló háztulajdonos. Az eredeti okmányok után szóról-szóra, 
kézirat gyanánt lenyomtatva. I. Közlemény jegyzékekkel, Kolozsvár, 1873. 
című röpiratot vettük, Demjén aláírásával. A röpirat egy nagy pör leírását tar
talmazza. (Demjén időközben elvált Barabás leányától, innen a per -  m.s.cs.)

0264. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1873. február 12/35 sz.
Veress Ferencz kitűnő fényképészünk a Nőegylet által rendezett bálban bemu
tatottjelmezes képleteket egyenként mesteri fényképeivel meg fogja örökíteni.

0265. Kelet. Kolozsvár. 1873. február 27/48 sz, 195.
Schivert festő és fényképész, Nagy Szebenben a bécsi világkiállításra 
kiküldendő műtárgyait 8 napra közszemlére fogja kitenni.

0266. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1873. március 6/54 sz.
A közteleken, az ipar és ethnographiai kiállításon három darab csodaszép 
színes fényrajz látható. Koller, a híres besztercei fényképész készítette, az egyik 
torockói magyar parasztot, a másik kolozsmegyei magyarokat, a harmadik 
szász párt ábrázol (...).

0267. Kelet. Kolozsvár. 1873. március 8/56 sz, 229. 
nn: Cromophotographiák.
Pesten, a köztelken az ipar és néprajzi kiállításra három darab csodálatos 
színes fényrajz érkezett. Koller Károly készítette a 15 éremmel jutalmazott 
besztercei fényképíró, kinek cromofotographiai páratlanok. Az egyik kép 
torockói, kolozsmegyei magyarokat, a harmadik hermányi szászokat ábrázol.

0268. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1873. április 6/80 sz.
Buday Károly aranyműves, városunk jóhírű polgára - ki a „zálogháznál” mint 
becslő fáradozott az utóbbi időben - tegnap jobb életre szenderült.

0269. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. április 11/ 84 sz.
A jeles Koller tegnap vitte magával a bécsi világkiállításra szánt fényképeit (...).

0270. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. május 3/101 sz.
A jeles Koller gyönyörű fényképeiről ír a Pesti N apló  bécsi levelezője (...) „A 
magyar osztály keleti szárny csarnokának legérdekesebb látnivalói a fényképek 
(...). Eddig csak három fényképészünk küldeménye van felállítva. Koller tanár
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Besztercéről, Schecker Pestről és Ruprecht Sopronból. Az első Koller tanár 
volt. Személyesen rendezi művészetének e csemetéit, két egymásnak szemben 
álló oldalfalat foglalnak el képei. Az egyiken 24 csinos keretű kép függ, 
leginkább oláh és szász népcsoportozatok (...) szemben levő falon festett képei 
függnek (...). Mi csak annyit jegyzünk meg, hogy Koller lakását Besztercéről 
Kolozsvárra fogja áttenni a jövő tavasszal.

0271. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. május 27/120 sz.
Jeles fényképészünk Tauffer Gyula folyó hó 28-án indul, többoldali felszólításnak 
engedve Zilahra, és így tovább Erdélynek több kisebb városában fog körutat tenni.

0272. K ele t. Kolozsvár. 1873. május 28/121 sz, 487.
Jeles fényképészünk, Tauffer Gyula, folyó hó 20-án indul Zilahra, hol egy ide
iglenes műtermet fog felállítani.

0273. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. június 8/130 sz.
Bécsi levelezőnk írja, hogy Veress Ferencz szép fényképeit csak közelebbről 
lehetett kiállítani az össze-visszahányt csomagok közül, helyet pedig éppen 
nem kapott ott, hol e sok áldozatba került gyűjtemény megérdemelte volna. 
Valóban bosszantó, midőn az egyesek áldozatkézségét s nemes buzgalmát így 
honorálják éppen azok, kik annak idején annyit sarkalták a kiállításra iparo
sainkat s művészeinket. Veress fényképei összesen, és egyenként szépen si
kerültek, s a nagy versenyben is kiválik értékük. Egy ily tájkép gyűjtemény 
régen hiányzott, s Veress Ferencz nagyon jó szolgálatot tenne, ha albumokba 
állítaná össze, s esetleg magyarázó szövegekkel is ellátná. Nem gyakoriak 
ugyan külföldi vendégeink, de ezek is szívesen fogadnák az ily szép kivitelű 
fényképeket.

0274. Vasárnapi Újság. Budapest. 1873. június, (képes melléklettel)
Hír - Veress Ferenc képeinek bécsi bemutatójáról.

0275. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1873. június 27/145 sz.
Koller jeles fényképészünk a Nemzetközi Kiállítási Bizottság XII. csoportjá
nak (grafikus művészetek) Juror helyettesévé választottak meg. Kapcsolatban 
e hírrel megemlítjük, hogy Kollertől a /The Illustrated London News/ a 
világhírű illusztrált angol lap engedélyt szerzett, hogy „Thoroczkai bánya
munkások,, című nagy fényképét hasábjain leközölhesse (...) Koller a napok
ban Bécsbe fog maradni, s ott szabad idejében chropmophotographiákat fog 
készíteni (...)

0276. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. június 29/147 sz.
Koller jeles fényképei az egész bécsi kiállításon a legszebbek és legsikerül
tebbek. Erre vonatkozóan ír a R eform  bécsi tudósítója (...)
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0277. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. augusztus 23/192 sz.
Koller Károly a most már országszerte - helyesebben szólva - Európa szerte 
ismert fényképész, a bécsi világkiállításon a legelső érmek egyikét (Medaille für 
guten Gesmackh) nyerte. Magyarországon senki sem nyert ilyent és 
Ausztriában is csak négyen kaptak: dr. Székely, ki Bécsben dolgozik, Jagemann, 
Angerer és Adele. Veress Ferencz helybeli fényképészünk (...) tájképeiért har
madrendű érmet (Verdienst Medaille) nyert.

0278. Jón ás L apja . Kolozsvár. 1873. augusztus 24/34 sz.
Koller Károly a most már országszerte - helyesebben szólva - Európa szerte 
ismert jeles fényképész, a bécsi világkiállításon a legelső érmek egyikét ( Medail
le für guten geschmach) nyerte. Meg kell jegyezzük, hogy Magyarországon és 
az erdélyi részekben ő kívüle senki sem nyert ekkora kitüntetést, s az egész 
Ausztriában, csak 4 fényképész kapott. Dr. Székely (Bécsben van műterme), 
Jagemann, Angerer, és Adele. E hírrel kapcsolatba megjegyezzük, hogy Veress 
Ferencz helybeli fényképész csinosan és szorgalmasan kiállított tájképeiért har
madrendű érmet (Verdiest Medaille) nyert.

0279. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. augusztus 29/197 sz.
A bécsi kiállításon Koller Károly Besztercéről - Jó ízlés Érmet, Schivert Albert 
Nagyszebenből Dicsérő Oklevelet, Veress Ferencz Érdem Érmet nyert (..).

0280. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1973. október 14/235 sz.
Koller Károly művész hazánkfia a bécsi világkiállításon exponált chromopho- 
tographái közül báró Wesselényi Miklósné, született Bánffy Ágnes bárónő 
arcképét a Stuttgarti Múzeum megvette, mintaképül az ottani tanodák részére. 
Egy másik példányt (népviseletet ábrázolót) Ferenczi Ida vásárolta meg (...).

0281. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1873. október 15/236 sz.
Koller Károly végkép Kolozsvárra fogja áttenni fényképészeti műtermét, 
melynek építéséhez még talán az ősz folyamán hozzá fognak. Mint egy magán
levélből olvassuk Koller jelenleg Bécsben annyira el van halmozva munkával, 
hogy újabh megrendeléseket már el sem fogad. Jelenleg Párizs, London és 
Amerika megrendeléseinek tesz eleget.

0282. Kelet. Kolozsvár. 1873. október 17/237 sz, 956.
Schrecher fényképésztől a würtembergi király megrendelte a világkiállításon 
kiállított magyar szépek albumának egy példányát aquarel színekben.

0283. Kelet. Kolozsvár. 1873. október 24/243 sz, 988.
Koller Károly besztercei fényképészről elismerően nyilatkozik N. Illustration. 
Zeitung. Az ő erdélyi jelmezképei a kiállításokon, a világ bámulatát vonta
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magára. E képeket a.londoni kristály palota igazgatója vette meg, br. 
Wesselényi Miklósnénak igazán gyönyörű chromofotographiáját pedig a wüt- 
tenbergi múzeum számára vásároltatott meg.

0284. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1873. december 2/276 sz.
Koller Károly jeles fényképészünk a tavasz felé lakását - nem mint, ahogy a 
lapok írták, Pestre - hanem ide Kolozsvárra teszi át. Meg kívánjuk említeni, 
hogy Koller barátunk a napokban ismét egy első rangú érmet nyert a londoni 
fényképkiállításon.

1874.

0285. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1874. január 14/10 sz.
Urlaky János 1848-iki honvédtiszt, később festő, a napokban meghalt 
Budapesten. Mint a boldogult egyik barátja értesíti lapunkat, Urlaky roppant 
nyomor és ínségben pusztult el a főváros humanismus falai között. Urlaky, 
mint tudjuk, kolozsvári születésű volt.

0286. T á rsa d a lo m . Kolozsvár. 1874. január 17/3 sz, 70.
Urlaky János 48-ki honvédtiszt, s később festő, Budapesten meghalt.

0287. K ele t. Kolozsvár. 1874. január 21/16 sz, 67.
nn: Békésy József chromophotohraphiai.
A piacsori dr. Incze-ház kapuja elé sok nézőt gyűjt egy új fénykép-kirakat, 
melyben az eléggé sikerült setét képek mellett két chromophotographia is 
látható. Mióta Koller ez gyönyörű fény-képezési módot oly kitűnő sikerrel 
gyakorolja, a közönséges fényképek majdnem teljesen elvesztették érdekelt
ségüket. Annál jobban örülhetünk tehát, hogy városunkban is megvan a 
kezdeményezés e téren nézve, s valóban Békésy József úr említett készít
ményeiről dicsérettel szólhatunk, melyek szép kiállításuk mellett, még feltűnő 
jutányos árok is előnyösen ajánl. Felhívjuk az érdeklődő közönség figyelmét e 
kirakatra, s Békésy úrnak minél több munkát kívánunk.

0288. K ele t Kolozsvár. 1874. március 4/51 sz, 197.
Csapó bazárjának kirakatában jeles Veress Ferencz állította közszemlére az 
évek során általa készített ismertebb alakok arcképeit (...).

0289. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1874. március 6/53 sz.
Veress Ferencz fényképészünk, mintegy 40.000 fényképet adott át Csapó 
Sándornak elárusítás véget. E képek most közszemlére vannak kitéve, s rop
pant keletnek örvendenek olcsóságuk miatt. E képek leginkább azért érdeklik 
a közönséget, mert olyanok is vannak köztük, melyek ma már egészen ritkasá
got képeznek, egy vagy más tekintetbe (...) A képek darabja csak 10 kr.



0290. T á rsa d a lo m . Kolozsvár. 1874. március 7/10 sz, 234-235.
Csapó kirakata előtt pár nap óta ember-ember hátán nézi a Veress által eladás 
végett kifüggesztett fényképeket. A 10-12 év alatt levett és megmaradt képek 
ezek (...). Sokan, főleg nők és hiú emberek, haragusznak Veressre a képek 
árusításáért, nem tartván feljogosultnak erre.

0291. K ele t. Kolozsvár. 1874. március 8/55 sz, 213.
Csapó Sándor, mint halljuk, Veress Ferencz 15-20 év alatt összegyűjtött 
fényképeit oly célból vásárolta meg, hogy kik eddig nála fényképeiket meg nem 
kapták, derék kereskedőnk kirakatából saját arcképét jutányosán mindenki 
megvásárolhassa.

0293. K elt. Kolozsvár. 1874. március 18/63 sz, 241.
(..) Veress Ferenc képeinek nagy részét az utóbbi napokban a kirakatból 
kivette, s ha valaki most már arcképéhez kíván jutni, egész fél napot kell 
kereséssel eltöltenie, míg reá akad (...).

0294. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1874. április 22/90 sz.
Idősebb Zeyk Miklós hátrahagyott irományaiból Tettei Nándor és Társa két 
érdekes kötetet adott sajtó alá, Zeyk Ádám rendelése után. Az első kötet már 
megjelent (...). A kiadók a mű és írójára vonatkozólag a következőket írják. E 
férfiú a királyhágontuli rész egyik kitűnősége volt, kiről egy negyedévszázad 
előtt azt állítják, hogy agyában egy tudományos akadémiát képviselt, s róla 
többek között Salamon Ferencz kitűnő publicistánk, ki a boldogultnak egyik 
tanítványa volt, ezeket mondja: Azon közművelődési vagyon közt, mely Nagy- 
Enyed 1849 január 6-i fölégetésével odaveszett, egyik nagy értékű és örökre 
pótolhatatlan vesztesége volt id. Zeyk Miklósnak kéziratban, nyomtatásra 
készen álló összes munkái. Ezen kitűnő természet-tudós a világirodalom min
den nevezetesebb részében szintoly jártas, mint számos iparág titkait nemcsak 
elméletben ismerő, hanem sajátkezüleg is többeket gyakorolt férfiú bámulat 
tárgya volt mindenki előtt, a ki őt látta s annyival inkább bámulták, mivel az 
1848 táján már 70 körül járt agg a kevésbé koros férfiak emlékezetét meghal
adott idők óta a betegségig gyenge testalkatú volt - mellbeteg, ki csak suttogva 
tudott beszélni. Hosszú időn át nem járt túl azon ház udvarán mely experi
mentumainak, könyvbúvárlatainak észleleteinek és elmélkedéseinek helye 
volt. Ha ismerősei bámulták végtelennek tűnő ismereteit, annál még jobban 
kellett bámulni az agg, a beteg, a világtól félreismert vagy alig ismert s látszólag 
mintegy hiába fáradozó férfiú példátlan életvidorságát, szeretetével mindent 
beölelni látszó lelkületét. A magas, roppantul vézna, első pillanatra csaknem 
kísérteties alak arca, szemei a legsympatikusabb és megnyerőbb kifejezései 
vonzottak magukhoz gyermeket és meglett embert, nőt és férfit, s a míveltség 
legkülönbözőbb fokán álló embert egyaránt. (...).



0295. Kelet. Kolozsvár. 1874. április 23/91 sz, 353.
Zeyk Miklós hátrahagyott irományainak első szállítmánya egy vaskos kötetbe 
épen most jelent meg Teleki Sándor és Társainál Budapesten. Az erdélyi 
országrészekben egykor jól ismert agg philosophus egy egész élet gondolkodási 
eseményeit tette le e raphsodikus jegyzetben, sajátságos, de rendkívül tartal
mas lélekbe engedvén e gondolat szikrák útján pillantani (...).

0296. Magyar Polgár. Kolozsvár. 1874. május 1/98 sz.
Özvegy gróf Kornis Zsigmondné, született báró Györffy Berta, Graffel 
Józsefné, született báró Györffy Róza. Graffel József, özv. báró Györffy 
Károlyné, született Splényi Emma gyermekeivel: Samu és Katával, valamint 
Petrichevits Horváth Borbála, mély bánattal tudatják feledhetetlen jó és édes 
anyjuk, illetőleg anyósuk, nagyanyjuk, és testvérük, özv. lozsárdi báró Györffy 
Sámuelné, született Petrichevits Horváth Karolina, folyó hó 24-én, d.u. 4 óra.

0297. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1874. május 6/102 sz.
Koller fényképész e napokban Budapestre érkezik, s pár hetet fog ott tölteni. 
A megrendelések Koller számára már is nagy számba érkeznek Borsos fény
képészhez, kinek műtermében kitűnő chromophotografusunk dolgozni fog.

0298. Társadalom . Kolozsvár. 1874. május 11/19 sz. 456.
Koller Károly híres fényképészünk néhány hétig Budapesten marad. Borsos 
fényképésznél chromofotográfiákat készít.

0299. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1874. május 12/107 sz.
Tauffer Gyula jóhírű fényképészünk fényirodáját az óvárban egész újonnan 
berendezte s társulva, Veress Gyulával műtermét e napokban nyitja meg.

0300. T ársadalom . Kolozsvár. 1874. május 16/20 sz, 480.
(...) Koller a bécsi kiállításon kitüntetett nagyobb ethnographiai gyűjteményét 
az Iparmúze-umnak ajándékozta (...).

0301. M agyar P olgár. Kolozsvár. 1874. június 10/129 sz.
Tauffer és Veress Gyula fényképtermüket újból berendezték az Óvárban, s 
nemcsak jutányos, de csinos képeket is állítanak ki. Ajáljuk a közönség 
figyelmébe (...).
Hirdetés: TAUFFER ÉS VERESS GYULA / egész újonnan berendezett és 
legújabb szerkezetű műeszközökkel berendezett/ F É N Y IR O D Á J U K A T  
/ Óvár, Tauffer József-ház / a napokban megnyitották, s azt a nagyérdemű helyi 
és vidéki közönség szíves figyelmébe ajánlják. / Becses látogatásokat elfogad
nak reggeli 9 órától délután három óráig. / A legjutányosabban szabott árakért



eszközöltetnek a felvételek, visit, cabinet, és nagyobb alakban, úgyszintén 
egyes - kettősben és csoportokban, valamint gyermekekről és halottakról.
(A hirdetés megjelent a lap június 15 -iki 133-as számában is. - m.s.cs.)

0302. Kelet. Kolozsvár. 1874. június 24/141 sz, 573.
Jules Gabriel Janin halála. (Ő volt a daguerotipia feltalálásának első tudósító
ja. -  m.s.cs.)
Egy versaillesi távirat jelenti, hogy Jules Janin, az akadémia tagja, a francia tár
caírók fejedelme, folyó hó 19-én meghalt. (Temetéséről: Kelet június 27/144 sz, 
549.) Passy egyik templomába temették el, Victor Hugó, Dumas mellé (...)

0303. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1874. augusztus 12/182 sz.
Nn: Petőfi arcképéről.
A közönség mintegy 15 különböző arcképét ismeri már Petőfinek, de ezek 
közül sok annyira eltér egymástól, mintha egészen más alakot ábrázolna. 
Petőfi hátrahagyott emlékei között volt egy daguerotyp is, mely darab ideig 
eltűnt, most azonban erről a következőket olvassuk a Pozsonyvidéki L a p o k 
ban. Beszédes Sándor esztergomi jeles fényképész Petőfi elhunyt fiának, 
Zoltánnak hagyatékából napfényre került, s a fővárosi sajtó által közelebbről 
említett daguerotyp képéről készít jelenleg nagyítót alakú fényképeket Aigner 
budapesti könyvárus számára. A nagy és fényes nevű költőt ábrázoló kép 
meglehetősen szerény külsejű és homályos. A kopott, kemény papírkeretbe 
foglalt, mintegy negyedfél hüvelyk magasságú, s harmadfél hüvelyk széles kép 
üvege két helyütt is törődött s az aljára húzódott pór miatt a költő vonalai alig 
vetődnek ki tisztán. Petőfi egy széken ül, balkarjával a szék támláját átfogja, és 
két kezét összekulcsolja (...).

0304. Kelet. Kolozsvár. 1874. október 1/222 sz, 865.
Koller Károly, Kossuthnak igen szép színezett fényképét készítette el. Ez 
csaknem  életnagyságú m ellkép, kisebb fénykép után nagyítva és 
színezve.

0305. Kelet. Kolozsvár. 1874. október 4/225 sz, 877.
Koller Károly, híres fényképészünk, mint Borsos udvari fényképész társa, 
állandóan Budapestre tette át lakását.

0306. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1874. október 21/239 sz.
A Biasini szállodába a postaigazgatóság igen helyesen levélgyűjtő 
szekrényt á llíto tt be (...). A szálloda irodájában egyúttal levélbé
lyegek, borítékok, fuvarlevelek, levelezési lapok is kaphatók lesznek.

324



0307. K ele t. Kolozsvár. 1874. november 19/225 sz, 877.
Kossuth Lajosnak egy élethű s művészbecsű színezett arcképe látható Pesten, 
egyik Váci utcai műkereskedés kirakatában. E kép Kossuth Lajos belee
gyezésével, egy kabinet fénykép után készült Borsos és Koller atelierjében, s 
Koller műve, ki az üvegfestésű arcképeknek készítésében a legelsők közzé 
tartózik, s nálunk senki sem követi (...).

0308. K ele t. Kolozsvár. 1874. november 19/264 sz, 1033.
Mária Valéria hercegnő arcképe (chromophotographia), melyik Calderoni 
kirakatában, Koller tanár és Borsos műterméből látható, az udvar figyelmét is 
magára vonta. (24 különböző állásból van lefotózva).

0309. K elet. Kolozsvár. 1874. november 25/269 sz, 1053.
Id. Marselek Ferencz, volt városi tizedkapitány, jelen hó 22-én 77 éves korában 
elhunyt (...).

0310. K ele t. Kolozsvár. 1874. november 29/273 sz, 1069.
Szathmáry Károly, elismert hírű hazánkfia, ki 31 éve telepedett meg 
Romániában, s legkivált a nép és tájjellegi festészet terén érvényesíti 
művészetét, Európa nevezetesebb államaiban körutat tesz s aquarelli képeit fel 
egész Angliáig be akarja mutatni (...). Körútját szülötte földjén kezdi meg, s 
kép kiállítása már holnap szemlélhető lesz a városi Redoute nagy termében.
A kolozsvári bemutatkozásról: Kelet 1874. december. 2/275 sz; december 
12/283 sz; 1875. január. 3/2 sz; január 5/3 sz; január 8/5, 18 sz; január 9/6 sz; 
január 10/7 sz; március 10/56 sz; április 2; június 17; szeptember 12/208 sz; 
október 23/243 sz; december 24/294 sz.

1875.

0311. K ö zh a szn ú  E rd é ly i K is  N a p tá r . 1875. Kolozsvár.
Kolozsvári kalauz:
LXV. old. Horváth Pálné nőnöveldéje, Sétatér utca Veress Ferencz 
fényképész házánál.
Fényképészek:
Tauffer és Veress fényképész, műterme van az Ovárban. (u.a. 1876-ban) 
Békéssy József, Főtér, dr. Incze-ház. Kromo és színezett fényképeket készít. 
(1876-ban Békéssy neve már nem szerepel. - m.s.cs.).Veress Ferencz, Sétatér
u. 5. A bécsi kiállításon albumáért Érdem-Érmet nyert.

0312. K ele t. Kolozsvár. 1875. január 3/2 sz, 7.
Szathmári kolozsvári kiállítása kapcsán írta a lap: (...) Szathmáry sok román 
tematikájú képet állított ki (...). Koller is sok kitűnő képet mutatott be a román
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és szász népéletből, de nagyon kevés a magyar és még kevesebb a székely 
népéletből, pedig van ám ott is elég. (...).

0313. K elet. Kolozsvár. 1875. január 9/6 sz, 22.
Szathmári kolozsvári kiállítása kapcsán írta a lap: (...) Sokat beszéltek annak 
idején, hogy a fényképészet megbuktatja a festészetet. Való, hogy amennyiben 
a másolás lépcsője és kenyérkereseti ága volt a festészetnek, Daguerre 
találmánya ártott ennek, de a valódi képíró művésznek sohasem fog ártani, 
mivel ez alapján a természet ritka adományába találja. Tekintsünk végig a 
fényképek bármely nagy halmazán, egyikben sem fogjuk feltalálni - ha 
ugyanannak a természetnek közvetlen másolatai - s valódi művész egyetlen 
képével sem párját, mivel a természet maga sohasem tud szépségeiből annyit 
csoportosítani össze, mint a lángelme alkotta ereje (...).

0314. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1875. február 17/38 sz.
Nn: Kik kaptak Kolozsvárt jutalmat a bécsi világkiállításon.
(...) összesen 54 kiállító volt. A 12-ik csoportban (grafikai művek és iparrajz) 
Veress Ferencz Érdem Éremmel lett kitüntetve.

0315. Kelet. Kolozsvár. 1875. április 2/74 sz, 297.
u.a. Magyar Polgár április 3/75 sz, és 4/76 sz.
Csapó Sándor (Veress Ferencz sógora - m.s.cs.) halála.
Csapó Sándor kolozsvári kereskedő, az Iparkamara tagja, élete 45-ik, házassá
ga 15-ik évében, rohamos tüdőlob következtében, folyó hó 1-én, d. u. 2 órakor 
elhunyt.
(...) Neje Stein Teréz, gyermekei Atala, Iris, Sándor (,..).Sógora Veress 
Ferencz, felesége Stein Jozefa, s gyermekei (...). Stein Gábor s nője 
Mitterdorfer Ágnes, Stein Mari s félje Ormos Ferencz (...), nővérei Csapó 
Zsuzsanna s férje Papp Lajos, Csapó Erzsébet és férje Beretz István. Temetése 
4-én, a Schütz-kertbe fog végbemenni, anyósa és kisfia mellé helyezik örök 
nyugalomba. (Csapó üzletének nevezetessége volt, hogy Kolozsváron első 
ízben próbálkozott női elárusítok alkalmazásával, de a kísérlet nem sikerült, 
nem találkozott a férfisegédekhez szokott közönség jóváhagyásával. A betaní
tott 4-5 segédné alkalmazása e z  idő szerint Kolozsvárt még nem talált párt
fogásra, írta a Kelet. 1875 május 19/112-ik száma.

0316. Kelet. Kolozsvár. 1875. július 31/173 sz, 682.
nn: Mozgatható fényképek.
Döring W. tanár úr csütörtökön mutatá be a nyári színházban u.n. műmu
tatványait, a mozgatható fényképeit, még pedig nagy számú közönség előtt. A 
nagy várakozást nem igen elégítette ki a tanár (...), mivel ezek egyszerű pa- 
tyolképek nem követelnek sem tanári diplomát, vala, mint nagy művészetet 
sem.
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0317. K ele t. Kolozsvár. 1875. augusztus 13/184 sz, 727.
Veress Ferencz, jeles fényképészünk műterméből igen szép fénykép csoport, 
köztük egy Kőváry Endre által szépen színezett olajfestmény is látható több 
kirakatban, melyek Mátrai B. Bélát ábrázolják az általa fordított Mondecaus 
című tragédia címszerpében.

0318. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1875. augusztus 31/173 sz.
Koller Károly kinek fényképei folytonos diadalokat aratnak egész Európába, 
tegnap kevés ideig Kolozsváron időzött, s nemsokára Besztercére utazott el. 
Mint halljuk, Koller úr Kolozsváron műtermet fog állítani s koronként szemé
lyesen veszi fel a felvételeket, melyek chromophot. állítatnak ki.

0319. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1875. szeptember 14/209 sz.
Koller Károly közelebbről Kolozsvárra fog lejönni s innen kirándulásokat tesz 
a vidékre, hogy újabb néprajzi tanulmányokat csináljon (...). Bánffyhunyadon 
is fog néhány napot tölteni (...). Képeit a Philadelphiai világkiállításra készíti.

0320. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1875. november 12/259 sz.
Koller Károly tanár, ki Budapesten közelebbről önállóan nyitott műtermet, 
tegnap előtt O Felségéről az „Udvari Fényképész” címet nyerte.

0321. B ih a r . Nagyvárad. 1875. december 7.
Mezey Mihály elhunyt polgártársunk igen élethű, s kitűnően talált arczképét 
láttuk. Mezey Lajos úr, az elhunyt fivére készítette pár év ezelőtt.

1876.

0322. K ele t. Kolozsvár. 1876. január 16/12, 43.
Varga István kovásznai ügyvéd és neje, Graising Anna, kik bankócsinálásért 
Nagy György fényképésszel együtt befogtak, 9 és fél havi vizsgálat után ártat
lanoknak nyilvánítottak, s a bankócsinálás bűnténye módja alól feloldoztattak.

0323. K elet. Kolozsvár. 1876.március 12/59, 227.
Koller Károly műtermét Klotild főhercegnő meglátogatta, s a gyermekeit 
lefényképeztette.

0324. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1876. április 28/96 sz.
Április 22-én hatalmas tűzvész pusztított Kolozsváron. Az adakozók között, 
Paget János 25 ft., Stein János 10 ft., dr. Entz Géza 5 ft., Sikó Miklós 1 ft., 
Veressné 2 ft.
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0325. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1876. május 10/106 sz.
Érdekes fénykép jelent meg a kolozsvári tűzvészről, mely Sárdi István hű rajza 
után készült. E kép. Az unitáriusok templom tornya ablakából van felvéve, s 
csaknem minden egyes épület felismerhető a pusztító lángtengerben. Egy 
példánynak az ára, szép negyedrét alakban 50 kr.

0326. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1876. május 19/114 sz.
A kolozsvári tűzvészről megjelent érdekes fénykép, mely Sárdi István hű rajza 
után Tauffer és Veress Gyula műtermében készült, s lapunk kiadóhivatala 
folytán kapható (...).

0327. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1876. június 11/132 sz.
Polcz Albert a közelebbről vette át Stein János szép papír-író és rajzeszköz 
kereskedését.

0328. Életképek. Budapest. 1876. június 13. 10/93 sz.
Borsos és Vastagh fényképészeti műtermében Újházy Edének igen sikerült 
képei jelentek meg, amelyek a Hiltonban ábrázolják.

0329. M agyar P olgár. Kolozsvár. 1876. június 22/140 sz.
Volt alkalmunk látni e napokban a megboldogult id. Hintz György híven talált 
képét, melyet photografia után a tehetséges Kőváry Endre festett az elhunyt 
család részére.

0330. Kelet. Kolozsvár. 1876. június 24/142 sz, 561.
George Sand öregkori arcképét közli a párizsi Illustration  legutóbbi száma, 
Nadar fényképe után. (Sand haláláról a Kelet 1876 június 13/133 sz, 521.- közöl 
írást)

0331. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1876. július 9/154 sz.
A kolozsvári tűzvész károsultjainak felsegítésére (...) Tauffer és Veress 
fényképészek 10 ft-ot adományoztak (...).

0332. Kelet. Kolozsvár. 1876. július 23/166 sz, 653.
Veress Ferencz, városunk jeles fényképésze újabban a fényképezés egy új, kevésbé ismert 
nemét kísérelte meg sikerrel. Ez az úgynevezett porcelán-fényképezés, melyhez 
tudtunkkal senki más nem ért, vagy legalább iparszerűleg senki sem gyakorolja. E 
mesterség által bármely kép porcelánedényeken és más tárgyakon épp oly tisztán áll elő, 
mint a papíron, sőt a finom porcelán áttetszősége folytán a kép kellemes puhaságra tesz 
szert, mit a papírkép nélkülöz. Állandósága pedig emennél, be lévén a kép porcelánba 
égetve, sokkal nagyobb. A képek színe még némi tökéletesítésre vár ugyan, de a siker 
eddig is meglepő.

328



0333. K ele t. Kolozsvár. 1876. augusztus 27/195 sz, 768.
Justus: A szegedi Országos Kiállítás. (Justus - Teleki László írói álneve, 
m.s.cs.)
(...) A kicsiny Segesvár 70 kiállítóval képviseli magát, Kolozsvár 20-al (...). A 
gyűjteményben tulnyomolag vannak képviselve Veress Ferencz porcelánra vett 
fényképei, melyek e nemben a kiállításon egyedül állnak, ott látjuk a porcelán 
edényeken gr. Mikó Imre, Tisza László, Tisza Ilona, Aubin Róza, Kassiné, 
Brassai bácsi, s mások kitűnően sikerült képeit. Egyetlen hátrányuk a 
fényképeknek, hogy szinök még nem eléggé erőteljes és a sötét részek el van
nak homályosodva. Reméljük azonban, hogy törekvő fényképészünk e 
hátrányon is mielőbb túlteszi magát. (A szegedi Országos kiállítás megnyitója 
augusztus 20-án volt. Kelet, augusztus. 23/191 sz, 758.)

0334. K ele t. Kolozsvár. 1876. augusztus 27/195 sz, 769.
Báró Apor Károly a közeljövőben kérésére nyugalomba vonul. Negyven évig 
volt a vásárhelyi királyi tábla elnöke. Helyét most Szentgyörgyi Imre kúriai 
bírónak adja át.

0335. K ele t. Kolozsvár. 1876. szeptember 17/212, 835.
u. a.: M agyar Polgár szeptember 17/212 sz. 
nn: Gróf Mikó Imre halála.
Folyó hó 16-án reggel háromnegyed 8-kor halt meg. Született 1805. szeptem
ber 4-én, Zabolán. Anyja Mikes Borbála látogatásban volt itt a szüleinél, Mikes 
Zsigmond háromszéki főkirálybirónál (...). Anyja a szülésbe belehalt (...), apja 
gróf Mikó György (...) volt. Nagyszülei nevelték, előbb Zabolán, majd 
Marosújváron (...) 1813 és 1824 között a nagyenyedi kollégium diákja (...). A 
fényképészetet Veress Ferencz, akkor kezdő, fényképész anyagi támogatása 
által honosítá meg Erdélyben (...).

0336. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1876. szeptember 17/312 sz.
Nagy János: Hídvégi Mikó Imre.
(...) Az 1848-as események után teljesen visszavonult a politikai élettől (...). 
Valami ki nem mondható elfásultság bilincselte le fejétkezét, később 1850-ben 
szórakozás végett esztergályozni tanul meg, 1852-1853-ban fényképészettel 
foglalkozott (...).

0337. K elet. Kolozsvár. 1876. szeptember 26/219 sz, 865.
A szegedi kiállításon láttuk Koller Károly egykori besztercei, most budapesti 
fényképész páratlanul szép cromophotographiáit.

0338. K ele t. Kolozsvár. 1876. október 20/240, 943.
Koller tanár és fényképész legfelsőbb kívánatra, Gödöllőre ment, a kis Valéria főherceg
nőt lefényképezni.
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1877.

0339. K elet. Kolozsvár. 1877. január 14/10 sz, 39.
Veress Ferencz kitűnő fényképészünk műterme, mint már egy ízben említőnk, 
az utóbbi időben egy érdekes műággal gyarapodott, a porcelánra való 
fényképezést is meghonosította nálunk. Derék hazánkfia, ki eddig is egész 
ambitióval, maga önerején sajátította ez tanulmány és tapasztalás, sok fejlődés 
és még több próba után (...) most egy készletet készített, melyen családjának 
tagjait örökítette meg (...).

0340. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1877. február 6/29 sz.
Folytatás: 1877. február. 7/30 sz.
Báró Kemény Gábor: Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett.
Felolvastatott a Történeti Társulat február 1.-én tartott közgyűlésén.
(...) 1848 után elébb ő rajta is bizonyos fásultság vett erőt. Szórakozás végett 
esztergályozni tanult, majd a fényképészettel foglalkozott (...).

0341. E rd é ly i H íra d ó . Marosvásárhely. 1877. február 10/18 sz.
Báró Kemény Gábor: Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett.

0342. K ele t. Kolozsvár. 1877. április 6/77 sz, 307.
(Április 1-én Iparmű Kiállítás megnyitását tervezik Kolozsváron, s a „Jótékony 
Nőegylet” szervezésében megkezdődött ennek előkészítése. - m.s.cs.).
Veress Ferencz derék fényképészünk, ki műiden iránt érdeklődik, mi ha
zarészünk szépségeinek ismeretére vonatkozik, azon ajánlatot tette, hogy 
ingyen lefényképezi a résztvevőket és albumba kiadá. A kiállítás egyik 
szervezője Veress Ferencz (...). A megnyitó december 4-én volt.

0343. É b re d é s . Kolozsvár. 1877. június 6/127 sz.
A „Kemény Zsigmond Társaság” tartá szervezőgyűlését Marosvásárhelyen, a 
Sylvania díszteremben folyó hó 3-án. Elnöknek Apor Károlyt választották meg, 
titkár Tolnay Lajos Tagjai között: Brassai Sámuel, Finály Henrik, Jakab Elek, 
Orbán Balázs, Sámi László, Szilágyi Sándor, Teleki Sándor. (Alakuló köz
gyűlés: 1877. január 27-én volt).

0344. K elet. Kolozsvár. 1877. június 9/129 sz, 509.
Horváth Boldizsár: Emlékbeszéd gróf Mikó Imre fölött. I-VIII rész (1877. 
június 2.-től)
(...) Csak kétszer láttuk Mikó Imrét visszavonulni a közéleti életből: 1850-től 
1854-ig, mely korban zárva voltak a közélet sorompói, s amikor a sorakozást 
kereső lelke 1850-ben az esztergályozás, 1852-ben a fényképezés művészetéhez 
menekült (...).
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0344/A. U dvarhelyi H íradó . Székelyudvarhely. 1877 augusztus 4/31 sz.
A forgalomban levő hamis 5 frtos bankjegyek könnyebb felismerhetése s az 
egyes pénztáraknak adandó utasítások megtételek végett, a budapesti tanács a 
fővárosi rendőrséget a hamis bankjegyek ismertető jelei közlése iránt kereste 
meg. A fővárosi rendőrség átirata szerint e jegyek részint fényképezettek, 
részint pedig aczélnyomatúak. A fényképezett hamisítványok valamennyien B. 
h. 13 számmal vannak ellátva, föltűnő valahány feastésüek, melyeken a vörös 
szín és a bankjegy hátulján levő vörösbarna festék sokkal élesebb és szem
betűnőbb, mint a valódi 5 frtos bankjegyeknél (...)

0345. Kelet. Kolozsvár. 1877. december 20/291 sz, 1231.
(...) Első helyen áll Veress Ferencz, városunk előretörekvő fényképészének 
csoportozatos kiállítása, melyben az oly nagy tökélyre vitt photographiája min
den újabb vívmánya, művészileg kivitt munkával van kiállítva, ott ferrotyp- 
fénykép vaslapra, fénnyomatok és nagy számban igen szép porcelánra áttett 
képek. A kiállításon kitűnnek ezek mellett Meinhárdt Ágost fényképésznek 
Nagy Szebenből, valóban finom ízlésről tanúskodó kitűnő képei. Hasonlóan 
elismerést érdemelnek Kolozsvárról a Tauffer és Veress Gyula műtermének 
mutatványai és a Galter Oszkár által készített meglehetős fényképek. (...).

0346. Kelet. Kolozsvár. 1877. március 7/53 sz, 211.
(Megjelenik Dunky Ferenc neve, aki ekkor az Iparos Egylet tisztviselői kará
nak póttagja volt -  m.s.cs.)

0347. H aladás. Torda. 1877. december 22/63 sz.
Botár Imre fényképész és festész: A fényképészet és az állandó fényképek.
(A rembrandt képek, a szénfényképek leírása, a levételre alkalmas időről, s 
legcélszerűbb színű öltönyről, stb., (...). Kik szénfényképeket ohajtnának látni 
, azoknak állandó tordai lakásomon (kát. plébániával szemben) általam 
készített példányok megmutatásával szívesen szolgálok.

Botár Imre, Torda 1877. dec. 12.

1878.

0348. A  K olozsvári Kereskedelm i és Iparkam ara  je len tése. 1878.1. évf. 196-197.
(...) Megemlítjük Veress Ferencz fényképészeti műtermét, aki a fényképészet 
terén nálunk valóban úttörőnek tekinthető, s kinek több életre való találmánya 
van, a nélkül, hogy kellő anyagi, sőt erkölcsi elismerésben részesült volna 
értük. Mielőtt azonban az ő működésére térnénk, érdemesnek tartjuk megem
líteni, hogy 1840-ben már akadtak nálunk is a fényképészetnek barátjai, a kik 
az új találmányt nem csak tanulmányozták, de az ezüstözött lemezre sikerült
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Daguerrotipeket készítettek. Ilyenek voltak Nagyenyeden Zeyk Dániel, Budai 
Károly, Kolozsvárt báró Apor Károly, Kornis Zsigmond s mások. 1852-ben a 
Talbot találmánya, a papírlapra készített fényképek, a daguerrotipiát háttérbe 
szorítván, Veress Ferencz volt az első magyar, a ki kenyérkereset forrásául a 
fényképészetet választotta, s már 1853-ban Niepce találmányát, a negatívnak 
üveglemezre készítését honosította meg. A találmány életrevalósága s Veress 
Ferencz sikerei csakhamar sok követőre találtak, a kik közül Koller Károly 
magaslik ki szép chromotipiáival, aki Besztercéről 1875-ben Budapestre 
költözött. 1859 elején Veress Ferencz is utánozta az egy évvel Párizsba divat
ba jött látogató-jegy alakú képeket, s az ezekből befolyó jövedelem, s egy álta
la feltalált fényképészeti mód t.i., a száraz kezelés alapján, az erdélyi történel
mi nevezetességekről 146 tájképet állított elő. Valóban kár, hogy e szép 
törekvését, pártolás hiányában nem folytathatta tovább. Hasonlag áll az úgy
nevezett fénynyomat (Lichtdruch) kezelési módjával is, a mely 6 évi stúdiumá
nak gyümölcse. Jelenleg harmadik vállalkozásának várja a gyümölcsét. Öt évi 
tanulmányának eredményeképpen ugyanis, a székesfehérvári kiállításon 300- 
nál több példányban mutatta be photokerámiai gyönyörű műveit, melyekért 
utólag az első rendű kitüntetést, a díszokmányt nyerte, melyeket ő már 
készített, amikor a külföldi irodalom arról még csak értekezéseket közölt (...). 
Flelyén látjuk itt még megemlíteni, hogy Veress Ferencz nézete szerint, azon 
fontos szerepnél fogva, amelyet a fényképezés, mind a természeti, mind a 
művészi alakok sokszorosítása körül, tehát mind a tudományok, mind az ipar 
terén elfoglal, annak az egyetemen, s főleg a műegyetemen legalább rendkívüli 
széket kellene állítani. Fényképészetnek nálunk jelenleg 10-12 művelője van. 
Az üzlet a régi időkhöz képest hanyatlott, egy részének utazgatnia kell, hogy 
magát fenntartsa.

