VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE.
FEKETE SĂ.NDOR - PRIMUL ARTIST FOTOGRAF
DIN ORADEA
de

Lucia CORNEA
În 1882 Fekete Sândor activa deja la Oradea ca fotograf şi afirma că
• Un calcul simplu ne-ar indica aşadar
anul 1869 ca început al activităţii sale profesionale. Am mai aflat apoi
despre el că la începutul anului 1883 era conducătorul atelierului fotografic Decsey Jlka 2 de pe strada Kozep nr.3 [actuala stradă Episcop
Mihai Pavel]. Intenţiona însă să-şi deschidă un atelier propriu, căutând în
acest scop un atelier fotografic situat într-un oraş «cu un vad comercial
bun», în vederea cumpărării 3 • Se pare că n-a trebuit să caute prea departe,
căci la începutul anului 1884 4 a preluat chiar atelierul în care lucra atelierul Decsey Jlka.
Timp de circa doi ani, atelierul Fekete Sandor a continuat să
funcţioneze în vechiul local al atelierului Decsey J., pe strada Kăzep la
nr.3. Aproximativ în 1886, fotograful Fekete a cumpărat o casă peste drum,
la nr.8, în care şi-a mutat şi atelierul. La această adresă - strada Kozep nr.
8 - a funcţionat apoi atelierul Fekete Sandor până la încheierea activităţii,
în 1924. Doar denumirea străzii s-a schimbat între timp (din 1893), devenind strada Pavel.
Casa Fekete nu mai există astăzi. Ea a fost vândută în ianuarie 1924
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea pentru suma de 700.000 lei 5 şi demolată în vederea extinderii Şcolii Normale Greco-Catolice cu o aripă nouă,
construită în 1925 6 în stil neobrâncovenesc după planurile arhitectului
Anton Szallerbeck (este actuala clădire de pe strada Episcop Mihai Pavel
nr. 6).

practică fotografia deja de 14 ani 1
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FL., 1883, nr.3 (martie), p.50-51
Ibidem, p.58
Ibidem, nr.4, (aprilie), p.84
Ibidem, 1884, nr.3 (martie), p.59
Nagyvarad, 1924, 17 februarie, p.1 O
Istoria 1995, p.387
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

208

Lucia Cornea

În anii '80 ai secolului 19 în Oradea funcţionau mai multe ateliere
fotografice, dar cea mai puternică concurenţă pentru atelierul Fekete a
constituit-o atelierul Lojanek Janos. De fapt, în ultimele două decenii ale
secolului 19 şi primul deceniu al secolului 20 aceste două ateliere erau, pe
plan local, cele mai bine cotate din punct de vedere profesional. Din 1890,
Fekete a deţinut şi titlul de fotograf al Curţii Imperiale [K. und K. Hofphotograph ]7 (în cazul său fotograf de curte al arhiducelui Iosif), ceea ce
echivala cu recunoaşterea oficială a standardului profesional al atelierului.
După câte cunoaştem, este singurul fotograf orădean care a deţinut acest
titlu.
În ce priveşte personalul angajat al atelierului, ca de obicei când este
vorba de ateliere atât de vechi, nu ştim prea multe despre acest subiect.
Doar atât că în prima jumătate a anului 1885 Fekete căuta să angajeze un
retuşor pentru negative, cu experienţă practică şi capabil în acelaşi timp să
şi fotografieze 8 • Angajarea urma să se facă doar în urma primirii portretului persoanei respective şi după o probă de lucru.
În ce priveşte cartoanele, preluând atelierul Decsey, Fekete a continuat să lucreze cu firma vieneză Leopold Turkel (devenită mai târziu Tiirkel
& Schneider). În 1900 schimbase deja firma, comandându-şi cartoanele la
Kiihle & Miksche, dar şi la Bern. Wachtl, tot din Viena.
Cantitativ, ponderea covârşitoare a producţiei atelierului Fekete o
constituiau portretele, urmate la oarecare distanţă de fotografiile de grup,
peisajele, vederile din oraş, imaginile unor stabilimente şi activităţi industriale. O altă activitate a atelierului a fost mărirea de fotografii 9 •
Ca fotograf cunoscut şi apreciat, Fekete a primit şi comenzi pentru
albume fotografice, alcătuirea acestora reprezentând o sursă de câştig în
plus. Unul din comanditari a fost chiar Primăria oraşului Oradea, în 1895,
comandând un alburn cu portretele membrilor personalului Primăriei, dedicat primarului Sal Ferencz la împlinirea a douăzeci de ani de activitate 10 •
F ekete n-a dispreţuit nici posibilităţile «mai populare» de obţinere a
unor venituri. În vara lui 1896 el era prezent la petrecerea populară din
Nu se cunosc foarte exact cerintele precise pentru obţinerea unui astfel de titlu. Ele
doar implicit din argumentarea unor cereri făcute în acest scop: o experientă de mai multi
ani, un atelier rentabil, câştigarea unor premii la expozitii, în concluzie atingerea unui anumit nivel
profesional.
8
F L., 1885, nr. 2 (februarie), p.43; nr.5 (mai), p. 103
9
Vezi fotografia cu nr. inv.1966, în colecţia Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor
din Oradea, reprezentând lucrările de îndiguire a cursului Crişului Repede în aval de Oradea.
10
Originalul albumului se păstrează în colecţia de fotografii a Secţiei de Istorie a Muzeului
Ţării Crişurilor din Oradea, nr. inv. 7173.
7

