
ADATOK AZ ERDÉL Yl FÉNYKÉPEZÉS TÖRTÉNETÉHEZ 
A fényképezés elterjedése Kovászna megyében 

FORIS PÁL 

A rég1i fényképek gyűjtése, rendezése kapcsán a hiányzó adatok 
póUá:sának reményében dr. ÁI"VVai Józsefhez, 1a sepsiszentgyörgyi Állami 
Levél!tár igazgatójához fordultam, aklinek útbaigazításával és segí1tségével 

nemcs'ak eredeti tervemet valósíthattam meg, hlanem a fényképezés er

délyi hőskorlának 'adatköz.lő . kibontására is váU1allkozhat'tam 1 .  

* 

Az erdélyii fé:n)l1képe:zJés történe1tének kezdete nemcsak hogy egyidős 

Daguerre felfedezésével,  de haj lunk arra a gondolatl'la, felté<te.lezésre : 

Daguerre talá,Lmárnyána'k köz:zJététele e�őt:Jt déll-kelet Erdély "metropolisá

ban", Marosv.ásárhe�lyen már kido�gozott munkamene1e voH a fényképe

zésnek Képet rögm1re1:Jt�k. 
A bizornyító okmány - Bolylali Farklas leVlele - a sepsliszentgyörgyi 

Állami Levé,ltárlban tta'lálhiató. A címzett Rayka Péter : 

"l\1Jaros,Vlásár1hely 1 83 9  2 1  F1ebr. Kedv,es &J71ka ur ! 
Gyönyörű 'talá:1mány az Obszcura Carnera k!ép fixirozása : mrihelyt 

mond01tták, ellébb ugy a mint va:n azon szinelk:Jkel lehetertJlennek mon
dOlttam, de azonna'l :ig:értem, hogy edj L et & feke'tén fixálok -- s 
ugy mondottátk, hogy cslak sötéten is marad meg. - A  gondolJa't szép
s tőkélyes�tését s nagy köve1tk!e:ziéselit várhabni .  

Bolyai FarkéliS lervrelének jelentősége �akkor vá'lik teljes értékűvé, h a  
nem feledkezünk meg arr6l a tényroll : h�bár az első saj tóhír már j anuár 
6-án megjelent Párizsban, de 1a dagerrotípia késZÍbésének tüzetes leírását 
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- melyet Arragó ismeTite-tett a francia Tudományos ArkJadémia ülésén. _ 
cs,ak 1 8 39 augusz1tus 1 5-én ho:aták nyillvánosság:r�a. 

A fentieik ismeretében megállapíthatjuk : Bolyai nem ismerhette Da
guerre iJa'lálmányának lényegét , de ugyanakko1r egy áll,tala kido�gozott el
jé'lrá's�ail fényképet tudobt előá'llítani, ami világoslan kitűnik }eveléből : 
" . . .  de azon111a:l Jgértem, hogy edj L o t  & feketén fd.xá:lok" , hiszen meg
j elent fény_klépre voit szüksége ahhoz, hogy fixálnJia keljen ; a korabeli 
technikai-lkémiai színvonal áHása me1Hett - pill!anatnyHag sem gondolt 
színeSikép e'löállításna, amint ezt az első hírek után nagyon sokan hit
ték ; utolsó mondata a fényképezés j övőjét il:letően 'teljesen beigazoló
dott ; a további részletesebb kUittaltások és acilatgyűj tések er<edményeirtől 
függetlenül is megállapíthatjuk : Bolyai FaDk,as nevének azon feltalálák 
sorában is  helyet kell lmpnia, akiket a fényképezés úttörőiként tartunk 
sz2mon. 

* 

A Kolozsvárorr megj elenő "Erdélyi Hil"llap" 1 8 3 9  j úlius 8-iki számá
ból értesülünk a francia követkiam!ana határozart:Já,ról : 

"FRANCZIAORSZÁG. Párizs jun1ius 1 6'kán. E hónap 1 6kán kőlt 
kirá1Y'i rendelebnél fogva Daguerre úr a becsület rend lovagjává nevez
tetett ki . A követJmmam junius 1 5kén tartoitt ülésében !belügy minis1Jer 
Ducfu1ate�l ur 'indi:tványt te!tt a kormány nevében, hogy Daguerre ur111ak 
a Carnem obs 2ura l\'épei maradandókká tétele iránti nagy fontosságu 
tal;:ílmányút mint nemzet köz tul�j donát a vHágii1lak megvásárolják. Az 

elő terj'esz:tett törvény jlavraslart szerint Daguerre úr évenként 6 0 0 0  fl"anc 

és Niepce úr, kinek elhunyt atyja Daguerre úr munka rtJá�sa val a  4000 
fnanc nyugpénzt, h�lálok után petlig özvegyeik e nyugpénznek fe�ét ve

endik. "Kezde1tben, így szó'l ra minrister , a fel·balálók e fonttos ta1álmány 

tiitka felfedezéséért 2 0 0 , 0 0 0  f�ancot kivántJak s vallóban azon aj ánlatok 
mellyeket Daguerre és Niepoe uraknak külföldi unalkoldók tettelc, iga

zol ják e kivánatot . Azonban sikerüle a kormá111ynJalk e fontos ta[,álmány 

ti'tl�át, a kivánt tőkepénz helyett annak éretökig veendő klamatjáért meg

nyerhet'll!i. Remélj ük, hogy indítványunk a kamana ohaj,tá:sának megfe

lelen:d. Mindnyáj an halilottak e fontos tJalálmány felöl, sőt némellyek 

saját lá1Jások áLtal is meggyőződtek ennek fonrtos volta iránt, s e:aért szük
ség felettinek vélem ennek hasz:nai't hOIS'SZlalsan . fejtegetni. Mindenek fe
lett urtJazók1nak, régiség buváralmak, természet vizsgálóknak a Daguerotyp 

egy szünrte'len szükséges, nélkülözheteitlen eszköz leend. Ezen túl minden 

könyv iro munkája raj zolati részét · maga szeTkesZJtheti öszve. Ha csak 
néhány pi'llanatig mulaband is a legöszVlerakotta:bb emlélk, a legterjedel-
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mesebb tájék elött, valóságos hason mássát veheti a kiv.ánt tárgynak. 
Azonban e szép felta'lálá:s létesitőinek lehetetlen ta'lálmányok,ból kereset 
módot cstinálni, s magoknrak hosszras sükerrertl,en fárradalma:ik, munkáik és 
áldoZJa'tjaikért kár�po�l'ás t  szereznli . Találmányokat semmi patens semmi 
kiváltság nem védheti, melly mihe1yt köztuda�tra jön, a21t mindenrki 
hasznáLhatja.  A Legügyetlenebb e ta1lálmány ,segírbségével szint o lly raj
zowa:tok1at készíthet mint a leggyiakor'lottabb művész. EZ1érrt mulhat,atlan 
szü kséges, hogy e tJa'lálmány vagy az egész v:ikíg &ajétjává legyen ,  vagy 
esrneretlen m1ar!adj on . " Ez indi,1Jványrt a kamana minden tagj ai öszve 
hangzó h elyben hagyáss :al fog1adták. "  

E batároz1a:t nyomán a rohiamosan hódHó dagerotípia első darrabj1a:i 
múr 1 840-ben Korlozsváron - Bethlen Pál és Bethlen Károlyné környe
zelében - kéZiről-kézre j ártaJ.{. hlkikor j egyezte el magát a fényképezéssei 
Apor Károly megyénk szülöttje - akit az első magylar fotoamatőrök 
között tartunk számon .  fgy ír erről az e�seméinyről l<:ésőbb ő maga : 

