VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE DIN ORADEA.
ATELIERUL LOJANEK JÂNOS ŞI ATELIERELE SUCCESOARE
de
Lucia Cornea

După

datele cunoscute până la ora aceasta, Lojanek Janos ( 1814 - 1877)
a fost, în ordine cronologică, cel de-al doilea fotograf din Oradea, după Mezey
Lajos. Atelierul său funcţiona deja la începutul anului 1863 1 •
La început, atelierul Lojanek era situat în strada Kozep [azi str. Episcop
Mihai Pavel] la nr.28 2 , pentru ca în 1864 să se stabilească în Fo-utca [Strada
Principală] la nr.12, în Casa Sa/rad [astăzi dispărută], unde se afla şi locuinţa
fotografului.
Ca şi în cazul celorlalte ateliere fotografice timpurii, ponderea covârşitoare
a producţiei atelierului Lojanek au constituit-o portretele. Curând după 1870, acesta
a început însă să-şi diversifice producţia, fotografiind pieţe şi clădiri din oraş în
vederea multiplicării şi comercializării imaginilor3 . Preţul unei fotografii era relativ
mic, de doar 40 de creiţari. La sfârşitul lui august 1872, fotograful realizase, de
pildă, o panoramă a oraşului Oradea văzut de pe dealul Calvaria [locul unde se află
astăzi restaurantul cunoscut sub numele de Ciuperca] 4 • Din păcate, în colecţiile de
fotografii consultate n-am întâlnit nici una din aceste vederi timpurii. Pentru a-şi
comercializa produsele, Lojanek a folosit iniţial Librăria Huge/ Ott6 5 , situată în
apropierea atelierului său, pe Strada Principală [actuala str. Republicii]. Aceste
fotografii cu imagini din Oradea, realizate pentru vânzare, le putem considera şi ca
precursori timpurii ai cărţilor poştale, având de-a face aici cu două elemente ce
caracterizează cartea poştală ilustrată de mai târziu: producerea în serie a aceleiaşi
imagini şi comercializarea ei printr-o librărie. Mai lipsea un singur element:
reproducerea imaginii pe un carton special imprimat, care să faciliteze expedierea
prin poştă.

Bihar, 1863, nr.14, 15 februarie. În vara aceluiaşi an s-a deschis încă un atelier fotografic în
Oradea, cel al lui Kiszel Istvan, în curtea Casinei Naţionale (Ibidem, nr. 54, 5 iulie).
2
Menţionăm că numerele caselor la care se face referire în această lucrare sunt numerele
corespunzătoare epocii respective. Casa de la nr. 28 era ultima de pe partea stângă a străzii
(Plan oraş 1859).
3
Nagyvarad, 1872, nr.203, 5 septembrie
4
/bidem, nr.196, 28 august
5
/bidem, nr.203, 5 septembrie
1
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În 1874, fotograful îşi amenajase deja o vitrină proprie, în faţa casei sale,
expunând mai ales portrete şi fotografii de grup 6 •
Lojanek a fost printre primii fotografi din Oradea care au folosit şi tehnici
speciale. Încă de la începutul anului 1863 el realiza portrete, mai ales feminine, pe
email, « ... în cea mai nouă manieră pariziană» 1 , după cum suna reclama.
Despre atelierul său presa vremii scria în 1874 că «poate concura cu multe
ateliere din capitală», ceea ce nu însemna puţin lucru, cunoscute fiind numărul
mare şi eleganţa atelierelor fotografice budapestane la ora aceea 8 • Cu toate acestea,
aranjamentul interior al atelierului ne rămâne practic necunoscut. Doar unele piese
de mobilier şi câteva obiecte folosite la regia unor portrete mai sunt vizibile din
vechile fotografii. Mobilierul care se poate observa este cel obişnuit (Fig. I O), folosit
în epocă de toate atelierele fotografice mai importante. Sunt piese eclectice, care,
alături de fundalul pictat, balustrade, draperii, covoare, vase cu flori etc., dau
împreună impresia unui interior clasicizant. Există şi unele elemente care ţin de
adevărata butaforie, cum este, de pildă, o stâncă confecţionată din gips, vizibilă pc
una din fotografii 9 , databilă în jurul anului 1870. Ceva mai mult din decor se observă
într-o altă fotografie, datată 1879 (Fig. l )10. De notat că ambele fotografii amintite
sunt fotografii de copii, în cazul cărora se urmărea de multe ori redarea unui decor
naturalist.
Fotograful Lojanek Janos a murit la 15 mai 1877, «după o scurtă şi
chinuitoare boală de stomac şi lobul ficatului» 11 , fiind, cu foarte multă
probabilitate, victima propriei sale profesii, cunoscute fiind efectele nocive ale
substanţelor chimice folosite de fotografi asupra organismului, cu deosebire asupra
sistemului digestiv 12 •
Era un personaj cunoscut în oraş, putem afirma chiar o adevărată
personalitate a vieţii sociale şi culturale orădene. Cunoscut ca un om simpatic,
blând şi muncitor, iubea oamenii şi oamenii îl iubeau. Pe lângă faptul că era unul
din cei mai apreciaţi fotografi din Oradea, era şi amator de muzică. La înmormântarea
lui (în cimitirul Olosig) a participat însuşi primarul oraşului, Sal Ferencz, precum
şi deputatul local 13 •
Fotograful Lojanek nu a avut, probabil, urmaşi direcţi. Astfel, în legătură
cu succesiunea atelierului, putem face doar supoziţii. De funeralii s-a ocupat o nepoată
6