rezultă
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Parcul Rhedey, organizată cu prilejul sărbătoririi mileniului 11 , cu «interesante panorame», pe care expusese «cele mai minunate imagini», panorame care puteau fi vizionate «la un preţ modic» 12 • Tematica pe care o
înfăţişau acestea era Oradea veche, fotograful valorificând vechile imagini
pe care le realizase de-a lungul anilor. (Nu este exclus ca printre aceste
vechi imagini să se fi aflat şi fotografii realizate după clişee vechi din
arhiva atelierului Decsey J. şi poate chiar Mezey, antecesorul atelierului
Decsey. Avem motive să credem că Fekete a preluat atelierul Decsey J. cu
toate plăcile negative care existau în arhiva acestuia şi de care s-a folosit
ulterior, la nevoie 13 • Multe din aceste clişee fuseseră realizate probabil
chiar de el în perioada când fusese conducătorul atelierului Decsey).
Fekete s-a numărat şi printre cei câţiva fotografi profesionişti orădeni
care au fumizat numeroase clişee pentru ilustrarea cunoscutei monografii
despre Oradea şi Bihor, apărută în 1901 sub redacţia lui Borovszky Samu 14 •
În această lucrare enciclopedică el este prezent cu numeroase portrete de
personalităţi, imagini de clădiri şi vederi din Oradea, Băile Felix şi Băile
Episcopeşti, o serie de conace moşiereşti din Bihor, precum şi numeroase
peisaje din Munţii Apuseni, printre care inclusiv o imagine dintr-o peşteră
de pe valea Sighiştelului 15 • Remarcăm mai ales imaginile sale cu clădiri,
spre fotografierea cărora şi Fekete, ca mulţi alţi confraţi ai săi, a fost atras
cu prioritate, dovedind un simţ deosebit al spaţiului, dar şi al compoziţiei.
Încă dinainte de a-şi deschide un atelier propriu, Fekete Săndor
începuse să colaboreze la presa fotografică profesionistă cu articole în care
dezbătea problemele practice de ordin tehnic ale realizării diferitelor genuri
de fotografii la acea epocă. Deja în 1882 el figura pe o listă a fotografilor
cunoscuţi publicată de Veress Ferenc în revista Fenykepeszeti Lapok [Foaia Fotografică] de la Cluj. La ora aceea, el era deja abonat şi colaborator
al acestei prestigioase reviste profesioniste.
În anii '80 ai secolului 19 vederile din oraşe începeau să fie din ce
în ce mai căutate. Concurenţa era mare; fotografii căutau unghiuri de
vedere inedite. La un moment dat, vorbind despre o imagine panoramică
a oraşului, pe care o realizase în vara anului 1882 de pe malul Crişului,
în amonte de oraş, Fekete afirma: «Încercarea mea a fost impulsionată de
convingerea că, dintre colegii mei orădeni, nici unuia nu-i venise încă în
11

O mie de ani de la stabilirea ungurilor în Panonia
Nagyvarad, 1896, nr.168 (24 iulie), p.7
13
Un exemplu în acest sens este imaginea vechiului teatru din Oradea, fotografiat în jurul
anului 1880 (reprodusă în Nagy 1998, p.15-16)
14
Borovszky I 90 I, passim
15
Ibidem, p.3
12

