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Egyfajta szépségszalon 
(erdélyi1 fotográfusnők a 20. század elején)

Előzmények
Amikor a kolozsvári Veress Ferenc, az első erdélyi fényképészeti műte-

rem tulajdonosa 1882-ben saját fi nanszírozásból és szerkesztésében elindítot-
ta a Fényképészeti Lapokat, azzal a céllal tette, hogy szakmai hátteret és folya-
matosan megújuló technikai felkészültséget biztosítson az új iparág művelő-
inek. Ez az első magyar nyelvű szaklap, amely többször, visszatérően foglal-
kozik fényképésznők bemutatásával: „A fényképésznők hazánkban örvendetes 
számban kezdenek szaporodni. (...) Örömmel üdvözöljük őket e pályán s ajánl-
juk mindazoknak, hogy lépjenek e térre, kik a természettudományok iránt ro-
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konérzéssel vannak” (Veress 1883, 207). Veress lelkes hangon köszönti a pályára 
lépő nőtársakat. A lapban néhány számmal később megjelent, A nők és a fény-
képészet című cikkben egy bizonyos Takácsi S.-A.-E. viszont már hosszan ecse-
teli, miért nem jó, ha a nők teljes körű munkabeosztásban fényképészek. Elég 
volna nekik a külcsínnel foglalkozni, szépérzéküket és veleszületett türelmüket 
kamatoztatni. Ha ugyanis túlságosan elmélyülnek a tudományban, elveszíthe-
tik nőiességüket. Óva inti őket arra, ne avatkozzanak az “agymunkát” és férfi -
as szívósságot igénylő feladatkörökbe, mert ha összekeverednek a tipikusan fér-
fi  és a tipikusan női szakmák, és a magyar nők amerikai társaikhoz hasonlóan 
az emancipáció „divatos”, de meglehetősen romboló útjára lépnek, annak csak 
rossz vége lehet. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a fényképezés esztétikai, va-
gyis nem technikai részében a nők felülmúlhatják a férfi akat. „Nagyon haszna-
vehetők a nők az úgy nevezett saloni levételeknél s a föntebb vázolt körülmé-
nyek közt. Plastikai levételek, nagyobb és helyes perspectivát kivánó csopor-
tok elhelyezése és imponáló szoborszerű állítások több alakkal, szóval a ma-
gasabb aesthetika követelte alakítás és csoportosítás körében már miénk az el-
sőség tanulmányaink, a műremekeknek tanulással összekötött szemlélése és a 
hosszú tapasztalás nyomán.” (Takácsi 1883, 239.) Személyiségük segítheti őket 
abban, hogy közelebb kerüljenek a modellhez, könnyebben irányítsák őt, hoz-
záérhessenek pl. a menyasszonyhoz egy esküvői fénykép beállításakor. A nők te-
hát mint közvetlen lények „hasznosíthatók” ebben a szakmában. A cikk szerző-
je ismételten párhuzamot von a nők családban betöltött hagyományos szerepe 
és a választott szakma követelményei között, és azokban az esetekben megen-
gedő a fényképészként boldogulni vágyó nőkkel szemben, ha azok ugyanazokat 
a viselkedési normákat és attitűdöt képviselik a civil munkakörükben is, mint 
otthon. „Őszintén és nyíltan kimondom, ha olvasóim megneheztelnek is igaz-
mondásomért, hogy a kis gyermekek, különösen a ½-2 éves csecsemők levéte-
lénél mi férfi ak nagyon, de nagyon ügyetlenek vagyunk. A nők ellenben, ezek 
dédelgetése, csinos és tetszetős alakban való öltöztetése lévén szívük és lelkük 
egyedüli legkedvesebb foglalkozása: olyan otthoniasan, olyan jól érzik magukat 
az ilyen levételeknél, mintha csak a bölcsőnél volnának és tulajdon kicsinyük-
kel babrálnának. A piczikék ruhácskáinak helyes és ízléses formálása, elegyen-
getése, szájacskájuk mosolyra késztetése, fi gyelemre keltésük és elcsöndesítésük 
a fontos actus (kiemelés tőlem) pillanatában, szóval az apparátus előtt csinos 
alakúvá és használhatóvá tételük: mind olyan fogások, melyekben mi férfi ak, 
ha van bennünk csak egy parányi családias érzés, szivünk egész melegével gyö-
nyörködünk bámulva a gyöngéd női kéz kecses munkáját: de ugyanazt megten-
ni durva érzékkel bírunk s éppen ezért nem is tudjuk.” (Takácsi 1883, 239.) A 
nő feladata tehát: segíteni abban, hogy a fényképezést a modell ne pellengérre 
állításként élje meg. Ha ez sikerül, akkor a végeredménnyel, vagyis saját kime-
revített arcmásával is elégedett lesz, miután egy női fényképész képes megtöl-
teni élettel a pillanatot, amely az időbe dermed. Egyfajta hospice-munkás, aki 
kedves szóval és odafi gyeléssel segíti át az élőt a halálba. (S bár nem ugyanar-
ról van szó, ez a halálmetaforika óhatatlanul megidézi a viktoriánus kor divat-
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ját, az elhunyt személlyel együtt megörökített családok portréit. Noha a törté-
nelmi kor ugyanaz, a 19. század végi magyar – és még szűkebben erdélyi – tár-
sadalom nem hódolt ennek a bizarr, de a fényképezés adta „konzerválási” lehe-
tőséget tekintve mégis elfogadható szokásnak. Legalábbis nem számottevően.)2