Ibidem, 1874, nr.51, 4 martie
Bihar, 1863, nr.14, 15 februarie
8
Nagyvarad, 1874, nr.51, 4 martie
9
Colecţia Muzeului Memorial Ady Endre din Oradea, nr. inv. 2496/6
10
Colecţia Fototecii Istorice a Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, nr. inv. 91.l 05 l
11
Nagyvarad, 1877, nr.113, 17 mai, p.3
12
F.-C., 1926, nr.I, p.4
13
Nagyvarad, 1877, nr.114, 18 mai
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a sa, văduva lui Eduard Schmarda • Atelierul a continuat să funcţioneze şi după
moartea fotografului, sub acelaşi nume. Nu ştim cine s-a ocupat de el din punct de
vedere profesional în perioada 1877-1884.
Ştim însă că în 1884 conducătorul atelierului era fotograful Herman
15
Schleif •
După moartea lui Lojanek, atelierul s-a mutat în Casa Karaguj [astăzi
dispărută], aflată la colţul format de străzile Fo-utca [azi str. Republicii] şi strada
Apâcza [azi str. Moscovei], la nr.14. În jurul anului 1890, adresa atelierului figura
în Bemer ter [azi Piaţa Regele Ferdinand] nr.12 [pe locul actualei Agenţii de Voiaj
C.F.R., la etaj] (Fig.2).
Vecin cu magazinul cunoscutului negustor Huzella, în 1882 atelierul Lojanek
expunea în vitrina acestuia imagini din Oradea 16 , foarte căutate mai ales în sezonul
estival. Ele începuseră să fie produse în cantităţi din ce în ce mai mari, preţul lor
variind între 80 de creiţari şi un forint. În vara următoare, atelierul anunţa că a pus
în circulaţie o nouă serie de astfel de vederi, de mărimea unui portret, pe care
cumpărătorii le puteau găsi în librăriile din oraş 17 • Un exemplu pentru ilustrarea
ideii că fotograful profesionist, la fel ca şi ziaristul, trebuia să fie întotdeauna la
curent cu subiectele la ordinea zilei, ni-l oferă atelierul Lojanek, care punea în
vânzare, tot în 1883, portretul tâlharului şi criminalului Sponga Pâl 18 la preţul modic
de doar 30 de creiţari.
Acest atelier a fost printre primele din Oradea care au executat fotocopii
după documente 19 (Fig.3). În ce priveşte cartoanele special imprimate folosite în
această perioadă, ştim că în jurul anului 1877 atelierul Lojanek îşi lucra cartoanele
la Leopold Turkel din Viena, în 1879 la firma F. Brunck Sohne din Niimberg, pentru
ca în jurul lui 1890 să folosească serviciile firmelor vieneze Bondy Szigm. şi Kiihle
&Miksche.
Datorită diversificării subiectelor fotografiate, în dotarea atelierului au apărut
unele elemente practice, cum era panoul de pânză colorată, folosit ca fundal atunci
când erau fotografiate obiecte singulare - obiecte de artă, piese arheologice etc. 20
14

