ATELIERE FOTOGRAFICE TIMPURII LA ORADEA
(1852-1884)
de
LUCIA CORNEA

Pentru această primă fază a istoriei fotografiei orădene am considerat ca limite cronologice: pentru început - anul 1852, când este
datată prima dagherotipie cunoscută ca fiind produsă într-un atelier
orădean, iar pentru sfârşitul perioadei anul 1884, an în care îşi
incepe activitatea Fekete Sandor, pe care-l considerăm primul fotograf
:artist şi teoretician al fotografiei la Oradea.
Intre anii 1852-1862, cel puţin după datele deţinute până la ora
aceasta, atelierul Mezey Lajos a fost unicul atelier fotografic din
Oradea 1 .
Nu cunoaştem prea multe lucruri despre această fază a atelierului
Mezey: ce loc ocupa el în topografia locuinţei pictorului din strada
Kozep [azi str. Ep. Mihai Pavel] nr. 3, cum era amenajat, sau ce pondere a deţinut fotografia în această perioadă a vieţii lui Mezey. Cert
este că în anii '50 ai secolului trecut el nu s-ar fi putut întreţine doar
din fotografie, articol de lux pe care nu multă lume şi-l putea încă
permite. Cronologic, atelierul său rămâne oricum primul atelier fotografic orădean, dar se pare totuşi că în această fază timpurie el a produs destul de puţine fotografii, Mezey concentrându-se mai mult asupra
picturii.
In 18622 i s-a adăugat un al doilea atelier fotografic, cel al lui
Benedek M6r din strada Kapuczinus [azi str. General Traian Moşoiu]
nr. 76, iar câteva luni mai târziu cel de-al treilea - atelierul Lojanek
J<inos 3 • Acesta din urmă a devenit, în timp, unul din cele mai productive şi longevive ateliere fotografice orădene.
La început, atelierul Lojanek era situat în strada Kozep [azi
str. Episcop Mihai Pavel] la nr. 28, pentru ca în 1864 să se stabilească
în Fo utca [Strada Principală] la nr. 12 (pe locul actualei Agenţii de
Voiaj C.F.R.), iar câţiva ani mai târziu în Casa Karaguj, aflată la colţul
dintre străzile Fo utca [azi str. Republicii] şi strada Apacza [azi str. Moscovei], la nr. 14.
1

Lucia Cornea, !nceputurile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic
(1852); în Crisia, Oradea, 1993, p. 195-202.
2
La „Bihari Muzeum" din Berety6ujfalu, Ungaria se păstrează o fotografie
de nuntă datatii în acest an, inventariată în colecţia Altalânos tărtenelmi dokumentumok cu nr. IV.89.706.
3
Bihar, Oradea, 1863, nr. 14 (15 februarie).
orădean
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Fig. 1. P ORTRET DE BARBAT. Circa
.1865. Atelierul Mezey Lajos. Format
carte d e uisite. Colectia Muzeului Memo rial „Ady Endre" · din Oradea, nr.
inv. 2496/135.
(PORTRAIT D'UN HO MME)

Fig. 2. PORTRETUL LUI SZILAG YI
DOMOKOS. Circa 1865-1870. Atelierul Kăr o si şi Sztupa. Format cart e de
visi te. Colecţia lui Deri M u zeum din
Debrecen, Altalanos ti:irtenelmi adatta r, n r. inv. 87. 72.
(POR11RAIT DE SZILA GYI DOMOKOS),