0349. Kelet. K o lo zsvá r . 1878. január 4/3 sz, 11.
Az Iparműkiállítás minden nevezetesebb tárgyáról Veress Ferencz sikerült 
fényképeket készített, valamint a kiállításról is a maga összességében, két na
gyobb felvételt.

0350. K elet. Kolozsvár. 1878. április 10/83 sz, 341.
(...) Kolozsvárt Veress Ferencné úrasszonyé az érdem, hogy már régibb idő óta 
egy terjedelmes tyúkászatót rendezett be nagy gonddal, melyben a legkülön
bözőbb tyúkfajok képviselve vannak. (Helyesbítés Kelet április 10/83 sz, 341. - 
A tyúkászatót nem Veress Ferencné, hanem leánya, Aranka foglaltoskodik)

0351. K elet. Kolozsvár. 1878. április 10/83 sz, 341.
Országh Antal (...) széles körben ismert festő a napokban agyonlőtte magát 
szállásán. Mint a H on  írja, önmaga vetett véget életének. Egykor jelentékeny 
neve volt s különösen miniature rajzai, melyeket előszeretettel, s csodás finom



sággal tudott készíteni, keresettek voltak. Hoszszas ideig tartózkodott 
Párizsban. Utolsó éveit visszavonultan töltötte. Egy nagy munkán dolgozott: 
szülőföldje, Máramaros megye monographiáján (...). Fiatal korában, mint 
Photograph jelentékeny vagyont is szerzett, mely csakhamar elveszett (...).

0352. K ele t. Kolozsvár. 1878. április 27/97 sz, 397.
Három pompás fényképet látni most Budapesten a Váci utcában, a Calderoni- 
féle kirakatban. Ezeket Koller udvari fényképész készítette (...).

0353. K ele t. Kolozsvár. 1878. augusztus 6/178 sz, 721.
A berlini Fényképészeti Társaság (Berliner Photographische Gesellschaft) ca- 
talogusát kaptuk meg (...). A cég főleg fényképészeti reprodukciókat készít 
(...).

0354. H ö lg yfu tá r. Kolozsvár. 1878. augusztus 15/33 sz, 263-264.
Folytatás:_augusztus 22/34 sz, 270-272; augusztus 29/35 sz, 277-280.
Vogel Henrik: A fényképezés újabb vívmányai.

0355. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1878. szeptember 12/209 sz.
Sárdi István tehetséges festőnk (...) egy képet készített, mely templomunkat a 
körülvevő épületek nélkül tünteti fel. E képet most Veress Ferencz fényképész 
sokszorosította, és Sárdi István tiszta jövedelmet a felföldi vízkárosultak javára 
ajánlotta fel (...). A fénykép, melynek egy levonata kiadóhivatalunkban 
látható, Bécsbe került, díszes kartonra lesz kiállítva (...).

0356. K ele t. Kolozsvár. 1878. november 17/212, 857.
Albert, híres müncheni fényképész (...) feltalálta színekben való fényképezést.

1879.

0357. A  K o lo zsv á r i K eresk ed e lm i és Ip a rk a m a ra  je le n té se . 1879. II. évf. 59-62.
A székesfehérvári (1878 évi) Országos Kiállítás XI. csoportjában állították ki a 
műszaki terveket, mintákat, rajzokat, fényképeket, olajnyomatú képeket, 
másoló munkákat (...). Itt 4-en vettek részt Erdélyből (...) legmagasabb kitün
tetést (Díszoklevél), br. Bánffy Adám Válaszúiról, majolika kályhája nyerte el 
(...). Bronzérmet Veress Ferencz fotókerámiai művekért, (...), Díszokmányt 
Knap és Nagy (Deésről) fényképek és olajképekért kaptak (...). 
Iparművészettel foglalkozók terén a fényképészeket emeljük ki, miután szá
muk a legnagyobb. Ezek üzletviszonyán is meglátszott a mostoha körülmény. 
A 12-14 főből álló létszám nem változott, sem más, említésre méltó mozza
natról nincs tudomásunk. Mint figyelemre érdemlő dolgot említünk meg, hogy 
a fényképészek által vegyszerekért évenként külföldre vándorló sok ezer forin
tot a hazában lehetne marasztalni, ha e szereket itt állítanánk elő. Csak



kerületünkben elhasználnak évenként 15-20 kg. légsavat, ezüst éleget (nitras 
argenti), s 1300-1500 gramm arany sót /aurum cloratum natronatum/. Veress 
Ferencz fotókeramikai műhelyéről a tavaly részletesen szóltunk, s e helyen 
kötelességünknek tartjuk hálásan jegyezni fel azon tényt, hogy nagyméltóságod 
(a miniszter: magyargyerőmonostori báró Kemény Gáborje kiváló ízléssel 
készült művekből egy gyűjteményt rendelt meg, s a nagy közönség figyelmét 
arra felhívta.

0358. Kelet. Kolozsvár. 1879. április 6/80 sz, 319.
nn: Tükör fényképek.
Bizonyos Steinbach Károly nevű német tudós Limában fontos találmányt tett. 
Sikerült neki egy vegyi összetételt összeállítania, melyben maga a tükörkép 
fixírozható, s mint a fénykép kapható a kereskedésbe.

0359. Szolnok- D oboka. Dés. 1879. május 11/19 sz.
A folyó évben rendezendő kiállításunk érdekében Galter Oszkár besztercei 
fényképíró (ki az országos hírű Koller tanítványa) a jövő héten már a váro
sunkba költözik, hogy előleges felvételeket eszközölhessen, melyeket kiállítá
sunkon fog bemutatni. Fénykép író terme Lászlófi Bogdán házánál, a 
Megyeháza mellett van.

0360. Székesfehérvár és Vidéke. Székesfehérvár. 1879. május 20/63 sz.
(...) Veress porcellán-képei voltak utolsó megszemlélt tárgyak, melyek szintén 
meglepték kivitelűk, részben művészi becsük által (...).

0361. Szolnok- D oboka. Dés. 1879. május 25/21 sz.
Nn: A székesfehérvári Országos Kiállítás.
(...) A díszterem mellett a b. Bánffy, Fischer porcelángyáros, s Veress 
kolozsvári iparos műtárgyai láthatók. (...).

0362. Székesfehérvár és Vidéke. Székesfehérvár. 1879. június 10/76 sz.
Specialitást mutat be Veress Ferencz (Kolozsvár) porczellánfestő és 
fényképész. Ékszertartó, dobozok, poharak, serlegek, stb., roppant változatos 
csoportokban vannak kiállítva, mindegyiken a kiállítási bizottság csoport 
elnökeinek, jegyzőinek, vagy munkatársainak egyes, vagy csoportos 
arczképeivel. Az arczképek ily domború, vagy homorú tárgyakra való 
beégetése nagy fáradsággal jár, nálunk egészen új. A gazdag gyűjteményben 
mindamellett igen sok kitűnő és sikerült arcképpel (sőt tájképekkel) is 
találkozunk. Veress csoportjának sok látogatója figyelmes szemlélője akad és 
bőven kijut neki a méltánylatból, melyet meg is érdemel.

0363. Kelet. Kolozsvár. 1879. június 14/134 sz, 534.
-J-: Az erdélyi részek a székesfehérvári kiállításon.
(...) A fényképészetet egész Erdélyből Veress Ferencz képviseli hírrel és di



csőséggel. Porcelán edényekre és vázákra ritka csínnyel és ízléssel készített 
fényképeinek impozáns grouppát nagy számú közönség látogatja s tesz 
megrendeléseket. Magyarországon egyedül áll ő ez iparban is s a mi még 
inkább a becsületére válik, sok éves költséges fáradsággal maga emelte e szép 
mesterséget ilyen tökélyre. Óhajtjuk, hogy belőle anyagi haszna is keletkezjék 
egy színvonalra dicsőségével.

0364. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1879. július 1/148 sz.
A székesfehérvári Országos Kiállításon Veress Ferencz bronzérmet nyert (...).

0365. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1879. július 26/170 sz.
Teleky Sándor: Székesfehérvári levelek (Sámi Lászlónak ajálva).
(...) Veress Ferencz jó ízlésű égetett legállandóbb fényképművei (...).

0366. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1879. július 29/172 sz.
(...) a székesfehérvári kiállításon igen sokan állítottak ki fényképeket Erdélyből 
(...). Csiky Imre Kolozsvárról fényképeket (...).

0367. K ele t. Kolozsvár. 1879. július 30/173 sz, 690.
Az októberben nyíló deési kiállítás (...) Veress Ferencz dacára annak, hogy - 
mint írja - a székesfehérvári kiállítás úgy anyagi és testi, valamint szellemi ere
jét is teljesen kimerítette, részt kíván venni kiállításunkon (...).

0368. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1879. augusztus 1/175 sz.
Teleky Sándor: Székesfehérvári levél.
(...) Veress Ferencz Kolozsvárról, ez az ember is azon ritka emberek közzé 
tartózik, kik méh természettel bírnak: Bevonják magukat kaptáraikban, 
csinálják a képet, s gyűjtik a mézet, s sokat dolgoznak, sok szorgalom, kevés 
hencegés. Én még Veressel sohasem quaterkáztam, soha nem koccintottam. 
Soha vendéglőbe nem láttam. A kiállításon, mint a photoqeramique feltaláló
ja szerepelt és tündökölt. Fényképeket porcelánra erősíteni, ebben áll a 
mesterség, melyet ő talált fel, s melyre egy néhány ezer forintot elköltött. Ha 
valaki szép virító rózsákat akar látni, menjen Veresshez, ha nemes gyümölcsöt 
akar enni, menjen Veresshez, ha honi, vagy külföldi ritka majorságot akar 
szerezni, akkor is menjen Veresshez, ha jól fényképeztetni akarja magát, vagy 
öveit, ott van Veress, ha télen a csikorgó hidegben, vagy nyáron a hőségben hűs 
árnyékban üdülni akar, nyitva van előtte a Veress-kert, s nyugodhat: sub 
tegmine fagi! A mije van nem zárja el, s szívesen osztja meg azt, mit költséggel, 
gonddal, szorgalommal gyűjtött össze, nekem minden rózsám tőle van s mikor 
fizetni akartam, egy nagy kosár gyümölccsel quittólt ő.
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0369. S zo ln o k - D o b o k a . Dés. 1879. augusztus 3/31 sz.
nn: Kiállítási mozgalmak.
A dési kiállítás megrendezésének ideje - október 18-20 között - még messze 
van, de már többen jelentkeztek. Galter Oszkár Budapestről fényképészetét 
mutatja be. Veress Ferencz photokerámiai művekkel jelentkezett (...).

0370. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1879. augusztus 10/183 sz.
Nn: A deési kiállítás végrehajtó bizottságának ülése. (Dés, 1879. augusztus 7.) 
(...) Olvasatott (a közgyűlésen) kolozsvári fényképész Veress Ferencz, hazánk 
egyik legbuzgóbb gyümölcsbarátjának levele, melyben a Székesfehérvárt 
alakult Kertészeti Egyesület első vándorgyűlésének a kiállításunk alkalmával 
Désen leendő tartását hozta indítványba. Hazafias örömmel fogadtatott ezen 
indítvány, mint a mely által gyümölcstenyésztésünk ügyére nézve kedvező 
lendület várható, azonban mielőtt e tárgyba végleges határozatot hozatnék, 
bevárandó indítványozó Veress Ferencz hazánkfiának az ez érdekben 
titkárunk által tájékozást kérő felvilágosító válaszra (...).

0371. 1879. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. Augusztus 20 / 190.
Nn: Csiky Imre fényképész gyermekének halála.
Csiky Imre és neje Meskó Ilona a magok és gyermekeik: János, Ilona és Géza 
(...) tudatja, hogy Csiky Imre 9-ik évében, folyó hó 12-én elhunyt (...).

0372. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1879. augusztus 15/187 sz.
Nn: Per Petőfi képe miatt.
Tudva levő dolog, hogy Petőfi Zoltántól, ki 1870 november 5-én halt meg, 
Beliczkay Imre orvos többek közt Petőfi daguerotyp képét is örökölte, mely 
még akkor ép volt. 1872-ben Országh Antal engedélyt kapott Beliczkaytől, 
hogy ezen arcképet egyetlen példányba lefényképezhesse. Az eredeti kép az 
után úgy elromlott, hogy ma rajta csak a körvonalak s szemek ismerhetők fel. 
Országh Antal másolata most Kertbenynek a tulajdona, a tulajdonképpeni ere
deti kép. Országh képét soksorosította Szalma Tamás a Koszorú  számára Kiősz 
Györgynél a múlt év végén s egyúttal engedélyt is adott nevezett 
fényképésznek, hogy sokszorosítást többszörözheti. Jókai Mór, ki még ezen 
arcképen nem találta egész hűnek, emlékezetből még egy pár vonást adott 
hozzá s ezután Kiősz egyik segédje, a lengyel Serednitzky, egészen új Petőfi 
arcképet készített, mely most jelent meg. Dr. Beliczkay az eredeti, de már 
elkopott dagerotypiát szintén Kiősszel lemásoltatta, de az nem sikerült. Most 
Beliczkay beperelte Kiőszt, állítván, hogy ő 10. 000 forintot vesztett el, mert 
egy külföldi vállalkozó ennyit ígért a jogért. Kiősz a sokszorosításért eddig 
jóformán semmit sem vett be, s üzletet sem remél csinálni vele, s most még 10. 
000 forintot is követelnek tőle oly képért, mely tulajdonképpen ma egészen 
más, mint Beliczkay elkopott daguerotypiája (...).
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0373. Kelet. Kolozsvár. 1879. október 28/246 sz, 987.
A deési kiállítás kitüntetjei: Dunky Ferencz, Kolozsvár, (...) Veress Ferencz, 
Kolozsvár.

0374. Kelet. Kolozsvár. 1879. október 29/247 sz, 990.
Veress Ferencz ismert porcelánképein, tanulságul megállapodást ismerő szor
galmának, s jó ízlésének, egy egészen új iparággal lépett fel, a melyben, ép úgy 
miként a porcelán-fényképészetben nálunk még eddig nem tettek kísérletet. 
All pedig ez agyagvázáknak ó egyiptomi és görög stylben való feldíszítéséből. 
Ezen cikkek a legbecsesebb szobai díszek, melyek készítésében különösen a 
Dánok tűnnek ki s például Ipsén koppenhágai gyára a párizsi világkiállításon e 
nemben a legkitűnőbb tárgyakat állította ki, a melynek eredeti mintáikat a 
híres etrusk keramikák meszsze túlhaladják. Veress Ferencz mint 
kezdeményező nálunk természetesen nem érhette el ezt a magas tökélyt, de 
készítményei nálunk már is bizonyára a ritkaságok közzé tartóznak és lelkiis
meretes kitartása biztosít a további haladásról.

0375. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1879. október 30/249 sz.
Teleky Sándor: Deési levél. (K. Papp Miklósnak).
(...) e teremben ismerősökre találtam: Fischer Vilmos porcelánjai, Veress 
Ferencz pompás photokerámiái (...).

0376. Szolnok- D oboka. Dés. 1879. november 2/44 sz.
A dési kiállítás kitüntetjei között: Veress Ferencz Ezüst Érem (...)

1880.

0377. A  K olozsvári K ereskedelm i és Iparkam ara  je len tése. 1880. III. évf., 143.
Iparművészet köréből azon sajnos eseményt regisztrálhatjuk, hogy Veress 
Ferencz fotókeramikai vállalata - nagy beruházások után - kellő részvét 
hiányában kénytelen volt felhagyni (...). Fényképészek száma 1879-ben: 12, 
1880-ban: 8.

0378. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1880. január 9/6 sz.
Petőfi eddig ismeretlen arcképét fogja legközelebb közölni a Vasárnapi Újság. 
Az arcképet Petőfi egykori barátja Mezey József festette 1846-ban Szatmáron, 
midőn Petőfi épp vőlegény volt. Mezey József jeles festő lett később, de fáj
dalom, 18 év előtt elvesztette szemevilágát, most Promontoron él, veje pos
tamesteri hivatalt visel.

0379. Kelet. Kolozsvár. 1880. január 13/9 sz, 35.
Múlt év december hó 28-án megtartott székesfehérvári és deési Ipari Termény



kiállítók ünnepélyes érem kiosztásánál a kolozsvári árvízkárosultak javára 
Veress Ferencz 80 kr. adott.

0380. K elet. Kolozsvár. 1880. február 25/45 sz, 179.
Azon tisztelt hölgyek, kik oly szívesek különböző népviseletben 
lefényképeztetni magukat, egész tisztelettel fölkéretnek, ezen szándékukat, ha 
akár a jótékonysági bazár, akár a fényképek érdekében akarják tenni T. Náday 
Jánosnénál, Bel Magyar utca 2 szám alatt tudatni, s azon ruházatokat mellyel 
le fogják magukat vetettni, megnevezni. Egyúttal hozzátesszük, hogy a 
lefényképeztetések csak márc. 6-ig tartanak, hogy a fényképek idejében 
elkészüljenek.
Tisztelettel kéretjük a hölgyeket, hogy Veress Ferencz fényképész úrral, 
akként szíveskedjenek egyeztetni, hogy naponként legalább négyen vétessenek 
le, még pedig reggel 10 órától megkezdve (...).

0381. K ele t. Kolozsvár. 1880. március 5/53 sz, 211.
A Jótékony Nőegylet báljára, a melynek magasabb célja az összes erdélyrészi 
népviseleteket bemutatni, nemcsak nálunk kelt nagy érdeklődést, hanem a 
távolban is a művészeti körök figyelmét magára vonta, így a Magyar 
Képzőművészeti Társulat (...) a fényképeket már megrendelte, s a fényképek 
sokszorosítása hétfőn, 8-án kezdődik (...).

0382. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1880. március 6/55 sz.
Az erdélyrészi népviseletekről vett fényképek, melyek a jótékonyság bálja alka
lmából készültek, csak a bálok után fognak árúba bocsátani, a helybeli könyv- 
kereskedőink üzleteibe.

0383. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1880. március 19/66 sz.
„Kolozsvári képek” cím alatt Gabányi Árpád egy albumot szándékszik kiadni, 
mely helybeli nevezetesebb férfiak torzképgyűjteményét tartalmazza. A 
gyűjtemény három csoportra fog osztani: az első csoport - mely többnyire írók 
és művészek torzképeit tartalmazza „A párnaszuszról” cím alatt, már teljes, s 
a napokban lesz megszerezhető. Néhány lapmutatványból, már általános 
feltűnéstárgya, Demjén könyvárus kirakatában (...). A sokszorosítást Veress 
Ferencz eszközli (...).

0384. K elet. Kolozsvár. 1880. április 4/77 sz, 307.
Egy prágai fotógráfus (...) ugyancsak túltesz értelmesség tekintetében hazai 
fényképészeinken. Városról-városra jár, engedélyt kér a tanintézetek 
előjáróitól, s ingyen leveszi osztályonként az összes növendék sereget, 
tanítókat és tanárokat, sőt, minden képből fölajánl egy-egy példányt az 
intézetnek is (...). A gyermekeknek aztán értesítésére adja, hogy 40 kraj

338



cárokért rendelhetnek meg nála példányokat. Az érdekes sógor éppen váro
sunkban időz, s rendre kapja le a tanintézetek népeit (...).
Kelet. 1880. ápr. 4/77 sz, 307. Cohen L. fényképész Prágából a Pannónia szál
lóban szállt meg.

0385. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1880. április 29/99 sz.
Nn: Színtársulat fényképekben.
Polcz Albert papírkereskedésének kirakatában, egy tömegben láthatók a 
Bécsbe készülő színtársulat tagjai (Boér Hermin, Baloghné, Ditróiné, Keller 
Ilona, Szigligetiné, stb.). A férfiak közül Szentgyörgyi, Mátrai, Szabó Bandi, 
Gyenes, Krasznai (...) láthatók, s Gabányi szemüveges arcképe (...). A 
felvételek Veress Ferencz munkái.

0386. V a sá rn a p i Ú jsá g . Budapest. 1880. május 16/20 sz, 315-318.
(A lap által közölt fényképek közül 8 db. Veress felvétele, a rajzokat Gyulai 
szignálta, m.s.cs.)
Csak néhányat lehetett itt összeválogatnunk a nagy számú hölgyekből a szerint, 
a mint a fényképező üveg előtt fölvett állásuk és öltözetük leginkább kívánko
zott artisztikai anyagul a rajzoló ónjának (...). A népies jelmezekbe öltöztetett 
hölgyeket Veress Ferencz kolozsvári fényképész különféle helyzetekbe levette, 
s e képek szintén a jótékony cél érdekébe árultak. Ekkor merült föl az üdvös 
gondolat, mozgalmat indítani meg, melynek célja volna nem csak az erdélyi, 
hanem az egész magyarországi népviseletet albumba gyűjteni (...).

0387. N e m e re . Sepsiszentgyörgy. 1880. május 20.
Értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy itt Sepsiszentgyörgyön ideiglenes 
fényképészeti műtermet nyitott, ahol a legújabb módszerű igen szép kivitelű 
munka által a legmagasabb igényeket is képes kielégíteni, midőn több ipar tár
laton nyert díszokmánya tanúskodik. Arczkép felvételeket homályos és derült 
időben egyenlő sikerrel eszközölhetetnek. Számos látogatásért esd Molnár 
István a bécsi művész fényképész társaság tagja.

0388. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1880. május 30/123 sz.
Werin R.-nek a Középkapuval átellenben felállított panoramaja látható (...) 
M agyar Polgár. 1880. június 5/128 sz. - új képeket mutat be (...).

0389. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1880. június 10/132 sz.
Veress Ferencz: Néhány tollvonás a fényképezésről.
Folytatás: Június 11/133 sz; Június 12/134 sz; Június 13/135 sz.
Első rész: Hazánkban én volnák az első, ki kenyérkereseti módul a 
fényképészetet választám, harminc év óta működöm e téren és kísérem 
figyelemmel előrehaladását.A fényképészet a jelen évszáznak köszönheti



életét és így sokkal ifjabb még, hogy sem a tökélyre emelkedhetett volna 
(...). Az úgynevezett sötét kamara (camera obscura), a híres olasz physicus 
Porta (1540-1615) által már a 16-ik században fel volt fedezve, de várt Davy és 
Wedgewood, két derék angolnak találmányára egész 1802-ig. (Történeti átte
kintés: Nicophore Niepce, Daguerre találmányainak részletes bemutatása -  
m.s.cs.)
Második rész: Fox Talbot, Niepce de St. Victor-1841. Legray -1850, Archer - 
1851, (...) Miután Ascher a kollódium egyszerű és biztos kezelés módját közre
bocsátotta, Daguerre és Talbot találmánya mintegy betetőzésével 
„fényképészet” nevezett alatt egy új iparművészeti keresetmód lön megalapít
va. E találmány szépsége és mégis könnyűsége sokakat kecsegtetett magához. 
Hercegek, grófok, magánzó gazdagok, tudósok és szegények sorakoztak a 
fényképészet zászlaja alá. Amazok élvezettel és nemesen tölték el idejüket 
általa, emezek pedig biztos kenyeret, sőt, némelyek közülük tetemes vagyont is 
szerezhettek és nem csak a pályának, hanem más tudományoknak is használva. 
Harmadik rész: (Történeti áttekintés: Poitevin pigmentképei, mely eljárás a 
fotókerámia alapja). A photokerámia terén legtöbbet működtek Wyard (1860) 
Londonban, Lafon de Camarsai, Guilemare Ninet Franciaországban, J. B. 
Obernetter Münchenben, Burlinetto Olaszországban, Leth Bécsben, s a legú
jabb időben, 1873-ban, Párizsban Geimet és Alker állított elő a fényképészet e 
külön s talán egyik legbecsesebb ágában igen szép műveket. Az a kár, hogy 
nagyobb általánosságnak nem igen örvendhet, minek oka hihetőleg abban rej
lik, hogy a fényképészettől homlokegyenest ellenkező iparművészetbe olvad, a 
kerámiába, melyről pedig alkalom hijány, vagy anyagi körülmények miatt, 
vajmi kevés fényképész szerezhet magának fogalmat és gyakorlatot, (pho- 
tozinkografia, photolitographia, photogalvanotipographia)
Negyedik rész: (fénynyomda, Ducos de Hauron, a színes fényképezés, photo- 
sculptura, stb.)

0390. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1880. június 11/133 sz.
Legújabb látványosság / Kolozsvárt a baromvásártéren. / Második új és érdekes 
felállítás / melyben mind az 1000 kép felállítatott. / Minden reggel-este 10 óráig 
fényes kivilágítás mellett látható / W E R I N R  / nagy műtárlata és párizsi 
terme / nagy csataképekkel.

0391. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1880. július 31/175 sz.
Nekrológ: Mezey Lajos.
Akadémiai festő és középiskolai rajztanár, Nagyvárad egyik köztiszteletben és 
közszeretetben álló polgára, Mezey Lajos, folyó hó 29-én történt elhunytéról (...). 
Özv. Mezey Mihályné, sz.Török Klára, Mezey Ilka, Mezey Lajos és neje, Mezey 
Kálmán, Mezey Károly, idősebb özvegy Mezey Mihályné tudatják, Mezey Lajos 
folyó hó 29-én reggeli 2 órakor, élete 60-ik évében (...) történt gyászos halálát.



0392. P e s ti H ír la p . Pest. 1880. augusztus 1.
Mezey Lajos festő és rajztanár elhunyta kelt mély részvételt Nagyváradon. 
Mezey - írja róla a B ihar - nem volt korszakalkotó mester, de képei ízlés, tanul
mány, műgond jellemezte. Sokat tanult, s tanulmánya szélesítése végett 
külföldön, Bécsben, Münchenben, Rómában sokat utazott, s mint alaposan 
képzett festő érkezett vissza hazájában. Nagyváradon számos táj, tanulmány, s 
arckép van különböző családoknál, s e képek mind tehetségről, emelkedett 
ízlésről s nem mindennapi felfogásról tesznek tanúságot.

0393. K ele t. Kolozsvár. 1880. augusztus 17/188 sz, 751.
Brassai bácsi utóbbi budapesti mulatása alkalmával Ellinger udvari photogra- 
fusnál cabinetet vétetett magáról. Ellinger pedig e fénykép után fél élet
nagyságban térd-képet készített az agg tudósról. Az arckép kezére támasztott 
fejjel tünteti fel Brassait (...). A kép Demjén kolozsvári könyvkereskedő 
kirakatában látható (...).

0394.1880. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. Augusztus 31 /193.
Veres /!/ Ferencz: A photokeramika. (Tárca)
(...) Csak rövid idővel is ezelőtt a porcelánra dolgozó kevés fényképészek 
közül, alig volt kettő-három, ki valamely fémélegből készült fényképeit az 
edény üvegesedésében, mázába be tudta olvasztani, vagy is: nem tudtak a 
tűzzel bánni, égetni, mely mind a Keramikába, mind a Pyrophotographiában 
ez ideig külön önálló művelet volt. Oly fényképész, ki a képek beolvasztása 
után önmaga, vagy tanítványa által, az edényeket alakjok szerint festékkel és 
arannyal díszíteni, decoralni tudta volna nem akadt, valamint olyan sem ki 
ezeken kívül még edényeket készíteni megkísérlette volna. A vágy, hogy 
edényeket is készíthessek nem hagyott nyugodni: egy helybeli igen ügyes 
fazekas segítségével ötven-hatvan darabot állítattam elő (...). Ez alkalommal 
szomorúan kellett tapasztalnom, hogy ez ipar terén nálunk, különösen a 
korongozók közt, sok oly egyén van, a kiknek ha tanulni alkalmuk lett volna, 
most nem kellene csiszolatlan gyémántok képen porban keresni ösmeretlenül. 
De e művelettel két okból kellett felhagynom: a hozzá való alkalmas agyag, 
kaolin föld közel nem léte s a gyár beruházására szükséges és tetemes költség 
miatt. Míg ezek az akadályok megszűnnek, kénytelen vagyok - nagyobbrészt - 
külföldön gyártott edényekre készíteni féméleg fényképeimet (...).

0395. M a g y a r  P o lg á r. Kolozsvár. 1880. szeptember 26/223 sz.
Nn: Gyümölcskiállítás Kolozsváron.
(...) a rendezőbizottság vezetője Veress Ferencz (...), elnök Gamauf Vilmos 
egyleti titkár. A kiállítás október 29-én nyílt meg, október 31-én a szakosztályi 
ülésen Veress egyik dolgozatát hallgatták meg ... „ki a tudományos phomoló- 
gia fejlesztése érdekében sok áldozatot hozott”.(M agyar Polgár október. 31/253 
sz, és december. 8/285-i sz.)
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0396. K elet. Kolozsvár. 1880. október 2/226 sz, 908.
(Veress Ferenc tagja a Kolozsváron, október 28-én megnyílt gyümölcskiállítás 
Szervező Bizottság-ának -  m.s.cs.)

0397. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1880. december 29/302 sz.
DIORÁMA a Nemzeti Színházban / Szerdán, december 29-én d.u. 4 órakor 
utolsó vendég előadás / A londoni kristálypalotához tartozó páratlan / O R I Á 
S í M O Z G A T H A T Ó  D I Ó R Á M A  / 175, a föld minden övéből való 
legpompásabb / képcsoportozatok, fényes, változó világában. / Kezeli: 
KOSLOWSKY A., a természettan tanára. / WINTER KÁROLY a prágai con- 
servatorium tagja vezénylete alatt.

1881.

0398. M a g y a r  Ip a r . Budapest. 1881. 383-388.
nn: A fényképészeti ipar. (Veress Ferencről is ír)

0399. E llen zék . Kolozsvár. 1881. március 9/56 sz.
Árvíz Kolozsváron. Tegnap délután rohamosan megindult a jégáramlás és éjjel 
beállt az árvízveszély (...). A Cseh Lajos elnöksége alatt megalakított „Árvízbi
zottság” tagjai között Pákey Lajos, Horváth Gyula építészek (...) és Veress 
Ferencz (...).

0400. S za m o sú jv á r . Szamosújvár. 1881. április 9/18 sz.
Veress Ferencz derék fényképészünk célja az egyetemen a fényképészetről 
előadásokat tartani s előadását gyakorlati mutatványokká tenni felfoghatób
bakká. Nem kételkedünk, hogy az előadások az egyetemi ifjúság körén kívül is 
számosokat fog oda vonzani.

0401. B u d a p e s ti H ír la p . Budapest. 1881. 101 sz. Melléklet 1-2.
Veress Ferencz: Nyílt levél Magyarország fényképészeihez.

0402. K elet. Kolozsvár. 1881. május 8/104 sz, 441.
Alkalmunk volt látni azon két igen díszes albumot, melyben Kolozsvár és a 
Kolozsvári Keres-kedelmi és Iparkamara hódoló felírtaik fognak a királyfi 
lakodalmának ünnepségére felküldeni. Mindkettő honi készítmény. A városé 
50 cm magas, 35 cm széles kék bársony alapon fafaragványú és porcelán 
fényképekkel díszített nemes stylben rajzolt és díszített tábla. A diófából igen 
szépen faragott lap arabeszkjeit Melka Vincze rajzolta s Kupcsai János tanár 
felügyelete alatt a hosszúfalusi műfaragó iskolában Dávid András faragta (...). 
Az Iparkamara albumához a rajzokat Cserny Antal helyi díszművész 
készítette. (...) Veress készítette a fotókerámiát.



0403. E llen zék . Kolozsvár. 1881. július 14/159 sz.
Fényképész segítségével ismeri fel a párizsi rendőrség a hanisításokat. A 
gyanús okmányt óriási mérvben megnagyobbítva összehasonlítván a hamisított 
írással (...).

0404. N ép  B a rá tja . Kolozsvár. 1881. július 30/120 sz.
A nagyvásáros időre megérkezett a nyári vásárok rendes alakja a panoráma is. 
Sátrát már fel is verte szokott helyén, a Barompiac szegletén.

0405. N é p  B a rá tja . Kolozsvár. 1881. augusztus 5/125 sz.
nn: Képes levelező lapok.
A közlekedésügyi m iniszter m egengedte, hogy a postah ivatalok  
továbbítás végett oly levelezőlapokat is felvegyenek, m elyeknek hát 
lap jára képek vannak nyomva, de nem felragasztva, ha e képek nem 
illetlenek , vagy nem sértők.

0406. K elet. Kolozsvár. 1881. szeptember 15/208 sz, 861.
A budapesti Országos Nőiparkiállításon Asbóth Kamilló nagyszebeni 
fényképészt aranyéremmel tüntették ki (...).

0407. K elet. Kolozsvár. 1881. szeptember 27/218 sz, 900.
Derék fényképészünk s egyetemünkön a fényképészet magán tanítója, igen 
életrevaló eszmét pendített meg. A B udapesti H írlapban  hosszabban 
fejtegetvén, hogy korunkban, midőn a hazai iparágak mindegyike jelentős 
lendületet vesz, csupán a fényképészet marad hátra, (szorgalmazza iskola 
szervezését, kiállítások szervezését, stb.).

0408. K elet. Kolozsvár. 1881. október 15/234 sz, 967.
A gyümölcs kiállítás rendezése gyorsan halad előre a fővárosban. Az erdélyi 
részeket Veress Ferencz is méltóan képviseli.

0409. E llen zék . Kolozsvár. 1881. december 5/2 sz, 78.
Veress Ferencz fényképész, és fényképészeti magán tanító a kolozsvári egyete
men Fényképészeti L a p o k  címe alatt egy irodalmi értékkel bíró szaklapot indít 
meg január közepén, mely havonként egyszer jelenik meg. Előfizetési ár egy 
évre csak 4 frt. lesz. Ha Veress úr e szakirodalom terén is oly terméket fog fel
mutatni, mint milyent meg a fényképészet és gyümölcseszet terén magának 
elismerést vívott ki, akkor gratulálhatunk vállalatához.

0410. K elet. Kolozsvár. 1881. december 6/277 sz, 1138-1139.
Veress Ferencz kitűnő fényképészünk, kinek e téren való elméleti ismereteit 
méltányolva a kormány, a kolozsvári Tudományegyetemen a fényképészet



magántanítójának nevezte ki. Január 1-től, havonként megjelenő folyóiratot ad 
ki Fényképészeti L a p o k  cím alatt, melyre felhívás bocsátott ki (...). Az előfizetés 
összege 1 évre 4 Ft.

1882.

0411 .A  K olozsvári Kereskedelm i és Iparkam ara jelentése. Kolozsvár. 1882.188-189.
Az iparművészet terén semmi nevezetesebb mozzanatról sem tehetünk 
említést, bajos is volna nálunk az iparművészet komoly fejlődését remélni, 
midőn még okszerűen berendezett rajziskolánk sincsen (...). Fényképészek 
száma 1880-ban: 8, 1881-ben: 8, 1882-ben: 7.

0412. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. január. 1 sz, 1-5.
Veres Ferencz: Lapunk célja és iránya. A Fényképészeti Lapok programja.

0413.  Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. január. 1 sz, 8-9.
Veress Ferencz: Gyakorlati fényképészet I. Tapasztalatok a „nedves kezelés” 
körül.
Folytatás: 1882. 2 sz. 23-24; 3 sz. 38-39; 4 sz. 53-54; 7 sz. 108-109; 10 sz. 158- 
160; 11 sz. 172-174; 12 sz. 198-200.

0414. Kelet. Kolozsvár. 1882. január 12/9 sz, 34.
Fényképészeti L a p o k  cím alatt, Veress Ferencz fényképészünk, a kolozsvári 
MagyarTudományegyetemen a fényképészet magántanára, havi közlönyt 
indult meg (...). Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sétatér utca 16 sz. A füzet a 
Kelet nyomdájában állítják ki (...).

0415. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. február, 2 sz. 24-25.
Veress Ferencz: Gyakorlati fényképészet II. Tapasztalatok a „száraz kezelés” 
körül.
Folytatás: 1882. 3 sz. 39-40; 4 sz. 55; 6 sz. 85-87; 9 sz. 140-143. •

0416. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. február, 2 sz. 26-28.
Botár Imre: A híres Kroh-féle gyors levételről.

0417. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. február, 2 sz. 28-29.
Veress Ferencz: A gyakorlati photokerámikárol.
Folytatás: 1882. 4 sz. 60-61; 7 sz. 113-115; 9 sz. 148-151; 11 sz. 182-184; 12 sz. 
204-209; 1883. 7 sz. 144-146; 9 sz. 184-186; 11 sz. 220-222; 12 sz. 253-254.

0418. Ellenzék. Kolozsvár. 1882. március 1/49 sz.
A Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlése (...) folyó hó 25-én tartatott meg



(...). Veress Ferencz kérelmére a kamara a Fényképészeti L a p o k  segélyezését 
a miniszter úrnak melegen aj álja (...).

0419. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. március, 3 sz. 33-37.
Sárffy Ignácz gimnáziumi tanár: A fényképezésről népszerű előadásban.

0420. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. március, 3 sz. 41-43.
Veress Ferencz: Megnyitó beszéd.
(Elhangzott a kolozsvári magyar királyi tudományegyetemen.)
42 old. (...) Én uraim már 32 év óta foglalkozom a fényképészettel (...) és 
érdemeim bátorítottak fel arra, hogy a természettudományi kartól a 
„Fényképészeti Magántanítói” címet volt szerencsém kérni és megkapni (...). 
Folytatás: 1882. 4 sz. 61-62; 6 sz. 94-96; 7 sz. 115-120.

0421. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. március, 3 sz. 40-41.
Papp Albert: Az oláhországi fényképészetről.
(...) Oláh fényképészet szószerint nem létezik (...). Magában a fővárosban levő 
kilenc fényképíró közül egyetlen sincs született oláh (...). Közülük egészen 
kiemelkedik egyik hazánkfia, Mándy Ferenc. A műterméből kikerült művek 
oly gyönyörűek, hogy a bp-i kollégák műveivel bátran vetélkedhet. (A király
néról készített képei elismeréssel bírnak). Miként Mándy Ferenc, Szathmáry 
Károly kitűnő aqvarell-festőnk is udvari fényképíró, azonban az ő udvari címe 
még a régi korokból datálódik, ma már, mint fényképíró csak a harmadik 
helyen emlegetik. Ott van még Duschek Ferenc s Reiser, ezek Mándy és 
Szathmáry között vannak. Herter (nőfényképész), Schwarz, Major s még egy 
páran olyan firma melyekkel csak a szám szaporodik. Mit mondjunk a 
vidékről? Piteşti, Ploieşti, Buzeu, Galac, Turnu Severin, Braila (...) csak olyan 
fényképírókkal dicsekedhetik, kikre a jelző: kontár, igen gyönge kifejezés (...).

0422. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 3 sz. 1882. március, 45.
Asbóth Kamilla nagyszebeni fényképész, ki kezdettől fogva érdeklődéssel volt 
a többi hazai fényképésznővel együtt lapunk iránt, így ír: (...) tanulni csakugyan 
kötelességünk (...).

0423. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. április 6/28 sz.
Veress Ferencz: Fényképezés holdvilágnál.(Jahr nevű, fiatal amerikai 
fényképészről ír)

0424. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. április 11/24 sz.
( A Fényképészeti L a p o k  áprilisi számát ismerteti)
A lap előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. Hazai



iparosoknak ez árnak csak a felét fizetik. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
Veress Ferencz fényképészeti magántanító a kolozsvári Magyar Királyi 
Tudomány Egyetemen. Nyomtatik a Kolozsvári Közlöny nyomdájában.

0425. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. április 12/25 sz.
Veress Ferenc nagyhírű fényképészünknek értesítése van csatolva mai 
lapunkhoz, mely egy a fényképészet terén tett újabb előrehaladásról szólva, a 
szülők figyelmébe ajánlatik. Ez új elő-haladás: Gelatinnal bevont üveglapok, 
melyekkel 1/50-en másodperc alatt lehet fényképezni úgy, hogy a robogó vonat
ról, a vágtató lovasról, a repülő madárról lehet vele képet készíteni. A szülőkre 
annyira érdekes, hogy lopva fényképezi a gyermekeit.

0426. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. április, 4 sz. 57-60.
Molnár István: Az utazó fényképészekről.

0427. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. április, 4 sz. 62.
Nn: Mikor az ember maga alatt vágja el a fát.
Papp Albert budapesti fényképész múlt számunkban egy cikket írt az 
oláhországi fényképészekről, melyben nem ajánlja, hogy bárki is Oláhországba 
költözzék fényképésznek. És íme őt magát vitte oda a sors, mert Ploieştbe 
műtermet nyit.