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

210

Lucia Cornea

minte să fotografieze acest peisaj» 16 • Toate acestea, precum şi o serie de
amănunte tehnice le relata într-un articol din Fenykepeszeti Lapok, intitulat
Fotografiere de peisaj pe placă cu emulsie 11 (Acest articol constituie încă
o dovadă a faptului că în această regiune procedeul cu colodiu umed a
continuat să fie utilizat până în anii '80 ai secolului 19 18 , cel puţin în
anumite situaţii, datorită fineţii deosebite pe care o conferea imaginii).
Fekete a colaborat şi cu alte prilejuri la Fenykepeszeti Lapok, comunicând diferite observaţii din practica sa de fotograf. În 1883 atrăgea de
pildă atenţia confraţilor săi asupra elasticităţii unui anumit tip de hârtie
19
20
fotografică . Continua apoi cu chestiuni privind luminarea obiectelor şi
cu probleme de selectare a lentilelor potrivite pentru fotografierea obiectelor21, acest din urmă articol fiind de fapt o traducere după bibliografie
germană. După 1900, Fekete a colaborat la o altă revistă fotografică de
prestigiu, A Feny [Lumina] de la Budapesta.
Pe plan local, cel puţin în două domenii Fekete Sandor a fost un
pionier: este vorba de fotografierea imaginilor obţinute cu ajutorul razelor
X şi de fotografierea la lumină artificială.
În 1896, Fekete s-a implicat activ în primele experimente cu razele
X şi aparatul Roentgen efectuate la Oradea de fizicianul Kâroly !ren, profesor la Gimnaziul Premonstratens din Oradea. Spre sîarşitul anului, acesta
începuse o serie de experimente cu razele X, pe care le-a comunicat în
conferinţe publice, cu exemplificări pe un recent achiziţionat aparat Roentgen22 . Pe parcursul tuturor acestor experimente, profesorul a fost secondat
de Fekete Sandor care i-a realizat, de la început, ca şi colaborator, fotografiile23 .
Cea de a doua activitate de pionierat se referă la fotografierea la
lumină artificială. Iniţial, aceasta se realiza doar la lumină naturală. La
Oradea, atelierele fotografice au început să practice fotografierea la lumină
artificială la începutul anului 191 O. Nici fotograful, nici clientela sa nu mai
16

F.L., 1883, nr.3 (martie), p.50-51
Tajkeplevetel emulsi6s lappa/, In: Ibidem. Emulsia, sensibilă la lumină, era constituită
din cristale de săruri de argint aflate în suspensie într-un liant. Ea era turnată într-un strat foarte
subţire pe un suport, în cazul acesta placa de sticlă.
18
Săvulescu 1985, p.17
19
A fehernyes papir nyu/6sagar6/, In : F. L., 1883, nr.4 (aprilie), p.68-69
20
A targyak megvi/agitasar6/, In: Ibidem, nr.5 (mai), p. 97-100
21
A targylencsek valasztasar6/ es vizsgalasar6/, In: Ibidem, nr.7 (iulie), p.137-140; nr.8
(august), p.156-160
22
Nagyvarad, 1896, nr.291, 13 decembrie, p.4-5
23
Fizicianul Kâroly Iren i-a mulţumit în mod public fotografului pentru această colaborare
(Ibidem, 1897, nr.3, 5 ianuarie, p.4)
17
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depindeau acum de orarul natural al zilei-lumină. Primul fotograf orădean
care a folosit această posibilitate a fost Fekete Săndor2 4 •
Îl considerăm, de asemenea, pe Fekete primul fotograf orădean căruia
i se poate acorda pe drept cuvânt titlul de artist fotograf.
În Imperiul austro-ungar, deceniile al şaptelea şi al optulea ale secolului
19 au fost marcate, din punctul de vedere al statutului fotografiei, de
discuţiile în jurul problemei recunoaşterii valenţelor sale artistice. Această
recunoaştere a fost mult întârziată de puternica reacţie stârnită în mediile
artistice faţă de rapida răspândire a meşteşugului fotografiei. După ce în
1867, la solicitarea Consiliului Locumtenenţial, Societatea Artistică
[Kepzomuveszeti Tarsulat] dăduse verdictul că fotografia ţine de industrie
şi nu de artă 25 , recunoaşterea oficială a meritelor artistice ale fotografiei a
avut loc abia cu ocazia Expoziţiei Naţionale de la Budapesta, din l 885.
Aceeaşi Societate Artistică recunoştea de această dată că « ... din punct de
vedere tehnic fotografia presupune cunoştinţe de specialitate aparte, mânuitorul ei nu desfăşoară doar o activitate mecanică, ci cadrarea,
compoziţia, punerea accentelor, gradarea tonurilor - toate acestea cer
gust artistic şi experienţă» 26 • La această expoziţie fotografia a fost prezentă
pentru prima dată şi ca fotografie artistică, într-una din secţiunile speciale
ale expoziţiei, intitulată «activităţi industrial-artistice de multiplicare» 27 • În
acest context a expus şi fotograful Fekete Săndor, fiind distins cu diplomă
de merit. Participarea sa cu portrete la această expoziţie a fost semnalată
şi de cronicarul revistei Fenykepeszeti Lapok, care remarca calitatea acestora28 . De altfel, această revistă avea la vremea aceea şi o colecţie proprie
de fotografii, constituită în timp şi la sporirea căreia contribuiseră diferiţi
fotografi, nu doar din Cluj, ci şi din alte oraşe ale Imperiului. Printre
29
aceştia s-a aflat şi Fekete , despre ale cărui fotografii redacţia revistei se
exprima că sunt «cu adevărat frumoase».
Câţiva ani mai târziu, Fekete a primit o nouă distincţie, de data
aceasta la Expoziţia Industrială de la Timişoara - 1891 30 • S-a distins apoi
cu prilejul Expoziţiei Milenare de la Budapesta, din 1896, unde a participat
cu portrete 31 • Din nou, ca şi în 1885, presa fotografică profesionistă i-a
24