In vara anului 1863, numărul atelierelor fotografice orăd ene a sp o::rit odată cu deschiderea atelierului Kiszel Istvan 4 • In anunţul referitor
la deschiderea noului atelier se specifica faptul că acesta îşi are sediul
«în curte.a Casinei Naţionale». Casina · Naţională a Com itatului Bihor
funcţiona la ora aceea în clădirea actualului Hotel Parc. O descrier~
din 1872 aminteşte existenţa în curtea pavată cu piatră de râu a Casinei
a unei clădiri cu înfăţişarea unui conac de ţară 5 • Probabil în această
clădire anexă îş i găsise loc şi atelierul fotografic. Atelierul Kiszel Istvan
a funcţionat până în 1870.
In 1864, după îndelungă chibzuinţă, aşa cum el însuşi o mărturi• I bidem , nr. 54 (5 iulie).
5
Peter I. Zolta n, Nagyv6.rad ep i teszeti emlekei a barokkt6l a szeceszi6ig, Edi.:.tura Convex, Oradea, 1994, p. 121.
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sea 6 , Mezey Lajos s-a hotărât să transforme fotografia în principalul
său mijloc de subzistenţă, fără a renunţa însă la pictură. Refăcând şi
actualizând dotarea atelierului său, el l-a transformat într-un atelier
fotografic comercial, destinat producţiei în serie pentru un public larg.
La această hotărâre a contribuit şi perioada de strâmtorare materială
pe care o traversa şi pe care n-o putea depăşi doar prin munca sa de
pictor. In acest scop, s-a aspciat cu prietenul său Kărăssy J6zsef, care
lucrase până atunci ca fotograf voiajor. Atelierul Mezey Lajos, în
noua sa formulă, s-a deschis la 1 decembrie 1864 7 •
Aproximativ în perioada 1865-1870 a funcţionat la Oradea atelierul Korosi şi Sztupa 8 • Nu cunoaştem amănunte despre acest atelier,
din a cărui producţie a ajuns până la noi, cel puţin până la ora aceasta,
o singură fotografie [vezi nota nr. 8]. Numele celor doi fotografi asociaţi
ne orientează însă spre anturajul fotografului Mezey. Korosi ar putea fi
fostul asociat al lui Mezey - Kărăssy J6zsef, iar Sztupa unul din membrii numeroasei familii macedo-române Stupag. In lipsa altor surse
documentare, acestea rămân însă doar supoziţii.
Dacă datele referitoare la atelierul K.orăsi şi Sztupa sunt la ora
aceasta extrem de puţine, în legătură cu alte ateliere fotografice dispunem de informaţii mult mai generoase. Interesantă şi complicată este,
de pildă, istoria atelierului fotografic situat la etajul casei Pollack 10
din strada Nagy Sandor [azi str. Aurel Lazăr] nr. 2. Începând din februarie 1871, când şi-a deschis acolo atelier Biersitzky J6zsef 11 , proprietarii s-au schimbat şi succedat rapid. Incă în acelaşi an, atelierul
a fost preluat de Rechnitzer Janos 12 , care s-a asociat în scurtă vreme
cu Knapp Mihaly, firma devenind Rechnitzer Janos es Tarsa [Rechnitzer Janos & Comp.]. La începutul anului 1872, Rechnitzer s-a despăr
ţit de Knapp, acesta din urmă păstrându-şi atelierul şi asociindu-se cu
Pelikan Karoly, pictor academist şi fotograf 13 .
Atelierul Pelikan K. şi Knapp M. a funcţionat astfel până în ianuarie 1873, când cei doi asociaţi s-au despărţit. De data aceasta cel care
a plecat a fost fotograful Knapp, atelierul funcţionând în continuare
doar sub numele de Pelikan K<iroly 14 •
Ceea ce se cere a fi remarcat imediat după această trecere în revistă este continuitatea atelierelor fotografice, continuitate care se extinde de multe ori pe perioade de zeci de ani. Fotografii erau în această
epocă nişte persoane extrem de mobile. Ei veneau, rămâneau sau pleu Mezey Andras, Szinyei Merse Pâl nagyvdradi mcsterc: Mezcy Lajos festomiivesz es fotogrâfus elete, miiveszete, Budapest, i996, p. 25.
7 Ibidem.
8
ln colecţia lui Deri Muzeum din Debrecen se află o fotografie datând din
această perioadă, produsă în atelierul Kărăsi şi S.;:tiipa (.\ltalanos tortenelmi adattar,
nr. inv. 87.72).
9
Câţiva membri ai familiei Stupa s-au fotografiat în atelierul Mezey l,ajos:

notarul Mihai Stupa şi soţia sa Leni, Etelka - soţia lui Teodor Stupa etc. (Mezey
Andrâs, op. cit., p. 49).
11
Azi dispărută.
11
Nagyv<irad, Oradea, 1871, nr. 36 (14 februarie).
1~ In colecţia Muzeului Memori~l ,.Ady Endrc" din Oradea cxi~tă o fotografe
din această fază a atelierului (nr. inv. 2496/14).
13
Nagyvârad, Oradea, 1872, nr. 39 (17 fcbr:.iaric).
14
Ibidem, 1873, nr. 17 (22 iauuarie).
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Fig. 3. PORTRETUL LUI PALI iERZS:E:BET. 19 noiembrie Hl69. Atelierul
L ojanek Janos. Format carte de visite.
C o lecţia

Muzeu.lui Memorial
„Ady
Endre" din Ora d_ea, nr. inv . 2196/7 .

