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Vajda Dóri, a rövid ideig Zalaegerszegen működő, Szigeti császári és királyi fényképész utódaként 
reklámozta magát, amikor 1912-ben átvette annak műtermét. Fia, Vajda Tibor visszaemlékezéséből 
ismerjük a család történetét, szavait itt szabadon idézzük. Édesapám 1880. január 6-án született, 
valószínűleg Székesfehérváron. Az egész rokonságuk fehérvári volt. 1910-ben vette feleségül Strausz 
Margitot, aki 1885. december 28-án született Ozorán, édesapja pék volt. Még nem laktak Zalaeger-
szegen, mikor Klára, első gyermekük 1911. december 25-én megszületett. Németországban dolgoz-
tak, [apám] ott fejlesztette szakmai tudását, gyakorlatát. 1912-ben költöztek Zalaegerszegre. Itt kért 
iparengedélyt, melyhez mellékelte születési anyakönyvi kivonatát és külföldi bizonyítványát. Ez 
utóbbi egy, a Homberg am Niederrhein [ma Duisburg egyik része] tanácsától kiállított, igazolás 1909. 
november 10-i dátummal és Homberg pecsétjével arról, hogy Vajda Dóri városukban sajátította el 
a fényképezés mesterségét. Iparengedély-kérelmén a Kossuth utca 55-ös házat jelölte meg lakhe-
lyeként. Ahogy a rend akkor megszabta, 10 koronát fizetett be iparoktatási célokra. Iparengedélyét 
Vajda Dóriként kérte Zalaegerszeg város tanácsától. A kérelem mellé csatolt, a székesfehérvári kong-
resszusi (neológ) izraelita hitközségben kiállított születési anyakönyvi kivonata szerint édesapja 
Wolkenstein Ahron, édesanyja Krausz Mina. A Wolkenstein nevet a 72673/904-es számú irattal 
változtatta meg Vajdára. 

Vajda D. a Kossuth utca 40-es számú házban nyitotta meg műtermét, átvéve az előd bejáratott 
kuncsaftkörét. Kérelmének teljesítéséről Zalaegerszeg r. t. város tanácsa 1912. április 12-én döntött. 
Ezt követően Vajda Dóri rendszeresen jelentkezett a sajtóban hirdetéseivel. Az első, bemutatkozó 
reklámja 1912. április 4-én jelent meg a Magyar Paizsban. Közölte, hogy átvette Szigeti fényképészeti 
műtermét, „s azt a legújabb műszerekkel felszerelve” vezeti tovább. „A fényképészeti szakmában 
külföldön és itthon is szerzett tapasztalataim és képzettségem folytán a legkényesebb igényeket 
is kielégítem.” Hogy közönségét meggyőzze, egy próbafelvétel készítésének ajánlatával csalogatta 
őket a műterembe. Gyors és pontos kiszolgálást ígért, amit az tett lehetővé, hogy a képek kidolgo-
zását helyben végezte. 

Ismerkedett a várossal is, hamarosan megjelent társasági eseményeken. 1912 augusztusában 
részt vett az ipartestület és az iparos ifjúság által szervezett mulatságon a Rozenkrancz vendéglő-
ben, ahol az ún. felülfizetők, azaz támogatók között sorolta fel nevét a sajtó. 

Vajda Dóri nem pihenhetett babérjain, hiszen a városban 1902 óta működött egy ismert és ked-
velt fényképész, Saly Viktor, a mai Batthyány utcában. Így már 1912 karácsonya előtt új reklámmal 
jelentkezett: „A legszebb és legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándék kétségtelenül egy jól sike-
rült fénykép.”. Felhívta közönsége figyelmét a kirakatában látható képekre, valamint felkérte őket, 
hogy megrendeléseikkel, főként, ha nagyított képet szeretnének, időben keressék fel. 1913 február-
jában részt vett a kereskedő ifjak zászlóalapja javára rendezett ún. feminista bálon, ahol ismét hoz-

zájárult a bevételhez egy koronás adományával. A következő évben a 
munkásgimnázium javára adakozott, már két koronát. 1913 decembe-
rében művészi selyemfényképeit reklámozta egy különös ajánlattal: 
„Teljesen ingyen adok minden nálam eszközölt felvétel után, legalább 
10 koronás rendelésnél, ha a Magyar Paizsra hivatkozik, egy selyem-
fényképet. Ily módon óhajtom e rendkívül ízléses újdonságot beve-
zetni.”. A kiállított képeket január elsejéig bárki ingyen megtekinthette 
a műtermében. Szépen gyarapodott a család is: 1913. július 7-én meg-
született Magdolna leányuk, 1915. október 19-én pedig Katalin. 