0428. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. május, 5 sz. 73-77.
Szakácsi Sándor: Lesz-e egyesületünk?
(...) Veress Ferenc egyetemi magán tanító és fényképész úr a B udapesti H írlap  
101-ik számában, egy szépen okadatolt nyílt levelet bocsátott közre a hazai 
fényképészekhez épen egy országos egyesület létesítése céljából. Sőt szólott 
arról is, hogy kellene végre már egy fényképészeti szakiskolát állítani (...). 
Végre megpendíti még azt is, hogy rendeztessék egy országos fényképészeti 
kiállítás (...).

0429. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. május, 5 sz. 79.
Csejdi Lajos fényképész segéd urat ezennel felkérem, hogy tudassa velem 
lakását, mert hátrahagyott podgyászát utána akarom küldeni (...). Molnár 
István fényképész.

0430. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. június, 6 sz. 97-101.
Veress Ferencz: Fényképészeti álomképek.
(...) Egy, a negyvenes években Weibeltől már nagyon elócsult fényképező 
gépen akadt meg a tekintetem. Ez vala az első aparatusom, melyet az én édes 
anyám sok nélkülözés között megtakarított pénzével vett hő vágyom 
kielégítésére, midőn tizennyolc éves valék (...).
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0431. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. június, 6 sz. 101.
Tauffer Gyula, ki azelőtt városunkban volt fényképész, jelenleg Debrecenbe 
nyit műtermet (...). Kossák Lajos temesvári fényképész képeket küldött 
lapunknak (...), az aradi Nagy György is dolgozik a lapunknak.

0432. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. június, 6 sz. 97-101.
Veress Ferencz: Fölhívás előfizetésre.

0433. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. június, 6 sz. 97-101.
Veress Ferencz: Fényképészeti álomképek. (9. számú melléklete)

0434. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. július 7/94 sz, 380.
(...) Július 1-én, Vastagh György Kolozsvárra érkezett (...). Műterme Veress 
Ferencz fényképészünk udvarán van, mennyezete a naptól ragyogó égbolt, s 
oldalai s háttere a gyönyörűen gondozott kert (...).

0435. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. augusztus 30/139 sz, 470.
Özv. Horváth Pálné leánynevelő intézetében (Sétatér utca, Veress ház), a 
beiratkozás jövő hó 1-én kezdődik meg (..).

0436. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. Augusztus, 8 sz. 134-136.
134 old. Vörös Kálmán fényképész úr néhány fényképet küldött hozzánk azzal 
a kijelentéssel, hogy ezek szabad ég alatt csekély ponyvafödölettel és minden 
függönyözés nélkül készültek. Ezzel csak azt akarta mutatni, hogy az utazó 
fényképészek nem éppen fölötte szükséges, hogy 50 vagy 100 szál deszkából 
készült fényíró fölállításával vesződjenek (...). Nagy György aradi fényképész 
készíti a csoportképet, az előfizetők képeivel (...).
135 old. Lapunkra előfizettek: Kozmata Ferenc Budapestről, Csejdy Lajos 
fényképész Szatmáról, Goldenberger Isidor fényképész Herkulesfürdőről, 
Mühlfay Albert fényképész Csíkszentmártonból, Oldal István fényképész és 
festő Aradról (...).
136 old. Décsey nagyváradi fényképész műtermében egy ügyes és gyakorolt 
retoucheur alkalmazást nyerhet (...). Ferenczy Lukács keres egy olyan segédet, 
ki a retouchirozásban jártasággal bír. Lakik Székely Udvarhelyen.

0437. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. augusztus, 8 sz. 126-129.
Veress Ferencz: Beszéd. (Elhangzott a kolozsvári magyar királyi tudománye
gyetem a fényképészeti előadások bevezetésképpen.)

0438. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. szeptember 12/149 sz, 507.
Az Erdélyrészi Iparfejlesztő Egylet tegnap reggel tartotta közgyűlését, ahol 
megválasztották a vezetőséget (...). Elnök gr. Esterházy Kálmán. (A 
Választmányi tagok között Veress Ferenc neve is szerepel).
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0439. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. szeptember, 10 sz. 150.
Megvétel véget kerestetik 2 és fél, vagy 3 colos objektív és egy korszerű 
simítógép. Az ajánkozók forduljanak Nagy György fényképészhez Aradon.

0440. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. október, 10 sz. 160, 167.
160. old. Kozmata Ferenc: A trieszti kiállítás fényképészeti osztályáról jelentés. 
Díszoklevél: Koller Károly magyar királyi udvari fényképész. Ezüstérem: 
Kossák József fényképész Temesvárról. Bronzérem: Danilovics Bazil 
fényképész Temesvárról.
167 old. (...) Lapunk előfizetőinek csoportképe elkészült. Legalul van 
szerkesztőnk, s körülötte fölfelé az olvasok, az élemedettebbek alul s mindig 
följebb a fiatalok. A középre Apor Károly báró úr képe került, mint olyané, ki 
hazánkban jelenleg a legrégibb, már a 40-es évek legelejétől fogva műkedvelő 
fényképész, s így középen a nagyobb hely őt illeti.

0441. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. október, 10 sz. 161-164.
Veress Ferencz: Az „aqeternát” mint titkos szer a gelatinos lapok előidézésére.

0442. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. november 7/196 sz, 683.
Derék fényképészünk, Veress Ferenc, a magyar örményesi eredménydús hiva
talos hajtóvadászat emlékére - mely vadászaton elesett farkasok közül egyet ő 
maga lőtt le - a vadászaton jelen voltakból egy fénykép csoportot fog összeállí
tani, mi célból el is kezdte a fölvételeket.

0443. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1882. november 23/159 sz, 545.
Az első kolozsvári állatkiállításon (...) legelső helyen említjük, Veress Aranka 
kisasszonynak két szép Bantam-tyúk családját (...). A kisasszony már hosszabb 
ideje foglalkozik tyúkneveléssel (...).

0444. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1882. december, 12 sz. 185-193.
Veress Ferencz: a száraz eljárás egy új módja.

0445. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. december, 12 sz. 185-193.
Veress Ferencz: Beszámolónk és lapunk jövő évi programja.
187 old. A minisztérium (...) az évi 8983 sz. végzésében azzal a nevetséges 
okadatolással utasította vissza jogos kérésünket, hogy lapunkat „megfelelő 
fedezet hiányában anyagi segélyzésben nem részesítheti”(...), s a szerkesztőnk 
egyetemi magántanítói fizetését (85 ft.) sem utalta át.

0446. Fényképészeti Lapok. Kolozsvár. 1882. december, 12 sz. 209-210.
Veress Ferencz: Obernetter emulsiója és egy fényképészeti pályázat.
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0447. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1882. december, 12 sz. 211.
Tordán eddig Botár és Mosontzky urak neve alatt volt ismeretes egy 
fényképészeti műterem. A mint értesültünk ezúttal csak Botár fogja azt fenn
tartani, Mosontzky pedig özv. Kovács Kálmánné utóbbi zilahi műtermébe fog 
dolgozni.
Egy nagy, vidéken egyedül levő és jól rendezett fényképészeti műterem a tulaj
donos betegsége miatt eladó. Érdeklődni Molnár István gyógyszertárában 
Kézdivásárhelyt.

1883.

0448. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. január, 1 sz. 8-11.
Botár Imre: A száraz kezelésről.

0449. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. január, 1 sz. 19-20.
Özv. Kovács Károlyné fényképésznő Zilahon fölkért bennünket annak kijelen
tésére, hogy múlt számunkban közölt ama hír, mintha ő zilahi műtermének 
vezetésére szerződést kötött volna Mosotzki Henrik volt tordai fényképésszel 
alaptalan.

0450.  Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. január, 1 sz. 16-17.
Veress Ferencz: Visszapillantás a múlt évre.

0451. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. január, 1 sz. 4-8.
Veress Ferencz: A positiv képekről.
Folytatás: 1883. 3 sz. 45-48; 5 sz. 95-96; 8 sz. 160-161; 10 sz. 192-195; 12 sz. 236- 
238; 1884. 2 sz. 24-25; 4 sz. 74-76; 7 sz. 128-132; 10 sz. 187-190; 12 sz. 235-237; 
1885. 4 sz. 71-74; 8 sz. 148-150; 10 sz. 193-196; 12 sz. 257-260; 1886.1 sz. 16-19; 
3 sz. 64-65.

0452.  Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. január, 1 sz. 11-13.
Veress Ferencz: Hasznos jegyzetek a brómezüst-gelatine emulsió készítése 
körül.
Folytatás: 1883. 4 sz. 77-81; 6 sz. 120-124; 9 sz. 179-181; 11 sz. 222-226; 12 sz. 
255-257; 1884. 3 sz. 44-47; 5 sz. 88-91; 6 sz. 113-116; 9 sz. 171-175; 11 sz. 211- 
214; 1885. 3 sz. 47-49; 7 sz. 136-138; 1887. 6 sz. 116. 120; 1888. 1 sz. 13-14; 7 sz. 
142-144.

0453. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. február, 2 sz. 26-27.
Veress Ferencz: A nedves eljárásról.
Folytatás: 1883. 4 sz. 66-68; 5 sz. 89-92; 1884. 5 sz. 93-96; 8 sz. 148-150; 10 sz. 
194-197; 11 sz. 207-209; 1885. 3 sz. 55-56.
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0454. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. Február, 2 sz. 31-33.
Veress Ferencz: A száraz eljárás keletkezése és fejlődése.
Folytatás: 1883. 4 sz. 70-72; 6 sz. 115-118; 8 sz. 164-165; 9 sz. 172-175; 12 sz. 244- 
246 1884. 2 sz. 32-34; 4 sz. 64-67; 6 sz. 108-110; 8 sz. 153-156; 11 sz. 222-225; 12 
sz. 240-242; 1885. 9 sz. 182-186; 10 sz. 204-207; 12 sz. 251-257; 1886. 1 sz. 14- 
16; 2 sz. 34-37; 5 sz. 113-114; 8 sz. 173-176; 9 sz. 194-201; 11 sz. 233-237; 1887. 
5 sz. 100-103; 7 sz. 137-141; 9 sz. 183-186; 12 sz. 244-248; 1888. 3 sz. 56-60; 6 sz. 
121-124; 7 sz. 147-149; 8 sz. 172-174; 9 sz. 191-193; 10 sz. 220-222; 11 sz. 234- 
237.

0455. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. február, 2 sz. 35-38.
Veress Ferencz: Hasznos jegyzetek a száraz eljárás körüli előidézések-, és 
erősítésekről
Folytatás: 1883. 3 sz. 52-55; 5 sz. 100-104; 7 sz. 135-137; 10 sz. 200-203; 12 sz. 
247-250; 1884. 1 sz. 18-20; 4 sz. 70-72; 8 sz. 156-158; 12 sz. 246-248; 1885. 1 sz. 
30-34; 4 sz. 67-70; 8 sz. 153-157; 11 sz. 231-232.

0456. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1883. március 18/64 sz.
Igen szép jelenetképek láthatók Frankkis üvegkereskedésének kirakatában. 
Veress Ferencz műtermében készült sikerült photok E. Kovács Gyulát ábrá
zolják néhány főbb szerepben.

0457. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 3 sz. 1883. március, 50-51.
Fekete Sándor: Tájképfelvétel emulsios lappal.
(...) A múlt nyáron kirándultam a Sebes-Körös partjára, hogy innén a Nagy
váradot átmetsző s romantikus képet nyújtó e folyamot a rajta átvezető és a 
két városrészt összekötő hídjával megörökítsem. Sarkalt kísérletembe az a 
tudat, hogy n. kollégáim közül egyiknek sem jutott eszébe ezt a tájat 
lefényképezni (...).
58 old. A Décsey-féle nagyváradi fényképészeti műterem vezetőjétől, Fekete 
Sándor úrtól küldött képek igen szépek.

0458. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1883. április 3.
A „Nagy lábas házat” mely Kolozsvár főterén jelenleg bontás alatt áll, Császár 
fényképész tegnap délután lefényképezte. Nagyon helyes eszme volt e történeti 
nevezetességű és építészeti tekintetben is érdekes régi épületet ily módon való 
megörökítése.

0459. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. április, 4 sz. 83-84.
83 old. Lapunk ügyében két terjedelmes levelet vettünk Boros Imréné úrnőtől, 
illetve Vörös Kálmán fényképész úrtól. Ez utóbbi mátészalkai műhelyében 
különböző szerek eladók. Kerestetik megvételre egy jó forgalmú városban levő 
fényképészeti műterem. Ajánlatokat fogad Fekete Sándor fényképész Nagy



Váradon. Retouseurt keres Décsey J. fényképész nagyváradi műtermébe (...). 
Berky Dezső fényképész Szatmáron retoucheurt keres műtermébe.

0460. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1883. április, 4 sz. 68-69.
Fekete Sándor: A fehérnyés papír nyúlóságáról.

0461. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1883. 132; 133; 134; 135 sz.
Veress Ferencz: Néhány tollvonás a fényképészetről. (A fényképészet 
történetéről)
I. rész. (132 sz.) - Porta, Davy, Wedgewood, Niepce, Daguerre.
II. rész. (133 sz.) - Fox Talbot, Legray, Arscher,
III. rész. (134 sz.) - Photokerámia, heliographia, photolitographia, stb.
IV. rész. (135 sz.) - A színes fényképezés (...), a fényképezés a tudomány szol
gálatában.

0462. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1883. április 12.
A lebontás alatt levő régi lábas házat Maetz Frigyes derék építészünk kívül- 
belül lefényképeztette. Az átalakítandó telken különös nevezetességgel bír egy 
300 éves óriási sütőkemence, mely a régi város az úgynevezett óváros közös 
sütőkemencéje volt. A hármas kemence éppen arra a mintára épült, mint 
amelyben a szász városok jelenlegi közös sütödéjük van építve. Maetz a 
kemencét is lefotógrafiroztatta s képét megküldi a Mérnök Építészeti Egylet 
Régészeti szakosztályának.

0463. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. május. 5 sz. 96-97.
Molnár István: A positiv-ezüstfürdő negatívokhoz használtból előállítva.

0464. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. május, 5 sz. 97-100.
Fekete Sándor: A tárgyak megvilágításáról.

0465. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. május, 5 sz. 107.
Arcképet küldött: Juhász József, Berky Dezső, Csejdi Károly.
Fényképészeti műtermet keres megvételre Fekete Sándor Nagyváradon. Eladó 
egy jó karban levő 12X14 -es camera Molnár Istvánnál Kézdivásárhelyt. 
Retoucheurt keres Décsey J. Nagyváradon.

0466.  Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. június. 6 sz. 112-115.
Molnár István: A negatív ezüstfürdő.

0467. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. június, 6 sz. 126-127.
126 old.- Cieulsky, Dunky Kálmán, Kossák is új útakton járnak a 
fényképészetben.
127 old.- Retoucheurt keres Molnár István fényképész Kézdivásárhelyre.
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0468. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. augusztus, 8 sz. 153-156.
Veress Ferencz: A nedves eljárás köréből.
Folytatás: 1883. 11 sz. 212-216.

0469. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. augusztus, 8 sz. 168.
Vörös Kálmán úr tudatja velünk, hogy testvérével Békés-Csabán folyó év 
szeptember hó 1-én, egy állandó fényképészeti műtermet nyit. Ravasz Imre 
Aradon segédeket keres.

0470. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. szeptember, 9 sz. 188.
Kohn Ignácz ki eddig Nyíregyházán tartózkodott, közelebbről Nagyváradon 
nyitott, illetve átvett egy fényképészeti műtermet és ott végleg megtelepedett. 
Vörös Kálmán fényképész már Békés-Csabán dolgozik.

0471. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1883. november, 11 sz. 226-228.
Molnár István: Igen érzékeny collodium emulsiok előállítása.

0472. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1883. december, 12 sz. 246-247.
Buda Elek: A chromotypi új módosítása.
(A szerkesztő kiegészítése 227 old.). Kézséggel közöljük a fentebbi sorokat, 
mert azok írója, Buda Elek úr, veterán műkedvelő fényképészünk, agg kora 
dacára oly vidor lélekkel és ifjú kedéllyel vonzódik még most is ipar
művészetünkhöz, hogy az ifjú nemzedék példát vehetne tőle, s ennek 
érdekében írt sorainak valóban szíves örömmel nyújtunk tért. Buda Elek úr 
már a negyvenes évek óta foglalkozik iparművészetünkkel, melynek szépsége 
ma már olyan kevés embert édesget, mint műkedvelőt magához s egyike azon 
szép lelkű ritka öregnek, kik kedvelt tudományukon melegen érző szívvel és 
ifjú szívvel csüngenek. Iparművészetünk haladásának minden lépése iránt 
lankadatlanul érdeklődik, ő maga is - 70 éveket kora dacára - folytonosan dol
gozik, s múlt évi csoportképünkhöz is késséggel engedte át arcképét, mely keze 
munkája volt. Korábbi években le is írta tapasztalatait. Az ötvenes években a 
híres Martin Antal fényképészeti zsebkönyvében több érdekes eljárást közölt 
tőlle (...)
(Arcképe a Fényképészeti L a p o l 1882 év 4-ik számának 63 oldalán jelent meg)

1884.

0473. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. január, 1 sz. 4-6.
Veress Ferencz: Visszapillantás a múlt évre.

0474. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1884. január, 1 sz. 14-15.
Botár Imre tanító és fényképész: Célszerű lámpa a száraz kezeléshez.
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0475. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1884. március, 3 sz. 55-57.
Botár Imre: A száraz lemezekről.
(...) egy éve már, hogy teljesen száraz lemezekkel dolgozom (...), a nedves és a 
száraz eljárás hívei valóságos harcot folytatnak hazánkban (...).
Folyt: 1884. 4 sz. 76-78.

0476. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. március, 3 sz. 59.
Décsey J. nagyváradi műtermét Fekete Sándor vette át.

0477. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1884. március 2/52 sz.
Petrik János: Erdély agyagipara. Az Állami Középipartanodai tanár jelentése. 
(...) Veress Ferencz kolozsvári fényképész photokeramikával is foglalkozik és 
ezen téren szép eredményeket mutat fel. Ha az igen szépen kidolgozott tárgyak 
még se kelnek igen el, azt csak annak tulajdoníthatjuk, hogy ezen díszítési mód 
általában nem éri el azon hatást, melyet az élénk színű festett agyagárúk 
mutatnak, s így a Photokeramikának általában kevés jövője van. Veress külön
ben porcelán és fayance festéssel is foglalkozott. Az efféle tárgyak közül egy 
pár zománcfestéssel és beégetett drágakövekkel díszített váza méltó említésre.

0478. Ellenzék. Kolozsvár. 1884. március 7.
Veress Ferencz jeles fényképészt a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 
tegnapi közgyűlésén levelező tagnak választotta.

0479. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1884. március 8/57 sz.
U.a. Magyar Polgár 1884. március 8/57 sz.
A jelmezes Sach-játszma fényképei, melyet a műegylet az árvaház 
megsegítésére szervezett (...) Veress Ferencz egyes alakjait lefényképezte, 
díszes Cabinet-alakban (...), s a képeket 1 forintokban árulja, oly módon, hogy 
minden egyes kép után az árvaház 40 kc-t kap (...).

0480. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. április, 4 sz. 78-79.
nn: Apor Károly báró, Királyi Tábla Elnöke Marosvásárhelyt.
A hazánkban élő legrégibb műkedvelő fényképésznek arcképét mutatjuk be 
tisztelt olvasóinknak. Apor Károly báró 1840-ben látta az első Dagerrotyp- 
képeket Kolozsvárit, midőn ide Bethlen Pál gróf és Bethlen Károlyné grófnő 
Párizsból megérkezett és ismerőseinek megmutatták Daguerrtől készített 
arcképeiket. Már akkor elhatározást nyert benne, hogy e szép találmányt a 
lehető legrövidebb úton el fogja sajátítani. Az alkalom erre kevéssel később 
kínálkozott is. 1842-ben országgyűlés nyílt meg Kolozsvárit, Marastoni 
Daguerretypeur sok megrendelésre számítván, ide jött s tőle a jóra és szépre 
törekvő báró a találmányt megtanulta s a hozzá szükséges eszközöket is meg
szerezte. Ezután minden szabad idejét a nevezetes találmány fejlesztésére



fordította és versenyt haladott a külfölddel. Daguerre után Talbod, ez után 
Niepce eljárásait honosította meg és nagy buzgalommal terjesztette nálunk. 
1853-ban állította elő kisded negatívjárói a legelső nagyított positiv papírképet, 
még pedig a maga terve szerint készített nagyító kamerával. Ez időtől fogva 
éber figyelemmel kíséri iparművészetünk haladását és minden újdonság iránt 
érdeklődik. Vajha előkelőink közül sok hozzá hasonló igyekeznék szabad ide
jét ily hasznosan tölteni el a maga gyönyörűségére s hazánkban az ipar
művészet emelkedésére. (Közli a lap Apor Károly arcképét).

0481. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. április, 4 sz. 84.
Egy ügyes fiatalember, ki a negatív és positiv retouche-ban jártas, levételekben 
is némi gyakorlattal bír, továbbá egy használható coppirozó, alkalmazást 
kaphat Lúgoson, Dunky Kálmán fényképésznél. Kerestetik egy használható 
segéd, ki a levételekhez is ért. Az ajánlkozók forduljanak Hoppé Lipót rajz
tanárhoz Gyergyó-Szent-Miklósra. Egy segéd ki a positiv munkában jártas, 
állandó alkalmazást kaphat Molnár István fényképésznél Kézdi Vásárhelyt.

0482. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1884. április 5/80 sz.
(A kolozsvári esküdtek névsorában Pákei Lajos, Maetz Frigyes mellett Veress 
Ferenc neve is szerepel.)

0483. M agyar P olgár. Kolozsvár. 1884. április 10/84 sz.
Petrik Lajos: A magyarországi agyagiparról.
(Átvéve a Közgazdasági Értesítő  legutóbbi számából)
(...) Veress Ferencz kolozsvári fényképész photókerámiával is foglalkozik és 
ezen téren igen szép eredményeket mutat fel. Ha az igen szépen kidolgozott 
tárgyak még sem kelnek nagyon el, azt csak annak tulajdoníthatjuk, hogy ezen 
díszítési mód általában nem éri el azon hatást, melyet az élénk színű festett 
agyagárúk mutatnak, s így a photokerámiának általában kevés jövője van. 
Veress különben porcelán és fayence- festéssel is foglalkozik (...).

0484. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1884. április 20/91 sz.
nn: Apor Károly báró mint fényképész.
Veress Ferenc jeles fényképész által igen ügyesen szerkesztet Fényképészeti 
L a p o k  legújabb számában közölve van br. Apor Károly kir. Tábla elnök arc
képe, a meisenbach szerinti fénykép után czinkografirozva. Egyúttal a neves 
báró be van mutatva, mint hazánk legrégibb műkedvelő fényképésze, ki 
Marastoni tanítványa volt 1842-ben.

0485. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1884. május, 5 sz. 94-96.
Veress Ferenc: A nedves eljárásról.
(...) A nedves eljárás egyik ága az úgynevezett „ferrotypi” is, melyet hibásan 
tartanak amerikai találmánynak, mivel Párizsban már a 60-as évek elején

354



„Panotypi” nevezet alatt szerepelt, mi pedig itt 1857-ben készítettünk 
ilyeneket. Az 1867-ik évi párizsi világkiállításon pedig sötét barnára mázolt 
vaslemezre vették le néhány másodperc alatt a kíváncsiskodókat (...).

0486. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. május, 5 sz. 103.
Egy segéd azonnali alkalmazást nyerhet Ferenczy Lukács fényképész szé
kelyudvarhelyi műtermében.

0487. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. július, 7 sz. 143.
Egy segéd jó pénzért alkalmazást kaphat Kovács Károlyné úrhölgynél Zilahon.

0488. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. július, 7 sz. 137-140.
Veress Ferencz: a photokeramikáról.
Folytatás: 1884. 9 sz. 175-178; 11 sz. 217-218.

0489. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1884. augusztus 1/177 sz.
(...) Dr. Herich Károly miniszteri tanácsos tegnap az Ipartanműhelyek 
kibővítése céljából meglátogatta Maetz Frigyes építész tanműhelyét, Szén Ede 
vasöntödéjét, Fischer Vilmos porcelánfestészeti műhelyét, Veress Ferenc 
fényképész műtermét (...).

0490. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1884. szeptember, 9 sz. 167-171.
Veress Ferencz: Olvasóinkhoz! Lapunk érdekében.

0491. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1884. szeptember 3/203 sz.
(...) A kolozsvári Ill-ik tenyész kiállításon Veress Aranka dicsérő oklevelet és 
7 forint első díjat nyert a tyúkjaival (...).

0492.  F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. október, 10 sz. 197-199.
Botár Imre: Egy, a szárazlapok előidézésénél tapasztalt akadály.

0493. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1884. október, 10 sz. 203.
Kerestetik egy szolid magaviseletű segéd Berky Dezső fényképész szatmári 
műtermébe.

0494. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1884. november 8/258 sz.
(...) Egy új közkút felállítása érdekében Veress Ferencz átadott egy darabot a 
kertjéből.

0495. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1884. november, 11 sz. 227-228.
Papp Albert ploieşti levele, melyben köszönti a lap szerkesztőjét. Botár Imre
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Tordán különböző fényképészeti felszereléseket kínál eladásra. Dunky 
Kálmán egy simítógépet keres megvételre, a lugosi műhelye számára.

0496. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1884. december, 12 sz. 232-243.
Veress Ferencz: A Fényképészeti Lapok olvasóihoz.

0497. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1884. december. 12 sz. 252.
Segédet keres Ferency Lukács Székelyudvarhelyi műtermébe. Segédet keres 
Molnár István kézdivásárhelyi műtermébe. Kerestetik egy fényképész, ki haj
landó volna vidékre is járni, Klement Róbert fényképész, Brassó, Klastrom 
utca. Kinek a Fényképészeti Lapok első és második évfolyama kell, az 
megkaphatja Csejdy Lajos fényképésznél Miskolcon.

1885.

0498. A  K o lo zsv á r i K e resk ed e lm i és  Ip a r k a m a ra  je le n té se . Kolozsvár. 1885. 272.
Az iparművészetet nálunk, elsősorban még mindig a fényképészek képviselik, 
akik száma emelkedőben van. Üzletüket a nagy verseny következtében 
fényesnek nem mondhatni.
Fényképészek száma 1882-ben:7, 1883-ban 6, 1884-ben 9.

0499. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1885. január, 1 sz. 1-4.
Veress Ferencz: Visszapillantás a múlt évre.

0500. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1885. január, 1 sz. 6-9.
Veress Ferencz: A száraz eljárás körül szerzett tapasztalat.

0501. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1 sz. 1885. január, 12-14; 20.
Rottmann Farkas: Két betű. (12-14 old.)
Cs. G. (Csonka Géza): Budapesti levelek. (16-18 old.)
20 old.- Katinszki László Nagy Bányán, egy segédkező fényképészt keres. 
Ugyancsak Katinszkihoz forduljon az, kit az alábbi kis hirdetés érdekel: Eladó 
műterem. Egy házas teken levő fényk. Üzlet eladó. Ez üzlet jóságára nézve 
csak azt említem fel, hogy e helyen 1860 óta concurentia nélkül áll fenn.

0502. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1885. január 31/25 sz.
Nn: Jókai Kolozsváron. (Február 1-én érkezett Kolozsvárra.)
Azon díszes album, melyet holnap a színház igazgatósága fog átadni Jókai 
Mórnak Chagrin-bőrben van kötve, tábláján gazdag és szép mívű aranydiszít- 
ményekkel. Az első táblán Jókainak művészies kivitelű monogramja, ötágú 
koronával. A hátsó táblán, arany pajzson, koszorúval körítve, e dátum: 1885. 
január 31. Az album 16 lapon „Az aranyember” összes szereplőit foglalja



magába, a megfelelő jelmezekben. A fényképe nagyon jól sikerültek (...) di
cséretére vállnak Veress Ferencznek, ki azokat aránylag rövid idő alatt 
elkészítette.

0503. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. február, 2 sz.
Veress Ferencz: Új Sensibilisator. (21-24 old.)
Veress Ferencz: Diaopositiv kép chlorezüst gelatine emulsiós lapra. (24-27 
old.). Cs. G. Csonka Géza: Budapesti levelek. (34-36)

0504. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. február, 2 sz. 42-43.
V. F. levele Ciehulski-hoz: A napokban itt lesz Sz. I. M-ról (Szinay István 
Miskolcról) és E.I. D.-ból. (Egey István Debrecenből) de jó volna, ha te is 
eljöhetnél. Nem csak érdekes kísérle-teket mutatnánk, hanem a már régtől 
fogva függőben levő fényképészeti egyesületünkről is értékezhetnénk. Lásd a 
bp. ifjúság jövője érdekében nagyon üdvösen kezd mozogni: helyén volna, hogy 
a fiatalok példáján okulva, valahára mi is, mint öregek, tegyünk már valamit.
42 old.- M. Gy. (Molnár Gyula?) Galatz. -  (Veress levele)
43 old.- Alkalmazást kaphat azonnal egy jó viselkedésű segéd Molnár István 
fényképésznél Kézdi Vásárhelyt. (...) Negatív retoucher alkalmazást kaphat 
Fekete S. úrnál N.-Várqadon.

0505. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. március, 3 sz. 45-47.
Dr. Sárffy Aladár: A fényképészet aesthetikája.
Folytatás: 1885. 4 sz. 65-66; 7 sz. 125-128; 8 sz. 145-147; 9 sz. 165-168; 10 sz. 
189-192; 11 sz. 213-216; 12 sz. 237-241.

0506. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. március, 3 sz. 52-55 és 55-56.
Veress Ferencz: Az ezüstképek (pozitívok) tartóságáról. (52-55 old).
Veress Ferencz: A nedves eljárásról. A rétegben és ennek felszínén levő kép. 
(55-56 old.).

0507. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. március, 3 sz. 60. 63.
60 old. - Cichulski P. ismert jeles fényképészünket Maros Vásárhelyről vala 
szerencsénk tisztelhetni laboratóriumban, midőn többféle fényképészeti 
értekezés közben. ( a különféle száraz-lemezekkel tettek kísérleteket, s 
közülük a legérzékenyebbek s Cieulskié voltak. -  m.s.cs.)
63 old - Décsey Ede nagykanizsai fényképész urat, mert becsületszavát több
szöri kérésem után sem váltotta be, kénytelen vagyok e helyen is figyelmeztet
ni, hogy 51 frt. 56 kr. munkámért járandó összeget folyó év április 1.-ig fizesse 
meg, ellenesetben törvényes úton leszek kénytelen vele megfizettetni. 
Budapest, március hóban. Joachim Béla fényképész. Harmincad utca 4 sz.
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0508. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1885. március 17/63 sz.
Nagy Ibolya kisasszonynak fényképét közli a Fényképészeti L a p o k , Veress 
Ferencz fényképészünk e kitűnő szakkönyve. A kisasszony az arany ember 
Tímeájának első felvonásában van lefényképezve, abban a gazdag török 
ruhában, kezében a Noémi-kincsével a cicussal. A képet Veress úr készítette, s 
Divald K. sokszorosította.

0509. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. április, 4 sz. 74-76.
Rottmann Farkas: A kiállítások.

051 0. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. április, 4 sz. 83.
Jó retoucheur alkalmazást kaphat Ferentzy Lukács fényképész úrnál Sz.- 
Udvarhelyen. Tauffer Gyula fényképészeti üzlete Debrecenbe olcsó áron 
azonnal kiadó; a felszerelés pedig eladó. Az érdeklődők forduljanak hozzá 
Debrecenbe (Kádas utca). Eladó a Fényképészeti Lapok 1882, 1883, 1884 évi 
folyama. Egy évi folyam ára 4 frt. A venni szándékozók forduljanak Sárffy 
Aladár dr., gimnáziumi tanárhoz Podolinba (Szepes-m.). Kerestetik egy 
jellemes, megbízható és értelmes fényképész segéd, ki önállóan is tud dolgozni. 
Az ajánlatokat Katinszky László fényképész úrhoz intézendők Nagy Bányára.

0511 . K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1885. április 22/92 sz.
Veress Ferencz levele a Kulturális Egyesület elnökéhez.
Nagyságos Elnök Úr!
Magyarország az erdélyi részén megalakult általános „Kulturális Egyesület” 
nagy fontosságát, mint minden valamire való lakója hazánknak, úgy én is elfo
gadván körülményeim szerint, lelkem teljes erejéből támogatni igyekszem azt. 
A jövőben, évszázadokra kiható ez egyesülettel népünk teljesen öntudatos
ságra jővén, tartós élete fölött többé már semmi kétségünk nem lehet (..) A 
„K.E.” alapító tagsági díj fejében az ide mellékelt 100 ft értékű „Magyar 
Jelzálog Hitelbank Nyeremény Kötvény” 0520 017 számú szelvénnyel együtt 
adom. A Szépítő Egyletnek 60 ft. értékben alapító tagsági díjul egy 53 számú 
„Sétatér Egylet” szelvényt adok.

Kolozsvár. 1885. április. 19. Veress Ferencz.

0512.  E llenzék. Kolozsvár. 1885. április 23.
(U. a. mint a Kolozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1885. április 22/92 száma.)

0513. É let és Irodalom . Kolozsvár. 1885. április 27/18 sz, 168.
Br. Apor Károly arcképét mutatja be a Veress Ferencz által élénken 
szerkesztett Fényképészeti L a p o k  legutóbbi száma. Ezúttal megemlíti a lap, 
hogy Apor báró hazánk legrégibb amatőr fényképésze, ki még 1842-ben tanul
ta meg e művészetet Marasztónitól.



0514. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. május, 5 sz. 85-88.
Amateur: A fény hatása az ezüsthalóidsókra és a színes képek.
Folytatás: 1885. 6 sz. 105-108.

0515. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1885. május, 5 sz. 88-90.
Veress Ferencz: A száraz eljárás körüli újabb tapasztalatok.
Folytatás: 1885. 6 sz. 108-111; 8 sz. 158-161; 10 sz. 198-201; 11 sz. 222-227.

0516. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. május, 5 sz. 95-98.
Veress Ferencz: A phototypographia.
Folytatás: 1885. 7 sz. 130-134; 9 sz. 168-172; 11 sz. 216-220; 12 sz. 241-249; 
1886. 1 sz. 8-12.

0517. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. május, 5 sz. 98-101.
Cs. G. (Csonka Géza): Budapesti levelek.
A „fényképész ifjúsak önképző- és segélyegylete” folyó év márciushó 28-án, 80 
lelkes taggal megalakult (...). Az egyesület, melynek élére Kozmata Ferenc 
udvari fényképész úr választatott díszelnökül, következőleg alakult meg: I. 
elnök: Forché Román, II. elnök: Pentl Lajos, (...) ellenőr: Csonka Albert és 10 
vállasztmányi tag. (...) Veress Ferenc fényképész urat, a Fényképészeti L a p o k  
szerkesztőjét többoldalú érdemeinek elismerése jeléül, a Budapesten mega
lakult Egylet, elismerése jeléül, tiszteletbeli tagul megválasztotta.
Budapest 1885. április hó 16-án. Csonka Geyza titkár, Forché Román elnök. 
(...) A budapesti országos kiállítás XIX. szakosztályában vannak hazai 
fényképészeink meglepő csinnyal készített fényképei. Eddigelé összesen 31 
kiállítót számítottunk s ezek közül 10 budapesti, 21 vidéki. A fővárosból itt 
látjuk Koller Károly és Kozmata Ferenc udvari fényképészek munkáit (...) 
vidékről Ravasz Istvánt Arad, Knirch A. és Kossak Temesvár (...) Asbóth 
Kamilla N. Szeben, Letzter L.-Szeged, Fekete S.-Nagyvárad, Klement E.- 
Brassó, Lojanek-Nagyvárad (...).
102 old.-A fényk. Ifjak önképző és segély egylete arról tudósít, hogy (...) Koller 
Károlyt és Goszleh István urakat tiszteletbeli tagjául választotta meg (...) 
Kiállításunkon feltűnően szép „Litographiák” készítőjét Kossák urat azoknak 
ajánljuk figyelmébe, kik ilyeneket akarnak ké-szíttetni. Kossák fényképész úr 
Temesváron lakik, s az egyedüli ki olyan műveket állít elő, melynél fogva nem 
vagyunk kénytelenek pénzünket külföldre küldeni (...).

0518. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. június, 6 sz. 119-121.
V. F. (Veress Ferenc): Szemelvények.
(...) A brómezüst - collodium - emulsió száraz eljárásról (...) legelőször 
Gaudin, az 1853-ik év aug. 20-án a L a  L um iere-ben  így szól: Úgy tetszik, hogy 
a fényképészet jövője olyan érzékeny coliódiumban rejlik, mellyel - üveg



edényből töltvén - üveglapot, vagy papírost lehessen behúzni, hogy ezekre 
azonnal, vagy később negatívokat, vagy positiv kép készülhessen (...). Erre csak 
az a megjegyzésünk van, hogy ugyanez év július havában Kornis Zsigmond gróf 
előttünk Gaudinhoz nemcsak teljesen hasonlóan nyilatkozott, hanem azon a 
téren kísérleteket is tett, s ha fényképészetünk kiszámíthatatlan kárára a halál 
el nem ragadá közülünk, kísérleteit siker koronázta volna (...)

0519 .F én yképésze ti L apok. Kolozsvár. 1885. július, 7 sz. 134-136.
Cs. G. (Csonka Géza): Budapesti levelek.
(...) a bp-i ifjú fényképészek egyesületének alapító tagja sorában lépett: Veress 
Ferenc Kolozsvárról (...) Auerbach Miska Aradról, Forche Román, May 
Manó, Csonka Simon (...) Budapestről. Ezen kívül van az egyletnek összesen 
a fővárosból és vidékről 11 pártoló és 89 rendes tagja (...).

0519/A. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. szeptember, 9 sz. 180-182.
Cs. G.: Budapesti levelek.
A „Fényképész ifjak Önképző- és Segélyegyesülete” múlt hó 19-kén tartotta 
megnyitó közgyűlését (...). A vidéki vendégek között ott van Károlyi József 
Bihar-Diószegről (...)
Veress Ferenc Kolozsvárral.
188 old. Hirdetés: DIRECT NAGYÍTÁSOK / albumin- és sóspappírra, továb
bá nagyítások shirtingre, úgy nevezett / lithographiák / retouchesal, vág a 
nélkül, gyorsan és olcsón készíttetnek / KOSSÁK JÓZSEF / fényképészeti 
műtermében Temesvártt. (u.a F.L. 1885/10 sz. 212.).

0520. K olozsvári Közlöny. Kolozsvár. 1885. október 13/235 sz.
Veress Aranka kisasszony igen csinos képét közli a G allus című baromfi 
tenyésztési szaklap.

0520/A. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. október, 10 sz. 201-204.
Rottmann Farkas: A takarékosság szakunkban.
Folytatás: 1885. november, 11 sz. 220-222.
208 old.- A „Fényképész ifjak Önképző- és Segélyegyesülete” szeptember 17-én 
tartott összejövetelén (...) meglepetéssel és sajnálattal vette tudomásul a választ
mány, egyik legbuzgobb tagjának, az egyesületi célok fáradhatatlanul működő 
titkárának, Csinka Géza úrnak eltávozása következtébeni lemon-dását; kinek is 
eddigi sikeres működésének elismeréséül jegyzőkönyvileg szavazott köszönetét.
209 old.- A választmány (...) szeptember 1.-én tartott rendes ülésén tiszteletbeli 
taggnak választották meg (...) Dr. Sárffy Aladár úrat, a Fényképészeti L a p o k  
munkatársát (...)
211 old.- Veress levele Cs(onka). G(ézá).-nak Marosvásárhelyre, melyben 
Veress „nyugalmas boldogságot” kíván C(iehulsky) P(éter) barátjának s nekije.
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0521. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1885. november, 11 sz. 234.
nn: Apor Károly báró elhunyt.
Hazánk erdélyrészi fényképészeinek mély gyásza van. Hazai szép vidékünk 
legidősebb fényké-pészét gyászoljuk, szívünk mélyéből siratjuk.
„Midőn 1840-ben Bethlen Pál gróf és özvegy Bethlen Károly grófné Párizsból 
haza érkezett: az első Dagerrotip-féle képeket náluk látván, ébredt föl bennem 
a végy e szép találmány megtanulására. De ez óhajom csak az 1842 évi 
kolozsvári országgyűléskor teljesült, amikor a helyben dagerotypirozó 
Marastonitól nemcsak megtanultam, hanem a találmányhoz tartozó minden 
eszközeit megvettem”. Ezek a báró szavai, melyeket a közelebbi kérdésünkre 
felelte.
Később, 1854. aug. 3-án így ír hozzánk Nagy-Szebenből: „Szabad időmnek egy 
részét e szép találmány fejlesztésének szentelem (...). Az idők ránk 
nehezedtek, mindenben a mi szép, jó és hasznos, előre kell törekednünk (...) 
Jövő hónapban, ha szerit tehetem, ét rándulók Kolozsvárra és remélem akkor 
ő exelenciája M(ikó) gróf és barátom is helyt lesznek és triumvirátusban vala
mi remeket ülünk (...). És mi vala eme remek? Kisded kabinet nagyságú 
negatív képről, az első Woodward-féle, teljesen sikerült nagyítás életnagyság
ban. (...)