Az ipar
A cikkekből világosan kitetszik, hogy a szerzők a női egyenjogúságról már 

hallottak, de még nem tudják, mit kezdjenek a gondolattal. Takácsi méltatlan-
kodás közepette állapítja meg, hogy „újabban” nőkből is válhat tanár, sőt, Ame-
rikában már orvos is. Ha már számolni kell azzal, hogy a férfi ak helyét egyik-
másik munkakörben nők akarják betölteni – mert az emancipációs hullám ra-
gályos és megállíthatatlan –, a tanári pályánál sokkal inkább szánnák nekik a 
fényképészeti szakmát. Ennek ugyanis kifejezett előnye, hogy mellette jut idő 
még a családra is, és mindenekelőtt: nem fosztja meg a nőt nőiességétől (vagyis 
nem élvez akkora tekintélyt, mint egy tanár). A cikk írója hosszas fejtegetésbe 
bonyolódik arról, hogy a laboratóriumi munka fi zikai elváltozásokat okozhat a 
testen, s ez kiváltképp a nőknél jelent hátrányt. Ugyanakkor „az olyan fényké-
pész, ki a chemia alapvonásaival, az elemek és vegyszerek leglényegesebb hatá-
saival tisztában nincs, a laboratóriumban nem egyéb, mint egy bárgyú, szűk lá-
tókörrel biró közkatona, kinek a commandóra lőni kell az ellenséget, de hogy 
miért háborúskodnak, milyenek a támadás és védelem fordulatai, a haditervek, 
szóval az egész hadjárat és csata lefolyása: arról megközelítő fogalma sincs” (Ta-
kácsi 1883, 239). Tehát jobb a nőknek bele sem kezdeni a tanulási folyamatba, 
mert ha csak részleges, azzal csak a munkát gépiesen végzők sorát szaporítja, ha 
viszont a „chemiai ismeretek teljes apparátusával fölfegyverkezve fog a munká-
hoz”, akkor női mivoltán esik csorba. „Nem óhajtok egy nőnek sem őszhajjal a 
nőiesség legnagyobb és legszebb részétől megfosztott életet! Már pedig az a nő, 
ki 8–10 évi folytonos tanulás után a physikát és chemiát alaposan megtanulta, 
lehetetlen, hogy nőiességének elvesztésével meg ne őszült volna; mert ezek a tu-
dományok azok, melyek az észt a végletekig próbára teszik; nem táplálják soha 
a női szívet, a fogékony kedélyt, hanem mindig és mindig csak a számító észt. A 
nehéz észmunka pedig ősz hajúvá, sőt kopaszszá teszi csakhamar még a legszí-
vósabb természetű férfi t is” – vallja ugyanott Takácsi.

Az nem egészen világos, hogy a törékeny nőknek nyújt munkavédelmi tá-
jékoztatást, vagy a férfi ak jól beágyazott (hatalmi) pozícióját félti. Ha a 19. szá-
zadban a visszatartott és katedráról adagolt tudás jelentett tekintélyt, a 20. szá-
zad a hozzáférhető tudásé, a tudomány népszerűsítéséé lesz. Nobel, Edison, 
Bell, Tesla, Marie Curie, Einstein arra törekedtek, hogy felfedezéseik előbbre 
vigyék az emberiséget. A cikk írója ugyan fölényesen „simplex fraternek”, va-
gyis egyszerű (együgyű) embernek nevezi azt, aki nem kísérletezik, nem tá-
gítja ismereteit, hanem csak a bevett szabályok szerint működik, mégsem tud 
egy olyan világot elképzelni, amelyhez a nők teljes körű alkalmazása egy újfaj-
ta szemléletmóddal járulhat hozzá. A nőkhöz a gügyögés tudományát rendeli, 
és esztétikailag a részletekre való fókuszálást felelteti meg ennek. Azt, hogy át-
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fogó világszeméletet, gyakorlati és elméleti tudást mondhat magáénak mind-
egyik nő, aki a cikk írásakor már fényképészeti szalont vezet, nem Takácsitól 
fogjuk hallani, de megtudjuk, hogy: „fényképésznő hazánkban (e lapok közlé-
se szerint) még alig van 10-15; néhányan műtermet vezetnek s a mint halljuk 
becsülettel megállják helyüket; a többiek a segédek munkakörében dolgoznak” 
(1883, 243).