14

/bidem, nr.113, 17 mai, p.3. La 1896 este semnalată o anume Maria Smârda ca fotograf
profesionist în Oradea. În lipsa altor informaţii, dată fiind coincidenţa de nume, să fi fost
vorba oare de o persoană din aceeaşi familie? (F.Zs., p.246).
15
Nagyvarad, 1884, nr.161, 13 iulie, p.3
16
/bidem, 1882, nr. I 02, 4 mai
11
/bidem, 1883, nr.196, 23 august
18
/bidem, nr.82, 10 aprilie
19
Fotocopii după documente medievale, produse în atelierul Lojanek, se află în colecţia
Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, nr. inv. 1004, passim.
20
Vezi fotografie Lojanekîn colec~a Sec~ei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, nr. inv. 846

n.
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În ce priveşte participarea la expoziţii, atelierul Lojanek a expus în cadml
de la Budapesta, din 1885 21 , fiind distins cu diplomă de merit.
Pentru această expoziţie, atelierul primise comandă să întocmească şi un album cu
imagini de port popular şi industrie casnică ţărănească din comitatul Bihor22 , album
care are pentru istoricii şi etnografii de astăzi o excepţională însemnătate documentară.
Acesta cuprinde 35 de fotografii, cu referire, printre altele, la localităţile Aleşd,
Lugaşu de Jos, Negreni, Salonta şi Tulea.
Din 1896, atelierul Lojanek se afla în proprietatea lui Markely Janos,
care a preferat să-i păstreze numele, acesta având deja o frumoasă tradiţie în Oradea.
În această perioadă, istoria atelierului este strâns legată de istoria construirii
clădirii Teatrului. Din 1898, când au început demolările în zonă, în vederea constmirii
clădirii Teatrului şi a clădirii ce ulterior a primit numele de Bazar, atelierul Lojanek
a fost nevoit să se mute. În 1900 el funcţiona «în curtea vechii şcoli reale» [pe
locul actualei Primării]. Markely a avut însă grijă să lase în şantier, pe locul fostului
local al atelierului, o pancartă cu o inscripţie lămuritoare, pentru a-şi îndruma clientela
spre noul local (Fig.4 ). Din noiembrie 1900, atelierul s-a reîntors în zonă, dar de
această dată în noua clădire Bazar, în capătul ei dinspre actuala str. Moscovei,
într-un local special construit şi amenajat la etajul clădirii 23 , adresa atelierului fiind
acum Rak6czi ut [azi str. Republicii] nr.2. Ca situaţie topografică, atelierul revenise
aproximativ pe locul unde se afla altă dată Casa Karaguy 4 • În clădirea Bazar,
atelierul Lojanek, « .. .frumos şi luminos ... »25 , special construit şi amenajat după
dorinţele fotografului Markely, era situat la etajul clădirii, peretele dinspre nord
fiind alcătuit din mari geamuri de sticlă (Fig.5), vizibile şi astăzi. Multă vreme, în
acel local a funcţionat filiala judeţeană Bihor a Uniunii Artiştilor Plastici, nimic
din interiorul acestuia nemaiamintind de vechiul atelier fotografic.·
În perioada Markely, atelierul Lojanek s-a distins cu prilejul Expoziţiei
Milenare de la Budapesta, din 1896, unde fotograful a participat cu portrete26 , fiind
·distins cu diplomă de merit2 7 •
Expoziţiei Naţionale