(PORTRAIT DE PALI ERZSEBET)

-t

Fig. 4. PORTRET DE BARBAT. 187Î.
Atelierul Rechnitzer Jcinos. Format
carte de visite. Colecţia Muzeului Memorial „Ady Endre" din Oradea, n r .
inv. 2496/14.
(PORTRAIT D'U N H OMME)

cau , în funcţi e de cum r e uşeau s ă se realizeze, m a terial sau profesional
Atelierel e însă , odată dotate cu cele necesar e şi mai ales dacă avea u•
un vad comercial bun şi o 9lientelă st a tornică, treceau de la un proprietar la altul, uneori pe perioade îndelungate.
Exemplele sunt numeroase. Mezey Lajos şi-a pă strat atelierul pân (t>
în decembrie 1874, când l-a închiriat (mai târziu vândut) fotograful ui·
budapestan Decsey Ede 15 . Denumirea a telierului Decsey a apărut (atâ l
pe fotografiile produse, cât şi în presă) în două feluri: atât cu numelcDecsey Ede, cât şi cu numele Decsey Ilka. Coincid enţa de num e din
al doi_lea caz cu acela al fiicei mai m ar i a lui Mezey n e î ndeamnă să-.
ne gândim la eventualitatea unei că s ăto rii a aces teia cu fotografu l
Decsey şi astfel la moşteni rea- a telierului ş i profesiei tată lu i ei. Pân ăi
1
~

Mezey Andras, op. cit., p. 28.
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Fig. 5. PORTRET DE BARBAT. rn-11872. At~lierul Rechnitzer Janos es
T cirsa. Format carte de visite. Colec-

Fig. G. PORTRETUL LUI M'ILE JOZSEF DIN- BORŞ. 187•3. Atelierul Pelikcin K. şi Knapp M. Format carte d e

ţ ia

vis ite.

Muzeului Memorial

„Ady Endre"

din Oradea, nr. inv. 2496/15.
(POR'I1RAIT D'UN HOMME)

Colecţia
Muzeului Memorial
.,Ady Endre" din Oradea,

nr. inv. 2496/140.
(PORTRAIT DE MILE JOZSEF
DE BORŞ)

Ja descoperirea unor date biografice certe, aceasta rămâne însă doar
ipoteză . In martie 1884, atelierul Decsey Ilka a fost cump ărat de
Fekete Sandor 16 , care l-a continuat până în perioada interbelică .
Atelierul Benedek M6r a funcţionat până în perioada interbelică
~ub aceeaşi firmă şi în ace laş i local, în care, de altfel, funcţion a un
atelier fotografic şi în 1945 17 •
Atelierul Lojanek a fost , de asemenea, aşa cum am mai a mintit,
unul din cele mai longevive ateliere fotografice orăde ne . Fotografu l

-0

16
17

Fenykepeszeti Lapok, Cluj, 1884, nr . 3 (m artie), p. 59.
Este vorba de atelierul Gcispcir Foto (Uj Elet, Oradea, 1945, 23 ianuarie, p . 4) .
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F :g. 7. a.) POR'fRiT DE MIREASA. 1874-1875 . Atelierul Decsey Ede. Form at cartede visite. Colec ţia Muzeului Memorial „Ady Endre" din Oradea, in v. 2496/12.

..
(PORTRAIT D'UNE JEUNE MARI:E:E)
b.) Verso-ul fotografiei, d in care rezultă că Decsey Ede preluase de curând'
atât atelierul budapestan, cât şi pe cel orădean .

Lojanek Janos a murit în 1877 18 , d ar ateli erul, fiind deja o firmă cu
tradi ţie şi a preci a tă, a continuat tot sub acest nume pâ n ă după 1915Kiszel Istvan, la rândul să u, în momentul în care şi-a deschis atelierul în 1863, preluase un atelier deja existentrn.
Despre succesiunea rapidă a seriei de firme Biersitzky- Rech-,nitzer-Knapp-:-Pelikan în atelierul din casa Pollack am amintit deja.
Istoria acestui atelier ne aduce din nou în atenţie aspectul mobilităţii
d eosebite a fotografilor, care se asociau, se d espărţeau, se mutau în
permanenţă . Unii deschideau, dup ă cum am văzut, ateliere-filiale în alte
localităţi; în sezonul estival se d eplasau în localităţile b alneare la modă
etc. Astfel , unul din primii proprietari ai atelierului amintit, Rechnitzer
18

iv

18GJ,

Nag yvcirad , Or adea, 187î, nr. 11 3 (1 7 m :il), p . 3.
«Preluând ate lier.u l fotograf ic e.rist ent î n curtea Casin ei Naţ:o :wlc» (B ihar.