"Mi,dőn 1 84 0-hen Bethlen Pál gróf és özvegy Bethlen Károly grófné 
PárdZ�sból haza árkezett : az elsó Daguerre-o,type fényképet nálok meg
l a tván , ébredt, föl bennem a vágy e szép t:a1lá'lmány megtanulá,sára. De 
ez óhajtásarn cs1ak az 1 84 2-ik kolozsvári 01�sZiággyülés :allmlmával :telj e

sült, mikor a helyben dague:rre-otype-irozó "Mara1s1boni"-tól nemmak meg
tan ulrtam, hanem a találmányhoz tartozó minden eszközöl<:'e't megvettem . "  

ApJr Károly és Jacopo Manas•tonli kapcsolJaitáról két levél is tanús
kodik.  Az egyil{)ben - 1 842 augusztus 4-·én - Haj nik Káro•ly, Apor ko
l ozsvári megbi zottj1a panasz:Jmdiik Mamstonlira . . . "sőt még engem is 

megtámadott, hogy én követelésének méltanyosságáról mél!tóságodat 

miént n em világosíto ttam fel .  M. aZion négy p�atttenre nézve t ovábbá is 

azt mondja, hogy ö azon 4 képe1t per 10 pf. 40 pf. sőt csoportu�atok ese

tében még többe1t sZJerezhetett volna, . . . . hogy ő 50 pf. fize•tett Daguer

renal\:, hogy p.!Jattenje it kép nélkül el ne adj a  etc. "  A másik levelet Ma

nastoni írja Apornalk sz'eptember 5-én és ebben sajnálatá:t fej ez'i ki amié:rt 
az utóbbi időben nem tal-álkoztJak és tisz;tJerettel kérri a megérdemelt hat

van forint tiszteletd íj'ait. 

Apor K'ároly "Ezután minden szabad idejét e neveZletes találmány 

fej lesztésére fordtilto tta és versenyt ha,lado•tt a külfölddel. Dague:r:re után 
Tallbot , ezután Nl,epoe elj árását hor101sítot1ta meg és nagy buzga1l-ommal 

terjeszteute nálunk. 1 8 53-b::in áHította elő kisded negatívról a legelső 

nagyított posiüv papirképet, mégpedig a mag:a terve szerint készíte tit 

nagyító oameráva: .  Ez :idótől fogva éber frigyelemmel kiséri iparművé

s<::c'tünk ha,le:dF:sá' t és minden új donság in1nt érdekLőd i k . '; 2 

1 39 



A fényképezés új fejezetét az Archer által fe;.!Jtalélt negativ-pozitív 

kolllodiumos nedveseljárás nyitortua meg 1 8 5 1  t�avaJszén, ami lehetövé tette 

a képek tetszésszerinrt:i solkiszor01sítását és nagyí•básált .  Iltt újból taQrálkozunk 
Apor Ká roly nrervével , aki nagy armbiaióval fogott neki az új e}járárs elő

nyeúrnek kiiha1szná.J.ooához. Az a.k1kor Bécsben élő testvére, Géza majd 
minden levelllében találunk utalársrt a fénylkiépezésre . Leveileiben dics·éri. 
ös•ztönzi bátyj !át és külrdli .a hli1!1t a már e1lki.lJLdöa vegyszer'ekrő'l. Idézzünk 

néharny le1vélből : "A képe'knek igen örvendtem, úgy v.agy levéve m int 

egy kő2lépilmri merranoholikus a!"lanyosináló Alchimi!Srta,  nemde ugy>a van " .  
"A fotográf képeket ugy:an köszönöm, igen örvendtem, mikor sz;ép 

a jámidékorda-t megpillran t01btam, az Albumomban fognak díszleni . "  ( 1 8 54 

február 1 O. "Bécs .) 
"Há.thra a jó idő feláH csalk rajt·a, csiná·lj nrékem új ra örömöt m un

kálratJaJiddrarl. "  ( 1 8 54 február 1 8 .  Béos .) 

"Kredve:s ar:zJképedert Unritf:o nrnisba küldernéd el nékem, a hazát meg
védö Spádévra1l és egy kiresit ko•Horizord is mirnt iH�en KOlbechrbay Pho
tograf s2lokita müveivel tenn:i , márpedig ez a legelső Bécsbe . "  ( 1 8 54 már
cius 30. B écs.) 

1 8 54 június l-én tudósí:tjta bátyját, hogy a Szangott cég a kért ranya-· 
gok:iaJt elküldte . . . " kénytelen volt fnan:kirozni,  mert különben károd le:tt 
volna miután törö porrtéka volt . " 

" . . .  kiV'ánságod szerünt t!östtént megvettem a parlbékákat az árra 
ug)'lan sok, dre brronys-ág a mel[rékeH conto , 3 3  fr. 40 fillér. "  ( 1 854 októ
ber 1 8 .  Béos. )  

Nemcsak �öze:li rotkonságlárt, de baráti körrért is  tudósítjra ra fényképe
zésben elért ererdményeirőrl és meglepi ö�et saj át krészHérsű képerivel . "Ko,_ 
1osvár j anuarius 3 1 8 54 . . . December 23-rá'l irt leVJeledet örömmel olvas
tam, irigyeHem mü�észli. tarllen1modlat -- de Miko se kevesebbé iriigy -
süt azorn jár az esze hogy Ö is szerezzen magJának egy photographi·s ma
chinárt . . .  A1ig várom hegy slaját munkád á,lJbal dolgoz c.t;t képmá1soda1t bir

hassam - de gondolom hogy az én képemet még is elöbb f:'gom néke d  

ké:zbesíthetni ."  -- írj1a BetJhlren J á nos Apor Károlynak Fogarasba. 

1 8 54 nyarán Be�thlren J án os Bécsben Vian Ferrerncz J ÓZJsef császár La
kodalmárn rS innern irortt hwrelre - 1 854 máj us 1 2-én - azért is fontos, 
mert tévredérs.t oszJltat : "Mirkot mind a hideg lel1tJe, ugy hogy az egész Cere
moniá1érbo�l tsrak a Deputwtiovalli megj elenhetésből vett részt. - de már 
j obbarn van - tegnap v:e1t1e az el'S'Ö pradutiort a photographi,aba egy pro

fessortol - én eléggé bizrtat1tJam, hogy ortsebban fogom megtanitani . . .  

de nem hitt nélrem - ve:tt Maohin:árt is már, a'ligvlárjra hogy veled \ne
té1kredhes:sék. "  Mikó Imre felszerel•és-Vá!Sár'át ra S2lakirodalom Párizsba 
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teszi, de amint a levé�ből kirtűnik, Béosből h o 2latta meg korának legmo
dernrebb ltaJbor1aitén•iumM. EZ!t l'átszik megerősítJeru Mi:kónak: Apor Károly
hoz íi'It leverle is, amelyben beszámol a lrakodalmas Bécsben tö1tött napok
ről, majd így fo'lytattjta : . . .  "B.  Jean (= Bethlen János) odaf'ent j ól tölti 
s21ép idejét. Ok nélkül kör tölrte ki ökeme photognaph1ai esmere,teimet -
mert Vialo hogy ezeket s:aereznd kiv-ántam - de - ez csupa pium de·s'i
de!iiumnak manadoH - mirvel be•tegségem, s egyéb e1fogilalrtatásaJim m:iatt 
nem Wtbbet mirnt ctsaik klét leczkét veihettem - Apparátust .az igaz hogy 