Vajda Dóri hamarosan kedvelt fényképésze lett a városnak. Kato-
naként szolgált az első világháborúban, de fia szerint sosem beszélt 
gyermekeinek a háborúról. Azonban mielőtt a frontra indult volna, 
megörökítette magát és családját is a műtermében. A Néprajzi Múze-
um is őrzi két szép fotóját, egyik a Kolompár cigány családot ábrázolja, 
tarka viseletükben, a másikon Hári József és családja látható, paraszti 
viseletben. A 13×18 cm-es méretű üveglemezek az 1910-es évek első 
felében készülhettek. Háriék fiának nemzeti színű szalaggal díszített 
kalap van a kezében, ami arra utalhat, hogy a bevonulás előtt készült. A 
háború idején megnőtt a fényképész műtermek forgalma, mert sokan 
vitték magukkal szeretteik képét a frontra, vagy nézegették szeretettel 
az itthon maradottak a távolban lévő családtagjaikat. 

Már a háborút követően, 1918. szeptember 29-én született László fia, aki azonban tragikus módon, 
négy esztendősen meghalt vérhasban, mert éretlen gyümölcsöt evett. 1922. augusztus 3-án megszü-
letett Tibor fiuk.

A Vajda család zsidó származása közismert volt Zalaegerszegen, rendszeresen részt vettek az izra-
elita közösség ünnepein, néhány, a purim alkalmával készült, jelmezes kép is fennmaradt. Purimkor 
minden évben szervezett az izraelita nőegylet vidám rendezvényt az akkori ZTE- (később Dózsa-) 
pályán, ezen örömmel vettek részt a gyerekek. 

Számos jó barátra, szomszédra támaszkodhattak. A Kossuth utca 40-es számú házban lakott az 
1888-ban született özv. Toma Lászlóné Sanits Anna dohányárus, Horváth Lajos asztalosmester és 
Horváth János vármegyei irodatiszt. A Kossuth utca 44-ben lakott még Börcz János cipész és felesége, 
valamint Vrancsics Sándor járásbírósági főtiszt és felesége, Illés Julianna. 

Klári leányuk kereskedő lett, a neves Schütz áruházban volt eladó, Kató a háztartásban segített, 
míg Magda kitanulta a fényképész szakmát. Tibor a helyi kereskedelmi iskolába járt, 1940-ben érett-
ségizett, majd ő is képzett fényképész lett. Akkor egy év alatt föl lehetett szabadulni, mondta, bár 
neki más tervei voltak, de a faji törvények miatt nem tanulhatott tovább. Leánytestvérei polgáriba 
jártak. Ennek két alapvető oka volt Tibor szerint: „Abban az időben, mikor ők iskolakötelesek voltak, a 
lányokat nem nagyon taníttatták tovább. Anyagi oka is volt, engem már tudott volna taníttatni apám 
a jobb üzletmenet miatt, de ezt a deportálás teljesen lehetetlenné tette.”.

Vajda Dóri 1930 és 1942 között 5 tanoncot, segédeket és retusőrnőt is foglalkoztatott. 4 segédje 
1914, 1914, 1919 és 1920-ban csupán rövid ideig, 1-2 hónapig maradt a műteremben. Szakmai hoz-
záértését tanúsítják a családoknál őrzött, valamint a Göcseji Múzeumba került képek is. Bár ő szí-
vesebben maradt a műterem falai között, ismerünk tőle szabadban készült iskolai csoportképeket, 
1912 körül készített felvételeket a villanytelepről, berendezéséről, a munkatársakról és azok szolgálati 
lakásáról. Ismerjük a vasúti vendéglőről készült, az 1930-as évekből származó felvételeit is. 

Az apám és a Serényi klientúrája teljesen különbözött, mondta Vajda Tibor. A város elitjének a 
zöme nem apám szolgáltatásait vette igénybe (ebben a politika is szerepet játszott). Az ő klientúrája 
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a városi és falusi polgárságból került ki, parasztok és tisztviselők voltak inkább. Vidékre is járt fény-
képezni, esküvőkre, családi rendezvényekre. 