21

ANDJB,fond 8, Inv.141, dos.408, f. 327
Mutatvanyok a Biharmegyei nepiparb6l es a nep ruhazatab6/. A Budapesti 1885-iki
orszagos kiallitas alkalmab6/, osszeâllitotta Dr. R6mer Ferencz Floris, fenykepeztek Lojanek
Janos miitermeben, mindenjognak fentartâsâval, Budapest, Franklin târsulat konyvnyomdaja.
Originalul albumului se păstrează în colecţia de fotografii a Secţiei de Istorie a Muzeului
Ţării Crişurilor, nr.inv.7439.
23
Ngv. Np., 1900, nr.262, 15 noiembrie, p.7
24
Clădirea Bazar s-a construit între 1899-1900 pe locul unui grup de case vechi, cumpărate
sau expropriate şi apoi demolate de Primărie (Lakos 1904, p.275-277).
25
Ngv. Np., 1900, nr.262, 15 noiembrie, p. 7
26
Nagyvarad, 1896, nr.167, 23 iulie, p. 3
27
Szilâgyi 1978, p.12
22
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Pentru cunoscuta monografie despre Oradea şi Bihor, apărută în 1901 sub
redacţia lui Borovszky Samu, atelierul Lojanek a fumizat, de asemenea, 12 clişee 28 •
În jurul lui 1900 atelierul îşi comanda cartoanele la Eisenschiml & Wachtl
(firma a devenit ulterior Bernhard Wachtl) din Viena, dar şi la litografia K. Krziwanek
din acelaşi oraş.
În concluzie, atelierul Lojanek a fost unul din cele mai bune ateliere
fotografice din Oradea, recunoscut pentru profesionalism încă din epocă, de către
confraţii de breaslă. În 1882, în revista Fenykepeszeti Lapok de la Cluj, Veress
F erenc întocmise o listă a «fotografi/or cunoscuţi» , printre care figura şi numele
atelierului Lojanek.
Acesta a fost un atelier longeviv şi productiv. În consecinţă, fotografiile
păstrate până în zilele noastre sunt foarte numeroase. O fotografie Lojanek, chiar
din anii '60 - '80 ai secolului 19, nu reprezintă o raritate. Numărul fotografiilor
Lojanek identificate de noi până acum se apropie de 150, printre instituţiile
păstrătoare remarcându-se Muzeul memorial Ady Endre din Oradea, Fototeca Istorică
a Muzeului Naţional Ungar din Budapesta şi Secţia de Istorie a Muzeului Ţării
Crişurilor din Oradea. Fotografii Lojanek mai deţin Muzeul Deri din Debreţin,
filiala Bihor a Arhivelor Naţionale, Bihari Muzeum din Beretty6ujfalu, Ungaria,
precum şi Muzeul Maghiar al Fotografiei din Kecskemet şi Institutul şi Muzeul
Naţional de Istorie a Teatrului din Budapesta. Foarte multe se află apoi în colecţiile
particulare. Aproape nu există veche familie orădeană care să nu deţină în arhiva
sa cel puţin o fotografie provenind din atelierul Lojanek.
După cum se ştie, datarea fotografiilor vechi nu este întotdeauna lipsită de
dificultăţi. Un element care ne poate ajuta uneori este marca pe care atelierul o
folosea într-o anumită perioadă. Am avut în vedere acest lucru şi în cazul fotografiilor
Lojanek, cu atât mai mult cu cât acest atelier a folosit de-a lungul anilor numeroase
modele de mărci. De aceea, oferim la capitolul ilustraţie (Fig.5 şi 13-20) evoluţia
mărcii atelierului Lojanek în perioada existenţei sale, aşa cum am reuşit s-o stabilim
coroborând datele cunoscute despre istoria acestui atelier cu studierea fotografiilor
datate exact din colecţiile pe care le-am avut la îndemână.
Ca tematică, aşa cum am mai afirmat, în producţia atelierului Lojanek
predomină detaşat portretele, urmate de vederi cu oraşul Oradea, fotografii de grup
şi, în sfârşit, fotografiile de monumente, obiecte şi documente istorice. Toate acestea
au pentru cercetătorul de astăzi o incontestabilă valoare documentară, dacă ne gândim
doar la imortalizarea săpăturilor arheologice din 1883 din Cetatea Oradea29 , sau a
unor clădiri astăzi dispărute, cum au fost casele Nagy Sandor (Fig.6) sau Gireth