Nagyvarad, 1910, nr.I (3 ianuarie), p.5
Fejos 1958, p.211
.
26
Ibidem, p.220
27
ANDJB, fond 8, lnv.141, dos.408, f.327
lH FL.,1885, nr.5, p.100-101
2
~ Ibidem, 1883, nr.3 (martie), p.58
30
Începând din 1891, pe verso-ul cartoanelor folosite a fost imprimată şi imaginea
medaliei primite la Timişoara, alături de cea primită la expoziţia din 1885.
11
Nagyvarad, 1896, nr.167 (23 iulie), p.3; Szilăgyi 1978, p.12
25
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remarcat prezenţa. Scriind despre part1c1parea fotografilor în cadrul acelei
mari expoziţii naţionale , cronicarul nota: «[!intre fotografii din provincie
în primul rând trebuie să-l amintim pe Fekete Sandor, unul din fotografii
cei mai buni. În total a expus doar zece fotografii, dar aceste câteva
imagini sunt veritabile perle ale expoziţiei. Realizarea cu gust pe care-o
reflectă fotografiile, încadrarea corectă a modelului, iluminarea corectă,
prelucrarea liberă şi precisă, toate acestea ne determină ca, dintre provinciali, să acordăm primatul acestei firme» 32 •
Nivelul profesional al atelierului Fekete a fost recunoscut şi în plan
internaţional, prin obţinerea unei medalii de bronz la Expoziţia Universală
de la Paris, din anul 190033 •
Calitatea fotografiilor produse în acea epocă este ilustrată şi în paginile revistei A Feny, unde lui Fekete i-au apărut de-a lungul anilor numeroase reproduceri după fotografii executate de el, în principal portrete,
dar şi scene de viaţă 34 •
Spre bătrâneţe, Fekete şi-a văzut realizată una din dorinţele sale mai
vechi - întrunirea fotografilor profesionişti din Oradea într-o asociaţie profesională. Deşi deja destul de în vârstă, el s-a dovedit a fi foarte activ în
mişcarea pentru organizarea asociaţiei profesionale a fotografilor orădeni.
Aceştia au aderat la prima asociaţie a fotografilor profesionişti din România,
care a luat fiinţă în anii '20 ai secolului trecut. În vara anului 1922, un
grup de fotografi din Cluj şi Alba Iulia au început să editeze revista Fotografia, prin intermediul căreia făceau propagandă pentru întemeierea
unei asociaţii a fotografilor profesionişti din întreaga ţară. Începutul s-a
făcut prin impulsionarea organizării unor asociaţii locale în marile oraşe
ardelene.
Asociaţia Fotografilor Profesionişti din Oradea a luat fiinţă în octombrie 1922 35 .
Cei treisprezece fotografi întruniţi în acest scop la Clubul Cuibul [în
incinta Cafenelei Roya/] au ales cu acest prilej conducerea noii asociaţii.
O încercare de organizare a fotografilor profesionişti mai avusese loc la
Oradea încă în anii primului război mondial, dar, în condiţiile de atunci,
aceasta, fusese sortită eşecului 36 . Luând cuvântul la întrunirea din 1922,
Fekete, ales preşedinte al noii Asociaţii [este şi aceasta o dovadă a prestigiului de care se bucura bătrânul fotograf în rândul confraţilor de breaslă], a
32