Décsey Ilka és Smárda Mária Nagyváradon, Marie Drescher Aradon, 
Ádám Franciska Temesváron, Kovács Eszti Zilahon, Asbóth Kamilla Nagysze-
benben, Caroline Keintzel Szászrégenben, Hermine Heitz Szászsebesen, Herter 
Júlia Brassóban, Katharina Persiwal Karánsebesen stb. már a 19. század végére 
jólmenő fényképészeti műtermet tudhatott magáénak. Ha azt vesszük, hogy az 
emancipáció eredetileg a zsidókra vonatkozó egyenjogúsítást jelentette, amely 
Magyarországon 1867-ben vált gyakorlattá, akkor állíthatjuk, hogy a 20. század 
eleji magyarországi fényképészműtermek nagy arányban zsidó tulajdonosnői 
kétszeresen is emancipálódtak. Az 1839/40-es országgyűlés hosszas vita után 
kimondta, hogy a zsidók bármilyen mesterséget gyakorolhatnak3. Az ortodo-
xia nem teszi lehetővé a nők magasabb szintű képzését, de a zsidó középréteg-
nek fontosabb volt a képzés, mint a vallás tartása. Az asszimilálódással elma-
radtak a vallási tilalmak. Társadalmi felemelkedésük egybeesett a feminizmus 
első hullámával, és ez addig soha nem látott lehetőségeket nyitott meg a tanul-
ni vágyó nők előtt. 

A Magyar Feministák Egyesületének A nő és a társadalom című hivatalos 
lapja 1908. július 1-i számának utolsó rovata (Pályamutató) a fényképészeti pá-
lyát is ajánlja. Tényszerű tájékoztatást nyújt az olvasóknak az elhelyezkedési le-
hetőségekről is, és nem látja olyas akadályait a mélyrehatóbb és átfogóbb tanul-
mányoknak, mint A nők és a fényképészet című cikk szerzője. „Kívánatos: in-
telligencia és általános műveltség. Elengedhetetlen feltétel: rajztehetség, színér-
zék és jó szem, hasznos lehet a művészi hajlam. Ε pálya gyenge szervezetűek-
nek is alkalmas. Nálunk eddig a nőket nagyobbrészt csak részletmunkára al-
kalmazták, pl. retoucheuse-nek vagy másolónőnek. Ajánlatosabb azonban az 
egész szakmát elsajátítani. Nálunk tanfolyam még nincs (most van alakulóban), 
de egyes műtermekben nőket is kiképeznek. Münchenben és Németország több 
városában direkt tanfolyam létezik. Megélhetési kilátások kedvezőek, különö-
sen a vidéken kellene néhány képzett fényképésznő. Saját műterem létesítéséhez 
2-3000 korona szükséges.” (1908. 127.)

Bár Budapesten még az 1910-es években sem volt külön fényképészeti tan-
intézet, az ipari továbbképzőkben és népiskolákban indított fotószakok rendel-
kezésre álltak. A Továbbképző Női Iskola fényképészeti osztályában 1916-ban 
Hoff mann Viktor mellé Csillag Erzsit nevezték ki társtanárnőnek.4 Pécsi Jó-
zsef fotóművész, az 1913-ban alapított budapesti Iparrajziskola fotótagozatának 
tanáraként sokat tett a színvonalas képzés meghonosításáért, és az 1916-ban 
nyitott saját műtermében rögtön női tanítványokat is fogadott. A magyar foto-
gráfi a sokszínűségével (és azon belül a női fényképészekkel is külön) foglalko-
zó Szarka Klára így összegzi ezt a korszakot: „már a tízes és húszas évek zsidó 
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fényképészei között szép számmal találunk női alkotókat. S ez korántsem vé-
letlen. A többszörösen hátrányos helyzetű tehetséges nők számára ez a szakma 
rendkívül vonzó volt, hiszen az emancipálódás lehetőségét nyújtotta. A nume-
rus clausus idején sokaknak szinte az egyetlent. Csak néhány név az imponáló 
sorból: Laub Juci, Aczél Márta, Kálmán Kata, Reismann Marian, Wellesz Ella, 
Besnyő Éva, Miklós Jutka, Ergy Landau (Landau Erzsi), Rogi André (Klein Ró-
zsi)” (Szarka 2011).