28

Borovszky 1901, passim
Vezi fotografia cu nr. inv. 814 din colecţia Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişuri lor din
Oradea
29
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(Fig. 7) din centrul oraşului, ca să nu mai vorbim de deja amintitul album cu caracter
etnografic din 1885, care poate fi valorificat Ia ora actuală din multiple puncte de
vedere.
Firma Lojanek a dispărut abia în I 91 O, când atelierul a ajuns în proprietatea
lui Molnar Jeno, Ia început sub numele Molnar Jeno (Lojanek ut6da) [Molnar
Jeno (succesorul lui Lojanek)]3°, mai târziu renunţându-se Ia precizarea din
titulatura firmei. În perioada interbelică, denumirea firmei era Foto atelier artistic
Molnar.
Atelierul Molnar a funcţionat în prima parte a existenţei sale în acelaşi
local din clădirea Bazar, doar denumirea străzii schimbându-se în perioada interbelică
în Bld. Regele Ferdinand31 • Ulterior, s-a mutat în clădirea Apo/Io [pc actuala str.
Republicii nr.12], Ia parter, pe faţada dinspre strada Republicii 32 .
În 1923, în atelierul Molnar se executau şi acuarele, pasteluri şi picturi în
ulei, deci funcţiona şi ca atelier de pictură~ 3 • În principal însă atelierul executa mai
ales fotografii artistice, inclusiv reproduceri mărite. Ponderea o deţineau portrettle
· (Fig.8), fotografiile de grup şi fotografiile de nuntă (Fig.9) 34 .
În octombrie 1922, Molnâr a luat parte, alături de alţi 12 fotografi cunoscuţi
din Oradea, Ia întrunirea de la clubul Cuibul [ Feszek] din incinta cafenelei Roya!,
întrunire care a pus bazele Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea35 •
În 1936, fotograful Molnâr şi-a vândut atelierul şi s-a mutat Ia Bucureşti,
unde a deschis de asemenea un atelier fo10grafic ce a devenit curând prosper. La
scurtă vreme însă, la 21 iulie 1937, Molnâr Jeno a murit, în urma unui atac de cord3 r.
survenit «după o lungă şi grea suferinţă» 31 . Fusese de curând admis ca membru
al Uniunii Fotografilor din România38 •
Urmaş al unei vechi familii orădene, Molnâr este descris ca un om îndesat,
jovial, înclinat spre glume. Presa fotografică românească a vorbit despre el ca despre
un «eminent profesionist», subliniind «caracterul său lea/» 39 •
Odată cu moartea sa, după o existenţă neîntreruptă de peste şaptezeci de
ani, din 1863 până în 1936, istoria atelierului Lojanek şi a succesorilor săi a luat
sfârşit.
30