Lowinger 18.96, p.341
n Szilăgyi 1978, p.15. Imaginea acestei medalii a fost, de asemenea, imprimată pe versoul cartoanelor folosite.
34
A Feny, 1906, nr.165, 167, 171; 1912, nr.229, 247, passim
35
Fotografia, 1922, nr.6 (30 octombrie), p.3
36
Ibidem, 1923, nr.3 (31 martie), p.15
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vorbit despre necesitatea unirii fotografilor orădeni într-o asociaţie profesionistă, căreia de multă vreme i se simţea lipsa, cu atât mai mult cu cât
prima încercare de acest fel, deşi ajunsese la stadiul de organizare, nu sa putut totuşi concretiza în anii războiului.
După toate probabilităţile, atelierul fotografic Fekete Sandor şi-a
încetat activitatea în cursul anului 1924, probabil ca urmare a vânzării
casei fotografului. În orice caz, în statisticile Camerei de Comerţ şi Industrie din Oradea referitoare la anul 1925 această firmă nu mai este consemnată37.

Activând o perioadă îndelungată (1884-1924), atelierul Fekete a
produs un mare număr de fotografii. Din această cauză, fotografii Fekete
s-au păstrat până astăzi în număr mare, atât în colecţii organizate (publice
sau private), cât şi printre fotografiile de familie a numeroase persoane
particulare. Dintre instituţiile care deţin în fondurile cercetate de noi numeroase fotografii produse în atelierul Fekete, menţionăm mai ales Muzeul
Memorial Ady Endre din Oradea, Fototeca Istorică a Muzeului Naţional
Ungar [Magyar Nemzeti Muzeum Torteneti Fenykeptara] din Budapesta,
precum şi Bihari Muzeum din Beretty6ujfalu, Ungaria.
Personalitatea şi activitatea lui Fekete Sandor constituie, pentru istoria fotografiei orădene, răscrucea dintre două epoci. Odată cu deschiderea
atelierului său, în 1884, se încheie perioada timpurie a atelierelor fotografice orădene şi începe perioada clasică a fotografiei vechi.
Fekete poate fi considerat totodată şi primul artist fotograf din Oradea. El rămâne un maestru al portretului, chiar dacă a fost, la cumpăna
secolelor 19 şi 20, şi unul din cei mai buni fotografi de peisaje şi de clădiri.
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ANCIENS PHOTOGRAPHES. SĂNDOR FEKETE - LE PREMIER
ARTISTE PHOTOGRAPHE D'ORADEA
Resume
En 1882 Săndor Fekete exen;ait deja a Oradea en tant que photographe. Selon ses dires, nous pouvons considerer 1869 comme I' annee de
depart de son activite professionnelle. En 1883 ii dirigeait !'atelier photographique Decsey Jlka, mais avait deja l'intention d'ouvrir son propre
atelier. Au debut de I' annee 1884 ii Ioua I' atelier-meme ou ii travaillait celui de Decsey Jlka.
Durant aproximativement deux ans, !'atelier Fekete continua de fonctionner dans l'ancien local de !'atelier Decsey, au 3, rue Kozep [l'actuelle
rue de l'Eveque Mihai Pavel]. Vers 1886 le photographe acheta une maihttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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son de l'autre cote de la rue, au n° 8, ou ii demenagea. C'est â cette
adresse - 8, rue Kozep que fonctionna ensuite son atelier jusqu'â ce qu'il
cesse ses activites, en I 924. Seulement la rue changea de nom des 1893,
devenant rue Pavel.
La maison Fekete n'existe plus. Sur son ancien emplacement se
trouve, depuis 1925, une nouvelle aile du bâtiment de l'Ecole Normale
Greco-Catholique.
Des 1890, F ekete obtint le titre de photographe de la Cour Imperiale
[K. und K. Hofphotograph]. II fut le seul photographe d'Oradea â detenir
ce titre, â ce que nous savons.
Avant meme d'ouvrir son propre atelier, ii avait commence â collaborer avec la presse photographique professionnelle (Fenykepeszeti Lapok
[Feuille photographique] de Cluj) par des articles qui debattaient Ies
problemes pratiques et d'ordre technique concemant la realisation des divers
types de photographies de l 'epoque.
Sur le plan local, dans au moins deux domaines, Săndor Fekete fut
un pionnier: la photographie des images obtenues â l 'aide des rayons X et