Philpott Beatrix felveti azt a kérdést, hogy a korban oly gyakori női ne-
vet viselő fényképészszalonok mögött valóban női fényképészek álltak-e. Meg-
vizsgál néhány ebbe a csoportba tartozó budapesti műtermet, és adatokkal alá-
támasztva (működési engedélyek, örökösödési per iratai stb.) azt a következ-
tetést vonja le, hogy nem mindegyik női név alatt működő szalont működte-
tett nő (vagy ha igen, csak adminisztratíve, nem képzett fényképészként). „Az 
1859–1910 közötti időszakban körülbelül minden nyolcvanadik magyar fényké-
pészműterem viselt női nevet, sugallva a műteremben dolgozó fényképészmes-
ter női kilétét. Tanulmányok és könyvek hivatkoznak rájuk, szögre akasztva 
minden kétkedést munkásságukkal kapcsolatban, és gondosan elkerülve a kér-
dést: A női nevek valódi fényképészeket jelölnek? (...)” Összegezve az adatokat, 
a férfi névvel jelzett fényképek átlagosan 38%-ban, a női néven jelzett fényképek 
pedig 78%-ban nem tartalmaznak a név mellett „fényképész” megjelölést, csak 
a műteremre, illetve annak tulajdonosára való utalást, vagy még azt sem. Ez a 
statisztikai adat két lehetséges okot enged következtetni. Első lehetőség, hogy a 
női fényképészek nem szívesen nevezték fényképésznek magukat. Ez a lehetőség 
azonban ellenkezik a logikával, ha azt tekintjük, hogy az érintett korban ilyen 
komoly tevékenységet nőként gyakorolni igazi presztízsértékkel bírhatott. Ha 
ez az első feltételezés lenne helytálló, akkor a gyakorlat azt mutatná, hogy a női 
fényképészek végtelen periódusban hirdették volna mivoltukat. Azonban ez – 
mint a statisztika mutatja – nem így történt. Második lehetséges ok, hogy nem 
akartak hamis állítást – vagyis, hogy valós fényképészek lettek volna – írásba 
(cégjelzésbe) foglalni. Be kell látnunk, hogy ez utóbbi ok az életszerűbb. A fen-
ti adatokat összefoglalva, sajnos, minden jel arra mutat tehát, hogy a női név-
vel jelzett fényképészműtermek mögött a gyakorlatban – az esetek nagyobb ré-
szében legalábbis – férfi ak álltak, s „a hölgyek csak, mint korabeli strómanok 
vették ki részüket a fényképészeti iparból.” (Philpott 2017). A cikk szerzője fel-
teszi azt a kérdést, hogy fényképésznek nevezheti-e magát valaki, aki egy fény-
képészeti szalon üzemeltetéséért felel, amely különböző megfontolásokból az 
ő neve alatt működik. Nyilván nem. De ez az eset nem érvényes azokra az er-
délyi műtermekre, amelyek az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolás-
ra kerülnek. Közülük csak az Asbóth Kamilla által működtetett szalon viseli a 
„Camilla” nevet, a többi a fényképész tulajdonos teljes nevén fut. 

Néhány műterem-tulajdonos
Asbóth Kamillát az első női fényképészként tartják számon Erdélyben5 

(Caroline Keintzellel együtt, akinek Szászrégenben volt műhelye). Asbóth ké-
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szített először nőként etnográfi ai jellegű portrékat is, népviseleteket és népi szo-
kásokat örökítve meg. 1871-től nagybátyja, Th eodor Glatz nagyszebeni műter-
mében kezdett dolgozni, amelyet 1875–1887 között feltehetően egyedül veze-
tett. 1890-ben aranyérmet nyert a Műkedvelő Fényképészek Kiállításán Buda-
pesten, de szerepelt az 1885. évi országos kiállításon is. A műtermet 1897-ig ve-
zette, amikor megvette Fischer Emil és Fischer József. Az 1980-ig létező műte-
rem Nagyszeben leghosszabb ideig működő stúdiója volt.

Lindner Gusztáv 1885-ös, Zárszó az Altenberger-féle Codexhez című írás-
ban említést tesz arról, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának a fény-
képésznő készített felvételeket a kódexről, sokszorosíthatóság céljából: „E felté-
tel visszautasítására úgy a szakosztály választmánya, mint én kényszerítve vol-
tunk, minélfogva meg kellett elégednünk avval, bogy a facsimilék Asboth Ka-
milla kisasszony legelső n.- szebeni fényképészeti műtermében állíttatván elő, 
a fénynyomatok egy hírneves fővárosi czég által készíttessenek el. Ha tehát a fa-
csimilék nem elégítik ki bírálónak, ugy látszik, kissé kényes müizlését, annak az 
előadottakban keresse az okát” (Lindner 1885).