0522. K o lo zsv á r i K ö zlö n y . Kolozsvár. 1885. november 3/253 sz.
Nn: Apor Károly báró meghalt.
Szombaton este meghalt Apor Károly báró, az Erdélyrészi Királyi ítélőtábla 
elnöke, a vaskoronarend II fokozatának lovagja, főrendházi tag, királyi 
kamarás (...) Marosvásárhelyt 70 esztendős korában, szélhűdés következtében 
( ), 3 éve díszpolgára volt a városnak. (...) A Kemény Zsigmond Társaság neki 
köszönhette alapítását, neki a Gazdasági Egyesület, a Székely Művelődési és 
Közgazdasági Egylet, a Casinonak elnöke volt (...). Azt is érdemes feljegyezni 
róla, hogy az első fotográfusa volt az országnak. Mikor a fogarasi törvényszék 
elnöke volt, akkor kezdték a franciák a legelső fényképpel író gépeket csinál
ni. A báró megtanulta mindjárt a mesterséget s egész kis ateliert rendezett be 
magának. Felesége kolozsvári polgár leánya volt (Veress távoli rokona m.s.cs.) 
Dobrai Katalin. 1865-ben nősült. Temetéséről ír ^K o lozsvári K ö zlö n y . novem
ber 5/255 száma.

0523. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1885. november 4/254 sz.
nn.: Apor Károly meghalt.
(...) Október 31-én este, szélhűdés következtében meghalt.
Született 1815. december 11.-én Altorján (...). Tanulmányait Nagybányán 
kezdte, de szüleivel Bécsbe kerülvén, ott folytatta 1836-ig, amikor a 
Theresianumbol kilépve Pozsonyba ment, ahol jogot hallgatott Majláth 
György orszábiróval egyidőben (...). 1837. július 15.-én került az Erdélyi



Udvari Kancelláriához, ahol 1838-ig, a midőn átment az Erdélyi 
Kormányszékhez szolgálni. 1838 november hónapban ment át a marosvásárhe
lyi Királyi ítélőtáblához (...), részt vet az 1841-42-es országgyűlésen 1848- 
ban nemzetőr lett. 1849 év végén Miké Imrével visszatért Erdélybe, ahol szol
gálatot vállalt Kolozsvárott a törvényszéken. 1851-ben áthelyezték 
Marosvásárhelyre, 1853-ban a fogarasi, 1854-ben a szebeni törvényszék elnöke 
volt. Ez után Marosvásárhelyen élt és dolgozott (...).

0524. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1885. december 12 sz. 263-266.
Veress Ferencz: Számoljunk! A Fényképészeti Lapok négy éves fennállása.

1886.

0525. H ivata los S ta tisz tika i K özlem ények. Budapest. 1886. 250.
(-): Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben.
(Veress Ferenc szakkönyvtáráról is ír).

0526. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. január, 1 sz. 19-22.
Veress Ferencz: Fényképészeti szakmunkák ismertetése.
Folytatás: 1886. 2 sz. 47-49.

0527. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. január, 1 sz. 23.
A budapesti ifjú fényképészek egylete könyvtára gyarapítására (...) legutóbb 
Veress Ferenc úr a Fényképészeti L a p o k  nagyérdemű szerkesztője, 106 kötet
ből álló szakmunkát - mind szép díszkötésben - küldött a könyvtár részére (...).

0528. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. február, 2 sz. 33. 45-47.
Veress Ferencz: Nyílt levél hazánk fényképész műkedvelőihez. (33 old.) 
Veress Ferencz: Valami az optikáról. (45-47 old.)

0529. Fényképészeti L apok . Kolozsvá. 1886. március, 3 sz. 57-59.
Forgách István gróf, műkedvelő fényképész: Levél a szerkesztőhöz. (28 db. 
fényképét küldi)

0530. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. március, 3 sz. 59-61.
Veress Ferencz: A gelatine-emulsió eljárás műkedvelők részére.
Folytatás: 1886. 4 sz. 85-87; 5 sz. 101-104; 6 sz. 129-132; 7 sz. 148-151; 8 sz. 168- 
171; 9 sz. 189-192; 10 sz. 215-218; 11 sz. 230-232; 1887. 1 sz. 4-6; 2 sz. 32-36; 3 
sz. 52-55; 4 sz. 72-74; 5 sz. 92-96; 6 sz. 112-116; 7 sz. 131-136; 8 sz. 152-154; 9 
sz. 172-174; 10 sz. 196-199; 11 sz. 216-219; 12 sz. 237-241; 1888. 1 sz. 6-10; 2 sz. 
31-34; 3 sz. 51-54; 4 sz. 72-75; 5 sz. 95-98; 6 sz 112-115; 7 sz. 136-139; 8 sz. 160- 
163; 9 sz. 186-188; 10 sz. 216-220; 11 sz. 228-233; 12 sz. 251-254.
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0531. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. március, 3 sz. 66-67.
Botár Imre: A fényképek színezéséről.
Folytatás: 1886. 5 sz. 115-117; 7 sz. 153-156; 8 sz. 172-173; 9 sz. 193-194.

0532. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. március, 3 sz. 70-71.
Veress Ferencz: A fényképészet történelme.
Folytatás: 1886. 4 sz. 90-92; 7 sz. 156-159; 8 sz. 179-181; 10 sz. 219-222; 11 sz. 
237-240; 12 sz. 259-263; 1887. 6 sz. 125-127.
70 old. Ez nagy terjedelmű munka, melynek legnagyobb része kiadásra készen 
áll, évek óta hever mát irományaim között. Megírására a tudásvágyon kívül 
más kedvező körülmény is ösztönzött. A vallás és közoktatásügyi minisztérium 
1882-ben engedélyt adott arra, hogy a kolozsvári m. kir. tudomány-egyetemen 
természettudományi karánál előadassam a fényképészetet. E munka megírása 
tehát erre az időre esik e részlet, mer már teljesen kidolgozva vala az 1882-83 
tanév első felében, ténleg elő is adtam hallgatóimnak az egyetemen.

0533. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. március, 3 sz. 74.
(...) Egy szerény igényű fiatal ember, ki a fényképészetben mindkét nembeli 
retoucheuban eléggé gyakorolt és copirozni is tud, állandó alkalmazást nyerhet 
Menzel Lajos fényképésznél Szamosújvárt és Deésen (...) ki román nyelven 
beszélni tud előnyben részesül (...). Molnár István segédet keres kézdivásárhe- 
lyi műhelyébe.

0534. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1886. március 31.
Zeyk Miklós nagyenyedi Bethlen kollégium néhai híres professzorának meg
kerültek az elveszettnek hitt kéziratai. A boldogult özvegye Csató János tanár
nak küldte el, aki közölni fogja.

0535. F ényképészeti L a p o k . Kolozsvár. 1886. április, 4 sz. 92-93.
Papp Albert Ploiestbő! írt levele, (általánosságok).

0536. F ényképészeti L apok. Kolozsvárt. 1886. április, 4 sz. 79-82.
Veress Ferencz: Forgách István gróf fényképei.

0537. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1886. április 27/94 sz.
Kőváry L: A kolozsvári Sétatér keletkezése és fejlődése 1812-1886.
Folytatás: 1886. április 29/96 sz; április 30/98 sz; május 1/98 sz.
M agyar Polgár április. 30/97 sz. Az 1866. január 28-án, a Sétatér Egylet alakuló 
közgyűlésén (...), a választmányi tagok között Veress Ferencz, aki részvényese 
is a vállalkozásnak.
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0538. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. május, 5 sz. 105-110.
Veress Ferencz: Kísérletek a clorezüst-gelatine emulsiós lapokkal.

0539. Kolozsvári Közlöny. K olozsvár. 1886. május 16.
Nn: Új fényképészeti atelier.
Az óvári Tauffer József féle házban Veress Gyula fényképész, aki ezelőtt 
Tauffer társaságában ügyesen működött, műtermet nyitott. A felvételeket a 
jövő héttől fogja eszközölni.

0540. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. június, 6 sz. 128-129.
Sárdi István festő és rajztanár: Nagyszalánczi fényképészet. (Forgách 
fényképeit dicséri)

0541. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1886. június, 6 sz. 124-128.
Veress Ferencz: Nyílt levél a fényképész ifjak önképző és segélyegyletéhez 
Budapesten.

0542. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1886. június, 6 sz. 140. 141.
140 old.- Nm. B.E. (Buda Elek) szerény lapunkhoz való szíves részvétele az 
1852-ik év április 21-ik nap zord alkonyának emlékét költé föl bennőnk, midőn 
mi mint kezdő Talbotypista nyitánk be jó meleg hajlékába, hol szíves vendég
szeretete s jó szíve mellett, nemcsak az úttól elcsigázott testünk, hanem lelkünk 
is feléledvén tanultunk kegyedtől, ki most hazánk e kies szép részében a 
legidősebb amateur fényképész (...).
141 old.- Eladó egy csaknem új emulsió mosógép (...) Menzel Lajos 
fényképésznél Deésen. Ugyanő önállóan működni tudó segédet keres.
141 old.- Spuller János fényképész úr különféle fényképészeti eszközöket keres 
megvételre, illetve kínál eladásra. Lakik Margitán.

0543. K olozsvári K özlöny. Kolozsvár. 1886. június 13.
Dunky Fivérek nyitottak újon épült s szépen berendezett fényképészeti műter
met Főtér 10 szám alatt. Az ügyes, képzett fényképészeket a közönség 
figyelmében ajánljuk.

0544. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1886. július, 7 sz. 161.
Önállóan működni tudó fényképész ifjút keres Menzel Lajos fényképész úr, ki 
az ajánlkozót legkedvezőbb feltételek mellett fogja folyó év augusztus hó 
végéig Tusnád jeles fürdő helyiségbe foglalkoztatni.

0545. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1886. augusztus, 8 sz 182.
(...) Műmellékletünk Barabás Miklós festő művészünket és ismert műkedvelő 
fényképészünket ábrázolja. Molnár István segédet keres (,..).Hasznavehető
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retouseur kaphat állást Dunky Fivérek fényképészeti műtermében Kolozsvárt. 
Menzel Lajos segédet keres Deésre és Tusnádra.

0546. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1886 augusztus 14/185 sz.
Stein János könyvárus halála. (Veress Ferencz apósa volt. - m.s.cs.) 
Könyvkiadó, Múzeum Egyleti könyvárus, a kolozsvári ev. ref. főtanoda 
nyomdájának bérlője, ma reggel szívszélhűdés folytán meghalt.
Nincs az erdélyi részeknek olyan zuga, a hova a míveltség és tudomány vilá
gossága behatolt, hogy ott Stein János nevét ne ismernék (...). Stein 1813-ban 
Balmazújvároson született. Atyja ev. ref. pap volt. Kolozsvárra 1830-ban jött. 
Itt 1840-ben nőül vette Dobray Terézt és üzlettársa lett az özv. Barra Gáborné 
féle könyvkereskedésben. 1855-ben átvette az egész üzletet, s az óta saját neve 
alatt szolgál (...). Mint könyvkiadó, a legbuzgóbbak közzé tartozott, s 
különösen az elnyomatás éveiben számos irodalmi vállalat csupán Stein János 
hazafias áldozatvállalásával születhetett meg. A magyar (helyi) irodalom 
propagálásában Stein János úgyszólván úttörő volt nálunk. Tudományos és 
szépirodalmi művek, hírlapok, folyóiratok, iskolai könyvek stb., egyaránt 
készséges kiadót talált benne. Kiadványainak száma meghaladja a 600-at 
(köztük 15 hírlap és folyóirat) és ezek legnagyobb része az 1850-60-as évekre 
esik (...). Az ev. ref. nyomdát 1848-ban vette ki (...). Halála előtt két nappal 
kereskedésében lett rosszul és úgy kellett hazavinni lakására. Tegnap egész 
nap feküdt, és ma reggel olyan jól érezte magát, hogy kereskedésébe 
szándékozott menni (...). Felkelt (...), de azt mondta leányának, özv. Csapó 
Sándornénak: Hej, tudom én mi lesz ennek a vége, s reggel 7 órakor elhunyt a 
karosszékben (...). Négy gyermeket hagyott hátra Jozefint, Veress Ferencnét, 
Terézt, özv. Csapó Sándornét, Gábort (ki most az üzlet egyedüli vezetője lesz), 
Margitot, Ormos Ferencné. (Ormos Ferenc vette át a Csapó-féle díszárú cég 
vezetését).
M agyar Polgár 1885. augusztus. 17/187 sz.: Tegnap temették Párizs utcai 
lakásából (...) az egyházi szertartást Szász Gerő ev. ref. esperes végezte. Stein 
Jánost a köztemető felső részén levő családi sírkertjébe helyezték örök nyuga
lomra.
Fényképészeti L a p o k  9 sz. 201. -haláláról.

0547. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1886. szeptember, 9 sz. 208-211.
Veress Ferencz: A chlorezüst albumin papíros képek színezéséről.

0548. F én yk ép észe ti L a p o k . Kolozsvár. 1886. október, 10 sz. 211-213.
Veress Ferencz: A fényképészeti állítás, mint képzőművészet.
Kühn Walter után szabadon fordította Turul.
Folytatás: 1886. 11 sz. 228-230; 12 sz. 252-254.
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0549. E llenzék. Kolozsvár. 1886. november 4. (? sz.) 997.
Sikerült arckép látható Csenyanyszky sétatéri bútorraktárának kirakatában. Ez 
az arckép hű másolata Várad Károly volt tanfelügyelőt, a július 25.-i párbaj 
áldozatát ábrázolja és Weress Ferencz fényképész műtermében készült. (...). 
Váradi fényképét ez idáig két lap is hozta: a Pedagógiai Putarch  és a Pedagógiai 
Szem le  (Rill József szerkesztő)

1887.

0550. E M K E . (E rd é ly i m a g y a r  K u ltó rá lis  E g yesü le t). Kolozsvár. 1887.
Az EMKE második rendes közgyűlésén, augusztusban, Veress Ferencet 
örökös és alapító tagnak választották.

0551. F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1887. január, 1 sz. 10-14.
Veress Ferencz: Csevegések egyről-másról.
Folytatás: 1887. 4 sz. 75-79.
Veress Ferencz: Előhaladás fényképészeti terünkön, a letűnt 1886-ban. 
Folytatás: 1887. 2 sz. 28-32.

0552. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. február, 2 sz. 38-42.
Veress Ferencz: A negatív képrétegnek az üveglapról való lehúzásáról a 
brómezüst gelatin emulsiós papíros készítéséről.
Folytatás: 1887. 3 sz. 61-63.

0553. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1887. március, 3 sz. 56-60.
Veress Ferencz: Hasznos jegyzetek a száraz eljárás körüli előidézések, 
erősítések és gyengítésekről.

0554. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1887. április, 4 sz. 82-83.
Veress Ferencz: Két új anyag fényképészetünkhöz, melyeket legújabban 
fölfedezni doktor Fábiny Rezső egyetémi tanár és Gáspár János doktornak si
került.
Folytatás: 1887. 5 sz. 98-99.

0555. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1887. június, 6 sz. 120-123.
Veress Ferencz: A bécsi Fényképész Amateur Club szakközlönye.

0556. E llenzék. Kolozsvár. 1887. június 25/142 sz.
Császár József fényképész, Kűlmonostor u. 5 sz., alatti műtermében képeit 10 
%-al olcsóbban adja, illetve készíti (...).

0557. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1887. augusztus, 8 sz. 162-163.
Veress Ferencz: A chlorezüst-gelatine emulsiós papírok.
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0558. Fényképész L apok . Kolozsvár. 1887. augusztus, 8 sz. 166.
Matskó Károly fényképész úr Nagyváradon üzletvezetőt keres. (...).

0559. Ellenzék. Kolozsvár. 1887. augusztus 13/183 sz, 733.
Léhmann és Baldi kolozsvári könyvkereskedő cég (Híd utca) a kereskedelmi 
kongresszusra, jövő idegenekre való tekintettel, Kolozsvár újabb s régibb 
nevezetesebb épületeiről, templomairól és látképeiről fénynyomatokat 
készített Veress Ferencz fényképész által. A 22 képből álló colectió igen csinos, 
tisztán kivehető. Ara 2 frt. A czég Kolozsvár egyes épületeiről, egyes képeket 
is árusít 20 krajcárért, pillanatnyi képeket a heti vásárokról, utczai, mozgal
masabb jelenetekről.

0560. E llenzék. Kolozsvár. 1887. szeptember 3/200 sz.
Nn: Képkiállítás Szebenben.
Tegnap volt a megnyitó (...). Egy szebeni fényképész több felvételt készített az 
ottani művészeti kiállításról (...).

0561. Ellenzék. Kolozsvár. 1887. szeptember 23/216 sz.
Veress Ferencz a főtéri bandériumot lefotózta az EMKE számára (...).

0562. E llenzék. Kolozsvár. 1887. október 17/237 sz.
(...) A tegnapi nap nyílt meg a dási kiállítás. Feltűnést keltő deési munkákat 
állít ki Duha Melánia kisasszony és Kálmár Budapestről, Dunky-Fivérek 
kolozsvári fényképészek (...).

0563. K olozsvár. Kolozsvár. 1887. október 22/248 sz.
A dési városháza egyik falát Kalmár budapesti fényképész munkája díszíti.

0564. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1887. december, 12 sz. 233-234.
Veress Ferencz: Kérelem a hazai fényképészekhez.

0565. E llenzék. Kolozsvár. 1887. december 5/278 sz.
Tauffer József kereskedő halála (...). Elhunyt 1887 december 3-án, 63 éves 
korában. A gyászolók között: özv. Tauffer Józsefné, Almásfalvi Nemessányi 
Katalin, Tauffer Géza, Tauffer Leontin (Andrásofszky Ede) és gyermeke 
Béla, Tauffer Ilka (dr. Benei József) és gyermekei Ibolya és Ilonka, Tauffer 
Endre (Szentesi Vilma), Tauffer Gyula fényképész és felesége Kis Antónia, 
valamint gyermekeik Tauffer Lujza, Tódorffy Jánosné és Tauffer Adolf és 
felesége Osztermann Mária.
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1888.

0566. Új E rdély i K épes N a p tá r  1888.17-20.
nn: Mária Valéria főhercegnő. (A 18-19 oldalon egészoldalas fényképek, 
Koller felvételei.)

0567. P etőfi M úzeum . Kolozsvár. 1888. 280-284.
F Z (Ferenczy Zoltán): Petőfi arcképeiről.
283 old.- Maradt róla egy daguerre-féle kép is, mely hihetőleg 1846 végéről, 
vagy 1847 elejéről való. Jókai azt mondja, hogy ekkor a Ferenciek-terén, a 
Kalap-, és Egyetem utcák sarkán egy fényképező települt meg, ki egyszersmind 
1848-ban egy nagyobb képet is készített, mely Bulyovszky Gyulát, Nyáry 
Albertet, Jókai Mórt, Vasvárit és Petőfit egy lapon ábrázolta, de ez a kép 
elveszett. E daguerre-féle kép 1868-ban, Szendrey Júlia halálakor, jutott Petőfi 
Zoltánhoz s addig senki sem tudott róla. Hihetőleg Petőfi épp neki készítette 
1846 őszén, vagy 1847-ben midőn Szathmárra utazott Ez az arckép is többször 
megjelent már, így a Koszorú  1879. (január. 10.) címképe gyanánt, újabban a 
M agyar Szalonban  (1885. okt. fűz. 11 1. IV. köt/). Varga nagyított rajza szerint, 
de némileg igazítva rajta.

0568. F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. január, 1 sz. 3-6. 14-16.
Veress Ferencz: Fényképészeti előrehaladások. 1887-ben. (3-6 old.)
Folytatás: 1888. 2 sz. 27-31.
Veress Ferencz: Új eljárás negatívok erősítésére. A Casselbaum-féle, Bartlett 
Jánostól módosított eljárás. (14-16 old.)

0569. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1888. február. 2 sz. 21. 107. 130. 178.
21 old.- Társat keres Gulyás Albert fényképész Zilahon.
107 old.- Dunky Kálmán és Ferenc fivérek segédet keresnek kolozsvári műter
mükbe.
130 old.- Egy copirozót és egy retouceurt keres Adler Alfréd fényképész úr 
Fogarason.
178 old. Reklám: Veress Ferenc Hydrochinon gelatine-emulsió szárazlapok 
gyára, mely ilyen nemben első és egyedüli földgömbünkön (...) Kolozsvárt, 
Sétatér utca 16.

0570. K olozsvár. Kolozsvár. 1888. február 25/46 sz.
A dési kiállítás kitüntetjei között Ezüst Érmet nyertek a Dynky-Fivérek 
felvételei (...)
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0571. E rdély i H íradó. Kolozsvár. 1888. március 7/58 sz.
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0572. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. május. 5 sz. 98-100. 100-102.
Veress Ferencz: Különböző növényklorofilnak hatása a lappangó kép 
előidézésénél. (98-100)
Veress Ferencz: A hydrochinonról még egyszer. (100-102.)

F ényképészeti L apok . Kolozsvár. 1888. június, 6 sz. 116-118. 118-121.
Veress Ferencz: A heliochrómiáról. (116-118)
Veress Ferencz: Csak vízzel előidézhető száraz lapokról. (118-121)

0574. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. július, 7. sz. 145-147.
Veress Ferencz: Társadalmunk s fényképészete.

0575. Fényképészeti Lapok. Kolozsvár. 1888. aug., 8 sz. 163-166.166-170,170-172.
Veress Ferencz: A fényképészeti titkos cameráról. (163-166)
Veress Ferencz: Legújabb biztos eljárás papírosra nagyított képek 
előidézésére. (166-170)
Veress Ferencz: Művelet pangás fényképészetünk terén. (170-172)

0576 . F ényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. szeptember, 9 sz. 196-198.
Veress Ferencz: A hydrochinon előidézőről.
Folytatás: 1888. 12 sz. 254-256.

0577. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. október, 10 sz. 205-207. 237-240.
Veress Ferencz Lajos Károly főhercegné Mária Terézia ő fensége mint ama
teur fényképész műtermünkben. (205-207)
Veress Ferencz: Gróf Csáky Albin ő nagyméltóságát, mint újonc kinevezett 
közoktatatási miniszterünket, mély tisztelettel üdvözöljük. (210-212)

0578. K olozsvár. Kolozsvár. 1888. október 11/237 sz.
p.l: Görgényi élet.
(...) A táncosnők és táncosok felvonulását a kastély udvarán, hol Kiősz 
budapesti fényképész több csoportképet vett fel (...).

0579. Fényképészeti L apok. Kolozsvár. 1888. november, 11 sz. 237-240 240-241.
Veress Ferencz: A doktor R. Krügner féle Taschenbuch kameráról. (237-240) 
Veress Ferencz: A meleg lappangó világosság, mellyel fényképezni lehet. (240- 
241)

0580. Fényképészeti L apok . Kolozsvár. 1888. december, 12 sz. 256-257.
Veress Ferencz: Albert E. doctor színérzékeny collodium emulsióról.
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1889.

0581. /I K o lo zsvá ri K ereskedelm i és Ip a rk a m a ra  je len tése . Kolozsvár. 1889.104-105.
Az iparművészet körében ezúttal is csak a fényképészeket, akiknek száma ma 
már nem gyarapszik oly rohamosan mint régebb, a porcelán festészetet, a 
melyben Fischer Vilmos üzlete kitűnő, egy pár szobrászunkat akik az épületek 
és emlékkövek díszét szolgálják - emeljük ki. Sajnálattal kell megemlítenünk, 
hogy a magyar fényképészet egyik úttörője és a Fényképészeti L a p o k  önzetlen 
szerkesztője, Veress Ferencz, üzletével egészen felhagyott (...)
Iparigazolványt 1886-ban: 2, 1887-ben: 5, 1888-ban: 1, 1889-ben: 4 
fényképésznek adtak ki.

0582. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1889. január 22/18 sz.
Dynky-Fivérek fényképezik a készülő vashíd alapjait, melyet a város és a 
közönség rendelkezésére bocsát. (Kolozsvár. november 21. 270 sz. - ma reggel 
a vashíd a közönségnek átadatott).

0583. K o lo zsv á r i É le t. Kolozsvár. 1889. április 16/16 sz. 185-186.
X: Gyarmathy Zsigáné (Vezércikk, Dunky-Fivérek fényképével.

0584. E llen zék . Kolozsvár. 1889. április 20/94 sz.
Dunky-Fivérek érdekes képcsoportozatot állítottak ki főtéri helyiségük 
kapuközeiében, a törtető a fiatal iparosaink (...).

0585. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1889. június 15/138 sz.
Feltűnő fényképészeti találmányra hívjuk fel a kormány, esetleg a 
Tudományos Akadémia figyelmét. A színes fényképezésről van szó. Veress 
Ferencz fényképész polgártársunk tudvalevőleg, nem csak mint mesterséget, 
hanem mint tudományt műveli a fényképezést. Egy pár találmányát a 
külföldiek már elhordották és tovább fejlesztve, saját nevük alatt hozták for
galomba. A napfogyatkozások fényképezése például az ő találmánya szerint 
megy végbe. Veress saját erején fényképészeti lapot adott ki, melyben gyakor
latilag ismertette az eljárási módokat, s ezen eljárásokkal való kísérleteiben 
jutott a színes fényképészethez. Csakugyan sikerült is neki anyaggal bevont 
lapon, a napsugarak hatása alatt a felébe tett kép színes másolatát létrehozni. 
Hogy a különböző anyagokkal színezett, átlátszó kép egy máslapon, mely csak 
egy anyaggal van bevonva, magához hasonló többféle színárnyalatot hozzon 
létre, a legfeltűnőbb természettudományi tünemény, de nem egészen új. A fran
cia akadémiának régebben mutattak be egy ilyen képet, de ennek a hátránya 
volt, hogy világosságon a színek eltűntek. Veress Ferencz találmánya az, hogy a 
színeket állandósítsa. Magunknak is van birtokunkban a fényképész 
szívességéből egy ilyen állandósított színes fénymásolat. E találmányról - mely
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természetesen így is tökéletesítésre vár, csak egy lépés hiányzik a színes 
fényképig, hogy t. i. hogy a sötét kamarában ragyogó színekben megjelenő kép 
a fennebbi módon lemásolja színeivel együtt magát az előkészített lapra. Ehhez 
kellő szerkezetű gép kell, mely még Veressnek sincs birtokában, de azért fen
tebbi kísérleteit egész odaadással folytatta. Semmi sem természetesebb azon
ban, hogy ily költséges kísérletek idővel még egy Krőzust is kimerítenének, s az 
már többször megesett, hogy a magyar ember legszebb találmányait nem 
érvényesítette támogatás hiányában. Azért hívjuk fel a kormány és esetleg az 
akadémia figyelmét Veress úr kísérleteire. Mindkettőnek módjában áll sza
kértők útján meggyőződést szerezni, ha a találmány érdemes-e a felkarolásra, s 
ha igen, akkor a hazai természettudomány érdeke különösen az akadémiára, 
kötelességet ró.

0586. K o lo zsv á r i É le t. Kolozsvár. 1889. június 30/9 sz. 5-6.
Radnóti Dezső: Utazás a föld körül. Vadona János kiállítása az 
Iparmúzeumban.
(Vadona évekig Veress házában lakott, onnan indúlt világkörüli utazására. -  
m.s.cs.)
Legfőbb éke a vasárnap megnyílt kiállításnak a japáni színezett fénykép col- 
lectió. Vadona világkörüli útja során érintette Kínát, Japánt, Indiát, Ceylont, 
Kambodzsát, Brazíliát, stb.
(Vadona utazásával foglalkozik az Ellenzék, május 27/124 sz; június 22/144 sz.; 
június 24/145 sz.; június 25/146 sz; június 26/147 sz.; június 28/149 sz.; szeptem
ber 2/202 sz.

0587.  E llen zék . Kolozsvár. 1889. július 4/153 sz.
Nn: Erdélyiek Párizsban.
A világkiállítás megtekintése. Megnyílt: 1889. május 6-án.
U.a.- E llenzék  május. 8/108 sz. A kolozsváriak részvételéről E llenzék  1889. 
július. 3/152 sz.
(A mintegy 900 főnyi krándulócsoport tagjai között szerepel Dunky Kálmán 
fényképész, Székely Miklós gyógyszerész, Boros György, Magyari Mihály lap- 
szerkesztő, stb.- m.s.cs.)

0588. Kolozsvár. K o lo zsvá r . 1889. július 16/162 sz.
Nn: Leégett fényképező bódé.
A Híd utcában levő fotográfus sátor (melyben boldog-boldogtalan 15 kraj
cárért megszerezhette képét) ma délután fél négy órakor meggyulladt és nagy 
részben leégett.

0589. E llen zék . Kolozsvár. 1889. július 17/164 sz.
Nn: Leégett műterem.
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Annak a gyors fényképésznek, ki 15 krc. és pár perc alatt vitte véghez az ember 
megörökítését, tegnap délben leégett a Bel Közép utca végén felütött 
„műterme”.

0590. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1889. augusztus 21/191 sz.
A győri Ipari Kiállításról jött díjak között, Papp Ferencz fényképész neve is 
szerepel.

0591. K o lo zsv á r i É le t. Kolozsvár. 1889. augusztus 25/17 sz.
A győri Országos Segédnumka Kiállításon a kolozsvári iparos ifjak szépen 
jelentkeztek. Arany Oklevéllel díjazták (többelk között) Papp Ferenc 
fényképész segédet.

0592. E llen zék . Kolozsvár. 1889. október 18/242 sz.
Nn: A magától fényképező készülék.
A jámbor hiú a gép elé áll, bedobja a kijelölt pénzt, azután addig néz egy pont
ra, míg egy mutató nem jelzi, hogy elegy mintegy öt perc múlva a gép kilöki 
magából a kész képet.

0593. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1889. november 28/276 sz.
Udvari fényképész, Koller Károly, kit szombaton szélhűdés ért, újabb szél- 
hűdés következtében tegnapelőtt délelőtt meghalt. Koller mielőtt felment 
Budapestre - a hetvenes években a nagyszebeni gymnásiumban, mint rendes 
tanár működött, de jól értett a fotografálás mesterségéhez is, s ezért ott hagy
ta a katedrát, a fővárosban nyitott műtermet és kitűnő fényképészünk csak
hamar megalapította hírnevét (...).

0594. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1889. december 10/290 sz.
Papp Ferencz fényképész, iparos ifjú, a párizsi világkiállításon szerzett tapasz
talatairól tartott előadást. (U a. E llenzék  1889. december. 10/286 szám.)

1890.

0595.1890. A  K o lo zsv á r i K e re sk e d e lm i és Ip a r k a m a ra  je le n té se . 148 old.
Önálló ipart űző fényképészek száma 1889-ben:9, 1890-ben: 12.
Fényképészek számában emelkedésre találunk, készítményeik versenyezhet
nek a főváros legjobbjaival. E téren azonban nevezetesebb a mit kiemelhetünk 
Veress Ferencz veterán fényképészünk sok sikerrel biztató azon kísérlete, hogy 
a fényképeken a színeket is rögzítse. E probléma megoldására kezdet óta 
főtörekvése a világ minden fényképészének, Veressnek sikerült egy részét 
megoldania és megérdemelné, hogy kísérletezésénél az állam segítséget nyújt-
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son számára. Teljes sikere hazánk dicső-ségét emelné. A külföld már figyelmes 
lön rá és a vállalkozó Amerikából kapott is fölszólítást fölfedezésének 
értékesítésére.

0596. A K olozsvári K ereskedelm i és Iparkam ara  je len tése. Kolozsvár. 1890. 231- 
232.
Veress Ferencz: Heliochrómia.

0597. E llenzék. Kolozsvár. 1890. január 11/8 sz, 31.
Kató József, fényképész, ki külföldön több évekig tanulmányozta a 
fényképészetet a leghíresebb műtermekben, január 1-től kezdve átvette 
Kolozsvár legrégibb és legjobban berendezett Veress Ferencz-féle műtermet, s 
ezt a technika legújabb eszközeivel rendezte be, úgyhogy műterméből kikerült 
képei bármelyik fővárosi fényképész készítményével bátran kiállják a versenyt. 
HIRDETÉS:A legkisebb alaktól kezdve egészen a legnagyobb életnagyságig 
készítek fényképeket tetszés szerint feketén, víz, vagy olajfestékkel színezve. 
Továbbá mindennemű képek vagy tárgyak másolását, akár nagyítására vál
lalkozom. Úgy szintén épületeket és tájképeket vagy életképeket készítek ren
des idő , vagy pillanatnyi idő alatt is (...). A műterem minden nap nyitva 9-től 
4 ig. Megemlíteni bátorkodom azt is, hogy Veress Ferencz által készített, s 
tőlem átvett eredeti fényképek is utánrendeléseket fogadok el.

Kolozsvár. 1890. január 1 .Kató József fényképész.

0598. E rdély i H íradó . Kolozsvár. 1890. március 8/57 sz. (szombat) 5. 
Halálozás: A kolozsvári Tauffer családot gyász érte. Id. Tauffer Gyula, ki 
régebben jónevű fényképész volt, évek sora óta tartó szenvedések után 
megszűnt élni. Haláláról, gyászoló övéi a következő gyászjelentést adták ki, 
melyben tudatják, hogy folyó hó 7-én, élete 58-ik évében elhunyt (...).

0599. E rdélyi H íradó . Kolozsvár. 1890. április 24/95.sz. 5.
A budapesti Természettudományi Társulat által rendezett, s a fotográfiát és 
különböző alkalmazását tárgyaló népszerű felolvasások utolsó estélyén (pén
teken, folyó hó 25-én) Gothard Jenő egy rendkívül fontos s nemcsak 
tudományos és gyakorlati, hanem hazafiúi szempontból is érdekes magyar 
találmányt fog ismertetni. Sokan foglalkoztak már oly képek készítésével, ame
lyek a tárgyakat az ő természetes színeiben ábrázolják, eddig minden törekvés 
- ha sikerült is többé-kevébbé célt érni színek fotografálásával - ott szenvedett 
hajótörést, hogy a képeket állandóvá tenni nem lehetett. Veress Ferencz 
kolozsvári fényképésznek sikerült sok hónapig kitartó munka után, melyet a 
szerencse vezérelt, a színeket bizonyos mértékben. visszatükröző üveg- és 
papíros képeket elkészíteni, melyek a külföldi szakemberek s fotográfiai társu
latok figyelmét a legnagyobb mértékben lekötötték. O az első, a kinek sikerült
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a színeket teljesen állandósítani is, mi által találmánya e téren korszakot alkot. 
De továbbra is haladt. Készít ő átlátszó üvegképeket is melyekről aztán, mint 
a közönséges fotográfiai lapoknál, lehet a színes képeket, színes képeket adó 
papírra másolni. A találmány azonban még nem teljes, még sok megoldani való 
van. Az eddig elért rendkívüli eredmények azonban a legszebb reményekre 
jogosít fel. Reméljük, hogy e hazai találmányt meg is tarthatjuk magunknak s 
nem kell megvárnunk, míg azt a mostani alapon valami külföldi újra feltalálja, 
mint az sok hazai találmánnyal megtörtént.

0600. E llen zék . Kolozsvár. 1890. június 21.
Új fényképészeti műtermet rendezett be Papp Ferencz fényképész a Báró 
Radák féle házban (Főtér 31 sz.) és holnap, június 22-én megnyitja. A 
Budapest, Bécs, Párizs nevezetesebb műtermeit tanulmányi szempontból láto
gatta, s több verseny kiállításon kitüntetett, törekvő fiatal fényképészt a közön
ség figyelmébe ajánlunk.
Hirdetés: Főtér 31 szám alatt - addig is míg téli műtermem elkészül - csinosan 
berendezett nyári fényképészeti műtermet nyitottam.

0601. E rd é ly i H ír a d ó . Kolozsvár. 1890. június 30/148 sz.
nn: Színész sírok - fényképeken.
A színészeti kiállítást rendező bizottság felszólította a Dunky-Fivérek 
fényképészeket, hogy a birtokukban levő színi fölvételeket küldjék be 
szívességből a kiállításra. Dunkyék 35-40 kolozsvári színész arcképét fogják 
beküldeni. Ezen kívül a színész egyesület megbízta Dunkyékat, hogy a 
kolozsvári temető színész sírjait is fényképezzék le. Dunkyék a tegnap a 
következő sí-rokat fényképezték le: Szombathelyi Béla, Körösi Kálmán, Körösi 
Ferenc, Székelyné Ungár Anna, Némethy Irma, Szentgyörgyi Istvánné, Kéler 
Ilona, Sziklay Aranka, Haray Viktor, Neszveda Róza, Locsárek György, 
Kelemen Ödön, László József, Jancsó Pál, Celestin, Farkas Lajos.

0602. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1890. július 7/154 sz.
Brassai bácsi már bekerült a múzeumba, még pedig egy igen jól sikerült arc
képe útján. Ugyanis Kató József fényképész, ki a Veress Ferencz műtermét 
vette át, Brassai bácsinak egy életnagyságú olajjal színezett fotográfiáját a 
múzeumnak adományozta.A fénykép az Érem-, és Régiségek termében van 
kiállítva.

0603. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1890. július 28/172 sz.
Csinos fénykép kirakatot állított ki a Kovács Péter kereskedése mellett Papp 
Ferencz fiatal fényképész.
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0604. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1890. október 11/234 sz, 839.
Papp Ferencz helybeli fiatal fényképész átvette a Császár József féle 
fényképészeti műtermet és azt holnap (vasárnap) megnyitja, és avval akarja 
nevezetessé tenni, hogy a Jótékony Nőegylet minden egyes tagját leveszi és a 
tiszta jövedelmet a Mária Valéria árvaház árváinak segélyzésére adományozza.

1891.

0605. A  K o lo zsv á r i K e re sk e d e lm i és Ip a r k a m a ra  je le n té se . Kolozsvár. 1891.
Fényképészek száma: Kolozsvárt 4, Gyulafehérvárott 1. (...). 1891-ben 
keletkezett új iparvállalatok: Fényképész Besztercén 1. (Az iparkamara 
területéhez tartozott: Kolozsvár, Beszterce, Dés, Gyulafehérvár, Nagyenyed, 
Szamosújvár, Torda, Marosújvár. -  m.s.cs.)
231 old.- Ha figyelemmel kísérjük a fényképészek munkáit, kétségtelen ha
ladással találkozunk. Az életnagyságú képek között az állandó linographiák 
kezdik a régibb nagyítási eljárásokat a forgalomból kiszorítani: a kisebb képek 
között az úgynevezett „plátin-képek”. Ezek nemcsak acélmetszényszerű 
fimonságúak és jellegűek, hanem ami fő? Teljesen állandóak, hanem egy 
szomorú jelensége is van a fényképeknek t. i. az, hogy a negatív-képek 
készítésére a bronzezüst gelatine-emulziós szárazlapokat külföldről hozatván, 
roppant pénzköltségbe kerül (...). E területen legnevezetesebb mit e területen 
kiemelhetünk, Veress Ferencz veterán fényképészünk sok sikerrel biztató azon 
kísérlete, hogy a fény-képek színét is rögzítse (...). Veressnek sikerült a prob
léma egy részét megoldani és megérdemelné, hogy kísérleteinél az állam segít
séget nyerjen számára (...). Megkérdezvén múlt évi kísérleteinek ered
ményeiről, a következő felvilágosítást nyertük tölle: A „színfényképészet” - 
heliokromia- terén egy év alatt azt az előrehaladást tettem, hogy már első ve
gyítésre olyan „ezüst chlorür”-collodium- emulsiót sikerült előállítanom 
mindig, a mely a színes mintaképnek egyszerre minden színét reproducálja 
directe napsugáron 3 óra alatt, az ismert „contact” eljárással. Hogy tehát ezen 
eljárás végre realisalhassam is, azaz: a camera színes képét is levehessem, a 
felette sok 3 órát percekre volna szükséges redukálnom. Hogyan? Ezt 2663 
kísérletem után, csaknem egész bizonyosan sejtem. A színeket adó „ezüst 
chlorür” szerves sokkal való összeköttetésével, a világossággal szemben, 
kisebb-nagyobb méretekben a rendesnél érzékenyebbé válik. Ámde a növény s 
az állati sok százra megy s némely számos ritkább félék ára oly tetemes, hogy 
szorult anyagi körülményeimnél fogva megszreznem teljesen lehetetlen. Ez az 
oka felette lassú haladásomnak a kísérletezés terén. (...).

0606. K ö zh a szn ú  E rd é ly i K is  N a p tá r . Kolozsvár. 1891. 
Papp Ferencz fényképész hirdetése.
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0607. A ra n y o sv id é k . Torda. 1891. június 7/19 sz, 83.
Dunky Ferencz a KAC és a Kolozsvári Kerékpáros Egylet derék tagja, váro
sunkon át nagyobb magán körutat tett meg e héten kerekével. (...) fényképezni 
akart, amit jórészt gátolt a rossz idő. Topánfalván át, Abrudbányára ért, hol 
baráti körében pár napot időzve, hegyi utakon át folytatta útját Gyulafehérvár 
felé. Innen Tövisre, Nagy Enyedre és Felvinc irányába tért meg egy hét 
emlékeivel gazdag körútjáról.