_n:·, 5'1, 5 iuLe) .
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Janos, după plecarea sa de la Oradea, s-a îndreptat spre sudul Ungariei
şi Voivodina, deschizând ateliere la Szeged, Pancevo şi Novisad.
Un alt caz este cel al lui Pelikan Karoly. In 1883 încă mai existau
aşa-numiţii «fotografi voiajori», printre care era amintit şi Pelikan
Karoly 20 . Aceasta înseamnă că la acea dată el abandonase atelierul
orădean. S-ar putea să se fi stabilit în cele din urmă la Diosig, unde
exista în jurul anului 1890 un atelier Karolyi şi Pelikan 21 •
Vom încerca să analizăm în continuare în ce consta oferta acestor
ateliere fotografice.
Din prima fază a atelierului Mezey Lajos (1852-1864), s-au mai
păstrat până în zilele noastre doar 11 imagini fotografice 22 , dintre care
cinci dagherotipii şi şase fotografii propriu-zise, lucrate prin procedeul cu colodiu umed. Opt din cele 11 imagini cunoscute reprezintă
membri ai familiei, doar trei fotografii reprezentând persoane străinP
de familie.
Pentru atelierele din anii '60-'70 ai secolului trecut, prima constatare care se impune este aceea că rentabilitatea lor era susţinută în
primul rând de portrete. Datorită perfecţionării tehnicii fotografierii
(tre-cerea de la dagherotipie la procedeul cu colodiu umed), atelierele
fotografice erau acum capabile să producă mai multe fotografii într-un
ti_mp determinat, lucru care s-a reflectat în scăderea preţului lor_
A apărut astfel posibilitatea ca şi oamenii cu mai puţină dare de mână
să-şi poată imortaliza chipul. Pe măsura trecerii anilor, cererea dP
portrete a devenit din ce în ce mai mare. Aşa cum observăm şi djn
fotografiile rămase de pe urma atelierelor fotografice orădene amintite mai sus, dintre portrete, ponderea cea mai mare o deţinea portretul format carte de visite, pe locul al doilea situându-se formatul

cabinet portrait.
In plus faţă de portretele solicitate de comanditari, fotografii veşi ei spre
personalităţi, de

neau

public cu oferta lor: portrete de actori de succes, de
oameni ai momentului. Astfel, în 1870, Mezey oferea
pentru vânzare portretul comitelui suprem de la 1848 al Bihorului Bei:ithy Odi:in, reprodus de pe placa de sticlă originală prelucrată de
scriitorul francez Victor Hugo în insula Jersey, unde ambii oameni
politici se aflau în exil 23 . La rândul său, îndată după ce a preluat atelierul de la Mezey, fotograful Decsey Ede s-a grăbit să realizeze, pentru
sporirea veniturilor atelierului, o serie de portrete ale unor actori cunoscuţi24. Un exemplu pentru faptul că fotograful profesionist, la fel
ca şi ziaristul, trebuia să fie întotdeauna la curent cu «subiectele caldP-•
aflate în centrul atenţiei publicului, îl oferea în 1883 atelierul Lojanek,
2