Angélika Bertha Kaufmann 1860-ban született Nagyszebenben (l. 
Guermond 2017). Az első erdélyi fényképésznőnél, Asbóth Kamillánál tanult 
fényképezni a heltauergassei műteremben (Guermond é.n). Bár ezek után nem 
sokkal külföldre utazott, és ott létesített saját műtermet, mégis érdemes megem-
líteni a nevét, amikor a 20. század erdélyi fényképésznőiről beszélünk. Egy szín-
folt az általában elég egysíkúnak mondható életművek között – szinte minden 
műfajban kipróbálta magát, rengeteget utazott, kísérletezett. Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia számottevő szász kisebbségéhez tartozott, s ez könnyebbé tet-
te a beilleszkedését később Németországban. A családjának hazaküldött leve-
lek borítékjáról, a fényképek hátlapjára nyomtatott címekről tudni lehet, hogy 
1902-ben a Balti-tengeren található Rügen-sziget és Jasmund-félsziget közöt-
ti stratégiai ponton volt műterme. 1906-ban már az olaszországi San Remóban, 
a Corso Garibaldi 6. szám alatt. Családja ebben az évben elköltözik Szebenből. 
1910-ben visszamegy Németországba, és 1938-ban bekövetkezett haláláig Ber-
linben él. A kevés, Szebenbe hazaküldött fotó alapján elmondható, hogy A. B. 
Kaufmann kedvenc, fényképezéshez használt helyszíne a vízpart volt, leggyak-
rabban fürdőhelyeken, strandon, tengerparton készített képeket. Kikötőbe ér-
kező hajók, pálmafás sétányok, homokban fejen álló, napozó emberek láthatók 
rajtuk. Elmondható az is, hogy a kísérletező kedv és a formával való játék eljut-
tatta a fényképészt az akthoz, ehhez az összetett műfajhoz (amely ma is ugyan-
úgy állítja maga mellé a pornográfi a, mint a művészet híveit). Azt nem tudni, 
hogy a művésznő milyen okból és hogyan jutott Afrikába (a sok utazás anya-
gi függetlenségre utal, amelyet vagy a családi háttér biztosított, vagy a fényké-
pészmesterség jövedelme), de Szebenben fellelhető néhány, a család által meg-
őrzött, jó minőségű, bennszülötteket ábrázoló portré. A korszak fényképészei-
hez hasonlóan ő is fényképezett utcákat, utcai árusokat és zenészeket. Használ-
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ta a cianotípiát, amely könnyű használata és olcsósága miatt a 19. század ked-
velt technikája volt.

Guggenberger Ida (1881–1973) és Mairovits Jolán (1890–1972) 
Az első női fényképész volt Medgyesen. Férje, Hans Guggenberger halá-

la után vette át a stúdiót, miután 1911–12 között Hermann C. Kosel bécsi ud-
vari fényképész fotóiskolájában kitanulta a szakmát (ekkor 30 éves volt). Ami-
kor visszatért Medgyesre, 1912–1914-ig “Atelier Alice” néven működtetett mű-
termet. 1914-ben egy müncheni továbbképző tanfolyamon megismerkedik egy 
budapesti zsidó építész leányával, Mairovits Jolánnal, akivel ez évtől 1948-ig 
együtt dolgozik, Guggenberger–Mairovits néven. A háború évei nem voltak túl 
forgalmasak a műterem számára, amely 1918-ban átköltözött Nagyszebenbe. 
1921-ben felkérte őket a román királyi ház, hogy megörökítsék a családtagok 
életének fontos pillanatait. Két év tevékenység után a Guggenberger–Mairovits-
szalon megkapta az Udvari Fényképész kinevezést (1923-ban). Bukarestbe csak 
1932-ben költözött, és a főváros egyik legfontosabb stúdiójává vált, miközben 
a két fényképésznő és a királyi család között is megerősödött a kötelék. A csa-
ládtagokról készült képek fi nomsága a művész és modellje meghitt kapcsola-
tát bizonyítja, mindenfajta merevség, uralkodói póz hiányzik róluk. A legtöbb 
portré a királynőről készült – aki műkedvelőként és amatőr festőként és köl-
tőként fogékony volt erre a művészeti ágra, a “fényfestésre” (a Siebenbürgisch-
Deutsches Tageblatt című szebeni napilap “Lichtmalerei”-ként említi a fényké-
pészetet) – kedvenc helyein, kedvenc állataival, természetes fényben. Az arcké-
peken átsugárzik az egyénisége, az angol nagyvilági asszony kisugárzása és az 
a magabiztosság, amellyel “Marie”-ként írta alá ezeket a fényképeket.6 A fény-
képészek működéséről szóló beszámolókat folytatásokban közlik. A napilap azt 
is megemlíti, hogy táviratban hívják Sinaiára a fényképészeket, ahol sorra meg-
örökítik a királyi család tagjait. A képeknek külföldön is pozitív visszhangja 
van, a nagyszebeni műterem nagy megbecsülésnek örvend. 1927-ben meghal I. 
Ferdinánd király, és a fényképészszalon kirakatában a temetésen készített fo-
tóriport látható, “szép és tiszta” fényképekkel.7 Az 1930-tól uralkodó II. Ká roly 
nyílt versenyt hirdet, melyen az ország minden fényképésze művészi fotót ké-
szíthet a királyról. Ezzel kívánja megelőzni a nem hivatalos fényképek terje-
dését. Guggenberger és Mairovits fényképészek is elfogadják a meghívást – a 
király egy órán keresztül áll a rendelkezésükre, hogy több pozícióból is meg-
örökíthessék. Miután a fényképészek Bukarestbe költöznek, a Siebenbürgisch-
Deutsches Tageblatt már nem követi pályájukat. 1940-ben Mairovits Jolán, zsi-
dó származása miatt, már nem szerepelhetett a cég nevében, 1944. augusztus 
23-án pedig Guggenberger Ida is kegyvesztetté vált. A műterem 1948-as álla-
mosítása után a szalon alapítója végleg elhagyta az országot. Mairovits Jolán a 
II. világháború után visszament Szebenbe, és lakása földszintjén fényképésze-
ti stúdiót működtetett.8
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Cloos Ida (1899–1976). Műterem: Szászsebes, 1919–1968 
Szászsebes első fotográfusának, Schneider A. Emilnek a lánya volt. A mes-