. szerezterm és vlá.I'C'Am lis megéfikez·tét minden orán - ebböl ;lá'thatod : mi
ként (�1 is csak magrarmm'al hozortt egy két könyve!klböl VJalo srtudéroz·ásna 
vagyok szorirtJvia annyival inkább mert Ve!'les felment Pestre Korn.i:s 
pedig v:i.Z\kors1ág1ban , talán végnrapjraiban feiks2lik - de táplál a remény 
hogy lesz valramikor itJt hozzád SZ1erencsénk és ·akkor nem fogod tö1lem 
megvonni utmurtatá:Siaridlat - igérem : szorg.alm1ars ·tani'tvány .fogok lenni . "  

Apor KlárO(lY't szoros biará,tság füzte V1eress Frerenehfez is . Rendsze

resen tájékoztatták egymlárst terveiillrőll , kí:sérletE:�ik áU.ársáról. 1 8 54 augusz

tus 3-án Apor a l<!övetke�ök:Jet írj'a Veres1s Ferencnek : "S:oarbad írdömnek 

egy részét e szép ta!Jál!mány fe}leszrtésére szentelem . . .  1az idők Dánk 

nehe:z;edterk, minden1ben a mi szép jó  és hasZJnos előre k1ell törrekednünk 

A j övő hóban, ha sze:ri.'t t·ehetem, áttrándulok Kolozsvárra és remélem 

aklwr ő exc€\lenczdájla M. [ákó] gróf és barát011TI is h:e1lytt lesZJnek és trium

virártusblan va�ami remeiket ülünk, csa!k eml<éke�etnek. ol<!á·ért is, öszve . "  
"És mi Vla]a e remek ? Kisded l<!aibinet nagyiSágú negattív-képről, az  els ő  

Vo cdw.ard-fiéle te'lj·esen sikerülit nagy'i<tás ét1etnagysá.gba:n . "  Emlékezik 

vissza a FénJikrépesze'tii Lapok 1 8 8 5 .  l l .  számában Veress Ferenc. 
E fáradha1.1attla:n kíséDlebező kedvet igazolj1a egy késöbbi levél is . 

"Nem cSiudálkozom hogy e szép müvésze1tbe oly kiftámdhatatlan (mert 

ezt a müvet már igen j ól á�tö:smeflte) ha küzdünk és fáradunk töl<!él€tesí

tésén -- övömét amtyuk és juitJalmazva van anyi .fárada1lmunrk egy s2'lé
pen tökéletesen s1ikerü1t képbe. Fájda1lm a:s az hogy nem minden ember 

fogj;a fel e szép mü éfldekeit, mert hla volna még vagy 4 nagysád - s 

U:madnra valathonnet ·egy pár Komis - e s�ép mü rovid i dön oly meszi 

h aladna hogy szaladhart:nék utamra. "  

A nagyítás ebben .az időrben Ve1,ess F•erenonél még a kfsérlete2lés 

áUapo.tá!ban vo:t. Próbá:lfkozásairól így számol be Aponnak : " . . .  Hogy 
mind eddig az élet nagyságról egy s zO 'tse szoltam egy le·velembe is csak 
azévt nem tedtem hogy még nem tudék egJ�et se létre ho:oni s én pedig 
al;:artam vo 1lna egy tökéletessel meg lepn1i -- hranem a mind mondám 
nem tudék egyet se létre hozni, s mi:ért ? ·a hogy el készült a Gép hozzá 
az::mnal probálárnk egye;t a Grof1al , kú. te1ttük a n1aprn és 8 om mult·áVia'l c.:;ak 
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egy nagy kezet lábtunk és semmit, i,tt a preaprélásba volt a hiba (de 
n em is tsuda egy iv papirt ets€it:Jteil hiba nél,kül preparálni ) ujba mást 
késziténk egy vaJtodi remek müvet 'l•áitánk a mit nem tudánk eléggé bá
muln:i, .s Vlaloba lehetett is me:rt én gondoltam de a Grof szorossan álli
to:t1Ja hogy 'apropsz!ttivne durvább 1]iesz a kép de örömünkre nem valosult 
- nos :amint mondám lbámultU'k a szlép nagy szinte élet nagyságu képet 
s hámul,atára j öttek több mágnás uraik is kik hozzá elég telyes elégült
sógü al'ltzat fejeztek ki de a ki bensőleg leg inkább örvendeze;tt neki az 
a Grof de leg inkélbb én voMJam . . . többszor tettem ldlsérieteket de min
dég a'd1:1a v;alami baj elö magát mert utobb irs egy szii11'1Je kész képet ujba 
ki!te1ttem a napra s mikor 'a natronba akarrtiam tenni, a }{)ép kettörs volt, 
leg több az az leg nagyobb baj ez volt a preparálás -- és •az kép e'lmoz
dulá,sa, s ezekéi'It lreg inkább unt bele a Groff . . .  mos�t a nagy Gép 
az én birtaikomba van minden szerkezetével együtt, és a gépemhez is 
alkalmaztam prohát is tevék még hon'létemkor, de megilllt cSJak el moz
dul:t biz a - s csak most j övök rá hogy m ég eleiitől fogVIa kellett volna 
kétfelöl a Gépnek faroldial'án egy egy ablakolt vágatni ahol megláthass>a 
a kép miilbenlététt az ember, nos meg tsinálrtatám de mivel. ide utam rög
tönzött volt nem teheték uj j abb klisérl:e�tertt vé'lle - . hogy .ide érkezém 

Gyogyszerá,rus Schpeko Gusztáv urnál meg lá,ték egy originális portzei

lan <tál;Kiát :a minek hos'SZJa 1 3  - széles 1 1  hüvelyk ugyhát ép akkoro papi
rast készi:the>tek benne min.t a mekikora képert n'agyitrhatok most már 
niJ11t's semmi baj és mihely't haza menyek azonnal uj abb kisérleteket 
fogok tenni . K'éne egy érzékenyebb papiros p:tepárá11ásli modot talál!rri, 

ezen kéne még soká rágadnom ha nem lesz nragys>ád s:zli�ves valamit írni. 
(kié:rem n1agyon)" . 

NyoLc nap múlva már újból ír Apornak " . . .  Nagysád mi't ernlit ér
demes levellébe azon czi,tá!lo SOOUitio rezzel vegyitve csak ugyan jó  lehet 

és szeretném tudni rtaritalmá't. "  

Apor Károly segít�égével Veress Fe�renc tovább haLad azon a z  úton. 
amely - a sok kudarc és szükség közöbt is - vil>ághírnevet szerzett 

neki . Apor által került k!apcsolatba Mikó Imrével is , ami,re oly sokáig 
vágyott. " . . .  egy szép j övőröl:i elmélkedés táplált egy ideig, tudva van 

nagysád előtt hogy Exel . Grof Miko Imre nagy,ságlának nagy kedve van 

betanulini e szép müvé'szetett : az ötse M. György nékem személyesen 

mondta hogy mikor haZia j őn bátyám Bé1Jsböl biwnyo�an őntől fogja be 

tanulni e müvet, ezt halVIa igen örVlendettem de cs:ak lassan kedvem 
i smég el hagyott miután hallottam hogy gyengéikedese következtébe bi
zonJita1an ideig ma!iad fön, most már nem tudom valyon megérkezet é 