° Fenykepeszeti

Lapok, Cluj, 1883, nr. 2 (februarie), coperta 3.
La Legujabbkori Torteneti Muzeum - fenykeptâr din Budapesta se păstrează
un portret de femeie provenind din acest atelier şi datat aproximativ în jurul anului 1890.
2Z Mezey Andras, op. cit., p. 46.
2:1 Ibidem, p. 26.
24
_
Szakâcs Margit, Magyarorszăgi Fenykepeszek es Fenykepesz Mutermelc
(1840-1920), în A Magyar Munkăsmozgalmi Mitzeum Evkonyve. 1983, Budapest, 1984.
p. 12.
21
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punând în vânzare, pentru doar 30 de creiţari (preţ mic la ora aceea
pentru o fotografie), portretul tâlharului şi criminalului Sponga Pal25 •
In ce priveşte tehnicile speciale, singurul fotograf care le-a practicat în această perioadă timpurie a fost Lojanek, cu portrete realizate
pe email încă de la începutul anului 186326 •
Doar puţini fotografi orădeni din această perioadă şi-au încercat
forţele cu fotografieri exterioare peisaje sau vederi din oraş - , şi
aceasta doar după 1870, după ce s-a pus la punct tehnica de fotografiere
prin aşa-numitul procedeu uscat, care permitea pregătirea prealabilă
a plăcii fotosensibile, fără a mai fi necesară deplasarea la locul fotografierii a unui întreg arsenal de mijloace în vederea pregătirii ad hoc
a plăcilor.
De la Mezey Lajos se păstrează până astăzi opt fotografii realizate
în exterior, dintre care două datate în 1873. Astfel, de la fereastn1
atelierului său a prins în obiectiv vechea reşedinţă a Episcopiei GrecoCatolice, părţi din Piaţa Mică [astăzi Piaţa Unirii], precum şi curtea
propriei sale case. A mai fotografiat Cetatea şi o panoramă a oraşului
Oradea 27 •
Principalul atelier concurent, Lojanek Janos, începuse şi acesta
încă din 1872 fotografierea unor pieţe şi clădiri din oraş în vederea
multiplicării şi comercializării lor prin Librăria „Hilgel Ott6" 28 • Dintre
ofertele aduse la cunoştinţa publicului în această perioadă ne atrage
atenţia o panoramă a oraşului Oradea văzut de pe dealul Calvaria 29 .
Preţurile acestor fotografii variau în funcţie de mărimea fotografiei şi
de valoarea forintului. In 1872 de pildă Lojanek vindea o fotografie
format mic cu 40 de creiţari (în 1882 preţul crescuse deja la dublu),
iar doi ani mai târziu Decsey Ede comercializa panorama oraşului
Oradea în format mare la preţul de 4 forinţi 30 • 1n curând, un loc de
predilecţie pentru fotografieri exterioare au devenit şi Băile Szent
Laszlo [mai târziu Băile Episcopeşti] 31 •
Lucrările mai deosebite executate de fotografi erau expuse în vitrine
exterioare fixate pe zidul casei care adăpostea atelierul sau în imediata
lui vecinătate. De pildă, vitrina atelierului Decsey Ede era fixată ...pe
colţul clădirii reşedinţei episcopale»32 • Fotograful Lojanek îşi amenajase vitrina în faţa casei sale, expunând mai ales portrete şi fotografii
de grup 33 •
Nu toate atelierele fotografice aveau vitrine proprii. Foarte uzitată
a fost în epocă expunerea fotografiilor în vitrinele unor negustori sau
2

Nagyvarad, Oradea, 1883, nr. 82 (10 aprilie).
Bihar, Oradea, 1863, nr. 14 (15 februarie).
Mezey Andras, op. cit., p. 50.
28
Nagyvarad, Oradea, 1872, nr. 203 (5 septembrie).
2
" Ibidem, nr. 196 (28 august).
au Szakacs Margit, op. cit., p. 12.
-s