Ies prises de vue â la lumiere artificielle.
En 1896, Fekete s'est activement implique dans Ies premieres experimentations aux rayons X â l'appareil Roentgen effectuees â Oradea par
le physicien lren Kăroly, professeur au College Premonstratens. Fekete
assura des le debut, en tant que collaborateur, la photographie des images
obtenues. Quant aux prises de vue â lumiere artificielle, ii commen9a â Ies
pratiquer des le debut de l'annee 1910.
Nous considerons aussi Săndor Fekete comme le premier photographe d'Oradea auquel on peut reellement accorder le titre d'artiste photographe. II participa â l 'Exposition Nationale de Budapest - 1885, ou,
pour la premiere fois en Autriche-Hongrie, la photographie fut presentee
aussi en tant qu'activite artistique et ii y fut distingue par le diplome du
merite. Quelques annees plus tard ii re9ut une nouvelle distinction, cette
fois-ci â l'Exposition Industrielle de Timişoara - 1891. II se distingua ensuite â l'occasion de l'Exposition Millenaire de Budapest de 1896, â laquelle ii participa avec des portraits. Chaque fois, la presse photographique
professionnelle remarqua sa presence. Sa valeur professionnelle fut reconnue aussi au niveau intemational par l'obtention de la medaille de bronze
â l 'Exposition Universelle de Paris de 1900.
Sur ses vieux jours, Fekete vit se realiser l'un de ses reves - celui
de reunir Ies photographes d'Oradea dans une association professionnelle.
L' Association des Photographes Professionnels d 'Oradea fut fondee en
octobre I 922. Fekete en fut elu le president.
L'atelier photographique Sondor Fekete mit probablement fin â son
activite au cours de l'annee 1924.
En ayant existe durant une longue peri ode ( entre 1884 et 1924 ),
!'atelier Fekete produisit nombre de photographies. Elles sont conservees
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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tant dans des collections orgamsees (publiques ou privees) que parmi Ies
photographies de famille de nombreuses personnes privees. Parmi Ies institutions qui detiennent dans Ies fonds que nous avons investigues de
nombreuses photographies produites dans l 'atelier Fekete, nous mentionnerons surtout le Musee Memorial Ady Endre d'Oradea, la Phototheque
Historique du Musee National Hongrois de Budapest, ainsi que le Musee
de Bihar de Beretty6ujfalu, Hongrie.
La personnalite et l'activite de Săndor Fekete se situent, du point de
vue de l'histoire de la photographie â Oradea, â la jonction de deux epoques.
Avec l'ouverture de son atelier en 1884 s'acheve la periode des premiers
ateliers photographiques et commence la peri ode classique de l' ancienne
photographie. En tant qu'artiste photographe, il reste un maître du portrait,
meme s'il fut, au carrefour des XIX• et xx• siecles, un des meilleurs
photographes de paysages et de bâtiments.

Portretul unei călugăriţe
1884, 6 x9 cm (format carte de visite)
© Muzeul Memorial Ady Endre - Oradea,
inv. 2496/203
Portrait d' une nonne

Portretul unei tinere
Circa 1890, 6x9,5 cm (format carte de
visite)
© Muzeul Ţării Crişurilor , Secţia de
Istorie, inv.1649/ 4
Portrait d'une jeune fille
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Evoluţia

siglei atelierului Fekete Sandor de-a lungul anilor:
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c.) 1886-1893
d, e.) 1893- 1901
f.) după 190 I
Evolution de la marque de !'atelier Fekete Sandor le long des annees
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Valeria Lazăr împreună cu fiul ei Liviu
Circa 1900, JOxJ4 cm (format carte postale)
© Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de Istorie, inv.

8479
Valeria

Lazăr

avec son fils Liviu

Portretul Terezei Bolonyi
2 februarie I 90 I, JO x I 8 cm (format
cabinet portrait)
© Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de
Istorie, inv. 853/ I
Portrait de Terez Bolonyi
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