Ngv. Np., 1910, 24 decembrie, p.6
Ghidul 1923, p.210
32
Ngv. Np., 193 7, nr.166, 23 iulie, p.2
33
Fotografia, 1923, nr. I, 30 ianuarie, p.22
34
Fotografii lucrate în atelierul Molnăr se regăsesc astăzi în colecţiile unor instituţii ca Muzeul
Ţării Crişurilor din Oradea, Muzeul Judeţean Arad, Fototeca Istorică a Muzeului Naţional
Ungar din Budapesta etc.
35
Fotografia, 1922, nr.6, 30 octombrie, p.3
36
Ngv. Np., 193 7, nr.166, 23 iulie, p.2
37
Rev. Fot. Rom., 1937, nr.30-31, iunie-iulie, p.491
38
lbidem, nr.25-26, ianuarie-februarie, p.426
39
lbidem, nr.30-31, iunie-iulie, p.491
31
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Din păcate, doar o mică parte din considerabila producţie fotografică a
acestui atelier se mai păstrează astăzi în colecţii organizate, dar chiar şi aşa,
considerăm că cercetătorul interesat dispune de un material suficient de bogat pentru
a putea aprecia la justa sa valoare continuitatea timp de peste şapte decenii a acestui
atelier fotografic în peisajul civic şi cultural al oraşului Oradea.
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ANCIENS ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES D'ORADEA.
L' ATELIER LOJANEK JÂNOS ET SES SUCCESSEURS
- Resume-

Selon Ies donnees connues jusqu'a ce jour, Lojanek Janos (1814 - 1877)
fut, par ordre chronologique, le deuxieme photographe d'Oradea.
Au debut, son atelier etait situe 28, rue Kozep [aujourd'hui rue de
l'Eveque Mihai Pavel]. En 1864 ii s'est etabli 12, rue Principale, dans la Maison
Safrad.
Le photographe Lojanek mourut le 15 mai 1877. II n'a probablement pas
eu de successeurs directs. De ce fait, quant a la succession de )'atelier, on ne peut
faire que des suppositions. Neanmoins, l'ateliercontinua a fonctionner sous le meme
nom, meme apres la mort du photographe. Nous savons seulement qu'en 1884 ii
etait dirige par le photographe Herman Schleif .
Apres la mort de Lojanek, l'atelier demenagea dans la Maison Karaguj, au
carrefour des actuelles rue de la Republique et rue de Moscou. Vers 1890, son
adresse etait 12, place Bemer.
A partir de 1896, )'atelier Lojanek est devenu la propriete de Markely
Janos qui prefera en garder le nom, en tant que societe deja traditionnelle a Oradea.
Entre 1898 et 1900, l 'atelier a ete oblige de dernenager de nouveau,
cette fois dans le bâtiment de l 'ancienne Ecole reelle. A la fin de I' annee 1900
ii etait de retour, mais cette fois dans un nouveau bâtiment - le Bazar.
La firme Lojanek disparut en 191 O, remplacee par l' atelier Molnar Jeno,
dans le meme local, ou ii fonctionna pendant une dizaine d'annees. Ulterieurement,
ii demenagea dans le bâtiment Apollo (12, Bv du Roi Ferdinand).
Le photographe Molnăr fut membre fondateur de l 'Association des
Photographes Professionnels d'Oradea et de I'Union des Photographes de Roumanie.
En 1936, ii vendut son atelier et demenagea a Bucarest. Sa mort, en 193 7,
mit fin a l'histoire d'un des plus anciens ateliers photographiques d'Oradea.
L' auteur met ensuite en evidence la production de I' atelier Loj anek-Molnar
tout au long de son existence: tout d'abord Ies portraits et Ies vues de viile, Ies
techniques speciales (notamment Ies photographies sur email) et Ies albums et enfin
Ies photographies artistiques. L'auteur passe aussi en revue la participation des
photographes de cet atelier aux diverses expositions, ainsi que Ies medaillcs obtenues.
II mentionne ensuite quelques lieux de conservation des photographies de
Lojanek et Molnar, principalement des musees et des archives.
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Fig. 1 - Kâlmân şi Hanna