terséget apja mellett tanulta meg, akivel 1917-ig dolgozott. Férje, a gyulafehér-
vári Carl Victor Cloos az I. világháború idején került Szászsebesre. Amikor 
Emil Schneider meghalt, Ida és Victor átvették a műtermét a Rosengassén (ma 
str. 24 Ianuarie). Victor Cloos a nagyszebeni illetőségű császári-királyi udvari 
fotográfusnál, Emil Fischernél tanulta ki a fényképészmesterséget. 1919–1930-
ig Szászsebesen, 1930–35-ig Temesváron dolgozott (Idát nem említi a cikk író-
ja, de mivel ketten működtették a műtermet, valószínűleg nem váltak szét erre 
az időszakra sem, l. Th eil 2013). 1935-től visszatértek Szászsebesre, ahol Victor 
Cloos haláláig, 1968-ig működött a műterem (a Siculorumgassén). A második 
világháború után államosították, a kommunizmusban Unirea ipari társulás né-
ven működött, és Cloos alkalmazotti minőségben dolgozhatott tovább. A há-
zaspár két lánya, Annemarie és Rosemarie is kitanulták a fényképészetet, így 
apjuk halála után ők vették át a stúdiót. Az interneten fellelhető kevés források 
egyike szerint a Cloos-műterem fényképei művészi színvonalukról ismerhető-
ek fel, a készítők tehetsége és rátermettsége fi gyelhető meg rajtuk a beállítástól a 
retusálásig. Az interneten található fényképek datálás nélküliek, a Cloos aláírás 
is gyakran hiányzik róluk, és azt a legkevésbé sem lehet megállapítani, hogy mit 
készített közülük Ida Cloos. A szászsebesi, Ion Raica nevét viselő múzeum ar-
chívumában található a Cloos házaspár hagyatékának nagy része. Az itt megte-
kinthető fényképeken (melyek közül soknak az üvegnegatívja is megvan) a vá-
ros és a helyi lakosság hétköznapi életét látjuk dokumentálva, fontos informáci-
ókat kaphatunk Szászsebes épületeinek 20. század eleji elhelyezkedéséről, a ko-
rabeli divatról és népviseletről.9

Besztercén is megjelent a fényképezés az iparosodással. A jómódú tanon-
cok Bécsben, Párizsban, Berlinben és Budapesten szereztek oklevelet, és haza-
hozták megszerzett tudásukat. A középosztálybeli családok gyerekeinek lehe-
tősége volt három hónapos gyorsképzést végezni (például a Bécsben tanult Carl 
Kollernél, aki 1871–ben besztercei műtermet nyitott. Lásd Ionescu 2008, 62). A 
fi nom technikai kivitelezés és a kompozíciók részletgazdagsága miatt a beszter-
cei fényképészek több külföldi kiállításon vettek részt, és 1940-ig több mint 70 
díjat hoztak el az európai szalonok kiállításairól (Skrabel 2007, 211). A fotókat 
többnyire olyan műtermekben készítették, ahol nagyméretű, úttörő eszközöket 
használtak, változatos és ötletes díszlettel, kiegészítő kellékekkel voltak felsze-
relve. Ma már avíttnak és fennköltnek tűnhetnek a pózok, amelyekben a mo-
delleket ábrázolták, de a fényképek minősége mögött álló mesterségbeli tudás 
tiszteletre méltó. A brassói származású Carl Koller rajztanáré volt az első mű-
terem, ahol Ella Alzner és Berta Jördens is tanultak. Ők társtulajdonosai voltak 
egy műteremnek.

Lucia Cornea a nagyváradi Fő utcáról írott tanulmányában (2006) ábécé-
sorrendben említi a szóban forgó utca épületeiben működő fényképészeti sza-
lonokat. A „Fő utcára kerülni” egyfajta szakmai szelekció eredményeként lehe-
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tett, a műtermek tulajdonosai egy személyben voltak iparosok, művészek és ke-
reskedők. A kiváltságos helyzetűek száma a 19. század ’60-as éveitől a 20. szá-
zad közepéig folyamatosan duzzadt. Több női fényképész is működött a Fő ut-
cán a 20. század elején, legtöbben függetlenként, de voltak házastársi munka-
kapcsolatok is, pl. a Foto Angelo tulajdonosai, Aschner Károly és Gizella, vagy a 
Nova Foto műtermet vivő Grünfeld Sándor és Olga. Ez a fénykor a második bé-
csi döntéssel áldozott le, a zsidótörvények ellehetetlenítették a zömükben zsidó 
tulajdonban lévő műtermek működését. Egy darabig még működhettek ezek a 
szalonok egy nem zsidó társtulajdonossal, akik mellett a volt tulajdonos alkal-
mazottként dolgozott. A deportálásból a fényképészek egy része vissza sem tért.