mert 1 8 napj 1a hogy Kolomvár:to'l el távo:zJtam, ha ezen dolog sikerült 
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volna mily szép j övöm 1-ert:t volna vagy szép j övöje lett volna e v1ragzó 
műnek a müvélszetett e1€gé szomj uzo kis hazánkba igen 'ÍS szép jövője 
in'kább e münek mert az :én jöv6m csak anyának kel lenni hogy élhessek 
s igy kitéve a mindennapi legyen biz1tos, s ez bizonyosan abba az esetbe 
meg lett volnra me!'lt l!assrankint vagy hamar e mÜ!nek a tökléletesités tetö
pontj ám hág.ot volna az ember, Hyen fo]}mán, ha meg tanurlta volna a 
Groff M. I. ö maga e mÜVlet tőllern ugy aminrt mosrt én birom, a honorá
riumot mit nyertem vo1na utazási,a fordítorttam volna úgy aval egy 
utatt münoh:enig tettem vo[na, hanem azon utbia senkitől nem tanulni , 
de 'azért m:inden j ellesebb photographokat fől keresni s azoknak műveiket 

s kezellés modj ók,at meg tekintendő,  s mind igy szorgralmas méh ideáklal 
rakottan témi viisza s �itt osztán nyi tn i egy hratJalmas ateliét . . .  " Veress 
leveleiben re:D1énként j elenrtkeZiik a tanulmányút s zükségessége : " . . .  Igen 

j ó  volna cs1ak ugyan egy kör ut és tessen azt el  hinni hogy nem lenne 
szükségem 2 éViig kin mar1adnom mert ts<1k egy leg jelesebb Fényképész
nél egy pár holig ha mUil!atnék s szorgalmas1an kikémlelném kezellés mod
j át, ezel tökéletesen tzlélrt émék, csrak hogy ertzer el érjem öket (mert 
hirszem azt hogy sokk;a[ hártrább nem állunky os7Jtán az bizonyos hogy 
veJNek vemenyeZJheti!k az ember - . . . a nagy képekre vonatkozolag 
igY€'keznék kün szerezni egy könyebb kezellés modott, de a kör utr!a a 

mü utazásim nem boldogulok mef!t fájclarlom csalodtam aZJt hittem irt;t 
vagy másut fogok ,anyirt szeT!e2ll1i - de el es·tem arttól aJ!ig tudám itt ki 

állitani uti kiöltségemert, hált még egy pár száz pengőt, ehez csak ugy 
jÚthratok ha a derék Exel . Ur páiMogása raJlé VeiSZ, s tessen azt elhinni 

nagysáldnrak hogy nem lenne lény a földön ki j olbban igye•kieznék alkal- · 

mat kapva mint én e szlép müV1észetJbe, s a mirt a Grof rá fordittanJa köl<t
ségit kamatalSlan igyekezetem ál,tal tett elö haliadás visza potolná . . . " 

A bő ta.pas2ltalratta:l, gyakoriartital és nem ur1Jo11Jsó sorban pénz2lel ren

de1lrező Apor Károly mindenJboo seg,í�t Veressnek Ezt igazolja egyik le
ve�lénrek néhány sona is : " . . .  Eddig tapasztairt nézeteit jelen1eg bal sorsu 

helyZJebemiben igen is helyeselem és mondhra1tom osak a:zJéi'!t is, hogy anyí

ra rokoll1'szenvel v•an irányomba, hogy helyzetem jelenlegi áJilásá!t igénybe 
vesz;i tsak e�t meg köszönni nem tudom s még e meHett is helyes tapin- · 

tatu ta:nlátsáva•l is szerent1Jséltet. " 

Az 1 854-es esZJtendő moz�almas Apor Károly számára is. Maros

vásárhelyen l'a'kik, de az év els? felében a fogaa:1a:s1i, majd a nagyszebeni 
tövvénys:zJéken do[gozik. lVIivel adatunk van arra vonaltikozáan, hogy 

nagy:sz;erbeni tartózllmdása alJatt is fényképewtt, valószínű, hogy "mozgó'� 

műhelyét vitte magáva:l. E2lt a feltevést ig1aZo1lj:a Anna Amad:ej német 
nyelvű lreve[e : "Köszöntöm, hogy kértésemnek elleget akart tenni . Sz:erben-
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ben jártamkor fellrere.srtem műhelyébetn, de out Gundát meglá,ttam s így 
n em m!e'l1. tem be. "  

Apor nragysZ'ebeni ta�rtózkodása al1abt lreirül szarosrabb kapcsolatba 
Gl1atz Tivadar otJtarnli r.aj ZJtialnárrtal, aki szrintén amatőr voLt, míg később 

a hat\na�nas évrelklben mütermre,t nyi1toltt. Klapcso�atukat mintegy nyolc, 

szinte kiiz:álfól'ag a f,ényk!épe2léssrel foglaJ.kozó levél bizonyí:tjia .  

Veress �erenc 1 8 54-rben - KomilS Zsigmonddal együtt kísérleteket 

folytaw.a - kiözel áill a j ód-bróm�ezüst emúlzió feltalálásához. E kí'Sér
lelteirről beszámol Ap:r Krároly111'a'k is : " . . .  A bromos CoHodiumra már 
n1agy kedvem eredet s most mrár azon gondolkozom hogy miinröern aH�al
m<azam ·én aZJt, én aZJt hisZJem hogy a Colrlodiumolt nem csak egyredül 
bromal érzlék!enyliJti az ember, halnem a g)11engébben Jodal érzékenyitett 
coJrlodiumiba csak egy nehány szememyi brom szük,ség.es , már nem tu
dom hanrem kisédetrett fogok tenn� . . .  " 

Követklező }evelét tíz nap m:ú1vra írj:a : " . . .  a bromcaliumort igénybe 

vettem s 3 granon keZJtem meg 6 unrtzi1a már Jodezüsrtel érzékenyitett 

collodiumrba, külrönbségert nem vettem észre még vagy négysZJer keres:ctül 

kel  probálmam s ha még egy gmn nyomoval meg potalom azt hiszem 
hogy 2 secunda leülömlhség lesz, már ahg várom hogy vélle tiJs:z;bába 

j öj <�k . " A kísérleltezést nem lllagytra féllbe, peddg egy előző levellében azt 
ífltJa AporniaJk : " . . .  Vralob..l'! idelám volt neil�m is hogy hromcailri.umot pro
báJ.j:am ·meg a már Jod:stiilberreJ érzékenyírtlett Oollodiumba tenrui bizonyos 

menyiséget , de minrek utánna olJiéln érzélreny ColLodiummiarl birok a 
mi tökélrevesen meg :i]e1rel 1a t2lél!nia'k (3 secunda) 'igy �öl hattunk a brom
kárliQlmmalJi o1wskodáiS1S:al a Grofal. Érzrél�eny Collo dium,om kéHéle volt 

J odammonJiumos és J odrSihlbe�re�s, azt tudjuk, hogy a m!ilyen felolvasztott 

(>rt:oel érzékenyirtyük a nJiers CoH10dio111Jt o�y1an a S2line is az ellő idézett 

negativ képnek, az a:mm'JniumosnJaJk szürkés fekette srilberesnek éle1s fe
kete , és e tekin1tettJbe azon ideára jöttem, hogy ha a két külömbözölreg 
érzwenyi te út CoUcdiűint az ernibe r öss2le tölti bizonyoStan azt a helyet 
potolya ·kli mind a festésZlelbbe a festJélkek vegytirtése s ez nál11am igen ked
vezöleg ütöbt ki. "  

1854 júTlliusában bárnJat és öröm váQtakozii1c Veresis level·eiiben. A bá
nat : Kornils Zsigmond halá,lia. Így emlréikezilk meg mentoráról , tanító mes

tenéről : " . . .  Hogy Grof Korn'is meg harlt azt tudom eddig tudj� nagysád, 
valüban nrem kébZJel�tem hogy azon derék hü barártot, s más tekiinteittbe 

is j ol tevömet oly ideiln �l veszi.t1em meg h!a'lrt a derlék jó ember minek 

elötte meg hálál1tam vo:ln:a iflánitam'i j óságát mert általa jutha1tám enyire 

s \r,alorba e münek mi·t kezeim rközt biflok ArtJ!él v,a1a, oly oda engedöl.eg 
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ápolt, áldozott !'lá - s mineik elötte Vla'lodi öromét éflbe v<YliJJJa meg haÍJt, 
ugy fájl'alom hiailá�lát, oly nehe�en esik majd nélkülie oko'Slkodnorrt, egy 
szova1 vérzik szivem, nem aggondnék jobbaJn 'szülöm hia'lál:án sem senki
jén, mert ö márulmern wta, veszteségem rendkivüli benne . . .  " 