0608. E llen zék . Kolozsvár. 1891. július 17.
Nn: A gyalui és andrási havasok képekben.
Dr. Temek Adolf a kolozsvári egyetem tanára a gyalui havasokról 60 
fényképet készített (...) Látható Márton Kálmán főtéri könyvüzletében (...). 
Dunky Ferencz, Hangay Oktáv és Khálé Jánossal Magyarfenes, Jára, 
Tordaszentlászló, s Kis Bányát át, fenn a havasokon tett útjuk alkalmával 40 
felvételt készített (...).

0609. K o lo zsv á r . Kolozsvár. 1891. október 12/231 sz.
Nn: Munkácsy Mihály Kolozsvárt.
(...) Ma reggel első ízben Kolozsvárra érkezett, tanítványa Écsey Ferencz 
kíséretében (...). délután Farkas Géza megyei főorvos Belközép utcai házának 
vendége volt. (...). Tanulmányokat készít a honfoglalás című képéhez (...). A 
hetivásárra jött sokaság közül Munkácsy sok modellt kiválasztott, akiket a 
megyeháza udvarán Écsey lefényképezett. Mintegy 8 férfit vett le, kik közül a 
mesternek leginkább Sztankú Pavel magyarújfalusi bíró tetszett meg. Nagy baj 
volt, hogy néhány igazi jó alakot sehogysem tudtak rávenni, hogy a gép elé 
álljon. Hiába ígértek neki egész napszámot, csak hajthatatlan maradt. Egy 
ismert czigány alak, a híres Füttyös Jóska meghallotta, hogy milyen sokat 
ígérnek némelyiknek, felajánlotta, hogy áll ő szívesen modellt. Délután az 
EMKE székházába látogatott, ahol átadta az EMKE Alapítólevele számára 
készült képet s a rajz alá oda írta a nevét (...). Megnézte Bük Pál arcképét is, 
melyet Gyárfás festett, s kifejezte elismerését a festmény felett. Itt hívta meg 
Gyarmathy Zsigmond Munkácsyt Bánffy Hunyadra, felajálva vendégszerető 
házát a nagy művésznek (13-án Munkácsy Bánffyhunyada látogatott). U.a: 
E llenzék  október. 12.

0610. E llen zék . Kolozsvár. 1891. október 13.
Munkácsy Mihály a tegnap d. u. 6 órakor utazott Bányffy Hunyadra, ahol 
Gyarmathy Zsigmond vendége volt. Tegnap Dunky-Fivérek műtermében 
lefényképeztette magát.

0611. E llen zék . Kolozsvár. 1891. október 14.
Munkácsy Mihály Bánffy Hunyadon jártakor - hová Ecsy festőművésszel uta
zott - sajnálta, hogy csupán 36 darab fénykép lemezt hozott magával. Igen sok 
magyar és oláh ruházatot vásárolt össze, melyet egyenesen Párizsba küldött el.



1892.

0612. E rd é ly . Turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat. 390-391.
(Veress Ferenc munkágágáról)

0613. A  K o lo zsv á r i K e resk ed e lm i és  Ip a r k a m a ra  je le n té se . Kolozsvár. 1892. 245.
Iparvállalatok száma. Fényképészek: Kolozsvár 4, Beszterce 7, Deés 2, 
Gyulafehérvár 2, Nagyenyed 1, Torda 1, Zilah 1. A tavalyi jelentésben kimuta
tott fényképészek száma 12-vel szaporodott, s e szerint van kerületünkben 18. 
E számbeli változáson kívül a gyakorlati téren csak az a csekély előhaladás 
történt, hogy a rendszeresen használt chlorezüst-albuminos papír helyet, az 
úgynevezett chlorezüst-cellodin papír jött alkalmazásba, s ez által az van 
elérve, hogy a positiv képek kellemes színükben nem csak egyenletesebbek, 
hanem tartósabbak is (...). Ami a fényképészek üzletmenetét illeti, az érdekel
tek hanyatlásról panaszkodnak, a mi első sorban a forgalmi viszonyok ked
vezőtlen alakulásának tulajdonítható, de része van ebben annak is, hogy az úgy 
nevezett „amateur” fényképészek száma nálunk is egyre terjed, a kik között 
többen sokkal alaposabb ismerettel s több anyagi tehetséggel rendelkeznek, 
mint az üzletszerű fényképészek nagy része s így ezek felett határozott előny
ben vannak. A fényképészet rendszeres tanításának ideje is elérkezett volna, 
ha másutt nem, a fővárosban szükséges lenne szakiskolát alapítani, a mely a 
pálya embereit alapos tudással adná át az életnek.
Sigmond Dezső-Gámán Zsigmond: Veress Ferenc fényképész kísérleteiről, 
amelyeket a színes fotografozás terén tett. 245-252.
(...) A múlt évben e helyen megemlékezvén Veress Ferencz fényképész kísér
leteiről, a melyeket a színes fotografálás terén tett. Nagyméltóságod múlt évi 
okt. 14-ről 64. 700 szám alatt kegyes volt minket oda utasítani, hogy e kísér
leteket kövessük figyelemmel, s a mennyibe eredményre fognak vezetni 
tegyünk jelentést Nagym., a ki esetleg a kísérletezéseket támogatni fogja. Kész 
örömmel teljesítjük e magas megbízást, s ez év május 12-én kelt alázatos fel- 
terjesztésünkben nem is késtünk beszámolni a kísérletek előhaladásáról, az 
ügy állásáról s bátrak voltunk előadni a módokat is, a melyek útján - igényte
len véleményünk szerint - a kísérletezőt gyámolítani lehetne. Nem tudjuk, hogy 
Nagyméltóságod bölcsessége, tárczájának oly sok oldalból igénybe vett 
dotátiója mellett, minő megoldást ad ez ügynek, azonban az ezen közérdekű 
felfedezés iránt kíváncsi közönségre való tekintetből legyen szabad alázatos 
felterjesztésünkből ismételni a következőket: Veress Ferencz a fényképészetet 
40 éven át nem csak, s főképpen nem iparszerűleg, hanem tudományosan űzte 
s több felfedezést tett, a melyek közül legnevezetesebb a színes fotografálásban 
tett kísérletei és elért sikerei. Midőn Párizsban az 1889-i kiállításon Londe a 
fényképészet előhaladásáról értekezett, Veressnek Gauthier-Villardhóz 
küldött színes fényképeit bemutatván, ezek alapján kimondta, hogy a jövőben
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színesen fényképezni már nem lehetetlen. Hasonló elismeréssel nyilatkoztak 
kísérleteiről I. M. Eder tanár Bécsben, dr. H. W. Vogel Berlinben s Gothard 
Jenő 1890. április 22-25-én a fotografálásról tartott előadásaiban, a ki azt 
mondta, hogy Veress Ferencz kolozsvári fotógráfus haladt a legtovább úgy, 
hogy a kényes természetű dolognak előrehaladására, sőt, gyakorlatilag 
használható művészet feltalálására nyíl kilátás. Veress érdemét 4 pontban 
foglalta össze: 1. A színek iránt érzékeny anyagot bír előállítani, művelete tehát 
elődeitől már alapjában eltér. 2. Ez az anyag a hetekre terjedő régi eljárást pár 
órára redukálja. 3. A színes képek színeit állandósítani bírja s végre, s a mi a 
legfontosabb a gyakorlati sikere: 4. Sikerült átlátszó üvegeket is készítenie, a 
melyek a megfelelő színeket a legélénkebb áteső fényben mutatják s ezeket 
mint a negatív lapokat, színes képek soksorosítására lehetne használni, míg az 
előbbi kísérleteknek mindig csak 1-1 unikumot adtak. Veress üveglemezeket, 
vagy papírost önt le sajátkezüleg, s ez az ő titka, a mely így minden szín iránt 
érzékeny, s ha a kamarában a spectographban vagy átlátszó színes kép alatt a 
másoló rámában, a fény hatásának kellő ideig tesszük ki, az eredeti színeknek 
megfelelő színes képet nyerünk, a melyben a színek egész határozottak, csak 
kissé bágyadtak. Kiemeli továbbá, hogy Veress eljárásánál a mi a legnevezete
sebb, a színek a szabad szemmel látható intenzitási fokozat szerint jelent
keznek, bárha bágyadtabban, s így hát nem állunk bevégezett tudománnyal 
szemben, de minden előzőhöz képest a kísérletek haladást mutatnak. Veress 
tehát e feladaton sokat lendített, a kiknek talán sikerülni fog a hátralevő 
akadályokat leküzdeni, s a fotográfiát egy rendkívüli érdekes, fontos, s a mi a 
fő, hazai találmánnyal gazdagítani. E tisztán szakszerű és tudományos 
véleményhez kevés hozzáadni valónk van. Ezek között kiemelkedőnek tartjuk 
azt, hogy Veressnek sikerült az általa előállított, photographált színeket 
megkötni, még 1889. április 14-én, az általa így nyert színek magában a bevont 
üveglap egész rétegében és nem csak felületén látszanak eltűnő módon, tehát 
látszanak az üveglapon áttekintve is. E szerint a levett színes kép éppen olyan, 
mint egy rendes negatív, a melyről tetszés szerint mennyiségű színes positiv kép 
készíthető. Eljárásának ismertetésére felhozzuk a következőket még: ő színes 
fényképeit contact-érintés útján, tehát eddigelé még nem sötét kamarában állít
ja elé, olyformán, hogy egy közönséges sajtot használ, a melynek fenekét tükör
lap alkotja, erre rátesz egy színes képet, erre ráborítja az általa elkészített, 
bevont lemezt, beborítja néhány flanel - lappal, erre az egészet leszorítja, s a 
nap hatásának teszi ki, a mely eljárással 35 perc alatt színes képet nyer, a melyet 
rögzíteni bír. Azonban a felfedezés valódi lényege abban állván, hogy a sötét 
kamarával nemcsak contact eljárással bírjunk színes képeket nyerni: ennek 
fölfedezése tenné ebben az irányban a végső lépést. Ámde fölfedezésének eddi
gi részéről is M. J. Eder dr., a bécsi Tudományos Akadémiában külön előadást 
tartott, s Londe idézett előadásában, Párizsban már 1889-ben így szólt: íme, 
hogy színesen fényképezni a jövőben már nem lehetetlen, Veress Ferenctől
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Kolozsvárt készített érdekes képek bizonyítják. Mutatványul van szerencsénk 
egy pár ilyen kísérleti képet ide csatolni. Ezek bizonyítékai annak, hogy Veress 
Ferencz ez iránt való tudományos és gyakorlati képességében egyaránt bizal
mat lehet helyezni, e bizalomra úgy elismert sikerei, mint áldozatai öt teljesen 
méltóvá teszik. Ki kell emelni továbbá azt is, hogy nálunk meglehetősen stag
náló, vagy legföljebb külföldi találmányok után lassan, vagy éppen csak haladó 
fényképészetünk fejlesztésére Veress Ferencet a tudományos ambitió arra is 
vitte, hogy 8 éven keresztül adjon ki Fényképészeti L a p o k  című tudományos 
folyóiratot és ismereteit Kolozsvárt az egyetemen is érvényesítse, mint magán
tanító. De éppen ezek okozták, hogy üzleti bevételei megapadván mindkét 
törekvésével és végre e színes fotografálás fölfedezésében teendő további kísér
leteivel gyakran szünetelnie kellett. Ezekben kívántuk Magyméltóságod előtt 
bebizonyítani, hogy Veress Ferencben valódi szakférfiút bírunk e téren, a ki az 
előhaladásra azt a kiváló erőt és mély meggyőződést, a melyet csak a tudás és 
előhaladás égő szomja nyújthat. Nem mellőztethetjük e pontban annak fölem
lítését sem, hogy az ő fölfedezésének híre Bécsben, Berlinben, Párizsban elter
jedvén, a két megelőző városból kedvező ajánlatokat kapott azon az áron, hogy 
eddigi kísérleteinek eredményét átadja, azonban hazafiasság és annak tudata, 
hogy esetleg az általa e téren nyitott egészen új utón csupán pár lépés 
megtevésről van szó, ettől a mai napig visszatartották. Ha már most arról van 
szó, hogy Veress Ferenc mi módon abba a helyzetbe hozandó, hogy kísérleteit 
tovább folytassa, s egyszersmind tudását a hazai érdeklődők javára, vagy ipari 
szempontból értékesítse, erre a következő módozatok valamelyikét ajánl
hatjuk:
1. - Neveztessék ki a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemhez, vagy 
Budapestre a Műegyetemhez fényképészeti rendes tanítónak, nyilvános rendes 
tanári, vagy azt megközelítő fizetéssel, a mely esetben az illető egyetem vegy
tani intézete látná el a kísérleteihez szükséges anyagokkal.
2. - Állítassák fel egy „Színes-fénykép-kísérleti állomás” mely esetben fizetése 
ugyanaz volna, mint az I. pont alatti esetben, de laboratóriuma felszerelésére 
mintegy 2000 frt. volna utalvá-nyozandó. Ennek az állomásnak ő volna igaz
gatója. Melléje szükséges volna egy laboráns. Ez esetben ez az állomás 1-2 
megfelelő tanító-segéddel fényképészeti szakiskolává lehetne a magukat erre 
gyakorlatilag rászánok részére. Erre az esetre fölhasználható volna Kolozsvárt 
a Veress Ferenc saját házában most létező laboratórium, műterem és föl
szerelés, a mely megfelelő évi bér mellett kivétetnek. Az épület szép, s a telek 
a Sétatér utcában a város legszebb pontjai egyikén fekszik.
3. - Létesítendő volna egy fényképészeti szakiskola, a melyben rendes 
fényképező növendékek nyerhetnének oktatást a fényképészeti oktatásban, 
photokerámiában, photometallographiában mindennemű typikus eljárásban, 
mely Kolozsvárt, vagy Budapest valamelyik intézetéhez volna csatolható, 
(például a budapesti Felsőbb Ipariskolához, Kolozsvárt az Építő-, Fa-, és



Fémipari Szakiskolához), a mely esetben ennek Veress Ferenc egy cirka mű
egyetemi tanári fizetéssel lehetne igazgatója. A laboratórium ebben az esetben 
az intézetnek tevén egyik kiegészítő részét, a külön felszerelési 2000 ft. összeg 
esetik.
4. Végre, lehetne az, hogy Nagyméltóságod meggyőződvén arról, hogy az 
előadott sikerek oly természetűek a színes fényképezés terén, a melyek re
ménnyel biztatnak Veress Ferenc úgy kitartásában, mint képességeiben, hogy a 
felfedezés terén megteszi a végső lépést is, évenként számára munkálatainak 
folytatása végett bizonyos államsegélyt méltóztatik utalványozni, a mely eset
ben, a mennyire az ellenőrzés szüksége a dolog természetében fekszik, s a 
melyek módját szakférfiak lesznek hivatva megállapítani.
Az elmondottak kapcsán, különösen a fényképészeti szakiskola lévén az, a 
melyre kamaránk éppen az ipar szempontjából Nagy méltóságod magas 
figyelmét fel kívánja hívni, ennek hivatása volna, hogy a fényképészet tanítását 
ép oly módszerrel ölelje fel, mint a külföld e nemű hasonló intézetei, a mely 
pedig csak okszerű és állandóan lépést tartó tanítás útján érhető el. Ebben az 
intézetben éppen úgy, mint a bécsi „K.K. Lehr und Versuchanstalt für 
Photographie und Reproductionsverfharen” nevű szakiskolában lehetne és 
kellene tanítani a fényképészettel kapcsolatos ipari ágakat, mint a photo- 
keramikát, a fényképnek porcelán és üveglapokra olvasztását, a pyropho- 
togramm eljárást, a phototypiát, s egyéb typikus eljárásokat. Az iskola felál
lításának módozatai legegyszerűbben és leggyakorlatiasabban volnának 
megoldhatók a következőképpen: Helységül kibérelhető volna Veress Ferenc 
már fönnebb említett házának e célra berendezett része évi 300 ft-al. Ez iskola 
igazgatójául ő volna kinevezendő évi 2400 ft. fizetéssel. Szükséges volna mellé 
egy fényképező segéd 600 ft. fizetéssel, egy laboráns 360 ft. évi fizetéssel. A 
dologi kiadásokra első sorban egy cirka 4000 ft. átalakítási és fölszerelési költ
ségre volna szükség egyszer s mindenkorra. A tanulók, illetve látogatók 3 cso
portot tennének. Első sorban volnának oly növendékek, a kik a fényképészetet 
iparszerüleg kívánják megtanulni. Ezek II középosztály végeztével volnának 
felveendők, legalább 1 évi tanidővel. Azok azonban, a kik egyszerű fényképező 
eljárás mellett a photokerámiát, a fénynyomati és más typikus eljárásokat is 
meg akarják tanulni, legalább két évet töltenének az iskolában. A második cso
portot műkedvelők alkotnák, az u.n. amateurök, a kiknek száma naponkint 
növekszik. A harmadikat a helybeli Tudomány Egyetem azon hallgatói, a kik 
tudományos segédeszköz gyanánt kívánják a fényképezést eltanulni. A tanítás 
elméleti és gyakorlati volna. Amaz az összes anyagok elméletileg való megis
mertetésből állna. Az iskola, mint ilyen, Nagyméltóságod közvetlen felügyelete 
alatt állna, mint a többi ipari szakiskolák általában. A vizsgálatok évenként 
kiküldött szakbiztos jelenlétében tartatván, a tanulók ezt az I-ső, illetve a Il-ik 
év végén kellő sikerrel letévén, végbizonyítványt kapnának, a mely őket a 
fényképészeti ipar megfelelő ágának gyakorlására feljogosítja. Az általunk e



vizsgálatokra készített mintamunkák pedig megőrzés végett az „Erdélyrészi 
Technológiai Iparmúzeumnak” adatnának át. Az ily munkák becsét növelni 
lehetne az által, hogy azokat vagy kiválóbb férfiakról, vagy műemlékekről kel
lene készülniük. E módozatok szerint ez az iskola hivatva volna alapos oktatás 
által a hazai iparnak nagyobb lendületet adni (...), számukra életpályát biztosí
tani. Egyszersmind Veress Ferencet abban a helyzetbe hozná, hogy 3 év óta 
szűkös anyagi viszonyai közt, csak lassú lépésben haladó tanulmányait a 
színképes fotográfia tarén erélyesebben folytatva, a várva várt s ohalytott 
felfedezést megtehetné (...). Végre az iskola hivatva volna a milleneumi orszá
gos kiállítás egyik osztálya számára elkészíteni hazánk történelmi 
nevezetességű tájképeit, műemlékeit, helységeit, várromjait, nevezetesebb 
középületeit sat. a mire nézve Veress Ferenc a kiállítás igazgatóságához már 
részletes tervjavaslatot is nyújtott be.
Lukács Béla kereskedelemügyi Magyar Királyi Miniszter Úr részére 5350. sz. 1893. 
Sigmond Dezső elnök, Gámán Zsigmond titkár aláírásával kibocsátja.

0614. S zilá g y . Zilah. 1892. január 31/5 sz.
Nn: Felhívás a fényképező amateurokhoz.
(A M agyar G éniusz  felhívása, képek beküldésére)

0615. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1892. február 16/38 sz.
Nn: Dióráma képek a színházban.
Koslowsky tanár vándor dióráma előadást tart ma a színházban. A műsor 200 
képből áll, melyek a hold felületének sajátságait és tájképeket tartalmaznak.

0616. E llen zék . Kolozsvár. 1892. február 18/39 sz.
Hirdetés: Koslovszky diórámája a színházban (...). Bemutatja a csillagokat, 
Moszkvát, Helvetiát, Kossuth és Petőfi család tagjait (u.a. február.19/40 sz.)

0617. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1892. április 11/83 sz.
Paget János 84 éves korában, tegnap április 10-én meghalt (...).

0619. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1892. április 11/84 sz.
Vörös Sándor, Gazdasági Tanintézeti igazgató: Paget János. Kolozsvár. 1892. 
április 13/86 sz.
Folytatás: április 16/88 sz.
Az erdélyi gazdasági érdekeknek egyik legelőkelőbb vendégmunkása, a kitűnő 
gazda és sportférfiú Paget János tegnap délután Gyéresen meghalt. Idegenből 
származott hozzánk. 84 éves volt, tüdőgyulladás végzett vele (...).

0620. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1892. április 30/98 sz.
Felhívás: Kertészeti Egylet alapítására Kolozsvárt. Az aláírok között szerepel: 
Veress Ferenc, Haller Károly, Martin Lajos (korelnök), Kőváry László, stb.
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Erdélyi Híradó, május. 7/104 sz. - az alakuló közgyűlés májusban lesz.
Erdélyi H íradó  június. 30/146 sz.- Az alakuló közgyűlést tegnap tartották. 
Elnök: Haller Károly, Igazgató alelnök: Veress Ferenc.
Veress Ferencz, a Kertészeti Egyesület tagja: Az Országos Kertészeti 
Egyesület.
Erdélyi Híradó, november. 3/250 sz.- Lapbizottság ma tartotta alakuló ülését 
(...), ahol elhatároztatott, hogy a lap havi folyóirat lesz, címe: Kertgazdasági 
lapok. A folyóirat főszerkesztője Brassai Sámuel, Veress Ferencz segéd- 
szerkesztő.
E rdélyi H íradó  december. 10/281 sz.- Megjelent az új szaklap, címe 
Kertészgazdasági lapok ._
(Lásd még: Kolozsvár. 1892. május. 5/105 sz., május. 11/108 sz, július.1/148 sz.)

0621. E llen zék . Kolozsvár. 1892. május 17/112 sz.
A Sétatéri Bizottság tegnap engedélyt adott Gergely Andrásnak, hogy a 
sétatéri kertész lak mellett egy csarnokot állítson fel, s abban gyors
fényképezési fölvételeket (photographie á la minute) eszközölhessen.

0622. A ra n y o sv id é k . Torda. 1892. július 10/28 sz.
Jankó János két hetet Torockón időzött néprajzi tanulmány céljából. A 
torockói népviseletről több fényképészeti felvételt eszközölt.
Aranyosvidék, augusztus 35. sz.- Jankó János 2 hónapos gyűjtőútját bevégezte.

0623. Kolozsvár. K o lo zsvá r . 1892. július 25/168 sz.
Nn: A gyalui havasok képekben.
(...) Dunky Ferencz fényképezte (...) közöttük Vasvári Pál sírját is.

0624. E llen zék . Kolozsvár. 1892. július 25/167 sz.
Nn: A gyalui havasok képekben.
Dunky Ferencz megörökítette a gróf Bethlen sziklát, a reketói völgyet, a Béldy 
sziklát, a somkereki sziklát, a detunátai csúsztatót, Vasvári Pál sírhelyét (...).

0625. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1892. július 25/160 sz.
A gyalui havasok képekben. Dunky Ferencz itt készített fényképei megcsodál
hatok (...).

0626. A ra n y o sv id é k . Torda. 1892. augusztus 14/33 sz.
Jankó János: Őszinte szó a nem létező tordai múzeumról. (Botár Imréről) 
Tordán a régiséggyűjtők egész seregére találtam. Egyik szenvedélyes pénz
gyűjtő. Pedig nem olyan ember, akinek módja volna rá, s bár fogához kell verni 
a garast, ha régi leletről van szó, ő legjobban megfizeti, ha egy szőlő felásásáról 
van szó, reggeltől estig ott gubbaszt a kapásoknál, lesve, nem vet e ki valami 
régiséget a kapa. Könnyű kitalálni, mert Tordának csak egy fényképésze van.
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S mikor igazán becses gyűjteményét megláttam, szomorúan gondoltam arra, 
hogy e sok becses kincs, mely a szakértőknek ma megér 500 ft-ot, ha ez a pörge, 
buzgó ember egyszer behunyja a szemét, kézen-közön elkallódik. (Jankó 
írására válaszolt Sarval L. oki. mérnök: Még egy őszinte szó. Aranyosvidék. 
augusztus 28/35 sz.)

0627. E llen zék . Kolozsvár. 1892. augusztus 22/189 sz.
Nn: Lefényképezett női uszoda.
Pikáns hír szállt tegnap Kolozsvárt szájról-szájra. A Diána-féle uszodában, 
midőn a nők fürödtek, egy amatőr fényképész belopódzott és a hölgyeket 
különböző pozitúrákban lefényképezte (...).

0628. E llen zék . Kolozsvár. 1892. október 10/230 sz.
A kolozsvári Kerékpár Egylet első versenyének (Kolozsvár-Marosújvár) 
indulói között, Dunky Ferencz fényképész neve is szerepel (...), aki a második 
helyen végzett.

0629. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1892. október 15/235 sz.
Alphons Daudet: A fényképezés. (Tárca egy párizsi műteremről.)

0630. A ra n y o sv id é k . Torda. 1892. október 16/42 sz.
Látó: Bicycli sport.
Október 9-én megtartott Kolozsvár-Ludas bicigliversenyen, Dunky Ferenc 
bronzérmet nyert.

0631. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1892. november 8/255 sz.
Nn: Új találmányok. A természetes színű fénykép.
(...) Előállítása ez ideig lehetetlennek tartatott, de most Vogel tanár úr és 
Ulrich chromolitographus megczáfolják ezen nézetet. Természetes színű 
fényképek előállításánál a fődolog a fotochemiai nyomási eljárás mely három 
lap alkalmazásával az eredeti tárgy minden színárnyalatát a legnagyobb 
hűséggel visszaadja. Min tudva van, minden szín előállítható a három alapszín 
(sárga, vörös, kék) bizonyos arány szerinti összekeveredése által. Ezen alapszik 
ez új eljárás és ezért használnak itt e háromszínű lapot egymásra fektetve. A 
M agdeburger Z eitung  szerint, igen meglepő, hogy ezen három színes lapot a 
fotográfia önmaga állítja elő, ha a készülék lencséje elé párhuzamos tükörüveg 
közzé zárt folyós oldatot tesznek, melyet látható ^szűrőnek” neveznek, mely 
csak e három színű sugarakat bocsátja keresztül. Elő személyről színes képet 
előállítani eddig nem sikerült (...).

0632.  A ra n y o sv id é k . Torda. 1892. november 27/48 sz.
A tordai hasadékot örökítette meg szép képekben Szarvas Lipót mérnök. A 
képek Reich József kirakatában láthatók.
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0633. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1892. december 5/278 sz.
A színészeti jubileum képeiből, azokból, a melyek a készülő, 60 fényképet tar
talmazó albumban fognak szerepelni, a Dunky-Fivérek szép csoportozatokat 
állítottak ki a Hidutcai kirakatukban.

1893.

0634. A  K olozsvári K ereskedelm i és Ip a rk a m a ra  jelen tése . Kolozsvár. 1893.89-90.213.
Kereskedelmi és Iparvállalatok száma. Fényképész összesen: 17. (Kolozsvár 4, 
Beszterce 5, Deés 1, Gyulafehérvá 2, Nagyenyed 1, Torda 1, Zilah 1)
213 old. A fényképészek kedvezőnek mondják ezt az évet, úgy vélik, hogy az 
általános művészet terjedése folytán az iparművészet fejlődése, mind több tért 
foglal el, s a celuloidpappír feltalálása rövidített a fényképészeti időn (...). A 
szakemberek hiánya miatt egy szakiskola felállítása igényeltetik. Helyes volna 
Veress Ferencz fényképészeti tanfolyamát reaktivisálni.

0635. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1893. január 23/18 sz.
A Kertészeti Egyesület első felolvasó estélyét a Külmagyar utcai Gazdakörben 
tartotta. Felolvasott Veress Ferencz igazgató, aki igen szép kitérésekkel a 
káposzta fajokról, s azok művelési módjáról. (...). Erdélyi Híradó. 1893. február 
2/50 sz.

0636. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1893. január 24/19 sz.
Az Erdélyi Kertész Egylet közgyűlésén bejelentették, hogy a vasúti töltésen túl 
fekvő legelők egy részét az egyletnek átadatik (...). Felkéretett Veress Ferencz 
igazgató alelnök, hogy a kormánysegély iránt a földművelődési miniszterhez 
személyesen vigye fel az egylet kérését (...)

0637. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1893. február 24/45 sz.
Kovács János: Paget János emlékezete.
Elhangzott az Angol Társalgó Körnek 16-ik évi közgyűlésén.
(...) Ősei Norman eredetűek voltak, s a 13-ik században költöztek 
Franciaországból Angliába. Paget János 1808-ban született Thorpe-Sarchville- 
ben, hol hasonnevű apja földbirtokos volt. Tanulmányait Yorkban kezdte, és 
Edinburghban fejezte be. Orvosi pályára készült, diplomáját kitűnő ered
ménnyel szerezte meg, de mint gyakorló orvos soha nem működött, majd 
Párizsba ment a kórházak tanulmányozása végett, s ott a cholerárol írt 
értekezésével díjat nyert. Később Olaszországba ment tanulmányútra, hol 
megismerkedett báró Wesselényi Polixénával, kit később nőül vett. Ez 
ismeretség alapján járta be Magyarországot 1835-36-ban, mely útjáról két 
kötet könyvet adott ki 1839-ben Angliában, M agyarország és Erdély címmel (...). 
Paget beutazta Görögországot és Törökországot Batthany Lajos társaságában.
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Tevékenyen részt vett a szabadságharcban (...) utána nejével Angliába 
menekült (...). 1855-ben tért vissza Erdélybe, gyéresi kastélyába, hol mindent 
feldúlva talált. Gazdag könyvtárát, irományait az oláhok a kertjébe levő tóba 
szórták. Olivér fia (egy 12 éves fia rég meghalt), 1859-ben kitünteti magát az 
olasz hadjáratban Garibaldi oldalán, 1869-ben, napszúrás következtében, 
hirtelen meghalt, maga után hagyva egy kis árvát, Paget Ilonát, aki 1878-ban 
ment nőül széki Teleki Lászlóhoz.
(Lásd még: Márki Sándor: Egy erdélyi nő utazásai. Kolozsvár. 1896. december.
24. Paget Jánosné, b. Wesselényi Polixéna olaszországi utazásáról írt). 1835 
január 1-én indult el Bécsből, leánykáját, ennek nevelőjét és egy magyar 
legénykét vitt magával (...). Útjáról könyvet írt, címe: Olaszhoni és Schweizi 
utazás. Kolozsvárt jelent meg 1842-ben, két kötetben.

0638. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1893. március 2/50 sz.
Az este volt közgyűlés, hol Veress Ferencz igazgatónak az állami segély iránti 
tett bp-i útjáról szóló jelentése olvastatott fel, melyből sajnálattal értesült a 
választmány, hogy az igazgató, el-háríthatatlan akadályokra hivatkozva, igaz
gatói és szerkesztői tisztségéről lemond (...)

0639. A ra n y o sv id é k . Torda. 1893. május 28/22 sz, 99.
Régi idő óta, s talán egyetlen fényképezőm Botár János (helyesen Imre -  
m.s.cs.) úr, legtöbbet saját erején előre haladva odajutott, hogy egy teljesen új, 
a kényes igényeknek megfelelő modern, gyors fényképező műtermet rendezett 
be régi helyén a piaci templom tövében.

0640. E llen zék . Kolozsvár. 1893. június 10/130 sz.
Dunky Ferencz 1848-as honvédeket fényképezett le Deésen.

0641. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1893. augusztus 18/187 sz.
nn: Paget János (Tárca)
(Két kiadványról ír, amely a Paget-család történetét mutatja be) „Az egyik 
angol nyelven van megírva, és Kovács János meghatóan szép emlékbeszédét 
tartalmazza, a másik a magyar nyelvű életrajzát hozza a Keresztény M agvető
bőr
(...) Az Angol Társalgó Kör 1876-ban alakult meg Kolozsvárott (...). Paget 
Olivér, született Kolozsvárott 1841 szeptember 5-én. 19 éves korában a londoni 
Kings College-ből Szicíliába siet Garibaldi lobogói alá (...). Házasságot 1861- 
ben kötött, leánya 1862-ben született, meghalt 1863 október 19-én (...). Paget 
János felesége 1878-ban hunyt el Gyéresen. Kolozsváron temették el.

0642. E llen zék . Kolozsvár. 1893. október 10/231 sz.
Jakab Elek: Paget János életirata. (Kovács János kolozsvári unitárius tanár 
könyvéről)
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(...) Paget 1808-ban született vagyonos nemesi angol házban (...). 1835-36-ban 
beutazta Magyarországot, magyar nőt vett feleségül. Erdélyről 1839-ben, 
könyvet írt, s ezt 1842-ben német nyelvre is lefordították. Gyéresen rendezett 
be angol mintagazdaságot, parkkal vette körül svájci ízlésű házát (...). Itt 
fényképezéssel is foglalkozott. A szabadságharc alatt, Nagy Szeben bevételénél 
Bem kíséretében volt (...). 1849-ben Angliába menekült (...). Erdély törvény- 
hatósága már 1848 előtt honosította nemességét, s magyar nemességet adott 
neki (...). Az 1878 évi világkiállításon szerzett érdemeiért a franciák becsület- 
renddel tüntették ki, a magyar király pedig, a mezőgazdaság terén tett hasznos 
szolgálataiért a II. osztályú „vaskoronarendet” adományozta neki.

0643. E llen zék . Kolozsvár. 1893. november 25/270 sz.
Államvasúti tisztviselő, Vágó Pál festőművész öccse, Vágó Bertalan, mint jeles 
fényképész, az erdélyi részek legszebb pontjait, vagy 150 művészi képben 
örökíti meg (...).

0644. E llen zék . Kolozsvár. 1893. november 28/268 sz.
(...) Önműködő fényképező készülék.

0645. E llen zék . Kolozsvár. 1893. december 5/287 sz.
Gyarmathy Zsigáné: Fotógráfus, etnográfus és a nép.
(Vágó Bertalan, Dunky-Fivérek és Jankó János kalotaszegi gyűjtéséről, 
fényképészeti útjairóll ír -  m.s.cs.)
(...) Istenem-uram, vajon miben hiábavalóskodnak már megint azok az urak? 
- mondogatja a nép, mikor fotógráfusokat ethnográfusokat lát feltünedezni 
Bánffy-Hunyad utcáin. Mert hát az ezredéves kiállításra már készítik a 
fényképeket, gyűjtik a néprajzi tárgyakat, kutatják a typusokat. Az elsőt Vágó 
Bertalan a Dunky-Fivérekkel, az utóbbit Jankó János az ő lázas 
tevékenységével. Vágó a társával beállít egy októberi sáros reggelen és 
elmondja, hogy mi járatban van: megbízást kapott erdélyi és fiúméi 
felvételekre, de az idő felette rövid, s ha segétkezet nem nyújtunk, stb. (így). A 
jól sikerült fényképek között (...) a kissebesi régi oláh fatemplom és egy 
szalmás házról (..), Dunkyék embertípusokat vettek le (Dézsi Kata). 
November 1-én szintén egy sáros reggelen érkezett Jankó János dr. is (...). 
Nem először van ezen a vidéken, több ízben megfordult itt hosszan tartózkod
va, mikor adatokat gyűjtött „Kalotaszeg magyar népe”-hez. Úgy ismert már 
Kalotaszegen mindent, mint egy benszülőtt. Őt is sokan ismerik a nép közül 
(...). 16-án frissen megérkezett gyűjtőútjáról, aztán hozzálátott Sóbányaival, 
hogy a felvételeket „előhívják”. És mikor előjöttek, sorban néztük az üvegle
mezeket (...).
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0646. B u d a p e s ti H ír la p  Budapest. 1893. december 13/314 sz.
nn: Színes fényképezés.
Szűkszavú párizsi táviratok adtak hírt Lippmann francia fizikusnak nevezetes 
találmányáról: a színes fotográfiáról. Olyan régen, olyan sokszor emlegetett 
találmány ez, hogy a tudós világban sem bíztak e hírben eleinte. Henri de 
Parville, az ismert író, a napokban fölkereste Lippmannt, s a mit látott az tel
jes mértékben megerősíti a találmányról szóló híreket. A siker teljes, csak az a 
hibája van még az új rendszernek, hogy a lemezt meg kell egy kissé görbíteni, 
hogy az ember jól láthassa a gyöngyházfényű színeket. Érdekes, hogy 
Lippmann nem kísérletek, hanem merőben elméleti számítások utján jutott a 
felfedezéshez.

0647.  E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1893. december 18/279 sz. 6.
Szilágyi Károly: A színes fényképek.-Veress Ferencz találmánya.
Tekintetes szerkesztő úr!
A B udapesti H írlap hétfői, 314-es számában Lippmann tanár úr legújabb ered
ményeiről emlékezik meg, azokra megjegyezvén, hogy a siker teljes, csak épen 
kissé meg kell görbíteni a lapot, hogy a gyöngyházfényű színek láthatók 
legyenek.
Van szerencsém Veress Ferencz kolozsvári fényképész néhány képét bemutat
ni, melyek akár görbítve, akár meg nem görbítve, nem gyöngyház színeket, 
hanem valódi színeket mutatnak, színeket, a miket a nap, az átlátszó színes 
képen keresztül sütve, az alája fektetett emulziós papiroson 1 vagy 1/2 óra 
alatt is létrehozott. A B udapesti H írlap  1890-ben, Gotthard Jenő úr felolvasását 
közölte, a ki egy estén fényképészeti előadásakor Veress kísérleteinek ered
ményét, nemcsak papirosra és szövetre - hanem üveglapon készült színes 
képeit is, szkiopikon vetítéssel is bemutatta, a mely tehát arra mutatott, hogy a 
Veress eljárásával, tökéletesítvén, idővel a színes képek, egyszeri levétel után, 
éppen úgy sokszorosíthatók lesznek, mint jelenben a közönséges módon 
készült fényképnegatívok, holott Lippmann képei, melyek mint a gyöngyház, 
csak sugártörés útján, oldalaslag tekintve mutatnak szint, áttetszőleg gyönge 
negatív képek. Ez 3 évvel volt ezelőtt. Veress sikerének híre, mely az angol és 
a francia lapok utján ment világgá (oly annyira, hogy egy magyar lapban Veress 
amerikai fényképésznek színes képeiről olvastam, a ki neve után ítélve, 
alighanem magyar eredetű/) lendületet adott a helikromiai kísérletezésnek, de 
a számtalan, e találmánnyal foglalkozok közül, sem Amerikában, sem 
Franciaországban egyik sem haladt még annyira, mint az igénytelen magyar 
feltaláló, Veress Ferencz, aki azóta folyton haladt, céljához mindinkább 
közeledvén, de melynek gyorsabb elérésében kísérletek által, anyagi 
körülményei hátráltatják.
A kolozsvári Kereskedelmi Kamara, áthatva Veress találmánya fontosságától, 
terjedelmes beadványt idézett a kereskedelmi miniszter úrhoz (lásd a



Kereskedelmi Kamara utolsó jelen-tésének 245-251 lapját), anélkül azonban, 
hogy Veress az intéző köröktől - ígéretek szerint - más támogatásban részesült 
volna, mint abban, hogy az egyik szernek (cellodin), melynek alkalmazása 
gyorsabb haladásra segít, behozatalát - megtiltották.

0648. E llenzék. Kolozsvár. 1893. december 21/291 sz.
(...) Gyarmathy Zsigáné a Magyarország írásban és képekben, című kötetben 
megjelent Vágó Bertalan féle képekről ír elismerően (...). Most Vágó albumot 
állít össze belőlük. Ezeket az albumokat a vasúti kocsikban helyezi el (...). A 
felvételek között ott van Kolozsvár városának panorámája is.

0649. Vasárnapi Újság. B udapest. 1893. december 31/? sz. 918.
(Veress fotója a Jókai házaspárról- m.s.cs.)

1894.

0650. A K olozsvári K ereskedelm i és Iparkam ara  je len tése. Kolozsvár. 1894. 89.
A fényképészet terén megemlítendőnek találjuk, hogy Veress Ferenc teljesen 
felhagyott a színes fényképezés problémájának megoldására irányított kísér
leteivel, miután pénzügyileg kimerült. Kísérleteinél annyira eljutott, hogy csak 
a színfénykép előállításához szükséges idő leszállításáról lehet szó. Vajon nem 
kár-e a tudományra nézve, hogy e szép eredménnyel kecsegtető kísérleteknek 
meg kell szűnniük? S vajon nem kellene e gondoskodni, hogy legalább eddigi 
kísérleteinek titka ne enyésszék el vele?

0651. Fényképészeti É rtesítő. Budapest. 1894.
1. -nn: Heliochrómiáról. Folytatás: 1894. 2 sz. 9-11.
2. -Veress Ferencz: Nyílt levél az ezredéves kiállítás XV-ik csoportja 
előadójához.
Tekintetes Forche Román úrnak mély tisztelettel. Folytatás: 1894. 3 
sz. 19-21; 4 sz. 30-31.
3. -Válasz tekintetes Veress Ferenc úrnak Kolozsvárott. Folyt.: 1894. 5 
sz. 37-40; 6 sz. 49-51.
4. -Veress Ferencz: Levél a szerkesztőhöz. Folyt.: 1894. 2 sz. 12-13; 3 
sz. 21-22; 7 sz. 60-61.
5. -Veress Ferencz: Tervjavaslat. Folytatás: 1894. 7/ 55-58.
6. -Veress Ferencz: Emlékirat a kereskedelmi miniszter „értesítése” felett. 
Folytatás: 1894.9/80-82, 10/93-95, 11/ 100-102.