2t1
27

31
Există, în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, o imagine realizată
în această staţiune balneară de către atelierul Decscy J., în jurul anului 1880 (Secţia
de istorie, nr. inv. 8106).
32
Este vorba de vechea reşedinţă episcopală greco-catolică, cu faţada principală
spre actuala Piaţa Unirii. In 1879, vitrina a fost spartă de un grup de cheflii nocturni, după care fotograful a primit găzduire pentru produsele sale în vitrina biroului
2ditorial al ziarului Nagyvarad (Bihar, Oradea, 1879, nr. 105, 6 mai, p. 3).
33
Nagyvarad, Oradea, 1874, nr. 51 (4 martie).
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ale unor librari. Este vorba mai ales de imaginile de interes general,
cum ar fi străzi, pieţe şi clădiri mai importante din oraş:14 • In 1882,
atelierul Lojanek, vecin cu magazinul cunoscutului negustor Huzella,
expunea în vitrina acestuia imagini din Oradea35 • Acest atelier folosise
în anii anteriori, cum am amintit mai sus, Librăria „Hilgel Ott6" pentru a-şi comercializa produsele.
Despre înfăţişarea şi organizarea atelierelor fotografice orădene din
anii '60-'70 nu cunoaştem astăzi prea multe lucruri. In cele mai multe
cazuri au ajuns până la noi aprecieri generale de genul «luxos aranjat»
(atelierul Biersitzky) sau «cu rost şi cu bun gust» (atelierul Mezey).
Atelierele fotografice timpurii foloseau numai lumina naturală38 •
de aceea era necesar să aibă geamuri mari. Ele erau situate de multe
ori la etaj (vezi atelierul din Casa Pollack şi atelierul Lojanek), pentru
ca pătrunderea luminii să nu fie împiedicată de vegetaţie sau de alte
construcţii din apropiere. Intensitatea luminii era reglată cu ajutorul
unor transparente dintr-un material subţire montate la ferestre.
Din corespondenţa fotografului Mezey, păstrată de urmaşi, aflăm
amănunte în legătură cu organizarea atelierului său. În vederea dotă
rii lui la nivelul cerinţelor, fotograful s-a deplasat în februarie 1864
la Viena, călătoria având ca rezultat dobândirea de «cunoştinţe mai
largi în domeniu,... El· a modificat şi reconstruit apoi o parte a casei
sale, afectând atelierului fotografic un salon cu geamuri mari de sticlă,
cu expunere nordică, săli de primire şi un laborator, precum şi «micile
camere obscure necesare»31 •
Personalul care lucra în atelierele fotografice orădene din această
perioadă este şi el destul de sumar cunoscut. Era, desigur, în primul
rând fotograful, care, în cele mai multe cazuri, era şi proprietarul atelierului. Unii fotografi îşi permiteau să angajeze şi câte un ajutor,
precum şi retuşori, aceştia din urmă atât pentru negative, cât şi pentru imaginile pozitive. Munca retuşorului era destul de complexă, mergând de la corectarea unor contururi, până la pictarea fundalului.
De aceea, retuşorii calificaţi şi cu experienţă erau apreciaţi, dar totodată şi destul de greu de găsit.
In 1882, atelierul Decsey llka (succesor al atelierului Mezey Lajos)
dădea anunţuri repetate în Fenykepeszeti Lapok din Cluj 38 pentru
angajarea unui retuşor de negative. Repetarea anunţului în mai multe
numere ale acestei publicaţii profesionale însemna că personalul calificat pentru această meserie nu se găsea chiar atât de uşor.
Unii fotografi proprietari de ateliere în Oradea au avut ateliere
şi în alte localităţi, de multe ori fiind destul de greu de stabilit care
era atelierul principal şi care atelierele-filiale, sau care a fost ordinea
cronologică a înfiinţării acestor ateliere. Despre Decsey Ede se ştie de
3-1 Atelierul Decsey Ede aducea în 1881 la cunoştinţa publicului, în presa locală,
oferta sa de vederi din Oradea (Nagyv6.rad, Oradea, 1881, nr. 241 (22 octombrie).
a:; Ibidem, 1882 nr. 102 (4 mai).
rn Atelierul Kis.?el Istvan era deschis în luna iulie între orele 9-17 (Bihar,
Oradea, 1863, nr. 54, 5 iulie).
ri Mezey Andras, op. cit., p. 25.
:~ Fenykepeszeti Lapok, Cluj, 1882, nr. 2 (februarie), coperta II.
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pildă că, după o primă perioadă de activitate ca fotograf voiajor:w„
a întemeiat în 1870 un atelier fotografic la Budapesta, extinzându-se
apoi cu ateliere-filiale şi în alte oraşe mai mici ale Ungariei - H6dmezovasarhely, Nagykanizsa şi Szentes 40 . In orice caz, susţinerea în
paralel a mai multor ateliere în localităţi diferite însemna atingerea
în prealabil a unui anumit standard material necesar extinderii. Lărgi
rea ariei de cuprindere a publicului aducea ulterior un spor al rentabilităţii întregii întreprinderi.
ln mod firesc, se ajunge şi la întrebarea: ce s-a mai păstrat până
în zilele noastre din producţia acestor ateliere . fotografice timpurii?
tn mod sigur, piese deosebit de interesante se mai găsesc încă în arhive
de familie şi în colecţii particulare. Acestea ajung însă cu greu şi de
multe ori doar întâmplător la îndemâna cercetătorului.
Există însă, din fericire, instituţiile specializate, muzee şi biblioteci, din ţară şi din străinătate, în păstrarea cărora se află astfel de
fotografii şi care oferă posibilitatea studierii şi publicării lor.
Din producţia atelierului Mezey Lajos am reuşit să identificăm
până acum 117 fotografii din perioada de după 1864. Dintre acestea,
110 sunt portrete şi doar şapte reprezintă rezultatul unor fotografieri
în exterior (imagini din Oradea). Ca loc de păstrare, covârşitoarea majoritate (102 bucăţi) se află în arhive de familie, iar din punct de vedere teritorial, cunoaştem până la ora aceasta doar două· portrete
c1flate pe teritoriul României, respectiv în colecţia Muzeului Memorial
„Ady Endre" din Oradea 41 . Restul fotografiilor provenite din atelierul
Mezey se află pe teritoriul Ungariei, în arhive de familie, precum şi
la muzee şi biblioteci din Budapesta, Debrecen şi Kecskemet.
Din atelierul succesor, Decsey Ede, am identificat până la ora
aceasta cinci fotografii, exclusiv portrete, dintre care trei aflate în
colecţia Muzeului „Ady Endre". Din faza Decsey Ilka a atelierului au
rămas piese ceva mai numeroase (15), dintre care cele mai multe aflate
în colecţia Muzeului „Ady Endre« şi în colecţia lui „Deri" Muzeum din
Debrecen. Ca imagini, din producţia acestui atelier se remarcă două
vederi din Băile Episcopeşti, dintre care una aflată în colecţia Muzeului
Ţării Crişurilor.