A 3. szám alatt álló épületben kapott helyet az 1932–38-ig működő AMAT-
Foto (egyes források szerint „AMATEUR”. L. Cornea 2006, 190). Vezetője Pár-
tos Katalin, a szakma és a klientúra által egyaránt elismert fotográfusnő volt, 
aki egy külföldi tanulmányútról visszatérve az amatőr fényképészek rendelke-
zésére bocsátotta laborral ellátott műtermét, a “német rendszer” szerint. Itt bár-
ki előhívhatta saját negatívjait, nagyíthatott és másolatot készíthetett róluk, és 
szabadpolcról tanulmányozhatta a fényképészeti szakkönyvekből álló magán-
könyvtárat. Pártos Katalin szabadiskolát is működtetett, ahol ingyen tanított 
kezdő fényképészeket, de ipari tanulókat is kiképzett. A szalon egy idő után a 
jól jövedelmező gyermekportré- és igazolványfotó-műfajra állt rá.

Az 5. szám alatt található Bethlen-palotában (ma Parc Hotel) működött 
1919–23-ig a Kertész-nővérek műterme. 1917-ben Kertész Erzsébet nyitotta 
meg a sajátját, hozzá csatlakozott testvére 1919-ben. Mindketten Budapesten 
és Bécsben tanulták a fényképezést, modern és friss látásmóddal térve haza. 
Műtermük kirakatában időről időre feltűnt egy-egy váradi kiválóság portréja. 
1922-ben Erzsébet belépett a Nagyváradi Hivatásos Fényképészek Egyesületé-
be, de sajnos 1923-ban váratlanul meghalt. Ezután testvére, Malvin vitte tovább 
a műtermet, 1929-ig.

A Széchenyi-palotában 1941–42-ig működött Pénzes Kornélia műterme, 
amely főként fényképészinas-kiképzőként vált híressé. A műhely csak egy évig 
működhetett, a zsidótörvények miatt Pénzes Kornéliának fel kellett bontania az 
inasokkal kötött szerződést – ez a jelenség sajnos pregnáns volt az 1941–43-as 
években, és a zsidó származású tanoncoknak szintén abba kellett hagyniuk a ta-
nulmányaikat.

Miklós Jutka (Militzer Júlia) (Berettyóújfalu, 1884 – Creteil, 1976)
Tizenöt éves korától verselt, költeményeit a Budapesti Napló közölte. Az 

akkor alakuló nagyváradi Holnap írói körének tagja, a Holnap Antológia egyik 
költője. Tekintettel arra, hogy íróként nem tudta fenntartani magát, saját erejé-
ből kívánt egzisztenciát teremteni, így elhatározta, hogy mesterséget tanul. Lu-
cia Cornea 2003-as közlése szerint a Nagyváradi Napló 1910 októberében hírt 
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adott arról, hogy a költőnő e célból New Yorkba utazik. Emellett Egy élet – dió-
héjban című önéletrajzi írásában ő maga is megemlíti tanulóéveit: „Eljutottam 
Amerikába, ahol három év alatt kitanultam a fényképészmesterséget” (Miklós 
2011, 4). Bakó Endre állítása szerint nemcsak New Yorkban, hanem Chicagó-
ban is tanult (2000, 368). Ez különlegesnek számított, mivel a váradi fotográ-
fusok többsége abban a korban általában valamelyik német várost választotta 
a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére. Feltételezések sze-
rint 1913-ban, hazatértekor az Egyesült Államokban készült fényképeiből ho-
zott magával; képeinek „amerikai ízlését és stílusát” a váradi közönség megle-
petéssel fogadta. Ekkor a kioszkban bérelt műtermet (ma az Ady Endre Emlék-
múzeum), majd 1914-ben átköltözött az Apolló-palota harmadik emeletére. A 
palota akkoriban modern, komfortos épületnek számított, ingyenes volt a fel-
vonóhasználat, közvetlen telefonvonal állt rendelkezésére, és az épületet állan-
dó jelleggel fűtötték. A műteremben lehetőség nyílt a mesterséges megvilágítás-
sal való fényképezésre, ami akkoriban újdonság volt. A korabeli sajtóban köz-
zétett hirdetések ezeket az előnyöket mindannyiszor kiemelték. Mivel a műhely 
az Apolló-palota harmadik emeletén volt, hiányzott az utcára néző kirakat, így 
Weisz a fényképeket mások Fő utcai üzletének kirakatában helyezte el, például a 
Flegman üzletében, a Jelnik virágkereskedésében. A fotóműhely vezetői remél-
ték, hogy ezzel gyarapíthatják megrendelőik körét: a kirakat előtt bámészko-
dók, akik a város előkelő hölgyeinek portréit nézegetik (a hölgyek nevét is köz-
zétették), betérnek hozzájuk fényképezkedni. Mára a Weisz&Miklós-fényképek 
csak magángyűjtőknél láthatók. A műtermében készült felvételekből, sajnálatos 
módon, napjainkra alig maradt fenn néhány. Valószínűleg több fénykép is fel-
lelhető még régi váradi családok fotóalbumában vagy különböző magángyűjte-
ményekben.