0652. Ellenzék. Kolozsvár. 1894. január 20/16 sz.
A bécsi Kalmár és Székely udvari fényképészek új műtermükben vil
lanyvilágítást használnak.



0653. K o lo zsv á r . Kolozsvár. 1894. március 3/51 sz.
Nn: Felsőbb leányiskola múzeuma.
(...) A Felsőbb leányiskola igazgatónője, De Gerando Antónia, egy múzeumot 
állít össze. E napokban szerzett be egy pár világhírű szobor utánzatát és 
építészeti műremekek fényképeit.
U.a: Ellenzék. 1894. március. 3/51 sz.

0654. A ra n y o sv id é k . Torda. 1894. április 7/14 sz.
(Közli az elhunyt Kossuth Lajos fényképét -  m.s.cs.)

0655. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1894. április 20/92 sz.
nn: Kossuth Lajos a fényképekről. (Kossuth haláláról 1894. március 21/67 sz.) 
Petőfi halála című képet, melyet Madarász Viktor festett 1877-ben, s melynek 
reprodukciói mindenhol megtalálhatók, Kossuth Lajosnak ajándékozta a 
festő, mindössze egy fényképet kérve cserébe, emlékül az 1848-as éveknek, 
amikor együtt nézték a versailesi képtár gyűjteményét (...).
A lap közli Kossuth válaszlevelét (Collegno, Martius 15. 1877). „Én 10 év előtt 
hazavándorolt Magyar Legionárusok szorgolására történt lefényképezés óta 
nem szolgáltam semmi photographgépnek objectumul, tehát sem új, sem régi 
arczkép nem volt birtokomba (...). Ekkor jött Ön kérése (...), és jött a czeglédi 
„force majeure” s im küldöm a kért felvételt.

0656. A ra n y o sv id é k . Torda. 1894. június 16/24 sz.
A Jósika emléktábla leleplezését gyönyörű képekben örökítette meg Dunky 
fotógráfus.

0657. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1894. június 20/141 sz.
Nn: Nagy idők, nagy emberek porczelánon.
Veress Ferencz, a fényképészek Nesztora, tudvalevőleg megalapította a por- 
czelán fényképészetet, azt nagy tökélyre vitte annak idején Kolozsváron. 
Útmutatása, s találmányainak a nyomdokain gyárak keletkeztek a külföldön, 
melyek fényesen jövedelmeznek Magyarországról is a németeknek. Veress 
porcelánfestményeiből egy szép csoportot láttunk együtt (25 db.). Egy 3 db-ból 
álló dohányszivar készlet Kossuth-család tagjaival, egy hosszú tárca Kossuth 
képével, melyet a czeglédi küldöttség barczelonai látogatása alkalmával 
kapott, 2 db. Kossuth kép-dombormű, egy tányéron Bartha Miklós, ki Kossuth 
temetésén beszédet mond, három tányér Jókai, Arany, és a 48-as tábornokok 
arcképeivel, 10 darab váza Türr tábornok és neje, Abdrássy Gyula, Garibaldi, 
Garay, Zichy, Barabás Miklós, és 48-as hősök, 1 kancsó gróf Teleki Sándor 
arcképével, 1 kehely Szász Gerő arcmásával, 3 tálka Csokonai, Garay, Jókai 
arcmásaival (...). Fischer Vilmos állította ki a kolozsvári Ereklye Múzeumban. 
U.a: E llenzék  1894. június. 20/140 sz.



0658. E llen zék . Kolozsvár. 1894. június 22/142 sz.
Marselek Ferencz fényképészeti műtermét a Sétatér utca 6 szám alatti, saját 
házába helyezte át.

0659. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1894. július 22/165 sz.
Az idei Berlini Nemzetközi Fényképészeti kiállításon Kató József helybeli 
kitűnő fényképészünk Arany Érdemmel lesz kitüntetve és neki a Művészeti 
Érdem Keresztje lett megküldve, művészi kivitelű fényképeiért.

0660. S zilá g y . Zilah. 1894. július 29/30 sz.
Nn: Új fényképész Zilahon.
Várady Gyula debreceni fényképész pár hét óta városunkban időzik, s még pár 
hétig fog itt maradni (...).

0661. E llen zék . Kolozsvár. 1894. augusztus 4/178 sz.
Hory Béla: Fürdői fényképek. (Tárca). Ajálva dr. Hegedűs Istvánnak 
bálványosra.
Érdekes gyűjtemény a Kolozsy barátomé. Ő, mint photógraphus amateur, 
ügyes moment gépével, mely alig nagyobb egy szivar doboznál, az emberi 
gyengeségeket, idillikus jeleneteket örökít meg.

0662. 1894. E llen zék . Kolozsvár. Szeptember 25/219.
Nn: A fotográfia feltalálója.
Újabb kutatások eredményeképpen meg van állapítva, hogy az első fotográfiai 
kísérleteket a XVIII, században tette a német Schulze János Henrik, aki 1687- 
ben született Coblitzben, s 1727-ben foszforeszkáló kövek mesterséges utón 
való előállításakor bukkant az első fotókra.

0663. E lle n zé k . Kolozsvár. 1894. november 22/268 sz.
Új fényképészeti műterem nyílt meg a napokban a Belhíd utca 17 szám alatt, 
teljesen ezen célra készült és modernül berendezett csinos épületben. Az új 
üzlet élén Ferencz és Társa állnak, a kik az új műtermet a haladó kor 
igényeinek megfelelően felszerelték.

0664. E llen zék . Kolozsvár. 1894. november 26/271 sz.
Hirdetés / FERNCZ ÉS TÁRSA / van szerencsénk a n. é. közönség 
tudomására hozni, / hogy a Híd utca 17 szám alatt / egy kizárólagosan e célra 
épített, e mai kor kérelmeinek megfelelő kényelemmel berendezett / 
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERMÜNKET / megnyitottuk.

0665.  A ra n y o sv id é k . Torda. 1894. november (?).
Dr. Jankó János miniszteri biztos: Népies építkezés a Bihar hegységben. I- IV. 
224 old. (I. rész) - Október 31-én éjjel Budapestről vasúton Bánffy-Hunyadra



utaztam, ahol Gyarmathy Zsigmond kir. tanácsos úr vendégszerető háza volt a 
kiinduló és a végpont (...). Bihari utamról november 17-én érkeztem vissza. B- 
Hunyadon az összes fényképfelvételeket Sóbányi, polgáriskolai tanár úr segít
ségével előhívtam és feldolgoztam, s aztán november 21-én Budapestre 
érkeztem (...). Az útvonal (Zentelke-Belényes-Hideg Szamos-Kisfenes-Szent 
Lászéó-Torockó-Topánfalva-Bucsum-Brád-Vaskó-Belényes) pontos jegyze- 
tek, 80 rajz-vázlat, ezenkívül 80 fényképfelvétel készült, melyből 20 elromlott 
és eltört, 45 jó, 15 pedig rajz készítésére alkalmas.

1895.

0666. F én yk ép észe ti É r te s ítő . Budapest. 1895.
Veress Ferencz: Levél a szerkesztőhöz.
1. sz. 4-5; 2. sz. 12-14.
Veress Ferencz: Emlékirat a kereskedelmi miniszter „értesítése” felett.
9 sz. 80-82; 10 sz. 93-95; 11 sz. 100-102.

0667. E llen zék . Kolozsvár. 1895. január 7/5 sz.
Kovács P. és Fiai jóhírű üzlete, mely több éven át egyedüli volt a maga 
nemében a Piacon, feloszlik, s ezért végkiárusítást tart (...) fotóeszközöket és 
vegyszereket is árult.

0668. E llen zék . Kolozsvár. 1895. május 30/122 sz.
Dr. Papp Károly: Marselek Endre. (Tárca)
(...) A 26 éves festőművész két kiállított képéről (...). Atyja a Sétatér utcában 
lakó, idősebb Marselek, a kit megörökített az egyik képén (...). Három fiú
gyermeke közül Endre a középső (...) Atyja fotográfus mesterségének „titok
teljes” dolgai kelték föl benne a vágyat a rajz és festészet iránt (...). Első 
mestere, keresztapja, Kőváry Endre festőművész volt.

0669.  E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1895. július 10/155 sz.
Marcziányi György: A Zeyk család.
A zeykfalvi Zeyk-család ősi fészke Hunyad vármegyében fekszik (...). Ősapja 
1236 körül élt Zeyk László. Már 1236 körül Hunyad megyében Zayk néven egy 
kenézt találunk, de akkor a Zeyk nevet, mint keresztnevet használtak. 1309- 
ben jordánvizi Zeyk Dragomér hátszegi kenéz volt. Zeyk Péter Nikápolynál 
harcolt, 1372-ben László vajdáról Felső-, és Alsó Alksiden és Oklosum doná- 
ciót kapott, míg fia 1403-ban Zeykfalvát nyerte adományul fölvéve a Zeykfalvi 
előnevet (...)

0670. E llen zék . Kolozsvár. 1895. július 22/164 sz.
Nn: Kató József fényképész diadala külföldön.



Az idei berlini művészeti és iparkiállításon, művészi kiállítású képeiért díszok
levéllel és arany éremmel tüntették ki, és egyúttal a művészetek érdem
keresztjével lett feldíszítve (...)

0671. E llen zék . Kolozsvár. 1895. augusztus 2/174 sz.
-n: Színes fényképek.
Veress Ferencz kolozsvári fényképész, ki nyolc év óta foglalkozik színes 
fényképek előállításának kísérletével, ezen a téren a mai napig nagyon szép 
eredményre jutott. Ezelőtt nyolc évvel 6 hétig kellett, hogy a nap verőfényének 
kitegye tárgyait, hogy a sugarak az ezüstös papíron természetes színekben idéz
zék elő a 42 napig fotografált tárgyat.
Veress ez időt mindenáron redukálni törekedett. Dolgozott szakadatlanul 8 
évig. Készített és elhasznált a mai napig 4221. féle vegyüléket. Több ezeret 
meghaladja a levételek száma. Rááldozta nyolc év alatt minden idejét, 
ráköltötte vagyona egy részét, 20.000 forintnál többet. Az eredmény azonban, 
a mit elért, nemcsak kielégítő, hanem meglepően szép. Veress a 42 napi időt 
redukálta 60 percre. Egy óra alatt állítja elő ma azt a képet, melynek előállítása 
kezdetben hat hétre volt szüksége. Előállítja azzal a tökéletes hűséggel, a mely- 
lyel a készülék elé állítatott. A színek üdék, tiszták, a képein elevenség ömlik 
el s meg van az a mesterkéletlen bája, mely a művészi kivitelű fényképeket 
jellemzi. Veress felfedezte azt az eljárást, s megtalálta azokat a szereket, a 
melyek most már a perceket másodpercekre redukálhatják. Hogy a személyek 
és tárgyak kevés költséggel, rövid idő alatt, színeik természetességében, a voná
sok és kör vonalak teljes hűségével az ezüstös papíron megörökíthetők 
legyenek, annak akkora értéke van, a mit egyelőre 120 millióra becsül az angol 
szabadalmi társaság, mely ezt az összeget ajánlotta fel Veressnek arra az eset
re, ha találmányával odáig jut, hogy az realizálható legyen. Veress is azonban 
abban a hibában szenved, amiben a gyufa feltalálója: Irinyi szenvedett: sem 
némettől, sem angoltól nem akar kérni semmit. Hazájának akar szolgálatokat 
tenni. Szóval az a nagy hibája, hogy magyar ember.
Pedig találmánya most, a siker küszöbén, valóságos ponton áll, két szempont
ból. Pénzügyileg a kísérletekhez szükséges anyag beszerzés magas árait alig- 
alig bírja. Ez pedig a gyakorlati megvalósítás éveit elodázhatja. Ez azért is nagy 
baj, mert Veress már nem fiatal. Eveinek száma 63. Ebben a korban az 
egészséges szervezet is inkább ki van téve esélyeknek, mint a fiatalabb korban. 
Veressnél minden eddigi eljárás, minden kísérlete ma is friss emlékezetbe van 
beírva (...). Szükségesnek tartjuk ezen helyen felhívni a szakférfiak figyelmét, s 
ezek között a nagyobb vagyonnal rendelkezők támogatására. Az anyagi támo
gatás ma, amikor a célhoz vezető út már meg van törve, kockázattal nem jár. 
Előmozdíthatja azonban azt, hogy már az ország ezeréves ünnepélye idejére 
színes fényképeket ép oly könnyűséggel lehessen előállítani, mint másféle 
fényképeket. Megjegyezzük, hogy Veress ép oly sanyarú viszonyok között
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küzdötte fel magát, mint Amerikában Edison. Magára utalva tanulta meg fiatal 
korában a fényképészetet s szakadatlanul tanulva oktatott másokat is, főleg az 
erdélyi mágnásokat s ezek között az 50-es években gr. Mikó Imrét, a ki a fiatal, 
törekvő férfiúnak leckéit oly szépen honorálta, hogy képessé tette őt a költ
ségesebb eszközök beszerzésére a fényképészet folytatásához. így lett Veress 
az ország elsőrangú fényképésze. Éveken át tanította a kolozsvári tudományos 
egyetemen a fényképészetet. Nyolc évig szerkesztette a Fényképészeti L a p o ka t 
nagy gonddal és sok sikerrel. Közleményei a francia, angol és amerikai 
tudományos körökben is feltűnést keltettek. Szóbéli előadása egyszerű, tiszta 
és világos, mint olyan genialis embereké, a kik a felvett tárgyat élőszóval is 
könnyen megérthetővé tudják tenni. Szívesen ismerteti meg Veress minden 
látogatóját tanulmányának legapróbb részleteivel is, azért az ügy érdekéből 
kifolyólag szükséges volna, hogy szakemberek, tudósok és műkedvelő érdek
lődők minél számosabban keresnék fel mint a fővárosból, mint a vidékről 
műtermét E látogatások nyomán keletkező támogatás valószínűleg lehetővé 
tenné rövid idő alatt, hogy a színes fényképészet, mint a gyakorlati életet szol
gáló magyar találmány hirdesse nemzetőnk diadalát.

0672.  E llen zék . Kolozsvár. 1895. augusztus 31/197 sz.
Kató József az augusztusban megrendezett állatkiállítás nyertes állatait 
fényképezi.

0673. E llen zék . Kolozsvár. 1895. szeptember 21/215 sz.
A császár kolozsvári látogatását a Dunky-Fivérek, a kalotaszegit Vágó 
Bertalan fogja fényképekben megörökíteni.

0674. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1895. október 2/226 sz.
Őfelsége Ferencz Józsefről, a bánffyhunyadi hadgyakorlatok alkalmából szá
mos sikerült felvételt készítettek a Dunky-Fivérek, melyeket a Vasárnapi Újság 
közöl.

0675. E lle n zé k . Kolozsvár. 1895. október 23/243 sz.
Békésy Károly magántanárt az egyetem nyilvános, rendkívüli tanári címmel 
ruházta fel.

0676. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1895. december 27.
A Dunky-Fivérek főtéri műtermébe gyújtogatás történt az éjjel. Az anyagi kár 
2500 ft. összeget tesz ki.
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1896.

0677. E llen zék . Kolozsvár. 1896. január 9/6 sz.
Nn: Xyloglyphikának nevezik a fametszés mesterségét.
(...) Kolozsváron is, a többi erdélyi nagyobb városokban is, az abszolutizmus 
alatt megsemmisült a nyomdaiparnak ez az ága. Némileg helyettesítette ezt a 
fényképezés, mely Veress Ferencz leleménye és buzgalma révén Kolozsváron 
hamarabb virágzott, mint az ország bármely nagyobb városában. A fokozatos 
fejlődés kitaláltatta a sokszorosítandó képek külön való előállítására a met
szésnél sokkal könnyebb fénynyomatot. Egyik legnagyobb tehetségünk, Bálint 
Benedek fametsző ki Párizsban végzett és az „Osztrák Magyar Monarchia” 
köteteinek képeit metszi (...).

0678. E llen zék . Kolozsvár. 1896. január 26/16 sz.
Nn: Röntgen csodaképei.

0679. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1896. január 28/21 sz.
A Röntgen-féle sugarak ma Kolozsvárt is bemutattak a Dunky-fivérek 
fényképészeti műtermében. A kísérlet, melyet Pfeiffer Péter phisikai intézeti 
tanársegéd közreműködésével eszközöltetett, igen szépen sikerült.
A Röntgen-sugarakkal történt kísérletekről az Erdélyi H íradó-ban: 1896. 
január 23/17 sz. - Moseting tanár: Bécsi kísérletek a Röntgen sugarakká; 1896. 
január 25/19 sz. - nn: Röntgen sugarak a kolozsvári egyetemen; 1896. február 
4./26 sz. - Marosvásárhelyt Torday mérnök és tanár kísérletezett a Röntgen 
sugarakkal.

0680. E llenzék. Kolozsvár. 1896. január 30/24 sz.
Röntgen sugarakkal való fényképezés kezdetét vette a kolozsvári tudományos 
egyetemen is.

0681. K olozsvár. Kolozsvár. 1896. február 4/28 sz.
Abt Antal vezetésével, már hosszabb ideje, Kolozsvárt is folytatnak kísér
leteket a Röntgen sugarakkal.

0682. Ellenzék. Kolozsvár. 1896. február 7/31 sz.
Berlinből ismét szenzációs hír érkezett. Dr. Sellnek, az Állami Fizikai Intézet 
asszisztensének sikerült olyan fényképeket előállítania, melyek híven adják vis
sza a természetes színeket. Már öt éve kísérletezik (...). E téren nálunk Veress 
Ferencz volt az ki szép sikereket ért el.

0683. K olozsvár. Kolozsvár. 1896. február 11/34 sz.
(...) Tegnap délután bemutatót tartott Abt Antal a Katód-, és Röntgen sug
arakról (...) tanszéksegédjével, dr. Pfeifferrel (...). Többek között fényképezett
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egy arany karperecét Röntgen módszerével, egy vastag fekete papírosba cso
magolt fotografáló érzékeny lemezre. A míg Dunky-Fivérek a kép előhívását 
és fixirozását végezték, Abt bemutatta az addig felvett képeket

0684. E llenzék. Kolozsvár. 1896. március 6/55 sz.
Nn: Magyar találmány a színes fényképezés terén.
A magyar fényképezés nesztora Veress Ferencz kolozsvári fényképész, ki szá
mos találmányával tette híressé külföldön is a magyar fényképészetet, 
nevezetes haladást tett a színes fényképezés terén. E fényképezést a különböző 
színek teljes üdeségének visszaadásával végzi. A levétel, mely kezdetben 36 
órába került, s melyet a nyáron 2 órára lehozott, most már 1 óra alatt történik. 
Veress hosszas kísérletezéssel rájött azokra a szerekre, mellyel percekre lehet 
lehozni a fényképezést. Veress e találmányára rá költötte egész élete keresetét, 
mintegy 30-40 ezer forintot. Most mikor közzel van a célhoz, nincs anyagi 
fedezete a további kísérletekhez. Vajon nem adna-e az állam évente pár ezer 
forintot Veressnek, hogy találmányát értékesíhetővé tökéletesítse.

0685.  A ranyosvidék. Torda. 1896. március 7/10 sz.
Röntgen sugarak Tordán. Dr. Borbély Samu sebészorvos Kosa Sándor fizika 
tanárral közösen több „csont fényképet” állított elő (...).

0686. Ellenzék. Kolozsvár. 1896. március 17.
(Az első oldalon Fadrusz János Mátyás-szobrának makettjének fényképét 
közli. Alatta hosszú cikk, címe: A nemzethez.- m.s.cs.)

0687. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1896. március 22.
(-): Kárpát Múzeum. Az EKE néprajzi bizottságának ülése. (Veress is jelen van)

0688. Kolozsvár. Kolozsvár. 1896. április 25/96 sz.
Ma küldte fel Kolozsvár azokat a fényképeket, mellyel bemutatja magát az 
országos kiállításon. A Dunky-Fivérek műterméből kikerült, igen szép képek, 
melyek közül kivált a város látképe remekül sikerült.

0689. Kolozsvár. Kolozsvár. 1896. április 29/98 sz.
A Kolozsvárról, Dunky-Fivérek műterméből kiküldött fényképek a Sajtó és 
Közművelődési Minisztérium lépcsőházában lesznek kifüggesztve.

0690. Ellenzék. Kolozsvár. 1896. május 18.
Nn: Az erdélyrészi fényképek az ezeréves kiállításon.
(...) A király meglátogatta a pavilont (...). Dunky Kálmánt, a műterem egyik 
tulajdonosát, bemutatták a királynak, mint Erdélyrész első fényképészét (...).
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0691. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1896. május 22/116 sz.
Nn: Brassai bácsi képe.
Tavasszal, verőfényes időben Brassai bácsi kiáll Monostor úti lakása tágas 
udvarára, s mérő eszközeit felállítva, kiszámítja a nap állását. Ha néha nyitva 
feledik az utcaajtót, a vásáros nép bámulva nézi, hogy az öreg tudós lengő 
fehér szakállával mit vizsgál. Ezt a képet örökítette meg ma Boros György 
tanár, ki megtudván, hogy Brassai bácsi ma is felveszi a nap állást a Dunky- 
Fivérekkel, lopva, lefényképeztette a ritka jelenetet.

0692. E llen zék . Kolozsvár. 1896. július 4/150 sz.
Tauffer Adolf kolozsvári cukrászmester halála (...). A nekrológban özvegy 
Tauffer Gyuláné, született Kiss Antónia és gyermekeinek a nevei is szerepel
nek.

0693. E rd é ly i H íra d ó . Kolozsvár. 1896. július 22/164 sz.
Dunky Elek nyerte a tegnapi bicikliversenyt a Sétatéren Jakab Dénessel szemben.

0694. E llen zék . Kolozsvár. 1896. október 3/225 sz.
Nn: A színes fényképezés. Ajánlva az EMKE figyelmébe.
Veress Ferenc kolozsvári első fényképész egy hosszú életet és egy nagy vagyont 
áldozott arra, hogy a színes fényképezést tökéletességre hozza. A múlt év ilyen 
táján írtunk találmányáról. Hangsúlyoztuk, milyen kér magára hagyni ezt a 
sokat tanult, nagyszerű kutató férfiút. Milyen kár, hogy megvonják tőle azokat 
az anyagi eszközöket, a mikkel a színes fényképezést oly tökélyre vezetné, hogy 
az a gyakorlati életet szolgálni tudja. Ez talán néhány ezer forint kérdése 
csupán (...j.Találmányára vonatkozólag a következőket adta elő: 
Ezernyolcszáz ötvenkettőtől kezdve a fényképészet minden ágát javítva 
meghonosítom, s merőben újakat felfedeznem sikerülvén, végül a természetet 
a maga színpompájával, színesen is fényképezhetni törekedtem a melynek 
1867-ben megszakadt tanulását 1888. április 14-én a sikerrel mutató első kísér
lettől fogva mostanáig folytattam. Az eljárás közvetlen contrat részét, az akár
minemű áttetsző színes képet, a maga színeivel sikerült „állandóan” 
lefényképeznem, felfedeztem, a mi megdönthetetlenül a találmány életve 
valóságát, végsikerét bizonyítja. Hogy nyolc évi, majdnem szakadatlan 
működésem alatt, az eljárás második, a közvetett részét, az az a fényképező 
camera színes képét is a maga színeivel lefényképezni nem tanulhattam meg, s 
így a teljességre hozott felséges találmányt a milleneumi kiállításunkon fel nem 
mutathattam, mindinkább anyagi szűk körülményeim okozták, amelyen 
segíteni habár a találmány életrevalóságát eléggé bizonyítottam, kormányunk 
nem volt hajlandó. Igen, az akkori, a négy évvel azelőtti ipari- földművelési- és 
közoktatási miniszter , azzal az okkal tagadták meg az állam segélyt, hogy 
„addigi kísérleteim, a kitűzőt célhoz nem vezethetnek el, hanem kíséreljem
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meg az egyedül homogén színeket tartalmazó napspectrumát is színesen leven
ni, s ha ez sikerül csak akkor fognak gondolkozni arról: segélyezzenek-evagy 
sem”. Erre én az ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez intézett magán
levelemben azt igyekeztem világosan kifejteni, hogy én egy áttetsző tisztálatlan 
színű kezdetleges képet minden vegyes színeivel hűségesen le tudok 
fényképezni találmányommal : önkényt érthető, hogy a nap tiszta színképe 
annál könyebben sikerülhet most, miután a napszínképét saját készítményű 
papiros lapjaimra az előtt már két évvel volt szíves egyik tudós hazánkfia 
helyettem levenni spectrograph eszközével stb (...). És mit nyertem? Azt, hogy 
magán levelemet a miniszter úr kérvénynek tekintette, s mert nem volt a szük
séges bélyeggel ellátva, pénzbeli büntetést kellett szenvednem... Ilyen bánás
mód után a hazai segély iránt kedvemet is elveszítve, nem lehetett többé 
reménységem, a külföldiekkel alkudozni pedig több ok miatt vonakodtam: azt 
sajnálom nagyon, hogy ami egyedül a mienk, miért legyen a külföldieké? 
Tehát még vártam s aközben akármily nyomorúságosán is, de tovább dolgoz
tam, s azt nyertem, hogy nem csak az addigi huszonöt féle oldatból álló ezüst 
chlorid emulsio helyet csupán két féle egyesített oldatból sikerült most mindig 
egyenlő jóminőségű ezüst klorür emulsiot készítenem, hanem ezzel a színes 
képek a tiszta napsugarán egy negyed órával is hamarább készülnek el az előtt 
egy évvel (...). Műveleteim híre külföldre elterjedt, s egyik nevezetes chemikus, 
miután műveimet látta, azzal az ajánlattal jött hozzám, hogy az az intézet a 
melynek küldöttje, mind addig, míg találmányomat tökéletesítem, számomra 
nem csak külön helyet, s minden anyagot biztosít az intézetben, hanem más 
tekintetben is teljesen el leszek látva stb. íme ez a harmadik ajánlat külföldről, 
a mi azt hiszem eléggé eclans bizonyítéka annak az állításnak, hogy „eddigi 
kísérleteim nem vezethetnek el a kitűzött célhoz”. De hogyan is állíthatnak 
ilyen félét, a mikor azt kívülem senki nem tudja? Nos? amit a külföld igér, nem 
adhatja meg azt az én hazám és nemzetem? Hogy oly sok küzdelem után s a 
siker derekán a külföldre ne legyek kénytelen távozni találmányommal. Ezt és 
ehhez hasonló eseteket megakadályozni szintén üdvös feladata volna az 
EMKÉ-ne.

0695. E llen zék . Kolozsvár. 1896. október 13/233 sz.
Az 1848-as Múzeum rendezésére, továbbá a csarnok előkészítésére felkéretik 
Veress Ferenc és Kőváry Endre vezetése alatt: Münster Ede, Szeráky Imre, 
Petelle Róbert, Vajasdi Lajos, Gaz Antal (...)

0696. E rd é ly i H íra d ó  Kolozsvár. 1896. november 14./260 sz.
Nem nagy reklámzajjal, de annál nagyobb ambitióval és szakértelemmel vezeti 
Kató József fényképész azt a fotografáló műtermet, melyet néhány évvel 
ezelőtt Veress Ferencztől, az erdélyi fényképezés legkiválóbb fényképészétől 
vett át. E műintézet mindig első helyet foglalt el hazarészünk eme fajú atelier-



jei között. És Kató József vezetése alatt is megtartotta azt a magas nívót, 
melyet előbbi birtokosa alatt elfoglalt. A gondos kivitelű rendes fényképeken 
kívül legérdekesebb specialitások is készülnek Kató Józsefnél. Különösen 
szépek a Kató által készített platynotipiák, ezek a finom tollrajzokhoz hasonló 
fényképeket egész Erdélyben csak egy műteremben készítenek. Érdekesek a 
len-, és selyem képek is, vagyis azok a fotográfiák, melyek vászonra, vagy 
selyemre vannak vetítve. Azonkívül, a nagyítások is nagyon szépek készülnek 
Katónál (...).

0697. Ellenzék. K o lo zsvá r . 1896. november 20/266 sz.
A Magyar Fényképészek Köre tudvalevőleg e hó 1-9 között Budapesten kiál
lítást rendezett a fényképész segédek munkáiból. A nyertesek között van 
Huszthy Zoltán kolozsvári fényképész is, ki évek óta Dunky-Fivérek művezető
je (...). Bronzérmet nyert.

0698. Fényképészeti É rtesítő. Budapest. 20/ sz, 313-314; 21sz. 326-328 sz; 22 sz. 
340-342; 23 sz. 358-360.
Lőwinger Mór: A fényképészet az ezredéves kiállításon.
22 sz.-A vidékiek közül elsősorban Fekete Sándorról (Nagyvárad) kell megem
lékeznünk, a vidék egyik legkitűnőbb fényképészéről. Egészben csak tíz képet 
állított ki, de e néhány kép valódi igazgyöngye a tárlatnak (...). Gyönyörű 
kivitelű nagyításaival méltó másodiknak sorakozik mellé Kossák József 
(Temesvár). Ily szép nagyításokat keveset láthatunk a kiállításon.
23 sz.-Kitűnő munkát állítottak ki Dunky Fivérek (Kolozsvár) és Fekete és 
Társa, Weinrich (Marosvásárhely) egy néhány nagyobbalaku székelyekről és 
cigányokról készült tanulmány fejjel igen előnyösen válik ki, habár képei 
inkább amateur munkák, mint professzionátus fényképészéi. Kiállított még: 
(...) Márkéli Lajonek (Nagyvárad), Hönisch L. István (Arad).

1897.

0699. A  K o lo zsvá ri K ereskedelm i és Ip a rk a m a ra  je len tése . Kolozsvár. 1897. 244-246. 
Önálló vállalkozók száma (fényképészek) 1895-ben 22, 1896-ban 20, 1897-ben 
18. Kamara területünk fényképészete a fejletség magas színvonalán áll, 
különösen kamaránk székhelyén a Dunky-Fivérek és Kató József cég sikerült 
fényképei még külföld elismerését is kivívták: A Dunky fivérek cég legutóbb a
k. cs. Udvari Szállító címet is elnyerte. Ámbár a fényképészet 18 képviselője 
kerületünk nagyobb városaiban összpontosul, iparunk mégis jó megélhetést 
biztosít mindnyájunknak, noha e foglalkozás szabad űzése ellen nem szűnnek 
meg panaszkodni. Mint előző jelentésünkben is jeleztük, óhajunk egy 
fényképész szakiskola és egy országos fényképészeti egyesület létesítése (...).

398



Veress Ferenc a tudományegyetemen fennállt magán tanári vállalkozása 
valóban csekélynek mondható, anyagi támogatás hiányába évek óta megszűnt 
és nem is történt kísérlet annak újból való létesítésére. Amint tudjuk, Veress 
Ferenc csak a fényképészet gyakorlati tanításánál elhasznált anyagok árának 
megtérítését kérelmezte, ami egészen méltányos dolognak látszik, szemben 
azon kézséggel, hogy a maga fáradozásáért semmi anyagi jutalmat nem 
igényelt. A fényképészet ma már a tudományok egész sorának 
nélkülözhetetlen segédeszköze (...), s így közóhajtásnak nevezhetjük, hogy ez a 
tanfolyam életbe léphessék. Ezen kívül még szeretném említeni, hogy a színes 
fényképezés feladatának megoldásához, Veress Ferenc évek óta folyó kísér
leteit szerény anyagi helyzetében is kitartó buzgósággal és mind kecsegtetőbb 
eredményekkel folytatja. Ma már a színes fénykép előállításához a contact 
eljárás után csak 15-20 percre van szüksége.
Fényképészek száma. XIII táblázat.

1895 1896 1897
Kolozsvár 5 3 5
Beszterce 5 3 3
Dés 1 0 2
Gyulafehérvár 2 2 2
Nagyenyed 1 1 2
Szamosújvár 1 0 1
Szilágysomlyó 1 0 1
Torda 2 3 1
Zilah 1 1 1

0700. E lle n zé k . Kolozsvár. 1897. január 2.
nn: Kinematograph a Redoutban.
Edison ezen újabb találmánya egyike a legbámulatosabbnak. Nem fátyolképek 
ezek, hanem természethű felvételek, melyek életnagyságban csalódásig hűen 
varázsolnak a falra. Száz meg száz személy jelenik meg és mozog egyszerre, 
mintha teljesen élő alakok volnának, s nem oly homályosak, mint a ködfátyol 
képeknél, hanem egészen plasztikusan. Ezt lehet most látni.
HIRDETÉS: / A század legcsodálatosabb találmánya / EDISON KINE- 
MATOGRAPHJA / élő fényképek / és GRAMAFONJA / látható a Redoutte 
nagy termében.

0701. S za m o sú jv á r . Szamosújvár. 1897. január 3/1 sz.
Nn: Állandó fényképészeti műterem Szamosújváron.
Mérges János fényképész jelenti lapunknak, hogy a Felső Víz utca 4 szám alatt, 
a Dohán ház udvarán épített a mai kor igényeinek megfelelő kényelmesen és 
ízléssel berendezett fényirodát állandósított és így városunknak egyik hiányzó 
állandó fényképészeti műterme lesz (...), a legjobb sikerrel eszközöli, a leg-



modernebb szenvedők, az ideges hölgyek és urak, valamint csecsemők és kis 
gyermekek, pillantatni röpfelvételeit, melyek sikeréért kezeskedünk.

0702. K olozsvár. Kolozsvár. 1897. január 4/3 sz.
Nn: a kinematograph és gramofon.
Edisonnak e két nevezetes találmánya - mely az ezeréves kiállításon nagy 
feltűnést keltett - most Kolozsvárra is elkerült. Daczára azonban a 
mutatványok érdekességének, nagyon kevesen látogatják (...), aminek 
bizonyára abban rejlik oka, hogy a közönség nagyobb része nincs tisztába a 
találmányok mibenlétével. A kinematográf, egyes alakoknak, egyéneknek, 
vagy egész mozgó csoportoknak képét és mozgását, oly hűen teszi ismét 
láthatóvá, mintha az csakugyan a valóságban meg volt. A készülék a 
fényképfelvételnek gyors egymás után levevésén alapszik, melyeket ép oly 
gyorsan adják le a fehér ernyőre. A városi vigadóban látható (...)

0703. K olozsvár. Kolozsvár. 1897. február 6/29 sz.
Czakó Lajos remek alkotásának fényképe látható napok óta Hunwald Lipót 
üvegkereskedésének kirakatában. A fénykép, a budapesti görög-keleti szerb 
nemzeti püspökség, általa emelt palotáját mutatja be.

0704. K olozsvár. Kolozsvár. 1897. február 6/29 sz.
Vágó Bertalan ködfátyol képeit (165 db) láthatja Kolozsvár közönsége és a 
Vaskapuról, melyet a tavaly nyitottak meg E vetítés kapcsán falolvasás lesz a 
fényképezés eme módja titkairól. U.a: E llenzék  1897 február 6/29 sz.

0705. Ellenzék. K olozsvár. 1897. február 10/32 sz.
A Magyar Állam Vasutak fényképező tisztviselője Vágó Bertalan által több 
éven keresztül levett gyönyörű tájképek, történelmi képek kiválóbbjai üveg
lapra színezve és vetítés útján ködfátyol képekben mutatatnak be a Nemzeti 
Színházban.

0706. K olozsvár. Kolozsvár. 1897. február 20/41 sz.
Lapunk múlt évi november 27.-i számában megírtuk, hogy Dunky-Fivérek egy 
gyönyörű kollekciót küldtek a párizsi kiállításra. Ezért most Díszoklevéllel és 
Arany Éremmel tüntették ki. (...) U.a: E llenzék  1897. február 20/41 sz.

0707. Kolozsvár. K o lo z s v á r iu l ,  február 23/43 sz.
A londoni Ipar Kiállítás művész osztályán a Nagy Díjat, Arany Érmet, jelvényt 
és oklevelet kaptak a Dunky-Fivérek. U.a: E llenzék  1897. február 25/45 sz.

0708. K olozsvár. Kolozsvár. 1897. április 6/78 sz.
Vágó Bertalan a MÁV fényképező művésze, ki a vasutak mentén levő házakat 
örökítette meg (...) színezett képekben a színpadon mutatja be. Ilyen bemu



tatásokat eszközölt Miskolcon, Szombathelyen, Szegeden, Budapesten a 
Tanító Egyesületekben (...). Az előadás Kolozsváron pár hét múlva fog meg
tartatni.
Kolozsvár 1897. áprilisl7/87 sz.- tegnap kapta meg az engedélyt az előadásra, 
melyet május elsején tart meg. U.a: Ellenzék. 1897. április 6/78 sz.

0709. E llen zék . Kolozsvár. 1897. április 12/83 sz.
Nn: a dagerotipia.
Tudvalevőleg Dager volt a fényképezés feltalálója. Francia volt, s mint piktor 
Párizsban élt (...). Kísérletei hosszasak voltak, s egész pénze ráment (...). 
Felesége sírva panaszolta el az öreg Dumasnak, hogy az ő férje, ki oly szorgal
mas, munkás férfi volt, lelki beteg lett (..), ám Dumas felismerte e találmány 
nagyságát s segítette a feltalálót (...). A dagerotipia alapja volt a mai fénykép
nek, a mai fényképet a színes fényképezés fogja felváltani, és ez küszöbön van. 
Ennek feltalálására nagy vagyont, egy életen keresztül szerzett tekintélyes 
vagyonát áldozta fel Veress Ferenc Magyarország legrégibb és legtekintélye
sebb fényképésze (...). Jó lenne az ő fáradozásait anyagilag is megsegíteni.

0710. E llen zék . Kolozsvár. 1897. április 17/87 sz.
Javasoltuk 1893-ban, hogy Vágó Bertalan képeit tegyék ki a vasúti kocsikba, 
(u.a. Erdély 1893. 347-398). Most a Budapest-Predeáli vonalon közlekedő ko
csikban ott vannak ezek a képek.

0711. E llen zék . Kolozsvár. 1897. április 20/68 sz.
Május 1-én, meg lesz tartva az ígért vetítésképes előadás 200 képpel. Vágó 
Bertalan Dunky felvételeket is vetít majd. Minekután Kolozsvár művészi 
kivitelű képek színes vetítéssel be mutatva még nem voltak, városról is vidékről 
is nagy az érdeklődés (...)

0712. E llen zék . Kolozsvár. 1897. április 21/89 sz.
Nn: Színes fényképezés.
Veress Ferenc kolozsvári fényképészt nem régiben Angliából levélben 
megkérte egy fényképezéssel foglalkozó társaság, hogy a színes fényképezés 
terén elért eddigi eredményeit, valamint eljárásainak módozatait közölje. 
Veress eleget tett a kívánságnak, elküldve produktumait az ő eljárásának eddi
gi eredményeinek pontos leírását. Veresst erre arról értesítették, hogy az ő 
búvárkodása eredménye a legközelebb álla színes fényképezés gyakorlati 
megoldásához, messze maradnak el tőle az összes eddigi experimentáló szak
embereknek. Ennek folytán most Angliában szervezkedik egy társaság, amely 
anyagi erővel fogja támogatni Veresst, találmánya sikere érdekébe.

0713. E llen zék . Kolozsvár. 1897. május 1/98 sz.
A vetítésre kerülő 200 Vágó-féle fénykép mellett, 24 darabot Ferencz és Társa 
és Dunky -Fivérek felvétele is bemutatásra kerül (...)



0714. K o lo zsvá r . Kolozsvár. 1897. május 3/99 sz.
Vágó Bertalan tegnap este a színházban, telt ház előtt, két előadásba mutatta 
be képeit (...). A felvételeken Brassai, Gyarmathy Zsigáné, Haller Károly, 
hegedűs Sándor arcképei is szerepeltek. (U.a: Ellenzék, május 3/99 sz)

0715. E llen zék . Kolozsvár. 1897. május 5/101 sz.
Weinzierl E. Photo-plastikon-ját a Híd utcában, a Hazám kávéház mellett, 
egyre többen látogatják, (színezett üveg képek készítéséről van szó -  m.s.cs.)

0716. E llen zék . Kolozsvár. 1897. május 5/101 sz.
Vágó Bertalan feleségével a tegnap utazott el Kolozsvárról (...)

0717. K o lo zsv á r . Kolozsvár. 1897. június 3/125 sz.
Gyalui Farkas: A brüsszeli világkiállítás.
(...) Magyarország itt először a világkiállítások során külön pavilonban szere
pel (...). Fischer Vilmos porcelánjai (...), Gyarmathy Zsigáné kalotaszegi var- 
rottasai (...). Szobrot vagy festményt (magyart) nem láttam, csupán Koller állí
totta ki ő felségének arcképét (...).