Fájdia'lmált enyhí:1Jh.e-tte az a :tény, hogy időköziben Miikó hiaL'Jaérkezétt 
és Apor álrt1a1 öss·:z;eismerlkedve kOros munkára fógt:Jak össie. Ezért .irja 
s:zJiJnte három évtiZied múl'V!a - 1 880 augus:mus 6-án - Apornak : " . . .  nem 
a báró úr volt->e az, kli. annak idejibe gr. Mikó Imre ÖnlágYJS'ágánaik en
gemelt .aj ánlott ? Melyneik köiVetkez:tiben e gyönyörü szép pá1ytának ha
tailma:s löklést; fejlödést adlhaték - bizonyára ezeket nem leh'et felred
nem . . .  " 

Nincs már akladály Veress Ferenc útjálban, klerlrV'ére kiíS,édrebeihat ko
f!án;ak legjobb ltakorattóriumálban. " . . .  Az csak ugyan boldog:ság egy olyan 
sz:ép }{lép gyüjteménybe tJetzés szednt mükiödni1 mi'ly betsülhetetlen csak 

egy pé:dány .is azokibol. Mtár a:lig várjuk hagy szere:I1Jt:Jsénk Legyen . nagy
sádat látni szerény kis larbomtóriumunkJba. "  Le�e1e telve van bizakodás
sal ,  I'eménységg:eL Elvesztett merntor-a helyett most Mikót tudjra inag:a 

mel1ett. " . . .  A c!Je:rék Grof .Miko Imre ö ex:elJenlttiáj'áiba aJlJigh!éi nem ösz
pontosul�a a derlék néhiai G!'orfiOt is fölrelhe:tem idövel his�en, sok sz:épét 
mond'hattlnék ro·:['a - ö ·  eXJelenltila:járol. hogy müködürik együt már 4 hete 
s mondhatom, fárrada'lmainkart lSZlép siker koszoruzá mert kép�inrk lllagyabb 

!'észre mind igen jO'l s�kerrülnek . . . az igaz hogy hely oly jó van ott a 
kiertbe hogy rtirt:Jklaság, a Oamer olbscurnbarni müt:Jett alJig nyuHk tovább 
1--6 malsodrpertznél . "  

A követkiező évben M'i\l(ó támögtaitás:á�al mégVialósti1hlatott !'egi vá
gya is, a külföldi t:Janulmány;út. Veress viJss:z;a'érke·�séről tudósít Mikó 
Aporhoz ír:t l:ev·e:e ( 1 8 5 5  szeptember 24.) : "Veres műndiehii és - haHjad 
csak - páriLJsi útjátból megérkezett s úgy látszik hogy nem haszon nél

kül j·á!'t -- a Czobel képelivell mutaltt!a bé Iiemekjét - de mos1t indul a 
SZJilágyba egy müutlazálsm - mire onnan meghii!VIást nyerit . . . müst egy 
új veltJély1társunk is akadortt -. Piaget hazaérkeZJé&e által - a ki szenve
délyeslen üzi phottogiiaph :fiényképészreltet - mégpedig 1íudöfuálii.yos s�m
ponJtbóL " (A photogrtaph szót klihúZJta.) 

(Paget J án os nreve nem ismerretilen, mlint halladó me:z;őgazdász, de ar

ról nrem vo!U turdotnásU!11Ucj hogy fény'képeL'éstsel is fog1álk:ozott volna 
"mégpedfig tudományos s�pontlból" amiinit erről Mikó lrnl'e l�eveléből 
értes ül ünlk.) 

Veress Ferenc szerooostés ember v-olt. Mesttere áz amnymüves Budai 

KáTIO ily megrtlalniltja dagerortípizálnli, Komlis Zs1igmond meHrett ' megtismeri 
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a kísédetezés örmét, majd Apor Károly és Mikó Imre erkölcsi és anyagi 
támogJatásával megfujta a legcliadalmarsabb fényl�épész .k!arr:iert A kezdő 
évekre virsszaremléktezve a nagy embeTieikre j ellemző s�eDénységgel,  de jo
gos büs:zlli:rerséggerl írj a Apornak : " . . . Hogy ra tS!almem 3 0 évvel ezelőtt 
nagysága :árllbal belémvetett csirádzó mag kifej.lödvén dúsan termő gyü

mfflesfává nött, tehá.t hogy bennem nem os•alodhiatott, jól eshetik nagy
ságánrak s ez ;az én legiöbb diosöségem." 

Lerve[e további részében �ísérleteinek új·ahb sikrereiről számol · be : 
"A Bróm-ezüst gelailin emuls�ó új l�ezelésmód körül ö�endetes elöh:a:la

dást tertilern : tennap volt szerenesém áltiala az eLső rs!i!került képet - a 
gróf Teleki Geyza kirsfiá:ro:l - l 1/2 sekurudum alartt elkészi,thetni , alka,l
mHag fogok olyJan móddal készült képeket is küldeni - hiszen jól  tudom 

én, hogy most i·s érdekli nagyságá·t ez igrazán mindenkit méltán érdekÉ+ 

hetö gyönyörü talá>lmány. Ide me Hékelve l disz tányérkát küldök nagy

ságánrak tisztelertern je'léül, melyből megitélhesse, hogy e téren me,kkora 
elöhraLadás1t tettem. "  

Barátságuk 1Jal['itos val•t, dacárta a távoLságnak és az eltelt évtizedek

nek, arntit bizonyí1t Veress 1880 .  augusztus 2 1-iki levele is : " . . .  Kedves 
leveleinek minden kifeje:zJése szive nemes éréséröl, l:el'ke maran.dandó 

fiatalságáról tesz bizonyságot. Hogy nem feledte a szép elmu1taklat, azok 

közt e nagyon érdekes palyán a vélem tö·�tött igény,te1en perczek€it -

mre�lyek borus napjalimban egy-egy Vta'lodii fénysugarak -valának velem -

bizooyHékai szelleme folyton elöha1ladásána1k : szép. Nagyon szép .  Midön 
kü:Iönben is nehéz étetpálya mell!eltt a szonakozá;sra szánt kevés idei t is 
hasznos•sal sZJokván töl·teni , mint VlaJódi ember - nagyobbak közt -

engem is - cs.ekélyrségemben - mél1tányolván beosül : nagyon köszö

nöm . "  
Baráti k.acs01latuk Apor 1 885-ben bekövetkezett hal·álá'ig tartott . A 

"Fényképeszli IJapok" 1 885 .  novemberi s21ámában így búcsú:zJtatjra : " . . .  Ha

zali s21ép vidékünk legidősebb fényklépészét gyásroljuk, szivünk mélyéből 

sirlat juk ."  