Atelierele foarte productive şi longevive, cum a fost atelierul Lojanek, au lăsat în urma lor relativ multe fotografii, chiar din această
perioadă timpurie. O fotografie Lojanek, chiar din anii '60-'80, nu
reprezintă o raritate sau o excepţie. Numărul celor identificate de noi
până acum se apropie de 50 42 , printre păstrătorii actuali pe primele
două locuri aflându-se Muzeul „Ady Endre" din Oradea şi Legujabbkori
Torteneti Muzeum - fenykeptcir din Budapesta.
In schimb, din producţia timpurie a atelierului Benedek Mor am
găsit o singură fotografie, deja amintită, aflată în colecţia lui Bihari
39 In 1862 era semnalat ca fotograf voiajor în trecere prin Arad (Mikl6si-Sikes Csaba, Adatok az erdelyi f enykepezes tortenetehe.c, în Fot6muveszet, Budapest,
1990, nr. 3/4, p. 27).
40
Szakacs Margit, op. cit., p. 12, 23, 45.
41
Nr. inv. 2496/135 şi 2496/136.
42
Reamintim că este vorba de fotografii executate până la 1884.
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Muzeum din Beretty6ujfalu, Ungaria 43 • Dacă din producţia acestui atelier longeviv au rămas piese atât de puţine din perioada sa timpurie,
cu atât mai firesc pare faptul că din atelierele cu viaţă scurtă, uneori
de numai câteva luni, care au avut o producţie totală incomparabil
mai mică, piesele rămase până astăzi le putem considera adevărate
rarităţi. Este cazul firmelor găzduite de atelierul din Casa Pollack.
Astfel, din atelierul Biersitzky, n-am avut până acum posibilitatea de
a vedea nici o fotografie în original44 • Din faza Rechnitzer Janos ne-a
stat la dispoziţie un singur portret, aflat astăzi în patrimoniul Muzeului
„Ady Endre"45• Din atelierul Rechnitzer Janos es Tarsa [Rechnitzer
Janos & Comp.], aceeaşi instituţie deţine două portrete46 , singurele pe
care le putem, de altfel, semnala în acest stadiu al cercetării. Cu atelierul Pelikan K. şi Knapp M. posteritatea a fost ceva mai generoasă;
am identificat până la ora aceasta nouă fotografii aflate în păstrarea
unor muzee din România şi Ungaria, dintre care majoritatea în deja
amintita colecţie a Muzeului „Ady Endre". In patrimoniul său se află,
de altfel şi singurele trei portrete pe care le cunoaştem până acum
ca provenind din atelierul Pelikan Karoly.
Piese puţine s-au păstrat şi din atelierele Kiszel Istvan (cunoaş
tem şapte fotografii, toate aflate în muzee din Ungaria, dintre care
trei portrete la „Deri" Muzeum - Debrecen) şi Kărăsi şi Sztupa (un
portret aflat la Debrecen şi piese semnalate la Kecskemet).
In încheiere, putem afirma că istoria fotografiei orădene în perioada de care ne ocupăm a urmat cursul firesc al lucrurilor, cunoscut
pe plan european: creşterea puternică a numărului fotografilor începând din jurul anului 1860 şi scăderea în paralel a preţului fotografiilor (atât ca urmare a creşterii ofertei, cât şi prin descoperirea unor
procedee tehnice care au sporit semnificativ productivitatea), având
drept consecinţă creşterea corespunzătoare a numărului comanditarilor.
Este epoca în care fotografia devine cu adevărat o activitate aducătoare
de venituri.
Unele ateliere fotografice orădene au fost recunoscute pentru
profesionalismul lor încă din epocă de către confraţii de breaslă.
In 1882, în Fenykepeszeti Lapok de la Cluj, Veress Ferenc întocmise
o listă a «fotografilor cunoscuţi». Printre aceştia figurau şi orădenii
Decsey Ede şi Lojanek Janos. Atelierul acestuia din urmă întrunea şi
aprecierile presei locale, care era de părere că «poate concura cu multe
ateliere din capitală»41 •
Cu titlu orientativ, amintim în încheiere că în aceeaşi perioadă
situaţia atelierelor fotografice din oraşele similare ca mărime din ime43