0718. E llen zék . Kolozsvár. 1897. június 19/137 sz.
Dr. Vajda Emil: Brassai Sámuel. (Tárca)
(...) Már gyermekkoromban megismertem őt, egyfelől műveiből, másfelől vizs
gáinkról, hol mint collégiumi főgondnok elnökölt (...). Közelebbi 
ismeretségemet hegedűmnek köszönhetem. 1875-76-ban Veress Ferencz 
fényképész Sétatér utcai házának udvar felőli részében lakott az „öreg”. 
Lakása körül volt véve folyondárokkal, szőlőtökkel s ágakkal annyira, hogy az 
egész ház oldalából csak ez a néhány lépcső fehérlett ki, mely az első szobába 
vezetett. E kis előszobában állott a háromlábú készülék, mellyel minden nap a 
nap állását, az időt, a napóra szerint mérte s számította ki. Itt állott a régi thea 
főzője is melyen naponta magának theát főzőgetett. Balra a nappali szobába 
volt a zongora és a harmonium, jobbra a dolgozó szoba, egyszersmind háló is, 
s egy kis oldalszobában könyvtára állott elhelyezve, hol a többek között, 12 
darab szépen kivarrott hálósapka volt fölakasztva egy állványra (...).

0719. E llen zék . Kolozsvár. 1897. július 27/168 sz.
Vágó Bertalan ismét körünkben van (...). Magyarország legszebb tájképeit, fürdőit, 
műépítményeit színezett képekben fogja bemutatni a párizsi világkiállításon (...). 
Most Kolozsváron a Hungária szállodában lakik (...), de jelenleg beteg.

0720. E llen zék . Kolozsvár. 1897. december 6/278 sz.
Nn: A fotografáló táviratozás.
A szentesi Pollák Antal szenzációs találmánya, a fotografáló távírógép már 
egészen közzel áll a megvalósításhoz (...). Mint tudósítónk írja : részletes 
próbái most folynak a budapesti Egger-féle elektró technikai gyárban.



1898.

0720/A. U d va rh e ly i H íra d ó . Székelyudvarhely. 1898 április 10.
Hirdetés: Hönisch L. István cs. És kir. főherczegi udvari fényképész, olasz kir. 
művészi akadémia tagja. / Van szerencsém Sz-Udvarhely és vidéke t. közön
ségének szíves tudomására hozni, hogy itt Székely-Udvarhelyen (Kossuth- 
utcza? Gyarmathy-féle házban / fényképészeti műtermet / állítottam fel. A 
felvételek tekintet nélkül / az időre eszközölhetnek mindennap / d. e. 9-től este 
6 óráig / Már évek óta van szerencsém bírni Udvarhely és vidéke t. közön
ségének szives bizalmát, melyet ez úttal is alázattal kérek / A beráratnál kitatt 
nagy fényképkirakatra / a n. é. Közönség szives figyelmét bátorkodom felhívni, 
/ a hol idevaló képek láthatók / A nagy közönség tömeges látogatását / kérem, 
mivel itt tartózkodásom / csak rövid időre szól. / Kész szolgálattal / Hönisch L. 
István / cs és kir. udvari fényképész, akadémiai tag.
U.a. a hirdetés Udvarhelyi H íradó, 1899. április 16.

0721. E llen zék . Kolozsvár. 1898. május 26/118 sz.
Fiatal fényképész, Csizhegyi Sándor, ki most tért vissza külföldről, hol hosz- 
szabb ideig tanulmányozta a fényképezést - fényképészeti műtermet nyitott a 
Belhíd utca 3 szám első emeletén, a Tauffer cukrászda felett. Az új műtermet 
e hó 28-án nyitja meg (...)

0722. E llen zék . Kolozsvár. 1898. május 27/119 sz.
Dunky Elek az Unió fényképeket lemásolta, s azt kivetíti, akárcsak Vágó 
Bertalan.

0723. E llen zék . Kolozsvár. 1898. július 6/150 sz.
Dunky -Fivérek ott lesznek Fehéregyházán a Petőfi őrház átadásánál, mely 
Haller Lujza pénzén most épül fel.

0724. Ellenzék. K o lo zsvá r. 1898. július 18/160 sz.
(...) a fehéregyházi Petőfi őrház felavatása megtörtént. A fényképeket Holdner 
Károly készítette (...)

0725. E llen zék . Kolozsvár. 1898. augusztus 10/187 sz.
Veress Ferenc, Magyarország legelső és legkitűnőbb fényképésze, ismételten 
közel ezer darab fényképet adott át az Ereklye Múzeumnak, s felajánlott mint
egy 4000 darab negatívot, a melyek között a szabadságharc idejében szerepelt 
Erdély nagyjairól ezreknek van meg a képe. E ritka adomány között nevezete
sek ama képek, melyek pár évtized előtt rendezett műtörténelmi kiállítás cso
portjait tünteti föl. A múzeum külön forgó lapokat főfalakat készített, ahova 
ezeket a képeket elhelyezik.
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0726. E llen zék . Kolozsvár. 1898. augusztus 16/184 sz.
Ürmössy Lajos: A találmányok és felfedezések kora. (Tárca)
(...) 1840 körül találja fel a fotográfiát Talbot, mire 13 évi szabadalmat kap, s 
miről 1852-ben lemondá. A magyar fényképészek legkitűnőbbje, Veress 
Ferencnek is van e téren olyan találmánya, melyhez csak pénz kellene, hogy 
fejleszthesse, s a fényképészet történetében páratlan lenne a találmány. De 
mint az elmúlt években mondá nekem Veress, sok pénz kéne ide, a mi például 
neki nincs, s a kormánynál minden ily kérésére az volt a válasz - nincs pénz 
(...). A városunkban élő Veress Ferenc fényképész oly tökéletesbitésre 
vezetné a fényképet, mely a haldokló 19 század büszkesége lenne, de 
találmánya megvalósítására kéne húszezer forint, hiába kopogtatott fenn s 
kérte Hegedűs Sándort is az állami segély megnyerésére, siket fülekre akadt. 
Egy gazdag amerikai cég másfél milliót ígért Veressnek ha találmányát neki 
értékesíti, a hazafiasság azonban leküzdé a nyereség vágyát és Veress a sírjába 
viszi a fényképészeti reform találmányát (...)

0727. E llen zék . Kolozsvár. 1898. augusztus 29/194 sz.
Brandt doktor szerzett egy Röntgen gépet, melynek bemutatása a tegnap volt 
a Karolina kórházban, nagy közönség előtt (...). A gép beállítását és ma
gyarázatát dr. Imre Domokos végezte, s a bemutatónál még Wesserstrom 
asszisztens segédkezett.

0728. E llen zék . Kolozsvár. 1898. szeptember 3/199 sz.
Nn: Színes fényképek.
Szenzációs eredményt ért el a magyar fényképészet nesztora, Veress Ferenc 
kolozsvári fényképész a színes fotografálás terén. Tíz évi kísérletezés után, olyan 
anyagokat fedezett fel, a melyek segítségével a napsugár néhány perc alatt az ere
detiben mindenben hasonló színes képet másol. Kezdetben 6 hétig kellett a képet 
napsurárnak kitenni, a másolat akkor is halvány volt (...). Veress eddig 4836 kísér
letet tett, 1336 féle anyagból 600 fajtát sikerrel használt kísérleteinél. A színes 
fényképezés terén az ő eredménye a világon a legjobb. Egy angol társaság 
százezreket ajánlott fel, hogy találmányát velük megismertesse (...). Veress 
törekvését a magyar kormánytámogatásba részesüknek ajánlani a szakkörök.

0729. C sík i L a p o k . Csíkszereda. 1898. szeptember 28/39 sz.
HIRDETÉS.
Van szerencsém a T. nagyérdemű Csík-Szereda és vidéke tisztelt közönséget 
értesíteni, hogy jövő hó végéig itt fényképeket eszközölni fogok és úgy mint 
eddig, ezután is mindig főtörekvésem leend, hogy a n. é. t. közönségnek tiszta 
és jó munkával szolgáljak és továbbra is magam becses bizalmukra 
érdemesítem, ezúttal van szerencsém a t. c. közönség becses figyelmét a legú
jabban kiállított Nagy Gyula úr kereskedése és Szabó Lajos fodrász úr üzlete
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előtti kirakataimra felhívni. Minthogy többször előfordult, hogy tévedésből egy 
utcában egymáshoz közzel lakó másik fényképészhez tévedtek, ennek ki
kerülése végett van szerencsém lakásomat Csütörtök utca, Lux bádogos házá
val szemben, Jakab György házában jelezni, becses pártfogásukba magam 
ajánlva maradtam tisztelettel.

Munkácsi Lajos fényképész

0730. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1898. október 18/169 sz.
A kolozsvári Tudományegyetem Köre a fényképészet fejlesztése céljából 
január 10-13 között, az Egyetemi Kör helyiségében műkedvelő fényképészeti 
kiállítást rendez. A bejelentkezéseket Sárdi Ákos biz. Titkárnál (Jókai u. 4 sz.) 
december 1.-ig teendők meg.

0731. E llenzék. Kolozsvár. 1898. október 19/237 sz.
Az „Erdélyi Kör” választmányának az ötlete januárban egy fényképkiállítás 
megrendezése. Bodor Antal - az ötlet kiagyalója - a 10 tagú szervező bizottság 
elnöke, titkára Sárdy Ákos (...)

0732. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1898. november 11/189 sz.
Az „Erdélyi Kör” fényképkiállításának védnökségét Esterházy Miguel gróf 
elfogadta. A Bíráló Bizottság tagjai: Kenyeres Balázs dr. (elnök), Dunky 
Kálmán, Dunky Ferencz, Kovács Kálmán, Kató József, Kozma Imre.

0733. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1898. november 25/201 sz.
A király Dunky Kálmán és Dunky Ferenc kolozsvári fényképészeket „cs. és kir. 
Udvari fényképészek” címmel adományozta meg. (U a- E llenzék, 1989. novem
ber 25/268 sz.)

0734. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1898. december 6/210 sz.
A fényképkiállítás Bíráló Bizottságának tagjai: elnök gróf Eszterházy Miguel, 
dr. Kenyeres Balázs, tagok: Dunky Fivérek (Ferencz és Kálmán), Fabrinyi 
Rudolf, Kató József, Kovács Kálmán, Kozma Imre, Szádeczky Gyula és Veress 
Ferenc. (M agyar Polgár. 1898. december 31. A kiállítást a New York-ban fogják 
megrendezni január 10-12 között).

0735. E llenzék. Kolozsvár. 1898. december 6/277 sz.
(...) A fényképkiállításra ez idáig 25-en jelentkeztek: Bállá György, Éltes Béla, 
gr. Eszterházy Miguel, Gámán Béla, Hirschfeld Sándor, dr. Ivánffy Gyula, ifj. 
Isacu Aurel, dr. Kenyeres Balázs, Nagy Elek, Náthán Mór, Senn Ottó, 
Spielmann Ervin, Sárdy Ákos, Sutoris Edgár, dr. Schetz Pál, Tüske Ferencz, gr. 
Teleky Emma, Veress Ferencz, Veress Elemér. (...). Jelentkezni lehet még 
december 15.-ig, a Kováts P Fiai főtéri üzletében.
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0736. N agyváradi N apló. Nagyvárad. 1898. december 8/60 sz.
HIRDETÉS: Lojanek János fényképészeti műterme (Bémer-tér, Mayr-ház). 
Mint legkedvesebb alkalmi ajándékot u. m. plain, bróm, bróm-platin, albium, 
matt, és fényes stb. celloid pappíron, kis képektől életnagyságig (...)

0737. Ellenzék. Kolozsvár. 1898. december 31/298 sz.
Kőváry Endre műtermében, most Erzsébet királyné arcképén dolgozik. A fest
ményt Szilágy megye számára készíti Koller fényképe után.

1899.

0738. K olozsvári C zím  és Lakásjegyzék a z  1899-ik  évre. Kolozsvár. 1899.1. évf. 
65 old. Lakástulajdonosok: (,..)Veress Ferenc, Fürdő utca 2. Tkvsz: 3040, Hrsz. 2466. 
355 old. Fényképészek (lakáscímek):
Csízhegyi Sándor ifj

Felső Szén utca 15/A 
Felső Szén utca 15/A (180 old.)
HálKis 22.(?) (184 old)
Új utca 15. (202 old.)
Alsó Kereszt utca 8. (210 old.)
Sétatér utca 8. (234 old.)
Kül Monostor utca 5. (237 old.)
Sétatér utca 11/A (258 old.)

Dunky Ferencz 
Dunky Kálmán 
Fazakas Gyula 
Horovitz Mór 
Kató József 
Marschelek Ferencz 
Mérges János 
Richter Ágoston 
Szigethi Ferencz ifj. Wesselényi Miklós utca 8. (276 old.)

0739. Szolnok - D oboka Ú tm utató N aptára . Dés. 1899. 90 old.
Fényképészek - Fényirodák Deésen:
1. - Gábre Árpád. Dés, Főtér, a Polgári iskolával szemben.
2. - Dunky-Fivérek. Felső Sétatér utca.
3. - Simion V. fényirodája. Szamosújvár.

0740. Szolnok - D oboka. Dés. 1899. január 8/2 sz.
Dunky-Fivérek udvari fényképészek e hó 15-én vasárnap és 16-án hétfőn, 
Deésen, a Felső Sétatéren levő műtermükben levételeket eszközölnek. A 
műterem fűtve lesz.

0741. E llenzék. Kolozsvár. 1899. január 11/8 sz.
Nn: Amateur fénykép kiállítás.
Tegnap délután nyílt meg a New York szállóban, az Egyetemi Kör ren
dezésében. 23 kiállítótól sikerült fényképet nyerni (...). A Bíráló Bizottság 
elnöke dr. Szádeczky Gyula, tagok: Kováts Kálmán, Kató József, Dunky 
Ferencz, Dunky Kálmán és Kozma Imre voltak. Első díjat gr. Teleky Emma 
nyerte, a második dr. Veress Elemér, a harmadik díj Szathmári Árpádnak
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jutott. Díszoklevelet Gámán Dezső, Senn Ottó és br. Jósika Lajosné kaptak. 
Az egyetemi hallgatók külön versenyén az első díjat Veress Elemér, a 
másodikat Sárdi Ákos nyerte el.

0742. E lle n zé k . Kolozsvár. 1899. január 14/11 sz.
Tegnap bezárt (...) a fotókiállítás. Meggyőződtünk e kiállítás érdekességéről s 
ezért elismeréssel adózunk a kezdeményezőknek és a rendezőknek, Bodor 
Antalnak és Sárdi Ákosnak. Óhajtjuk, hogy jövőre is ismételjék meg, mert kul
turális, művészeti, néprajzi és turisztikai tekintetből nagyon fontos és szük
séges összegyűjteni, és közszemlére tenni azt, a mit a haza különböző pontjain 
feltárnak (...). Elő szemrehányásként ott szerénykedett egy szegletben Veress 
Ferenc színes kép kollekciója is. Ez a szemrehányás illeti azokat, a kik vagy ki- 
csinlésből, vagy irigységből, vagy tájékozatlanságból nem veszik, vagy nem 
akarják észre venni azt, hogy a jövőt a színes fényképek fogják dominálni, s 
hogy ezekkel legkiválóbb eredményeket Veress Ferencz ért el.

0743. K o lo zsv á r i L a p o k . Kolozsvár. 1899. január 15/3 sz. 34.
nn: Fotográfiák.
Az Egylet Kör New York termében rendezett fotókiállításról.
(...) Veress Elemér gazdag kedélyt lehelő megfigyelései (...). Milyen kár, örök 
kár, hogy a kolozsvári közönség az Egylet Kör kiállítását olyan kényelmesen 
nézte végig. Megérdemelte volna, hogy tolongjanak a látásért (...).

0744. E llen zék . Kolozsvár. 1899. január 18/14 sz.
Nn: Fénykép lemezek az Ereklye Múzeumnak.
Ezret jóval meghaladó fénykép lemezt ajándékozott Veress Ferencz (...), 
közöttük több százra menő diapositiv kép is van. (Gyarmathy Zsigáné szülei, 
Úri hölgyek népviseletben, 1848-as vitézek stb.). Szebbnél szebb tájképek 
rekesztik be a csoportozatokat (...)

0745. S zo ln o k -D o b o k a . Dés. 1899. február 12/7 sz.
Dióráma van Deésen a Nagy Fához címzett vendéglő egyik helyiségében (...). 
Nagy érdeklődés van iránta. Jó volna, ha nem csak külföld híres épületeit látni, 
hanem a hazaiakat is (...).

0746. S zo ln o k -D o b o k a . Dés. 1899. március 5. (?)
Edison színház városunkban. Ma, vasárnap este, érdekes látványosság lesz az 
Angol szálló nagytermében. Edison a zseniális feltaláló egy cinematograph 
nevű masinával, minden a valóságban lejátszott eseményt, jelenetet megörökít, 
s egy másik gépezettel teljes élethűséggel állítja a néző szeme elé. Egy percnyi 
jelenet több mint 100 képet tartalmaz. A gépezet 200 gyertyafénnyel világít. Az 
Edison színházat Benkő Mihály elektrotechnikus mutatta be tegnap és mutat



ja ma is. A mai nap műsora: A skót nemzeti tánc, Egy utca Londonban, 
Ugyanaz éjjel, Angol udvari zene felvonulva, Egy jelenet kisiparosnál, 
Táncosnő, stb. Ezek mind olyan remek dolgok, hogy a Nemzeti Színházban 42- 
szer, Kolozsvárt 15-szőr kellett bemutatni. Előadás után Benkő úr a férfi 
közönségnek külön mutat be, ki tudja mit?

0747. Szilágy. Zilah. 1899. március 12/11 sz.
Nn: Kinematograf.
Edisonnak ezt a találmányát mutatta be tegnap este a Tigris szálló nagyter
mében Zlinszky András (...)

0748. Ellenzék. Kolozsvár. 1899. április 7/78 sz.
Nn: Fényképezés a víz alatt. (Tárca)
(...) A camera obscurát vízmentes szekrénybe helyezik, a melynek a lencse előtt 
levő része üvegből van, melyet épp úgy, mint a rendes fényképezőgépen a len
csét, a fotografálás pillanatáig átlátszatlan lap takar. A búvár, aki ezzel a 
készülékkel vízbe száll, sisakján erős villamos lángot visz magával, mely az 
áramot elszigetelt sodronyok segítségével, felülről, a hajóról kapja. Ezzel a 
berendezéssel, melynek feltalálója Boiteux brazíliai hajós kapitány, tökélete
sen sikerült három méter távolságig a víz alatt fényképeket készíteni.

0749. Ellenzék. Kolozsvár. 1899. április 26/94 sz. Folyt: április. 27/95 sz. 
Gyarmathy Zsigáné: Debreczeni Márton.
(...) A kolozsvári Tudomány Egyetem 100 frt. pályadíjat tűzött ki életrajzának 
megírására. Aki e pályázaton részt vesz, használja Mikó Imre kéziratát. E kézi
ratból a cenzúra -Veress Ferenc fényképész állítása szerint- sokat kihúzott, így 
a „Kivói csatá”-ban Debreczeni életrajza megcsonkítva jelent meg. 
(Debreczeni Márton, Veress Sétatér utcai házában lakott, s itt is halt meg. - 
m.s.cs.)

0749/A. Udvarhelyi Híradó. 1899 május 7/19 sz.
Roth G. Ármin. A fényképészet terén a rohamos haladás korszakát éljük. 
Újabb és újabb tökéletesítéseket, újításokat hoznak létre e műiparágban, s így 
nem csodálkozunk igy azon versenyen, a mely e téren teljes erejével kitört. 
Roth G. Ármin segesvári fényképész is e napokban a Kossuth-utcai özv. 
Balázsiné-féle házban ideiglenes műtermet állított föl. Képeit volt alkalmunk 
megszemlélni, s határozottan állíthatjuk, hogy azok tiszta, preczis kivitelükért 
a tökéletesen közzé tartóznak, amit magában is dokumentál, hogy Roth G. 
Ármin elég erősnek érezte magát most fényképészeti műtermet nyitni, midőn 
a városban rajta kívül még két fényképész van. (Hirdetése az úsjág ugyanazon 
számában)
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0749/B. U d va rh e ly i H íra d ó . 1899 junius 25/26 sz.
Roth G. Ármin fényképész neve már csak azon tevékenységéről is elég ismert
té vált volna városunk közönsége előtt, a midőn Sebesi Ákos koll. Főgondnok 
szinte életnagyságú mellképét a ref. kollégiumnak ajándékozta; azon kitűnő 
fényképeivel, azok egész precíz kivitelével azelőtt már általánosan feltűnt. 
Roth fényképész műtermét Segesvárról csak bizonytalan időre helyezte át 
városunkba, amely csak olyannyira rövidre szabott, hogy már a jövő hó 3-án el 
is utazik. Mindazok tehát, a kik fényképhez óhajtanak jutni, nála addig minden 
időben levétethetik magukat.

0750.  E lle n zé k . Kolozsvár. 1899. november 23/218 sz.
F. S. Stolle dr., az Electrical Enginer-ben ismerteti a fényképészeti másolatok 
eljárását a Röntgen-sugarak segítségével.

1900.

0751. B ra ssó i N a p tá r . Brassó. 1900.
Fényképészek: Adler Lipót. Kapu utca, 14. sz.

Adlef Henrik. Kapu utca, 52. sz.

0752. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1900. január 16/12 sz.
Nn: A benczenczi múzeum.
Köztudomású, hogy néhai gróf Lázár Kálmán a mint kiszabadult a gyulafe
hérvári vár sáncaiból 1852-től kezdve, az ornitológiának szentelte magát s 
Csathó Jánossal Alsó-Fehér megye most is tevékeny alispánjával, a hát
szegvidéki Buda Elekkel, valamint ennek Ádám (jelenlegi reai birtokos és szin
tén jeles ornitológus), valamint Károly nevű testvéreivel (jelenleg főszolgabíró 
Petrozsényben), egész kis iskolát alapítottak. Hozzájuk csatlakozott időnként 
Pávay Vájná Elek Kolozsvárról, valamint Wolf Gábor, most is buzgó botanikus 
és Wolf Gyula apja Tordáról. Ennek a lelkes gárdának működése lendítette fel 
az ornitológiát és a botanikai tevékenységet Erdélyben az ötvenes években.

0753. Ú jság . Kolozsvár. 1900. január. 17/16 sz.
Vágó Bertalantól az EKE 50 színes képes stereoskopot vásárolt meg, a gyalui 
havasok, Zalatna és Abrudbánya képsorából (...)

0754. Ú jsá g . Kolozsvár. 1900. február 11/41 sz.
Kőváry Endre befejezte E. Kovács Gyula színművész arcképét. A régi arckép, 
melyből ma már egyetlen példány sincsen, egy Koller nevű és már elhalt 
fényképésznek a műve, mely E Kovács Gyula összes arcképei közül a legsike
rültebbnek mondható (...)



0755. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1900. március 30/74 sz.
Nn: Iparos, vagy művész?
Ezt a kérdést intézte a kereskedelmi miniszter egy fölmerült eset alkalmával a 
hazai kamarához, megtudakolva, hogy a fényképezés ipari, vagy művészi 
foglalkozásnak tekinthető?
A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara azt a választ adta, hogy a 
fényképezés föltétlenül ipari foglalkozásnak tekinthető, mint a melyet, minden 
művészi tehetség nélkül mindenki megtanulhat és az e célra szolgáló gépek és 
eszközök segélyével folytathat. Ezzel aztán megoldást nyert az a függőben levő 
kérdés is, hogy a fényképezést iparkamarai illeték alá vonhassanak. {Magyar 
Polgár. 1900. november 5/203 sz.- A kereskedelmi miniszter jóváhagyta a 
fényképezést, az iparághoz való besorolását).

0756. Ú jság . Kolozsvár. 1900. május 10/128 sz.
NN: Sikó Miklós halála.
Egy öreg festőművész halt meg Marosvásárhelyt, a kinek neve volt a régi 
művészi gárda tagjai közt. Sikó Miklósnak hívták az elhunyt 83 éves öregurat, 
aki itt nálunk Kolozsváron huzamosabb ideig lakott (...). O festette a Maros- 
Torda megye közgyűlési termébe a királyképet, s a kolozsvári múzeumba is sok 
értékes képe van (...).

0757. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1900. július 5/152 sz.
Kolozsvár legújabb látványossága július 8-án nyílik meg a Szantegyház utca 1/a 
számú házban „Világ Panorámája” név alatt egy intézmény, mely előkelő nagy 
városokban mindenütt megvan (...). Nem tévesztendő össze a „Panoráma” 
néven ismert értéktelen mutatványokkal.

0758. E llen zék . Kolozsvár. 1900. július 21/163 sz.
Klösz György jeles kolozsvári szobrász Veress fotója után, elkészítette 
Salamon János (Bem tábori zenésze) életnagyságú reliefjét, a házsongárdi 
temetőben levő sírja részére (...).

0759. E llen zék . Kolozsvár. 1900. augusztus 9/180 sz.
Nn: Erdély szebb tájképei színes képekben.
Vágó Bertalan festőművész az idei egész nyarat azzal töltötte, hogy az erdélyi 
részek szebb tájairól színes képeket készít az Erdélyi Kárpát Egylet részére 
(...). Vágó Bertalan ma a Szamos-bazár vidékére rânduit ki.

0760. E llen zék . Kolozsvár. 1900. augusztus 11/182 sz.
Kovács Péter és Fiai cég főtéri üzletének kirakatában (...) képeslapok láthatók, 
melyeken különböző női alakok vannak megörökítve változatos állásokban és 
a lehető leghiányosabb öltözékekben (...). Pompás kivitelű képek, az tagad
hatatlan, s néző közönség is van bőségesen.
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0761. E llenzék. Kolozsvár. 1900. augusztus 30/196 sz.
(...) Vágó Bertalan most fejezte be a Kazán szoros szebb pontjairól vett képeit, 
miket színezve készít el. A napokban hozzákezd Hátszeg, Zsil és Zsilyén völ
gyei szebb pontjainak megörökítéséhez.

0762. E llenzék. Kolozsvár. 1900. szeptember 26/218 sz.
Vágó Bertalan felvételeiből egy albumot állított össze, melyet elküldött az 
orosz cárnak is (...). A felvételek között ott van Petőfi segesvári szobra (...).

0763. E llenzék. Kolozsvár. 1900. október 1/222 sz.
Dunky Ferencz fényképfelvételeket eszközölt a Fellegvár déli oldalán, hol az 
Erzsébet sétaút készül. Lefotografálta a levegőbe függő, lefejtés alá kerülő 
sziklákat, s a készülő út egy részét. Az út építéséhez a hegy tetejéről kezdtek 
hozzá (...).

0764. E llenzék. Kolozsvár. 1900. október 12/232 sz.
Nn: Az erdélyi részek tájékai képekben.
Vágó Bertalan tegnap Kolozsvárra érkezett zsilvölgyi kirándulásáról (...), s pár 
nap múlva indul a rekiceli szoroshoz, innen Fogaras, majd Szeben az úti célja.

0765. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1900. október 19/240 sz.
Veress Zoltán (Ferenc fia) festőművész tegnap délelőtt örök hűséget esküdött 
Kozma Erzsikének, Kozma Gyula kir. Főügyész leányának. Az esketési szer
tartás Marosvásárhelyen ment végben (...).

0766. E llenzék. Kolozsvár. 1900. október 20/239 sz.
Nn: Panorámaképek Erdély szép tájképeiről.
(...) Czárán Gyula földbirtokos fedezte fel a Szamosbazárt és vagyont fektetett 
bele annak feltárására (...), most Vágó Bertalan fényképez a vidéken (...)

0767. E llenzék. Kolozsvár. 1900. október 29/246 sz.
Kinek van meg Déryné arcképe? Déryné naplóját most újabb kiadásba bo
csátják közzé. A munkához szükséges egy jó arcképe, de ezt sehogysem 
találják. Felkérünk ezért mindenkit, hogy ha birtokában van Déryné egy jó 
olajfestészeti, vagy dagerrotipiai arcképe, jelentse azt a szerkesztőségben (...)

0768. Ellenzék. Kolozsvár. 1900. október 30/ 247 sz.
(...) A nyár folyamán Czárán Gyula és Vágó Bertalan ketten társultak s együtt 
járták be a Szamosbazár vidékét, s együtt fotóztak. Mintegy 350 felvételt 
eszközöltek a vidéken (...).

0769. E llenzék. Kolozsvár. 1900. november 17/262 sz.
Keller Róbert aradi fényképész Kolozsvárt 6 krajcárért bármely arckép után 
platin fényképeket készít (...)



0770. Ellenzék. Kolozsvár. 1900. december 3/275 sz.
Szabó Sámuel tüzérfőhadnagy: Zeyk Domokos síremléke. (Tárca)
(...) Zeyk Dániel az 1840-es évek közepén külföldi utazást tett Borbély Lajossal 
német, francia és olasz földön. Párizsból hozta magával azt a kis Daguerre-féle 
fényképet, mely után minden későbbi arcképe, ezek között a család birtokában 
levő miniatűr festmény Sikó Miklóstól és a legújabb Kőllő Miklós féle sírem
lék is készült.” (Ez az írás a Fehéregyházi emlékmű felavatása alkalmából író
dott. Jó életrajzi adatokat közöl. Életrajzi adatokat közöl még Hentanek Lajos 
az Egyetértés 1900. június 13-i számában -  m.s.cs.)

0771. Újság. Kolozsvár. 1900. december 29/356 sz.
Nn: Kinematograf a New York-ban.
Ma délutántól látható a szálloda felső emeletén (...) a Párizst bemutató 
„ördöngös masina”

0772. Szolnok-Doboka. Dés. 1900. december 23/51 sz.
Dunky-Fivérek lefényképezték az új gimnázium épületét Bartók József 
építőmester számára 
(terv: Baumgarten Sándor).

0773. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1900. december 29/297 sz.
nn: Mozgó fényképek.
(...) Ily képeket mutat be most Kolozsváron az „Excelsior” kinematograph a 
mely a párizsi világkiállításon is szerepelt (...). Az ott készített tiszta és szép 
képei valóban érdekes látványt nyújtanak. A készülék a New York szálló 
emeleti dísztermében van felállítva, és villanyfénnyel működik.

1901.

0774. Ellenzék. Kolozsvár. 1901. január 10/8 sz.
nn: A képes-levelező lapok.

0775. Újság. Kolozsvár. 1901. január 20/20 sz.
Az Uránia magyar tudományos színház, melyet pár nappal ezelőtt Szebenben 
kifütyülték, Kolozsváron fog bemutatkozni
(1901. január 23/23 sz. - Tegnap este debütirozott a színházba Pékár Gyula, 
akinek „Spanyolország”-át mutatták be színes és mozgó fényképek segítségével.

0776. Ellenzék. Kolozsvár. 1901. június 8/128 sz.
Vágó Bertalan, a Szamosbazárt és más vidékekeit ábrázoló képeit, George 
Barnio philadelphiai tanár vetítés utján bemutatta Amerikában (...).



0777. E llen zék . Kolozsvár. 1901. június 8/128 sz.
nn: Színes fényképezés Kolozsvárt és külföldön.
A megelőző években évről-évre említést tettünk arról a szép haladásról, a 
melyet Veress Ferenc kolozsvári fényképész elért. Levételein megvan minden 
szín, a melyet a gép elé állított tárgy elő tüntet. A színekben azonban egy kis 
halványság, bágyadság észlelhető, ámde határozott előnye, hogy a tárgyakat 
szemmel látható, kézzel megfogható positiv képen állítja elő, s ezek a képek 
maradandók, s keretbe foghatók. Veress Ferenc egy egész vagyont költött 
találmányának tökéletesítésére, azon a nagy vagyont érő munkán kívül, a 
melyet tudással és geniálítással, majdnem fél évszázadra terjedő idő alatt e 
találmányra áldozott. Talán még egy pár ezer forintra lett volna szüksége, s a 
magyar nemzet dicsőségére, a mienk lett volna a diadal, a színes fényképezés 
feltalálásának dicsősége és sok milliót érő haszna a magyar találékonyságnak 
és szívós kitartással végzett kutatásnak és kísérletezésnek eredményéül a ma
gyar nemzet osztályrészül jutott (...). Alkalmunk volt látni azokat az iratokat, 
a melyek a kolozsvári iparkamaránál ezelőtt 10-15 évvel a Veress Ferenc 
találmányának diadalra segítése érdekében keletkeztek. Nem akarunk ezekről 
ismertetéseket adni, csak annyit mondunk, hogy Flegedűs Sándor úgy is mint 
kolozsvári képviselő, úgy is mint miniszter, ha e találmány tökéletesítésére a 
kormány által e célra rendszeresített alapból áldozott volna, ez esetben talán 
rég meg lett volna oldva a színes fényképezés problémája.
A színes fényképezés a Veress találmányánál egy jóval komplikáltabb 
szerkezetét lehet látni a Dunky-Fivérek kolozsvári udvari fényképészetének 
műtermében. Itt a képet az eredetihez teljesen hő színben látjuk, ha egy kis 
kamarában, néző lencsénkén pillantunk bé. E színes fényképezés elmélete ez: 
A nap három anya színének (sárga, piros, kék) megfelelő szín szűrőkön át több 
felvételt készítenek a leveendő tárgyról, melynek mozogni nem szabad. E szín
szűrőkkel ellátott negatív átlátszó képeit helyezik e kis kamarába. E helyezett 
képek előtt színes és átlátszó tükrökön hatol át a néző tekintete s e kombinált 
instrumentum segítségével, minden levett tárgyat, a maga eredeti színében 
láthatjuk. Az eper, a rózsa, a lepke, a legszebb színekben tűnik elő. E találmány 
nagyon érdekes és hozzá fog járulni ahhoz, hogy ne tükrök segítségével lássunk 
színes képeket, hanem szabad szemmel is. Erre vezetne reá Veress Ferenc 
találmánya.

0778. E llen zék . Kolozsvár. 1901. október 12/233 sz.
Az Egyetemi Kör a napokban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy december 
közepén a Kör új dísztermében (Kossuth Lajos u. 10.) egy amateur kiállítást 
rendez a művészetek minden ágából: fénykép aqvarelle, olaj, selyem és 
porcelánfestészet, fafaragás, szobrászat, bőrmunka.

0779. M a g y a r  P o lg á r . Kolozsvár. 1901. október 22/241 sz.
A Kolozsvári Egyetemi Kör december 15. és 20. között, a Kör Kossuth Lajos 
utca 10 sz. alatt, első emeleti helyiségeiben, báró Bánffy Zoltánná, Szvacsina 
Gézáné, gróf Béldy Ákos főispán, dr. Lőte József Tudományegyetem rektora,



és Palkovics József altábornagy védnöksége alatt, műkedvelő kiállítást rendez. 
A kiállítás 3 (fényképészeti, festészeti és iparművészeti) csoportra oszlik.

0780.  Ellenzék. Kolozsvár. 1901. november 14/287 sz.
(...) Az Egyetemi Kör kiállításán (...) Kovács Gáza fotókat fog kiállítani, 
melyeket automobillal tett kirándulása során orosz és balkáni tájakról készített.

0781. Ellenzék. Kolozsvár. 1901. december 16/287 sz.
Folytatás 1901. december 17/288 sz; december 18/289 sz.
F.B: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt.
(...) III- ik rész. Amatőr fényképek. Az avatag daguerrotipiektől fel a legmo
dernebb fénykép masinák felvételéig mind képviselve a kiállításon a 
fényképész mestersége (...). Haranghy György tájkép, férfi és női portré, 
Kossutány István szépia fényképei nagyon sikerültek (...) Kolozsvár város
részeit örökítik meg (...). Kiállítok között: Monduchek Ottó, Móricz Aladár, 
Gámán Dezső, Krammer Gyula, Böhm Aurél, Éjszaki Ödön, Feszt Imre (...). 
Szemet gyönyörködtető dolgok Veress Ferencnek színes fényképei. Dr. 
Fabinyi Rudolf daguerrotippeket, dr. Schatz Róbert, Czakó László adott na
gyobb fénykép csoportot (...)

0782. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1901. december 17/288 sz.
Nn: Műkedvelők kiállítása.
(...) Az akvarellek elég változatosak, s első helyen dr. Veress Elemér művei áll
nak (Az ivó parasztfiú), Ónodi Veress Irén pipacsokat festett élénk, és mégis 
harmonikus színekben.

0783. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1901. december 20/291 sz.
Nn: Amateur fényképek.
Műveik megtöltenek egy helyiséget a 4-ből.
Haranghy György (30 kép) a Hortobágyról készített igen szép képsort, Gámán 
Dezső főleg arcképeket állít ki, Kováts Géza oroszországi utjain készített 
felvételeit mutatja be, Isacu Aurel, dr. Éjszky Ödön, Móricz Aladár, Kosutány 
István, Ettinger Mór. A színes fényképezés terén tett kísérleteiből rendkívül 
érdekes példányokat állított ki Veress Ferenc (...) Két régi eredeti da- 
querrotipia is látható ezen a kiállításon, Fabrinyi Rudolf tulajdonából valók.

0784. Ellenzék. Kolozsvár. 1901. december 21/292 sz.
B. Kovács Géza fényképfelvételei (...) kis-oroszországból, Norvégiából, 
Olaszországból, Szicíliából valók. A képek ügyes kezű készítője ugyanis a múlt 
nyáron feleségével automobilon tette meg az utat (...).

0785. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1901. december 20/291 sz.
(Csiszhegyi Sándor fényképészeti műtermét reklámozza a lap -  m.s.cs.)



0786. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1901. december 24/294 sz.
Ma zárt be a kiállítás (...).
Díjazottak (fotó): I-ső díj: Haranghy György; Il-ik díj Berenczei Kováts Géza, 
és Kosutány István; III-ik díj: Manouschek Ottó, Feszt Imre, Velits Zoltán; 
Díszoklevelek: dr. Éjszaky Ödön, Gámán Dezső, Isacu Aurel; Elismerő 
oklevél: Böhm Aurel, Halászy Imre, Marosi Béla, Móricz Aladár, Széky Tibor. 
U.a. Ellenzék. 1901. december 24/294 sz.

1902.

0787. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1902. január 25/20 sz.
Versényi György: Emlékezés Debreczeni Mártonra.
(...) Holnap lesz 100 esztendeje, hogy Debreczeni Márton született 1802. 
január 25-én Magyargyerőmonostoron. (Meghalt 1851. február 18-án.) Apja 
fazakasmester, a Kabos Sándor jobbágya volt (...) kinek állandó lakása 
Szucságon volt (...). A temetőben megvan a sírhelye és síremléke barátja 
Kagerbauertől emelve. De a ház, a Sétatér utcai Veress-ház, hol a nagy költő 
meghalt ma is jeltelen (...).

0787/A. Udvarhelyi H íradó. Székelyudvarhely. 1902 július 13/28 sz.
Kinemátorgráph. Egy amerikai társaság tegnap este a Budapest-szálló étter
mében igen nagyszabású, sikerült mozgó fényképeket mutatott be szép. Bár 
nem nagyszámú közönség jelenlétében. A társaság már Magyarország nagyobb 
városait beutazta, s mindenütt a legnagyobb elismerés hangján Írnak róla a 
lapok. Ma vasárnap, és holnap, hétfőn ugyancsak a Budapest-szállóban tart 
még előadást, amelyet a közönség figyelmébe ajánlunk.

0788. Ellenzék. Kolozsvár. 1902. szeptember 20/215 sz.
Csízhegyi Sándor fényképészeti és festészeti műintézete Kolozsvárt, 
Wesselényi Miklós utca 3 sz. (...). Ajánlja a kor igényeinek megfelelően beren
dezett műteremben, a hol a legkisebb nagyságtól egész életnagyságig lehet 
fényképet készíteni.

0789. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1902. november 26/272 sz.
A Szentegyház utcai Világpanoráma érdekes látnivalóval, a mozgó 
fényképekkel gazdagodott. Ezeknek a mutatványoknak mindig sok közönsége 
akadt, valahányszor egy-egy vállalkozó ezzel Kolozsvárra ellátogatott (...). 
Holnap este 6 és 8 órától kezdődően az előadásokon látható az angol 
koronázási felvonulás is (...).

0790. M agyar Polgár. Kolozsvár. 1902. december 15/287 sz.
Székesfehérváron egy műkiállítást rendeztek, melynek egyik osztályát az ama
teur fényképezők kiállítása képezte (...). Itt Nagy Ezüst Erdemjelet kapott 
Gámán Dezső (...).



1903.

0791. B ra ssó i N a p tá r . Brassó. 1903.
Fényképészek: Ambrus és Habermann, (Kapu utca 52), Adleff Henrik (Adler 
Lipót utóda), Knauer Gyula, Muschalek Károly, Szinberger László 
(Rembrandt).
(1904-ben ugyanazok a nevek -  m.s.cs.)

1904.

0792. V a sá rn a p i Ú jsá g . Budapest. 1904. május 8, 320 old.
(Megjelenik Veress Ferenc fotója a Jókai házaspárról. -  m.s.cs.)

1905.

0793. K o lo zsv á r i ú tm u ta tó  és la k á s jeg yzék .
Fényképészek:
Dunky Fivérek.
Ferencz és Társa.
Joánovics Testvérek.
Csízhegyi Sándor.
Háztulajdonosok:
Joánovics Iván fényképész.
Dunky Ferencz fényképész 
Csízhegyi Sándor id. férfiszabó

Kolozsvár. 1905. 119 old.