Veress Ferenc életútj1a a nehézségekikle'l sZJembeáUó, céljá-t kitartás

sal, munkáv.al elérni akaró emberi példakép.  Rutatásainak eredményei
vel többször is megelőzte korát és nehéz eldönteni,  mit értékelj ünk job
ban benne : a . céltudatos munkást, a kís;érletező tudóst, a lapszerkes ztőt 

v agy az igaz embert. 
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l1'ényképezés elterjedése Kovászna megyében a XIX. században 

Megyénk városaiban arányl'ag későn - a 8 0-as év�:�a.�ben - teleped
nek le az első fényképész mestereik, aminek okát elsősorban a nagy 
kereskredőtváros ,  Brassó közelségében keU keresnünk - ahoi a 6 0-as 
években már Mrandó műtermek Vültlak -, de Vialószínű az, hogy ván
dorfénykiépészek többsZJör is felk,ereSibék SepsisZ1errtgyörgyöt, Kézdivásár
helyt és a körny1ező fürdőhelyel{'et .3 

Molnár István, Gef'e István, Bogdán Ferenc, Prapp Ferenc tevékeny

ségét aránytllag jól ismerjük, de kevese·t, maj dnem semm:i·t sem tudunk 
Mándy Krároly.ró'l és :ifj . KOihányiÍ Róbertről, akiknek egy-egy cégj'ebé

ses képét ismerj ük csrak ; G. G.-ről, akiről a "FényképésZ1eti Lapok" ( 1 886 .  
1 0 . sz.)  s21erkesztői üzenetében olvaJs·tuk : "G.G.  S . S z .  Nem tudtuk, hogy 
S .Sz. Györgyön van" ; Wélber Frigyesről, akinek alig egynéhány képe 
ismeretes.  

* 

A megyénkiben élt fényképésZJek közül Mo>l!nár István az első, akinek 
ievékenységét részletesebben ismerjük. GyógysZierész volt Kézdivásárhe
lyen - s •amint ez abblan az időben gyatk:r:an meg.történt - fényképész 
műtermet �s nyitott, előbb Kézdivásárhel)'1en, maj d Sepsi:szentgyörgyön, 
amiről a "Nemef'e" 1 880  május 2 0-ild számában "É'I'Itesíti a nagyérdemű 
közönséget, hogy itt Seps!iszentgyörgyön ideliglenes fényképészeti műter
met nylito.tt, ahol  a legújabb módsz>erü igen szép k1ivitelü murnlm által a 
legmag;asabb igén)'1eket is képes kie·Légíteni, miről több ipar tárlaton 
nyert diszokmánya uanuskodiik. Ar�czkép felvételek homályos és derült 
időben egyenlő srikerrel eszkö21öltetnek. Számos látogatásért esd Molnár 
István 1a bécsi müvész fényképész társars•ág tagja. " 

Ez a s:z;arkmá·j át sze!"e.tő, kísérletezö hajlamú ember valt az, aki el'ső
ként üdv·özöl·te Veress Ferenc tervét : szakfolyóir1at kiadását. A ",Fény

képészeti Lapok" első íráS!a Molnár István levele : " Teik. Szerkesztő ur ! 
Kenemesen ha�tott rám n!agy fontosságú s iparunkm nézve kisZ'ámítha
taJtllan becsü vá[,JJalatának hire . Nem kételkedem, hogy a magy�ar fény
képírók legmagyabb része mé1tó elismeréssel fogadá a "F\ényk. Lapok"-at 
mint olyan irodalmi terméket, melyet eddig is fájdalommal keHett nél
külőznünk. EZ1előtt ha a korra11 haladná almrtunk, a kültföldi sz<a'kmunká
kat kelle igénybe vennünk ; ezerk útjim V1agy kísérleteink álta'l gJ1ara
pitani irsme�elteinket. Az elsőt csak azok tehették, krl.k e nyelvet bírták, 

emezt, kinek anyagi helyzerte s tudományi buvárl1ataiban seg.itségére 
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volt. Kültön:ben is a külföldi szaklla:pok egy hiason,ló irárnyú haZJairt nem 
pöt:Jalha't'tlalk, mert társlél!dralmi , egyéni. érdekreinket és kiebli bajtainkat csak 
mi ismerj ük, csak itt orvosolJuk. 

Ugy hirszem milndnyájan ér:ezzük a segédeink legn1agyobb részénél 
fe'Ltünő hiányDs itsme!'letbeket, ewk gya!k:mn egyoldialu tehietségét, sőt sok 
gy.ak!orló fényklépész lis -- k�váJtt a vildé�n - vajmi hátra ál[ iparmüvé
szetünk a1lapos �smefleltélben, mit úgy erkölcsi mint an)'1agi kálrlukra kény
telenek �tatpa'sztalni . Az a több-kevesebb gya,kor1atli. technika mely alkal
masi.Sá való összetáll3Jtá;r:a, nem mindig elég gar1aruti1a a végeredmény sikle
rére néz'VIe , mert ha az egyes anyagok termésZJetbani tull:ij donság,a'iról, 
hatástadról frcga(ommal nem bir, a lregpra:cbicus:abb egyént is cserben 
hagyja !tudománya néha ra legválságosabb időben. 

Egy SZJaikJkiöz1Öiny vagy tankönyv bírása, melylyel uraságod j elen 

válilia/lJatta nyúj t hiwaltva iesz a sokak erlöttt homályos doLgoba v��lág,at vetni, 
a műkődöt lmránikli.nrbi Ziavarokból kiseg1ltenli, ezzel sok fölöslreges költség
től s károktól meóvni, frelvi'lágositJá,st nyuj 'tván oly esete'ki:felöl, me1yekre 
külön!ben csak hossZlas utánj árás és anyagi áldozatok után j önne rá. 
Hányon :Jiizetnrelk kevésibbé tehet:Jséges coHJégári.nk kiözül egy-egy éle lme
sebbnek egyeeren utJa,Siii:Jáséi'It - álli tólagas tiltdkért - akkora összeget, 

melylye1 1a legdrágtább tankönyvet megszerezihetnék:, vagy pedig egy tily 
folyóirat 2-3 évi elöfimtését födözhetnék. Tlapasztalataimbál állj on itt 
csak két pé1d:a : Egy ismerős coHegám ugy1an:iJS 1 0  fntot fizetett valrak:i
nek, amiért az őt a parpirn1ak ,ammoniák-gázzal v;a:ló füstJö1é:séTe utasi:botta. 
Más alk!a:ommal 5 frtot egy kis üveg foly:adékiért, melyilieik hri.vaif;ása lett 

volnia a fátyol (:sohlieileT) ca'Lam�tásaütól mindlenlrorra megmenteni. 
Szrámta'lnn hasonló példát lehetne a gyakot:atból felrsarolni ; elég 

leg)'len azonban most osak a:rr�a ubahmm, hogy ilye111 eSietek e1lkrerülhetők 
le:sznrek, ha e s�éllkközlöny áltailénosan el fog terj :edni . ÖI'iömmel kell telhát 
közre műikődnú a j ó  szándék hiV1irte1h�ben, md.rdőn ur1arságod közzöttünk 
olyan müvret óhiaj1t tJerje:sztJenii, mely irodalmunkJan eddig hiányzott s e 

hiány/t keservesen éreZJtük hátrányrám ooytagi és tJáriSiél!dlaJlmi előhaladá
sunknlak. 

Meg vagyok gyöződ:ve, hogy hazai kartáTsatim ÖTömmel fogják felhi
vásában kafrej<tebt eszméit felkarollnli, s kiik1i 'Dehetrslégre szerint úgye<ksZiik 

· közÖls elöhalladálsunlkrta szellemilreg s anyagi[tag közre müdni. (SajnO's, de 
nem igy van ! - SzeTk.) 