Tibort, ahogy sors- és kortársait, besorozták a leventék közé. Erre így emlékezett: A rendes leven-
ték között nem szerepeltünk, hanem számunkra külön karszalagos rajt alakítottak. A sárga karsza-
lagot csak a foglalkozásokon kellett hordani. Előfordult olyan dolog is, hogy a leventék közül azt a 
személyt, aki az elöljáróiknak szemet szúrt viselkedésével, odaküldték hozzánk a foglalkozás idejére, 
hogy ezzel is megalázzák. Amikor egyikük elmesélte ezt a dolgot az édesapjának, azt mondta neki, 
hogy nem neked kell szégyellni magad, hanem szégyelljék magukat az elöljáróid, aki így viselkednek.

A karszalagos szakasznak én voltam a „vezetője”, ennek egyedüli oka az, hogy a Serényi Árpád 
fényképész, mikor meghalt [1941-ben], a felesége [Léránt Margit] és annak húga vezették a műter-
met. Apám, aki előtte is jó viszonyban volt Serényivel, minden tőle telhető segítséget megadott 
Serényinének, és ezt akarta viszonozni Léránt levente főoktató, a két Léránt lány bátyja. 

A munkaszolgálaton a kriplik voltak az elöljáróink, akik nem feleltek meg a fronton, s az ilyen 
emberek, ha hatalomhoz jutnak, borzasztóak voltak.

Amikor be kellett zárni a műtermet 1944 májusában, egy minden igényt kielégítő, jól felszerelt 
műhelyt hagyott el a család, akiket, akárcsak a többi egerszegi zsidó családot, gettóba zártak. Az 
Iskola közben laktak, egy lakásban 8 család volt összezsúfolva. 
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„Még együtt voltunk.” 1940-ben készült családi kép
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Hamarosan őket, és a vidékről ide hurcolt zsidóságot is a téglagyárba terelték, majd 1944. június 
5-én és 6-án, két nap alatt vagonokba zsúfolták és elindítottak a szörnyű utazásra. A szülők és sze-
retett leányaik mindannyian a holokauszt áldozatává váltak. 

A deportálás után a Zalaegerszegen állomásozó németek térképészeti műhelyként vették igény-
be a műtermet. Mint minden elhagyott műhelyt, előtte fölleltározták a hatóságok. A levéltárban 
fennmaradt az 1944. november 28-án készült leltár a „Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 44. szám 
alatt levő Vajda Dóri Fotószaküzletben talált és zsidó tulajdont képező tárgyakról és mely tárgyakat 
az oda beköltözött német egység /: DIENSTSTELLE FELDPOST No.: 19.750 :/ a saját részére kiigényelt”. 
A következő dolgokat vették számba: 2 db támlás karszék, 2 db párnás karszék, 1 db támlásszék, 1 
db dívány, 2 db párna, 1 db fa létra, 1 db dobogó, 1 db beépítet nagyítókészülék, 5 db asztal különféle 
nagyságban, 2 db elsötétítő terítő, 1 db kályha csővel, 1 db fali polc, 1 db előhívó asztal, 2 db lámpa 
burával, 1 db másoló asztalka, 1 db fali roll szekrény, 1 db előhívó tartály, 1 db szekrény, 1 db kony-
haszék támla nélkül, 1 db fali polc, 1 db fali polc, szekrényes, 1 db tükör, 2 db fényvető (ezüstözött!), 
1 db kopott nagy szőnyeg. 

Jellemző, hogy a legnagyobb értéket képviselő fényképezőgép és a sok lemez nem szerepeltek 
a leltárban, jegyezte meg Vajda Tibor, aki munkaszolgálatosként élte túl a háborút. 1943 novembe-
rében vonult be. Társai közül Vidor Imre és Fürst György meghaltak a munkaszolgálatban, Lengyel 
Lajos és Rechnitzer Gyula tért vissza vele, utóbbi hamarosan Sydney-be került. 

Itthon egy teljesen kifosztott műterem, valamint szerettei halálhíre fogadta. 
A műtermet 1946 tavaszán újraindította, apja jogán, mint megbízott vezető működtette 1950-ig. 

Akkor Szandbauer Sándor volt vasvári, majd zalaegerszegi fényképésznek adta el. 

Vajda D. fotográfiái a Göcseji Múzeum gyűjteményének becses darabjai, számos eddig megjelent 
kiadvány hasznos illusztrációi.

Csoportkép a 

zsinagóga ajtajában 

Vajda Klári és 

Blumenschein Lajos 
esküvőjén, 

1939. május 7.

Csoportkép Portisch Bözsi tánciskolájában
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