Mátyás király tér 10.
(lakása) Wesselényi M. u. 15. 
Mátyás király tér 32.
EMKE tér 10.

Berde Mózes 2.
Trefort utca 21.
Karolina tér 5.

1906.

0794. B ra ssó i N a p tá r . Brassó. 1906.
Fényképészek:

Ambrus és Habermann.
Adleff Henrik - Adler Lipót utódja.
Knauer Gyula.
Muschalek Károly.
Herter Vilmos.

Brassó város Cím-, és Lakásjegyzéke 1906-ban. (A Brassói Lapok nyomdája 
kiadása.)
Ambrus Antal, fényképész. Hosszú utca 179. 4. old.
Adlef Henrik, fényképész. Kapu utca 52. 3. old.
Adler Lipót, fényképész. Kórház sor 12. 3. old.
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Habermann Károly, fényképész, 
Herter Vilmos, fényképész. 
Knauer Gyula, fényképész. 
Muschalek Károly, fényképész.

Kapu utca 2. 
Kapu utca 27.

Sütő utca 15. 
Kórház utca 50.

29. old. 
31. old. 
38. old 
50. old.

0795. E llen zék . Kolozsvár. 1906. január 2/5 sz.
Joánovics-Testvérek fényképészeti, festészeti és fényképnagyítási műtermük 
Mátyás kir tér 32. (Szathmári ház) állandó fénykép kiállítás a műterem kapu 
bejáratánál levő kirakatukban.

0796. E llen zék . Kolozsvár. 1906. január 26/20 sz.
A Kolozsvári Amatőr Fényképészek Egyesülete megalakulása végett, tegnap 
este úgy 30 amatőrből álló értekezletre gyűlt össze a Kolozsvári Egyetemi Kör 
helyiségében. Az értekezleten dr. Kenyeresy Balázs egyetemi tanár elnökölt. 
Miután Móricz Aladár dr. előadta a megalakulandó Kolozsvári Amatőrök 
Egyesületének célját, Gámán Dezső, Farkas Ödön, Indig Arthur, és dr. Ejsza- 
ky Ödön indítványai után, az értekezlet egy szűkebb bizottságot küldött ki, 
mely az alapszabályokat megszerkeszti.

0797. E llen zék . Kolozsvár. 1906. február 1/25 sz.
n.n: A „Kolozsvári Amatőrök Egyesülete”
Egy új egyesület alakult meg Kolozsváron, az Amatőrök Egyesülete. 
Mindazok fognak belépni az egyesületbe kik fényképezéssel foglalkoznak. 
Budapesten már alakult ilyen jellegű egyesület. Nemsokára a kolozsvári is 
meg lesz, ha dr. Éjszaky Ödön oly lelkesen agitál mellette. Felhívásokat, 
melyet gyűjtőív melléklettel bocsátanak közre, közreadjuk mi is:
A „Kolozsvári Amatőrök Egyesülete” megalakulása végett 1906. január 25-én 
összegyűlt értekezlet egyhangúlag megbízott alól írókat, hogy az egyesület 
megalakulása végett a tagságra való jelentkezésre szolgáló íveket bocsássuk ki 
és felvilágosítást nyújtunk az alakítandó egyesületről a belépni szándékozók
nak. A tagsági díjakat még véglegesen meg nem állapíthatjuk, de az havonta 
1-2 koronánál nagyobb összeg nem lesz (...). Az egyesület csak úgy fog mega
lakulni, ha tagsága legalább 50 amatőr fényképész jelentkezik.

0798. E llen zék . Kolozsvár. 1906. április 2/75 sz.
A hét folyamán megnyílik az első magyar villamos színház (mozgó színpad), a 
Wesselényi Miklós utca, Mezey szálloda nagy éttermében.

0799. E llen zék . Kolozsvár. 1906. április 9/81 sz.
Városunk hazafias magyar polgára Udvari András a Wesselényi úti Mezey 
szálloda egyik kizárólagosan erre a célra berendezett helyiségében állandó vil
lamos színházat létesített.



0800. E llen zék . Kolozsvár. 1906. április 20/90 sz.
nn: Kirabolt fénykép kirakat.
Eddig a rendőri krónikák csak az ékszer és különböző javakat tartalmazó 
kirakatok kifosztásáról írt, most egy fotóüzlet kirakatából nemzeti színházunk 
művésznőinek arcképeit valaki megszöktette. Az első betörést a tegnap éjsza
ka követték el Csízhegyi Sándor kirakatában, mely a Deák Ferenc és az 
Egyetem utca sarkán, a New York kávéházzal szemben ölelte keblén a bájos 
nőcskék egész tömegét.

0801. E llen zék . Kolozsvár. 1906. május 14/109 sz.
Nn: Kolozsvári villamos színház.
Udvari András kocsigyártó most létesített villamos színházat, mely a 
Wesselényi utca Mezey szálloda egyik tágas termében van berendezve, 
esténként szorgalmasan látogatják az érdeklő-dök. Bemutatott képei jók, mo
dernek és tiszták, és ha megszokta a szem kevésbé vibráltak.

0802. E llen zék . Kolozsvár. 1906. június 7/128 sz.
A Hunyadi téren bevezetett Lifka-féle villamos színház hihetetlen látogatás
nak örvend, a lakosság valósággal ostromozza a pénztárat, mintha legalábbis 
Fedák Sári játszana benne. Még nem volt Kolozsváron ily tökéletességű, 
gazdag, változatos műsorú mozgó fénykép színház (...). Az egyes pontokat 
Dienes Jenő, a cég magyarázója látja el világos, értő magyarázattal. A mozgó 
színházban látottak címe: Fegyencek szökése és Párizs.

0803. E llen zék . Kolozsvár. 1906. június 9/130 sz.
Marosvásárhelyen szerepelt a kolozsvári villamos színház. Négy napon át a 
Transylvania szálloda nagytermében a cs. kir. Gyalogezred zenekarának 
közreműködése mellett (...)

0804. A ra n y o sv id é k . Torda. 1906. július 14 / 28, 4 old.
Városunk egy közbecsületben álló derék polgára, id. Botár Imre rom. kát. kán
tortanító, életének 60-ik, kántortanítóságának 42-ik, boldog házasságának 31- 
ik évében, a halotti szentségek felvétele után, folyó hó 8-án meghalt. Temetése 
folyó hó 10-én d. u. 5 órakor ment végbe nagy részvét mellett. A megboldogult, 
mint fényképész is igen jó hírnévnek örvendett, és mint régész-gyűjtő igen sok 
értékes római leletet szerzett meg. Sajnos ezeket a nagy értékű dolgokat 
élelmes angolok évekkel ezelőtt potom áron vették meg tőle, holott ő azokat 
felkínálta a Magyar Tudományos Akadémiának is. Halálát özvegye Márton 
Anna, továbbá Imre, Gyula, Gerő, és Károly fiai gyászolják.

0805. A ra n y o sv id é k . Torda. 1906. augusztus 25/34 sz.
Torockón csak egyetlen ház van, mely a régi híres torockói építési modorba 
épült. Ez a ház az özvegy Borbély Mártonná tulajdona (...)



A ranyosvidék, 1906. november.8/36 sz - A tordai Magyar Védő Egyesület 
vezetője Zilahi Sebes Andor polgármester és Harmath Domokos, vasárnap 
reggel kimentek Torockóra és lefényképezték Borbély házát, annak beren
dezéseit (...)

0806. E llen zék . Kolozsvár. 1906. augusztus 29/195 sz.
A Mezey szálló egyik földszinti tágas termében van elhelyezve az első 
kolozsvári villamos színház, a mely megnyitása óta meglehetős látogatottság
nak örvend. A vetítés ügyes kezelése, a mely semmi vibrálással nem jár, s így a 
szemet sem rontja, teljesen lehetővé teszi a fáradság nélküli nézést.

0807. E llen zék . Kolozsvár. 1906. augusztus 29/189 sz.
E hó elején városunkba érkeztek Nagy és Metter világjáró fényképészek, kik 
legszolidabb és szép kilátású fényképeket eszközölnek. Legtöbbnyire üzleti 
fényképeket eszközölnek, levelezőlapokat készítenek. Lakásuk Monostor út 29 
szám alatt van.

0808. E llen zék . Kolozsvár. 1906. szeptember 13/207 sz.
Nap nap után szebb és szebb előadásokat tart az első kolozsvári villamos szín
ház. Az előadások minden nap 7-8-9 órakor kezdődnek. Vasárnap d. u. 3-4-5 
órakor. Előkészületben van egyetlen egy magyar felvétel, a Szent István szobor 
leleplezése.

0809. E llen zék . Kolozsvár. 1906. november 26/269 sz.
Kirabolták Joánovics Testvérek fényképészeti műtermük kirakatát (...), ahon
nan ugyancsak női képeket vittek el (...)

1907.

0810. K o lo zsv á r i Ú jság . Kolozsvár. 1907. szeptember 10.
(Sze): A színes fényképezés titka. Veress Ferenc kísérleteiről.

1908.

0811. E llen zék . Kolozsvár. 1908. január 2/1 sz.
Joánovics Testvérek fényképészeti műtermének hirdetése (...) főleg gyermek
felvételekre specializálták műtermüket (...).

0812. E llen zék . Kolozsvár. 1908. március 30/74 sz.
A „Mozi” amely nálunk már olyan nagy mértékben kezdett burjánozni, hogy 
valósággal rendszabályra volt szükség, hogy gombamód való elterjedésének 
gátat vessen (...).



0813. E llen zék . Kolozsvár. 1908. április 16/89 sz.
Y: Lili képkirakat.
A Dunky Fivérek Kossuth Lajos utca sarkán levő képkirakatában (...) Berki 
Lili képeit nézik tömegbe verődve az emberek (...)

0814. E llen zék . Kolozsvár. 1908. május 4/102 sz.
Dunky Fivérek „Erzsébet Album”-a (...), mely a Kolozsvári Erzsébet- 
emlékeket tartalmazza, Kuszkó Endre útmutatása alapján készült (...)

0815. E llen zék . Kolozsvár. 1908. június 3.
Mindenki tudja, hogy Kolozsvárnak jelenleg több mozgókép színháza van, de 
az Apolló színház (Mátyás király tér 26), ami két év óta fennáll, elismert és első 
városunkban.
(A lap szinte mindenik számában reklámozzák a filmszínházat.- m.s.cs.)

0816. E llen zék . Kolozsvár. 1908. július 2/149 sz.
FÜRDETÉS: Fényképészeti gépek, vegyszerek, papírok és kellékek 
Dubiniewicz Oszkár, Kolozsvárt, Deák Ferenc utca 8 szám alatti üzletében (...)

0817. E llen zék . Kolozsvár. 1908. augusztus 17/187 sz.
Udvari András az „Apolló” mozgófényképszínház tulajdonosa, e vállalat első 
megteremtője Kolozsvárt, űj, díszes mozgóképszínházat szándékszik építeni a 
Ferencz József utón levő telkén, szemben az első magyar biztosító társasággal.

0818. E llen zék . Kolozsvár. 1908. szeptember 18/213 sz.
Városunkban igen nagy az érdeklődés az újonnan épült „Apolló” színház iránt, 
mely a Ferencz József út elején van. Már csak pár nap kérdése és a fényes elite 
nézőtér fényárban fog úszni. Megkezdődik az előadás a m. kir. hon
védzenekarral, mely állandóan közre fog működni. Az új pavilon igen szépen 
emeli a Ferencz József út ama részét, mely eddig a legelhanyagoltabb állapot
ban volt.

0819. E llen zék . Kolozsvár. 1908. szeptember 22/216 sz.
Az új Apolló színház építési munkálataival még a héten elkészülnek (...)

0820. E llen zék . Kolozsvár. 1908. szeptember 26/220 sz.
Az Apolló színház, melyet Udvari András kolozsvári polgár nagy áldozatok 
árán egy gyönyörű díszes pavilonba helyezte el az új fénykép színházát, a 
Ferencz József út elején (...) ma este 6 órakor nyílik meg ünnepélyesen, a 
következő műsorral: Házassági ajánlatok (nagy bohózat), Egy baba élményei 
(mulatságos jelenetek), Ipar Chamonizban (természetes), Sűrű homokban
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elsüllyedve (Dráma az életből), Egy kabát vándorlása (rendkívüli mulatságos 
történet), Eljegyezve akarata ellenére (bohózat), Budapest látképe (az Apolló 
színház saját felvétele), Porcelán gyártó Kínában (tanulmányos látványosság), 
Rómeó és Júlia (tragédia). A régi színház is új műsorral jelentkezik, az új szín
ház a Ferencz József út elején, a vashíd mellett.

0821. E llen zék . Kolozsvár. 1908. október 20/240 sz.
Nn: A villany színház áldozata.
Kolozsváron, pár év óta gomba módra elszaporodtak a villany színházak, s a 
nagy konkurencia egyes vállalatokat az anyagi bukáshoz vezettek (...). Ilyen 
anyagi bukás érte a Főtéren felállított villanyszínház tulajdonosát, Gyurka Béla 
cukrászt, aki ennél a vállalatánál tetemes kárt szenvedett (...). Bedilizett, s 
felmérte a Széchenyi teret - éjjel pizsamában - ahova, miként másnap Hadady 
Endre főkapitány előtt kijelentette, egy nagy villany színházat kívánt építeni 
(...), s készült alkatrészekért Párizsba utazni (...)

0822. E llen zék . Kolozsvár. 1908. október 26/245 sz.
Bartha György tűzoltóparancsnok: Mozgófénykép színházainkról.
(...) A Ferencz József úti ponyvasátorban elhelyezett vetítőkamara, mely a 
sátortól nincs kellőkép tűzmentesen izolálva, a sátor pedig néhány száz ember 
befogadására van berendezve, szomszédsága egyik felől kovács műhely, másik 
felől pedig szeszraktár, tűz rendészetileg alig engedélyezhető. Ha mégis 
engedélyeztetett, ez csak úgy történhetett, hogy rendkívüli intézkedéseket kel
lett foganasítani, s így is csupán két havi időre nyert játszási engedélyt. Mivel 
pedig e rendeletek legtöbbjét a tulajdonos vonakodott teljesíteni, a hatóság e 
helyiséget bezáratta. Városunkban van ezidőtájt 3 mozgó színháza, melyekből 
kettő ezidőtájt is működik.

0823. E llen zék . Kolozsvár. 1908. október 26/245 sz.
HIRDETÉS: Dunky-Fivérek fényképészeti műtermei Kolozsvárt, Mátyás ki
rály tér 10 szám és Wesselényi Miklós utca 25 szám alatt (...).

0824. E llen zék . Kolozsvár. 1908. november 7/256 sz.
Nn: Az új Uránus-színház új kezekben.
Reiman Sándor vette meg, s URÁNIA színház címen, ma szombaton, novem
ber 7-én, megnyitotta. Művezető igazgatónak Udvary András lett szerződve, 
aki ezen a télen általánosan, mint szaktekintély ismeretes, és aki az első 
mozgófénykép színházat megalapította. Cím: Wesselényi Miklós utca 5.
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1909.

0825. E llen zék . Kolozsvár. 1909. február 13/34 sz.
nn: Szenzációs szegedi találmány.
Zenélő, éneklő, beszélő mozgófényképek az Urániában.
Velencéről szóló filmben Lifka Sándor a vetített képsort egy gramafonhoz 
kapcsolta, s sikerült neki szinkronba hozni a képet a hanggal (...).

0826. E llen zék . Kolozsvár. 1909. március 1/46 sz.
Az „Apolló” fényképszínház sikere (...) naponként felkeresi a közönség a 
Mátyás-téri fénykép színházat (...). Ma Kolozsváron az Apolló az egyedüli, 
mely megérdemli a fénykép színház nevet.

0827. E llen zék . Kolozsvár. 1909. április 22/88 sz.
Az Apolló fénykép színház zenekarát a mai naptól Incze Kálmán vezeti (...).

0828. E llen zék . Kolozsvár. 1909. augusztus 7/176 sz.
nn: A kivói csata szerzőjének emléktáblája.
(...) Debreczeni Márton maradandó értékű utolsó műveit Bartha Miklós utcai, 
Veress Ferenc fényképész házában írta (...). Az emléktábla mintáját maga a 
poéta fia, Debreczeni Balázs városi főmérnök rajzolta, Bertha Mihály 
kolozsvári jeles szobrász gipszben, minden díj nélkül, el is készítette a modellt. 
A tábla keretén bányász süveg, kalapács, bányamécses látható. Alsó léceletén 
a kivói csata hősköltemény vaskos kötete, toll és babér áll.
Felirata: E HÁZBAN / ALKOTTA UTOLSÓ MÜVEIT / DEBRECZENI 
MÁRTON / A NAGY BÁNYÁSZ / ÉS A „KIVÓI CSATA” / 
HŐSKÖLTEMÉNY SZERZŐJE / 1802 I.25.-1851. II. 18.

0829. E llen zék . Kolozsvár. 1909. december 31/296 sz.
Nagy Péter, siketnéma intézet igazgató: Siketnéma fényképész.
Egy fiatal siketnémát, mint fényképészt bocsátunk szárnyára. I. Dombi Elek, 
mint 6 éves kisgyerek került az intézetbe, s 8 évig volt annak mindig egyik 
legszorgalmasabb és legtehetségesebb növendéke. Az intézetből kilépve előbb 
Kató József fényképésznél, majd ennek a városról való eltávozása után a 
Dunky Fivérek műtermében tanulta a fényképészetet. Hogy magát, a 
rajongásig szerető mesterségében, a fényképészetben minél tökéletesebb 
kiképezze, beállott Letzner József hírneves debreceni fényképész műtermébe, 
honnan egy évi szorgalmas és oda-adó tanulmányozás után, mint teljesen 
kiképzett fényképész tért vissza. A siketnémák váci és kolozsvári intézetei, a 
debreceni és a kolozsvári iparkamarák, a kultuszminisztérium és kereskedelmi 
kormány erkölcsi és anyagi támogatásával, valamint egyes itt meg nem 
nevezhető emberbarátok adományai lehetővé tették, hogy számára megvehet-
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tűk a Dunky Fivérek Wesselényi Miklós utca 3 szám alatt levő „Központi 
Fényiroda” című fényképészeti műtermét, melyet ő aztán a mai kor igényeinek 
megfelelőleg átalakított, s a legmodernebbül rendezett be. Nem azzal a 
szándékkal mutatjuk be e törekvő fiatalembert s a modern fényképészeti tech
nika minden vívmányával felszerelt műtermét a lap mélyen tisztelt olvasóinak, 
kik már annyi fényes tanjelét adták a siketnémák iránt érzett jóindulatuknak és 
meleg szeretetüknek, hogy ezzel mintegy újabb jótékonyság gyakorlására 
buzdítsuk. Nem! A mi fiatal emberünk nem szorul erre!
Aki szolid árak és pontos kiszolgálás mellett művészies kivitelű fényképeket is 
óhajt kapni, az keresse fel a Wesselényi Miklós utca 3 szám alatt levő műter
met, hol személyesen is meggyőződhetik arról, hogy e fiatalember nem azért 
szorul rá a jóakaratú emberek párfogására, mert siketnéma, hanem 
megérdemli azt, mivel minden tekintetben kifogástalan, művészies munkákat 
készít és szállít. Tanúbizonyságot akarunk tenni továbbá arról is, hogy a siket
néma megfelelő auspiciumok mellett a magasabb képzés s a kényesebb ízlést 
igénylő művészeti iparágakban is kiművelhető.

1910.

0830. K o lo zsv á r i C ím -, és L a k á s je g y zé k . Kolozsvár. 1910.
HIRDETÉSEK.
170 old. - Csízhegyi Sándor, Mátyás király tér 26., Hintz gyógyszertár mellett 
(...). Hason üzletekkel össze nem téveszthető - a kor legmodernebb beren
dezésével van ellátva.
94 old. - Dunky-Fivérek. Kolozsvár legnagyobb és legkényelmesebb 
fényképészeti műterme. Mátyás király tér 10 szám, Miskolcz, Városház tér 20., 
Sátoraljaújhely, Főtér 9 szám, Dés Felső Sétatér, Sárospatak.
84 old. -  Joanovics-Testvérek fényképészek, Kolozsvár, Mátyás király tér 32. 
Specialisták gyermek felvételekben. Csak elsőrangú felvételek.
58. old.- Központi Fényiroda. Kolozsvárt, Wesselényi Miklós utca 3. 
Mindennemű fényképet vállal.
96 old. Fényképészek:

Csízhegyi Sándor, Mátyás-tér 26.
Dombi Elek, Wesselényi Miklós u. 3.
Dunky Ferenc, Mátyás király tér 10.
Joánovics-Testvérek, Mátyás király tér 32.
Papp Ferenc, Heltai u. 4.
Szigethi Jenő, Monostor út 4.
Szigethi Margit, Monostor út 52.

Háztulajdonosok:
194 old. Schachkinger Károly fényképész, Mátyás király tér 32.
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231 old. Veress Ferenc házbirtokos, magánzó, Bartha Miklós utca 20. 
Reklámok:
* Csízhegyi Sándor fényképész. Hintz patika mellett, Mátyás király tér 26. 
Különös figyelembe ajánlom platin-, aquarelle-, és olajfestményeimet, 
melyekkel többszörösen kitüntetve lettem. Gyermek felvételekben egyedüli 
specialista vagyok. Műtermem be van rendezve photoemail képekre, úgyszin
tén életnagyságú mellképnagyításokra, melyek bármi régi fénykép után kerül
nek (...)
* Dunky Fivérek. Cs. és kir. udvari fényképészek, Kolozsvár legnagyobb és 
legkényelmesebb fotóműterme. Miskolcon, Városház tér 20; Sátoralja Újhely, 
Fő tér 9; Deés, Felső Sétatér, Sárospatak.
* Joánovics Testvérek. Felvételek egész nap és este 8 óráig villanyfény mellett 
eszközölhetők.
* Központi Fényiroda. Wesselényi Miklós u. 3. Fényképészeti és festészeti 
műterem, elvállal minden e szakmába vágó megbízást, úgy mint: tájak, 
épületek, szobabelsők, stb (...)

0831. E llen zék . Kolozsvár. 1910. január 10.
Hirdetés: Uránia színház (...) Wesselényi Miklós u. 5 sz.
A bp-i Uránia tudományos színház színpada (...) Kun Árpád hegedűművész 
kíséri a filmeket.

0832. E llen zék . Kolozsvár. 1910. március 29/71 sz.
Az Apolló színház „minden nap nagy előadást” hirdet. E napon „A sajtó hatal
ma” című filmdráma 410 méter hosszó, „A sziklák szeme” 400 méter hosszú, 
Az Urániában „Az utcai lámpa főfelügyelője” című film megy. (Az Urániában 
október 7-én Szabados Tóth Lajos vezette zenekar szolgáltatja a zenét, az 
Urániában a saját zenekara játszik (...)

0833. E llen zék . Kolozsvár. 1910. június 27/145 sz.
nn: Kultúrépület Kolozsváron.
(...) Mivel jelenlegi helyisége az Urániának ma már szűknek bizonyul, most egy 
modern, 600 férőhelyes Uránia palotát építenek a Ferencz József út elején, 
mely az év őszén Molnár Viktor államtitkár, dr. Szabó Dénes bp-i író jelen
létében fog megnyítattni (...). A kolozsvári Uránia igazgatója Udvari András, 
aki a múlt évben 32 tudományos előadást rendezett Az Uránia palotát ter
vezte: Kappéter Géza bp-i műépítész. Építi Steiner József bp-i és aradi 
építőmester (...). Az épület 3 emeletes lesz, 17 lakás, 10 üzlet és mozi terem
mel.
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0834. E llen zék . Kolozsvár. 1910. november 28.
Hirdetés: Dombi Elek, Wesselényi Miklós u. 3.

0835. Ellenzék. K o lo zsv á r . 1910. december 12/283 sz.-hétfő.
Szombaton volt az Uránia megnyitása (...) a moziban „ Semiramis” legenda 
Babylon 200 éves történelmében (...)

0836. E llen zék . Kolozsvár. 1910. december 15/286 sz.
Nn: Debreczeni Márton emlékezet.
(...) A házat emléktáblával kívánja megjelölni az Országos Történelmi Ereklye 
Múzeum. Ez iránt már évek előtt felkérte fiát, Debreczeni Balázs városi 
főmérnököt, aki a tábla rajzát elkészítette. A rajz után Bertha Mihály szobrász 
gazdagon megmintázta. A múzeum egyik tisztviselője tegnap meglátogatta a 
gyengélkedő Debreczeni Balázst, aki megadta az utasítást, hogy a Bartha utcai 
Veress Ferencz ház homlokzatának jobboldali részén, a két ablak közzé állí
tandó a tábla /(...)

1911.

0837. Ú jsá g . Kolozsvár. 1911. január 8/7 sz.
Ma nyílik meg (délután 3 órakor) Kolozsvár 3-ik mozgója, az „Edison” a 
Wesselényi Miklós utca 5 szám alatt 8...)

0838. E llen zék . Kolozsvár. 1911. április 18/87 sz.
Tűz ütött ki a tegnap a Wesselényi Miklós úti Edison mozisszínházban (...) a 
filmek gyúltak meg, nagyobb baleset nem volt

0839. E llen zék . Kolozsvár. 1911. július 3/173 sz.
Bővítik az Apolló színházat (...) mely 50 férőhellyel nyer több helyet.

0839/A. E llen zék . Kolozsvár. 1911. október 26/243 sz.
(C): A romána magyar ipar a múltban és a jelenben.
(...) Nem egy a nevét is eloláhosította (...). Ilyen egy Szentgyörgyi nevű 
karikatúrista, ki több román lap részére is dolgozik, vaalmint Szathmáry fes
tőművész, ki magát franciának tartja Sat Mary névírással(...). A királyi udvar 
fafaragó szobrásza ma is egy Bálin János nevű magyar ember, Románia első 
udvari fényképésze Mándy Ferenc szintén magyar.



1912.

0840. Ellenzék. Kolozsvár. 1912. március 20/66 sz.
Edison színház, Mátyás király tér 20 szám, a püspöki ház udvari helyiségében 
működik (...)

0841. Újság. Kolozsvár. 1912. április 20/95 sz.
A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara értesítése szerint Joanovocs 
Testvérek fényképészeti cég a cs. és kir. Udvari szállító címet, mint kitüntetést 
kapta.

D M 2. E llenzék. Kolozsvár. 1912. szeptember 16/210 sz.
Körözsi Endre, a kolozsvári Nemzeti Színháznak volt évtizedeken át gazdája, 
a színház kötelékeitől megválva, kibérelte a színkör helyiségét, ahova mozit fog 
felállítani (...)

0843. Újság. Kolozsvár. 1912. szeptember 22/225 sz.
Ma nyílt meg egy új műterem a Wesselényi Miklós utcában. Gárdy Imre udvari 
és kamarai fényképész, aki Budapestről jött le városunkba.

0844. Ellenzék. Kolozsvár. 1912. szeptember 23.
Gárdy Imre udvari és kamarai fényképész e hó 22-én nyitotta meg a 
Wesselényi Miklós u. 3 sz. alatt fotóműtermét (...).

0845. E llenzék. Kolozsvár. 1912. szeptember 26/219 sz.
nn: Mozi a nyári színkörben.
Most folynak az átalakítási munkálatok (...)

0846. Újság. Kolozsvár. 1912. szeptember 26/229 sz.
nn: Mozi a színkörben. Európa legnagyobb mozgószínháza Kolozsvárt.
A párizsi Leont Gaumond cég budapesti igazgatósága, napok óta Kolozsváron 
tartózkodik, s vezeti az átalakítási munkálatokat (...) speciális kolozsvári 
mozgóképek rendszeres kultiválását is tervbe vette (...)

0847. Ellenzék. Kolozsvár. 1912. szeptember 27/220 sz.
nn: Moziszínház ezerháromszáz hellyel.
Európa legnagyobb moziszínháza lesz (...) megnyitó október 1-én.

0848. E llenzék. Kolozsvár. 1912. szeptember 29/222 sz.
nn: A színkör mozgó megnyitása.
(...) A holnapi nappal új korszak kezdődik a Rákóczi kerti színkörben. A város-
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ban jelenleg 4 filmszínház működik: Színkör mozgó, Uránia színház, Apolló 
színház, Edison színház.

0849. E llen zék . Kolozsvár. 1912. október 16/236 sz.
Bíró Lajos: A mozi és az ifjúság.

0850. E llen zék . Kolozsvár. 1912. november 19/264 sz.
Nn: Új mozi Kolozsváron.
Négy mozija van Kolozsvárnak (...) most a Deák Ferencz utcában, a színház 
közelében, megcsinálják az ötödiket (...) .s ez nem kellene (...)

1913.

0851. Ú jsá g . Kolozsvár. 1913. február 14/39 sz.
nn: Kolozsváriak a mozivásznon.
(...) Az apacsnő szerelme című filmben (...) felvételek lesznek eszközölva a 
Donát úti téglagyárnál is (...). Próbái ma kezdődtek meg (...)

0852. E llen zék . Kolozsvár. 1913. február 19.
A Jótékony Nőegylet br. Bánffy Ernőné elnöknő vezetésével (...) készülnek a 
színkörben március 7-8án tartandó bazárra. A kétnapos bazárnak kiváló ered
ménye lesz a Hetényi által írt „Az apacsnő szerelme” című három felvonásos 
mozi lesz, kinek fő szerepét Bornemissza Elemérné (alelnök nő) játssza (...) 
rendező Hetényi, s most várják a filmgyár operatőrét (...). A filmezés itt lesz 
megtartva, s így a közönség láthatja a város legszebb részeit, mozgóképeken is.

0853. E llen zék . Kolozsvár. 1913. február 24/46 sz.
Megkezdődtek a filmezések. „Az apacsnő szerelme” most folynak a próbák a 
város különböző pontjain (...)

0854. E llen zék . Kolozsvár. 1913. február 27/49 sz.
„Az apacsnő szerelme” (...). A felvételeket eszközlő cég vezetője Uher Ödön 
személyesen járt lent Kolozsvárt, hogy a próbákat megnézve, állapodjanak meg 
a felvételek időpontjáról. A felvételek pénteken, szombaton és vasárnap fogják 
megejteni, mely alkalomra két operatőr fog lejönni. Szereplők a következők. 
Báróné: gróf Bánffy Ferencné, Márta leánya: báró Jósika Marianne, A báró: 
báró Rudnyanszky Gyula, Keselyű, banda vezető: Hetényi, Vércse, a leánya: 
báró Bornemissza Elemérné, Zsebike: báró Zeyk Irma, Pintyőke: dr. Hirsch 
Dezsőné, Ferde: báró Schell Gyula, Villám: Szentkirályi Zsigmond, Rücsök: 
gróf Teleky Sándor, Enyves: Balogh István, Korcsmáros: dr. Hirsch Rezső, 
Pénztárnok: gróf Waldegg Ernő, Titkos rendőr: Indig Ottó, Inas: báró 
Rudnyanszky Lajos. A filmben szerepelnek még: mentők, dr. Konrádi Dániel 
vezetése mellett, a Bíró Béla gyógyszertárának személyzete mellett és



járókelők (...) írta és rendezte: Hetényi Elemér, a Nemzeti Színház rendezője. 
Zenekíséret: a 62-ik gyalogezred zenekara Stephanides József vezetésével.

0855. E llenzék. Kolozsvár. 1913. március 5/54 sz.
A felvételek megtörténtek (...) Uher Ödön szerint (...) a kinemaszkecs 
felvételei mind fényesen sikerültek (...)

0856. E llenzék. Kolozsvár. 1913. március 7/56 sz.
M. Ralles Camil: Az apacsnő szerelme. (Kinema szkecs főpróbája a Színkör 
moziban)
A ma virradó éjszaka (...) volt a főpróba, aminek érdekességét csak emelte ama 
körülmény, hogy szerzője, szereplői, s az események színtere egyaránt 
Kolozsvár (...)

0857. E llenzék. Kolozsvár. 1913. május 20/114 sz.
A budapesti Projetograph egy új mozit szándékszik felállítani Kolozsvárt (...)

0858. Ellenzék. Kolozsvár. 1913. július 9/156 sz.
A Színkör mozi új filmje az Uher cég új felvételei, a kolozsvári automobil 
életéről szól (...)

0859. E llenzék. Kolozsvár. 1913. november 8/257 sz.
1913. november 19-én, vasárnap, d. e. 12 órakor a törvényszéki orvostani 
intézet tanintézetében (anatómia, klinikai telep) a Kolozsvári Amateur Photo 
Club alakuló ülést tart.

0860. Ellenzék. Kolozsvár. 1913. november 17/213 sz.
nn: Tragikus mozifelvétel.
Népszínműből tragédia (...) Imre Erzsiké színművésznő halála.

0861. Ellenzék. Kolozsvár. 1913. szeptember 18/214 sz.
nn: Nép színműből tragédia. (Tárca)
(...) A párizsi Páthé cég a film piac Napóleonja megállapodott Janovics igaz
gatóval, hogy a kolozsvári színtársulat tagjainak közreműködésével, Csephregi: 
Sárga Csíkos című színművét, Kolozsvárt vászonra veszik (...) már két hete itt 
van a stáb. (részletesen leírja Imre Erzsiké halálát t.i. a vízbe fulladt forgatás 
közben - m.s.cs.). A film rendezője: Vanyl, operatőre: Montgobert és Pulik, 
(temetéséről Ellenzék, szept. 20/216 sz.). Benkő Sándor: Nézem Imre Erzsiké 
utolsó szerepét. Ellenzék, szeptember 27/221 sz.

0862. E llenzék. Kolozsvár. 1913. október 11/234 sz.
nn: A beszélő mozi. (A kineto phono)



Budapesten mutatkozik be a zeneakadémia dísztermében, e hó 2-án (...) 
Enrico Caruso énekel.
Feltaláló: Edison Alva Tamás.

0863. E llen zék . Kolozsvár. 1913. október 30/250 sz.
A mai napon nyílt meg Kolozsvár ötödik moziszínháza, az Egyetem utcában, a 
Sebestyén Dávid újonnan épült palotájában. Igazgatója: Tompa Károly egyko
ri színész.

Mozgó színházak:
Színkör mozgó (Rákóczi kert)
Uránia mozgó színház (Ferencz József út 4.)
Apolló mozgó színház (Mátyás király tér 26.)
Egyetemi mozgó színház (Egyetem utca 1.)
Edison mozgó színház (Mátyás király tér 20.)

Háztulajdonosok:
Dr. Marschalkó Tamás egyetemi tanár, Sétatér u. 20. (Veress F. háza) 
Veress Elemér tanár, Mikó utca 1.
Veress Ferencz házbirtokos, Mikó utca 42.

0865. E llen zék . Kolozsvár. 1914. január 3/2 sz.
Most nyílt meg a Deák-mozgó, a Deák Ferenc u. 20. sz. alatt (...)
Ellenzék. 1914. február 20/41 sz. Edison kinetofonjának bemutatását ma d. e. 
történt (1/2 12 órakor) az Egyetem mozgó tágas helyiségében. A jelenlevőket 
a csodás találmány módfelett meglepett.

1914.

0864. K o lo zsv á r i C ím  é s  L a k á s je g y zé k  a z  1 9 1 4  É v re . Kolozsvár 1914.
Fényképészek: (70 old.)

Barla Dénes. 
Csizhegyi Sándor. 
Drabán János. 
Dunky Elek. 
Dunky-Fivérek. 
Gárdi Imre.
Gottlieb Frigyes. 
Hock Lajos. 
Joanovics-Testvé re k. 
Ifj. Maksay László. 
Szigethi Margit.

Magyar u. 122.
Mátyás király tér 20. 
Petőfi u. 24.
Wesselényi Miklós u. 15. 
Mátyás király tér 10. 
Wesselényi Miklós u. 3. 
Wesselényi Miklós u. 7. 
Magyar u. 66.
Mátyás király tér 32. 
Ferencz József út 53. 
Monostori u. 4.



0866. E llen zék . Kolozsvár. 1914. július 8/151 sz.
Csak most vasárnap fejezték be a Bánk Bán film felvételeit, s tegnap már hoz
záláttak a második kolozsvári mozidráma elkészítéséhez (...) melyet Tóth Ede 
írt a „Tolonc”-ból. Ördög Sára szerepét Jászai Mari játssza, Mravcsák 
szerepében Szentgyörgyit láthatjuk (...). Az első felvonás felvételeit tegnap 
eszközölték a színkör mögötti moziszinpadon. Rendező: Kertész Mihály, a 
Kino Riport vállalat rendezője. A plein air felvételeket Torockón fogják 
eszközölni. (E llenzék , július. 13/155 sz. Torockón a felvételeket július 13-án 
kezdték el felvenni, m.s.cs.)

1916.

0867. E llen zék . Kolozsvár. 1916. április 4/3 sz. 4 old.
nn: Veress Ferencz halála.
Bartha Miklós utcai tuszkulánumában tegnap este egy érdekes múltú öregúr 
hunyta örök álomba szemét: Veress Ferencz, a színes fényképezés első magyar 
búvára, aki hosszas kísérletezés után figyelemreméltó eredményeket ért el 
ezen a téren (...)

0868. Újság. Kolozsvár. 1916. április 4/77 sz. 5 old. (kedd), 
nn: Egy érdekes kolozsvári feltaláló halála.
Csöndben élt közöttünk egy érdekes ember, Veress Ferenc fényképész és 
éppen olyan észrevétlenül, feltűnés nélkül távozott az élők sorából is, mint 
amilyen szerényen, visszavonultan meghúzódott kis Bartha Miklós utcai 
tuszkulánumában. Pedig valamikor valósággal forradalmat keltett a 
fényképezés világában, hogy az ismeretlen vidéki fotográfus előállt találmányá
val: a színes fényképezéssel. A fényképezés azóta nagyot nőt, éppen a 
kolozsvári fényképkiállítás dokumentálta, hogy szinte művészetszámba megy, s 
éppen a magyar feltaláló zsenialitásának a bizonysága, hogy a fényírás csecse
mőkorában állott elő felfedezésével. Akkoriban Kolozsvárt és az egész ország
ban felkapott divat volt a színes fényképezés, és ha Veress Ferencet a 
körülmények és az öregség meg nem gátolják, vagy ha megfelelő tanítványa 
akad, bizonyára nem marad el a találmány világsikere sem. így is kegyelettel 
jegyezhetjük fel a nevét, mint a modern fényképészet művészet egyik sokra 
hivatott úttörője. Az öregúr, aki felül volt a 80 éven, egy Bartha Miklós utcai 
telek hátsó részében eldugott házikójában élte nyugodt egyformaságban 
legutóbbi éveit. Alig mozdult ki otthonról, csak szenvedélyének, a spiritizmus- 
nak élt, emberek helyett a szellemekkel társalgóit. Dr. Veress Elemér egyete
mi tanár édesatyját, gyászolja az elhunytban.
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0869. E llen zék . Kolozsvár. 1916. április 8/2 sz. 3 old.
Peielle Róbert: Veress Ferenc.



1917.

0870. F o tó ip a r i É rte s ítő . Kolozsvárt. 1917.
Fotóipari értesítő.
Szerkeszti és kiadja: Kovács P. Fiai. Kolozsvárt, Mátyás király tér 4. Alapítási 
éve 1858.
Megjelenik negyedévenként. Fényképészeti cikkek árjegyzéke. 1916-1917 
évfolyam.
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Bogdán Ferenc Bolyai Farkas

A d le r  L eopo ld B arab ás M iklós



Kolozsvár, Apor ház, Békési József műterme 1850 u.

A kézdivásárhelyi Bogdán-féle műterem

A Horváth Fotószalon emlékkiállítása
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Ciehuslski Péter Pál Csonka Géza
fényképészeti műterme fényképészeti műterme

Csonka és Incze 
fényképészeti műterme

Dörschlag Károly



A Dunky fivérek műterme

Ferenczy Lukács

Egey István

Fischer Emil
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Gere István Glatz Theodor

Guggenberger Ida Gust Heinrich



Veress felvétele Hajós Jánosról Horváth Bálint, Horváth Béla, 
Horváth Elemér

Koller-műterem, Harmincad u. 4. 
Budapest, 1880 k.

Kornis Zsigmond sírja



Koller Károly, Budapest

Váróterem a Kossák-féle fényképészeti műteremben

Váróterem a Kossák-féle fényképészeti műteremben
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Kossák József fényképészeti 
műterme Temesvárott

Kováts István id.

ifj. Kováts István Ferenczy-Kováts féle műteremház 
Székelyudvarhelyen
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id. Kováts István sírja 
Székelyudvarhelyen

Orbán Balázs Mikó Imre
Veress Ferenc felvétele
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Gondy és Egey: Mezey Lajos



Mezey Lajos

Lojanek János, Nagyvárad



Paget János Paget János

Schuller József és Mysz (Victor) Atelier 
családja
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Schuller, Ludvig Friedrich

Szentkuty István, Pest
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Szabó Iván
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Sikó Miklós Szathmáry Papp Károly



Kolozsvár-Óvár, Tauffer-ház 
Tauffer Gyula műterme

Vastagh György Veress Ferenc



W eisz Hugó, A rad

id. Zeyk Miklós
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