Vlél'jha m:i'ndn)'lájnn á�téreznték e mregindft()ltt vállal1at üdvös voltát és 
sietnének annak prártdlásáv:ail frennMlásált biztosí,tani, hogy az a mai kor 
altal megkövetelt halradás kellrő fo�ara emelkedve, a társ,adalomban iS 
elfogl!a'liharssuk megi11rertő h.rerlyürnket ! 
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So�aim közzé téteJét kérve marladtam 

Ké:jdli-Vásárh€{lytt, 1 8 8 1  decz. ?B.  tisptelője 
Molnár A. István, fényképiró. 
Több �özLeményle és ford�tá,sa jellent meg a Fényképészeti Lapok

ban : 
Az utazó fényképésZJekTőL 1 8 82 4. sz. 
- A posútiv-:ezÜJsltfö�dő negativokhoz használltból eiő!állíitrva 1 8 8 3 .  

5 .sz.  
- A neg1atirv ezüstfürdő (Strürem:bevg dr. utJán) 1 8 8 3 . 6 .rs;?:. 

- Igen érZJékfeny coHodium-emulsd.ok előlálLitása 1 8 8 3 .  1 1- 1 2 .  sz. 
- A :Dényü�épés�et .a sajt�lYan (f0!1d.) 1 884 .2- 3 .  sz. 

"Az utazó :tiénytképeszek" címü írásáibó1l .ismerjük a 80-as éve�k ván
dorfény klépésze�inek életét. 

"T. SzeiikesZJtő ur súrves engedelméből a vándor fényképész speda
lis viszonrbagságai- s bajairól kivánok ez alkialbmmal egyet-mást irni, 
kimutlatva, men:nyá mindlenféLe �örülmény müködik azon, hogy készit
ményei minéll rosszabból sikerülj-enek ; egyuttal pár voná,Sibarn utmuta
tá1st adni , mi mádon l1ehet eme hátrányok:at asö.kikoo!tve lehetőleg kielé
g�tő eredményhez jutni . 

Önök, kiket fényesen s minden kénye1emmel elllátott müt:Jermekben 
tömegesen kel'\es föl a lefényképezendők serege, csak mosolyogn1ak né
mely vidéki gyarlóbb csinálmány l'Mtán. Pedig az utazó fényképész, mi
dőn azt egy zimankós Tbéli idő alkalmáv:ail készité, sóh!ajtV1a gondolt ama 

· városi üveg háza�ra, hol esötöl, hótól ,  széllből ,  különrféle két- és négy
lábu háziállléiltok élllkalmatJLankodásaitól védetten ő is szebb erredményhez 
jutott volna. 

De térj ünk a dologna. 

A tu�'ajdonképpenJi vándor fényképész111ek nincs·en rendes otthona ; 
nála ubi bene , :ibi patrira (a hol jól  érzi magát,  o,tt van hazája) . Legtöbb 
esetben osalád nélkül \1\an s ,ez némileg l�önny1irt: sorsán. 

Hla egy he[Jien befejrezettnek hiszi müködését, felcsom1ago�j a egyet
Jen há,romlábu rbarátját s ennek .apró-cseprő k'iisérőit. Ellutazik egy oly 

helyre, hol tudomása szerint ellenség mostanában nem j á:rt. (A vándor 

fényképész ellensége a vándo[' fényképésznek.)  Ke�s olyan lakást, mely 

"udvari fényk.épész" minőségének leginkább megfelel, Li. a'lkalmas ud

vart, a l�akiás cs1ak másodrendű dolog. Ez után �övetkezik .az atelirer fel-. 
állirtása, mi kiváló gondort igényei , az levén a fő, hogy lehetőleg mínden 
épirtő �anyag mellőzésével, - mit nem mindien.ütt lehet kapni, - a föl
véteJekhez alkalmas zJUgot készitsen . Egy nagyobb épület, merlynek kiiSzö-
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gelése északra néz, iialun egy csűr V1agy szekérszin, melynek kinyi·tott 
nagy kapujra képezi a há,ttér-tám�aszt vagy aldalfie·lert, egészen boldoggá 
tesZJ.i, merlt ez ese,tbern nem kell dJe:szka, mégis j obb viilágift!ást nyer, mint 
nehányszor láttiam oly célszerűtlenül épi•tett sáto�ban, melynek l{lét 
egyeil11ő oldala s egész födele Vlan s igy a leveendő szeméJy, csak eiülről 
kapott világitás;t s a kép minden lödomborodottság n:éfkül marad t. 

l'vHg az épités , a l'aJbo11atorium berendezése ta!'lt, addig a bakter vagy 
faLusi posttás hordja a helységben szerte szét a jól kigondolt és sokat 
igérő jelenbéseket Nehány plakát kiragasztás1a is jóhartáss:al vtan. Másnap 
már teile van az udvar mind a két nembéLi kiváncsilak:k1al. M:egbámulják 

a festet1t há,ttért, czifra butort, függönyt, de leginkálbb a titokszerű fe

lmte posztóval letakart háromlébat. Az okosabbak nyombarn meg is m·a
gy1arázzák, hogy az nem egyéb, mint - per.feotiva. A mérnök umak 
segirtve többször jártlak oly1armal.  

Az igazi publikám azonban még nem jelentkezik, ki�ssé még bizal
matlJan. Amde a vándor fényiképész lelteményes ; neki forditja a gép 

szeme!S dldalát, s egy próba lem ez't �észj,t a gyüledtleze,tről, azonna l copi

rozza, s másnap már ott di1sze leg a Jmpura ak1asztott kimkiatban magy 
örömére az eredetieknek Most bucsur!a jár a kirakrabhoz kicsinye nagyja 
és sokakban fe,lébred a vágy, hogy tulajdon :arczu�at is megöröilli:tve 
lássák. 

Ezt még fokozhatja a vállalkozó szellemű f•én,Y'képész azzal , hogy egy 

j ó  kivitelü fénykép-gyüj teménynyel föl f1egyver.kez,ve , a jobb házaknál 

látogatást tesz,  s .igyekszlik lehetŐileg kedvezőbb vélemény1t ébreszteni 

maga iráil1t. Szolgálatjá:t szerényen ajánlja fel , oly módon, hogy tola�odó 

ne legyen. Szóval, e tekintetben az iHet.őnek mÜV€'Hségi fokától függ a 

hasznost a szükségessel ülöen összeegyeztetni . 

Ezekután ha sze1:1en.cse és idő kedvez, j elentkeznek az óhaj tva vcirt 
vendégek, s itt az ideje,  hogy a fényképész meg mu1Jassa mit tud .  Addig 
ne kezdjen felvételekhez, mig nem győződött meg sze11ei s eszkö:zei jósá
gáról , mert egy elrején kiadott rossz kép Wnk11e tes�i rem ényeát . Mint 
futó tűz terjed el a bs községben a hir, hogy ez a fényképész nem 

talál jól .  

KrétJS ég�telen, hogy szah:tdrban nem oly könnyü szép munkát készitni , 

mint mndes mülberemben, ámbár az is tény, hogy értetlmes szahatos•ság

gal a szabardban is meglepő s zépet produké1lhatunk. A bámuló tömeget 
arig tudjuk távol t1ar.tani, hogy a leveendő egyént ne z,a:varj ák, most meg 
a szomszéd malacza rohan el eszev:eJSzetten az exposit�o pi;lla'I11atában, a 

házi kuv·asztól űzetve, egyenesen a gép ki!UerpesZJtett lábai között ; szél 

1 5 0  



uram is nagy elilensége nem csak a czigányn1ak, hanem az utazó fényké
pésznek is .  Megczi!bálja cli�nsünk ruháját, smlagjlait, haj1át, sőt még a 
gépet is meg-meg rázza ; eZ!ért legalább báJtterelit ne feledje megerősilteni 
a fényképész, nehogy ugy járjon mint a A bar'átom, kineik fia tilmárla 
feszített papiT háttere egy fuVIa'lt<rbbal egyensulyt ves:otve ugy dült előre, 
hogy a fej>tarton kap01tt hasitekkel a piU1anat ünnepiességéhez nem mél1tó 
módon fogta tőribe az ott Ü\lö csend'ört. 