Martie 1879, atelier Lojanek
© Magyar Nemzeti Muzeum Torteneti Fenykeptâra, Budapest, inv.91. l 051
Kâlmân et Hanna
Fig. 2 - Sediul atelierului Lojanek în perioada 1888-1898.
La etaj se observă geamurile obturate ale camerei obscura (reproducere după o
carte poştală ilustrată).
Le siege de I' atelier Lojanek entre 1888 et 1898.
On observe aI' etage Ies fenetres obturees de la camera obscura (d 'apres une carte
postale ilustree).
Fig. 3 - Fotocopie după un document medieval
Circa 1880-1885, atelier Lojanek, 5,5 x 9 cm
© Muzeul Ţării Crişuri lor - Oradea, Secţia de Istorie, inv. 1004 / 84
Photocopie d'un document medieval
Fig. 4 - Teatrul din Oradea în construcţie
29 octombrie 1899, autor necunoscut, fotografie actuală după negativul
original pe placă de sticlă
© Muzeul Ţării Crişurilor- Oradea, Secţia de Istorie, inv. 18.218
Le Theâtre d'Oradea en construction
Fig. 5 - Carton cu imaginea atelierului Lojanek în noua clădire Bazar
Circa 1905, atelier Lojanek, 6,5 x 10,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor-Oradea, Secţia de Istorie, inv. 8116/ 3
Carton avec I' image de I' atelier Lojanek dans le nouveau bâtiment Bazar
Fig. 6 - Casa Nagy Sandor [astăzi dispărută]
11 octombrie 1873, atelier Lojanek, 12,5 x 19,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Secţia de Istorie, inv. 242 I (V)
La maison Nagy Sandor [aujourd 'hui disparue]
Fig.7 -Casa Gireth [astăzi dispărută]
Circa 1887, atelier Lojanek, 12,5 x 20 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Secţia de Istorie, inv.242 / I
La maison Gireth [aujourd'hui disparue]
Fig. 8 - Învăţătorul Nicolae Firu
1 ianuarie 1936, atelier Molnar, 8,5 x 13,5 cm
© Muzeul Ţării Crişuri lor - Oradea, Secţia de Istorie, inv. 7222
L' instituteur Nicolae Firu
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Fig. 9 - Fotografie de nuntă
12 februarie 1934, atelier Molnar, 8 x 13,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor- Oradea, Secţia de Istorie, inv. 8158 / 7
Photographie de noces
Fig. 10 - Portretul unui bărbat
Circa 1870, atelier Lojanek, 6 x 9 cm
© Muzeul Memorial Ady Endre - Oradea, inv. 2496 / 154
Portrait d 'un homme
Fig. 11- Fotografie pentru abonament (Teodor Neş)
1918, atelier Molnar, 6 x 10,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Secţia de Istorie, inv. 8446
Photographie pour abonnement (Teodor Neş)
Fig. 12 - Verso-ul cartonului, cu imaginea atelierului Molnar în clădirea Bazar
1918, atelier Molnar, 6 x 10,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor- Oradea, Secţia de Istorie, inv.8446
Verso du carton avec I' image de l 'atelier Molnar dans le bâtiment Bazar
Fig. 13-15 -

Fig.

Mărci

folosite de atelierul Lojanek între anii 1864 - 1879
Marques utilisees par I' atelier Lojanek entre 1864 et 1879

16-18-Mărci

folosite de atelierulLojanekîn anii 1879- 1880
Marques utilisees par I' atelier Lojanek en 1879 et 1880

Fig. 19-20 -

Mărci

folosite de atelierul Lojanek între anii 1880 - 1886
Marques utilisees par l 'atelier Lojanek entre 1880 et 1886

Fig. 21 -

Marcă folosită

Fig. 22 -

Placă de marmură dezvelită în holul Primărei

de atelierul Lojanek în anii 1887 - 1888
Marque utilisee par I' atelier Lojanek en 1887 et 1888

din Oradea la 20 aprilie
1921, la aniversarea unui an de la intrarea armatei române în Oradea
1921, atelier Molnar, 16 x 20,5 cm
© Muzeul Ţării Crişurilor-Oradea, Secţia de Istorie, inv.8384
Plaque en marbre inauguree dans le hali de la Mairie d'Oradea le 20 avril
1921, a l' anniversaire de 1'entree de I' armee roumaine en Oradea
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