Fotografii provenind din acest atelier sunt semnalate

şi

la Kecskemet (Ma-

gyar Fotografiai Muzeum), dar nu am avut posibilitatea până la această oră de a
verifica din ce perioadă sunt.
44 Fotografii provenind din acest atelier sunt semnalate la Kecskemet (Magyar
Fotografiai Muzeum).
45

46

47

Nr. inv. 2496/14.
Nr. inv. 2496/15 şi 2496/209.
Este vorba de Budapesta (Nagyv6.rad, 1874, nr. 51, 4 martie).
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diata apropiere a Oradiei era următoarea: în timp ce la Oradea numă
răm în acest răstimp 12 firme, la Arad au funcţionat 17, la Cluj 8,
la Zalău - 2, la Satu Mare - 8 şi la Debrecen - 848 •

PREMIERS ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES A ORADEA (1852-1884)
(Resume)

Pour cette premiere phase de la photographie d'Oradea, l'auteur considere
comme limites chronologiques: pour le commencement - l'annee 1852, ou l'on date
Ia premiere daguerrotypie connue comme produite dans un atelier d'Oradea, et pour
la fin de la periode - l'annee 1884, annee du debut de l'activite de Fekete Săndor,
que l'auteur considere le premier photographe artiste et theoricien de la photographie ă Oradea.
Entre 1852-1862, au moins selon Ies donnees detenues jusqu'ă ce moment.
!'atelier Mezey Lajos fut l'unique atelier ohoto~aphique ă Oradea. Apres 1860,
d'autres ateliers se sont ajoutes ă celui-ci: Benedek Mor (1862), Lojanek Janos (1863),
Kiszel Istvan (1863), Korosi et Sztupa (environ 1865), Biersitzky J6zsef (1871), Rechnitzer Janos (1871), Rechnitzer Janos es Tarsa [Rechnitzer Janos & Comp.] (1871),
Pelikan K. et Knapp M. (1872), Pelikan Karoly (1873) et Decsey Ede (plus tard Decsey llka) en 1874.

Ce qui est ă remarquer apres ce passage en revue, c'est la continuite des ateliers
photographiques, qui s'etend quelquefois sur dizaines des annees. Une fois ayant
la dotation necessaire et surtout un lieu favorable et une clientele fidele, Ies ateliers,
quoiqu'ils changeaient de proprietaires, fonctionnaient pendant de tres longues
periodes. Beaucoup de photographes ouvraient des ateliers-philiales en d'autres
localites.
Pour Ies ateliers. des annees '60-'70 du siecle passe, la premiere constatation
qui s'impose est que leur rentabilite etait soutenue premierement par les portraits.
En plus des portraits sollicites par Ies commanditaires, Ies photographes venaient,
eux aussi, vers le public avec leur offre: Ies portraits des acteurs de succes, des
personnalites, des gens du moment.
En ce qui concerne Ies techniques speciales, le seul photographe qui Ies a pratiquees â Oradea â cette epoque precoce fut Lojanek, avec des portraits sur email,
dejâ depuis le debut de l'annee 1863.
Peu de photographes d'Oradea de cette epoque se sont confrontes avec la
photographie exterieure - des paysages ou des vues de la ville - et seulement
apres 1870. De Mezey Lajos on garde jusqu'â aujourd'hui, huit photographies realisees en exterieur, dont deux datees en 1873. Selon Ies informations detenues, le
principal atelier concurrent, Lojanek Janos, avait commence, lui aussi, dejă depuis
1872, ă photographier certains places et edifices de la viile, en vue de Ies multiplier et de Ies commercialiser.
L'ouvrage s'occupe ensuite de !'aspect et de l'organisation des ateliers photographiques, du personnel qui y travaillait, pour passer â la fin en revue ce qui est
reste jusqu'â nos jours de Ia production de ces ateliers, soit dans des collections
privees, soit dans les institutions specialisees - musees et bibliotheques - du
pays et de l'etranger.
Pour conclure, l'auteur croit pouvoir affirmer que l'histoire de la photographie
d'Oradea, ă l'epoque dont on s'occupe, a suivi le cours naturel des choses, connu
sur plan europeen: la forte croissance du nombre des photographes depuis environ 1860 et la baisse, parrallelement, du prix des photographies (tant ă la suite de
la hausse de l'offre, que par la decouverte des nouveaux procedes techniques qui
ont fait croitre la productivite), ayant comme consequence l'accroissement correspondant du nombre des commanditaires. C'est l'epoque â laquelle la photographie
devient une veritable activite porteuse de revenus.
Certains photographes d'Oradea furent reconnus pour leur professionnalisme
parmi leurs confreres.
.a

Szakâcs Margit, op. cit.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