Nem csekély Z!aVlart okoz a napfény is a s:oaibadban működőnek. Leg
j obban egyeztletett szerekikeil is nehezen kerüLi ki a fátyolt. Ha hosszú 
gyútávu lencsével dolgozik, mely1lyel nagyobb távolból kell a fölvételt 
eszklözö!lnlie, bele Vli:lágit az aiJacsony sátor Vlagy háttér feletti szabad ég, 
nemküiönben a földről vd.rs'sz1averődő napfény. Ezt el klell kerülni oly 
mádon, hogy az objectiv napellenzőj ére (Sonnenblende) egy hoss:zJaibb 
:fieke:te papirbóQ készített félocsö'Viet oU.yk'ép erősirtünk meg, hogy ennek 
domborodásla lefe'lé legyen s az a[uh·ól vissza.verőd:ő napsug:aralmt visz
SZiatarbsa, mig felül:ről a fekete poisZitó előhuzása ·árny1aljuk be. 

Télen a sok h ó  okoz LJavaro]m,t. Ezt nagyobb kerületben el kell takta
ritéllrli s 1a 1sá'tor körülú helye1t korarnmaJ vagy hamuv;a[ behinteni , miáltal 
a leveendő egyélJ1ft a rossz vrilágátá'S!tól megóvjuk. 

A szives olvasó,  kíi e köz'lönyt végig figyelemmel fogja kilslérni, 
minden eshetőségre 1:alálarn.d benne s2lakai\natott toliból eredő utasításokat, 
mely:ek egyes müveQetekben elő forduló hibáikiban biztosran k\i.fogj·ák segi
tenJi . E helyen legyen sZiabad cs1ak egy pár alyam·ól szólni1 melyek a 
vándor fényil{iépész - mondhatnám - specila'l.ibáiSaiÍ : Tőbben panaszol
ták, hogy mirdön a líem:ezt exposi1tiió után a easettából kivebték, a hár
tyát nagy részben egrészen átlátszónak találták ; a jódezüst eltünt róla, 
vagy annylim megvé'konyodott, hogy lerhertJetleiil.Ség vo}t róla kiépert elő
csailni . A baj soiklszol' egymá:s után ismétlődött. Ez a tünemény télen 
igen g)'lakori, s abban talá'lja magyaráz1atát, hogy a légenysavas ezüstol
dat h!idlegben igen mohón oldja a j ódezüsoot, kivállt ha esetleg tömörebb 
a rendesnél. Azon kell tehát igy:ekezn�i, hogy a szerek hőm·érséklete 

praeparatri.Okor ne !'egyem lmwsehb 1 5  R. foknál ; az ezüstoldat tömör
sége ne mutasson a sürméTőn keveselbbet 1 0  folmái ; ha valiamivel gyön
gébb, nem árt. I.gaz, hogy 1 5  foknál ll!agyobb hidlegben nem igen fog 

senkii pnaepiél!I'la[ni ; de meghűl a lemez a case1Jtában, mig künn a felvétel 
esz�özölt�ltik, s ez all.artt oldódik fel a jódezüst irs . Ez könnyen kiJkerülhető 
azá,Ltal, hogy a krészen megpraeparált s belűl megnedves,irtett easettába 

zárt lemezt a szabában hagyjuk, mig a beáUí1tás:sal kész;en vagyunk, vagy 
h a  ez nem venne s-ok idő't igénybe, mint pl. egyes sz·emélynél, aklkor 
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�leg posztóba takar'VJa ki is vihető. A szerek érezhető megmelegítése 
hatál'iozottan ártalmas. Jódezüsrt-Jiemapodást, az e•lőlhivó megzavaródásárt. 
és vrastag fátyolt idéz e�ő ; azért tanácsos a hőmérőt is hasZJnálatba venni, 
annáíl is in�ábib, minJtlhogy az ezüst sikmérő ooak evvel kapcsol!attlban 
nyujt megkö�etl�tőleg pontos adaJtoikat. Ha az �rust.,.fürdő meJ..egebb 14 
foknái, a sürmérő kliLsebb, h!a diidegeblb, aklmr nagyobb tömörséget muta.t 
a valónál . A szeretk hőmér'sélklete pmeparatió alla•tt 14 és 18  R. fok kö
zatt ing.adozth•ai:Ji;k m,inden kár()S körv�rtkezmény nélkül. 

A mondo·ttalkból kivú:lá•ghlk, menynyi mim:iten baj j.a1 s utánaj ámssal 

j u thialt a vándor fényiképész némi eredményhez ; ezért nem éppen szép 
eljláráls, ha egy1es jómódu nagyvárooi fényl�épész egy kiiS nyrereségért eze
kelt egylik wgy más[k heJ..yrol kiZiarvarj!a azon nem éppen humánus elv 

alapján : a kii blirja, marjla . Nohia sokszor megérd1e1m'lik a sanyarú ál1a
potot, mert a vándo:r fénylklépésze�k nagy része irtó:zJik a kőnyvtől l "  

Molnár hosszas fejinegetése a vándorfényképész viszontagság;airól 

azért is fonrtos, merlt álltala kapunk vá;laszt ama a kérdésre, hogy miért 
oly halv-ány1ak , rosszmegtlartásook a cégjrebés nélküLi fényképek a mű
ternui. fényfképésze:k - 90-100 éves - ilinom rlaj zú é'lénk színű képeivel 

szemben. 
MoLnár Isrtván j ó  minő.ségű munkáját sok wckép és dokumentációs 

jellegű felvétel dicséri. Múzeumunk gyűjteményében őrizzük SepslisZ'eint

györgy főtere 1880-ban, Tűzol1tó gy1a:lmrLalt 1 8 83-ban, TűzoJtó zenek1ar 

1 894-lben c. várO'stJör\tlénJelti szempontbal értékes felrvételeit. 

* 

Sepsiszootgyrörgy polrgármestere 1 9 1 3-lig Gödrti. Fe!'enc volt. VáriOs

atyai müködélsléröl a széZiadfordu,lói Serpstiszentgyörgy városilas j ellegű 

változásiali is tanÚJs:kodnak, de itt csupán rarról a Gödri Ferencről akiartrunk 

megemlékeznti, aki má1r a múlt százJad végén nemcsak hogy feliÍsmerte a 

fényrkép dokumentációs értlékiét, hanJem elkésútésükről és összegyűjtésük

ről is gondoskJOdott. E gondoskodásnJak há1a, ismerjük városunk és me
gyénk sZJázadfordulós araképét Biztatására a fersőasernátoni születésű 

Gere István fénykiépészeti mütermet nyi1t SepslisZient!györgyön. 1 894-i:g 

Bukares,t:Jben dolgozik Délceg :tlartású fi1arolemberként ott látj uk egy 

1 888-!blan készült csoportképen bukaresti magyar natalok között . Cég
jelzésű kial'itonján a következő szöveg olVIashaltó : Ste:fian Ge�, strada 

Sobliltu Magurleanu ru:. 23 Ja gwa Cismlig.iului Bucumsoi. 
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* 

l\1íivel Gere Isbván és a kézdivásárhelyü Bogdán Feren.c és p,app 

Feren.c tevékenységének kibontakozása a XX. század eLső évtizedéhez 

költődik, működésükről a II. részben tárgYJalunk részletJesen. 
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