Miklós Jutka tagja volt az 1922-ben megalakult Nagyváradi Hivatá-
sos Fényképészek Egyesületének (nőként benne volt még Kertész Erzsébet és 
Topschall Gizella is). Az egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy a helybe-
li fotográfusok közösen gondolkodjanak szakmai kérdések megoldásain, és a 
mesterségbeli tudás megosztása szervezett keretek között működjön. 1924 ele-
jén Weisz Gyula fotográfussal társult, és a műhely Weisz&Miklós néven műkö-
dött tovább a Fő utcán. A fotóműhely és műterem már a fényképésznő szemé-
lyes jelenléte nélkül működött 1931-ig, mindvégig művészi és portréfotóra sza-
kosodva. Miklós Jutka a Tanácsköztársaság bukása után ugyanis Berlinbe köl-
tözött, fi lmrendezőnek tanult, egy ideig mint segédrendező dolgozott az egyik 
fi lmgyárban.10 Innen Párizsba települt át, s a Montparnasse-on fényképész-
műtermet nyitott, közel a Cafe de Dom-hoz. A kor híres embereiről készített 
portrékat („főként amerikaiak jártak hozzá, akik fi zettek és magyarok, akik-
kel olyan jó volt együtt búsongani. Károlyi Mihály grófot és gyermekeit fényké-
pezte, Tihanyi Lajos, a tragikus sorsú festő jó barátja volt.” Lásd Tóbiás 2008).

Férjhez ment az ősi nemesi családból származó Van den Bussche belga 
mérnökhöz, akivel Rabatban (Marokkó) telepedtek le. Férje hat év múlva meg-
halt, ekkor Miklós Jutka kitanulta a kozmetikus szakmát, és szépségszalont nyi-
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tott. Rabatban egy ittas francia autós elütötte, hónapokig feküdt törött gerinccel 
a kórházban. 1964-ben lányával és két unokájával visszatelepült Franciaország-
ba, a párizsi Pére-Lachaise temetőben nyugszik.

Gyenge (a férje után Arany) Rozália 1906-ban született Nagyváradon. Ti-
zenhat éves korában kezdett el fényképészetet tanulni. Mestere Miklós Jutka 
volt, aki 1924-ben Párizsba utazott, ezért a tanítást egy másik fényképész vette 
át, aki látva növendékének szakmai tudását, nagykorúsága előtt mesterré nyil-
vánította. Huszonnégy éves koráig Gyenge Rozália a mai Ady Endre utca 45. 
szám alatt egy társával „Gyulai és Gyenge” néven működtetett műtermet, majd 
1931-ben önállósult, és az Ady Endre utca 11. szám alá költözött. Ez a műterem 
„Fotó Gyenge” néven 1962-ig működött. Ez után a hatóságok már nem adták 
meg a működési engedélyt. Hagyatékának egy részét Arany Adalbert bocsátot-
ta a nagyváradi várban 2016 augusztusában nyílt Fényképészeti Múzeum ren-
delkezésére. A bemutató szöveg úgy tartja számon Gyenge Rozáliát, mint Nagy-
várad első női műtermi fotósát (lásd Ciucur Losonczi 2016), holott első mesteré-
nek, Miklós Jutkának is volt műterme.

Kaufmann Margit 1910-ben született Nagykárolyban. Tizennyolc-tizen-
kilenc éves korában megtanult fényképezni a vele egy udvarban lakó Friedrich 
Schmidt fényképésztől. Schmidt halála után egy Koziárszky nevű fényképész 
vette át a műtermet, akivel Kaufmann Margit mindenféle alkalmakra, főleg es-
küvőkre járt fényképezni. Segédei is voltak. Húga visszaemlékezése szerint a 
műterem udvarra néző fala üvegből volt, jobbra volt a sötétkamra, ahol előhív-
tak, és balra volt a műterem. Volt bent egy nagy fehér háttér, ami előtt fényké-
peztek, és voltak asztalok is, ahol a segédek retusáltak. Kaufmann Margitot de-
portálták, és nem jött vissza Nagykárolyba.11 A Nagykároly és Vidéke című napi-
lap 1918-ban információt közöl még egy fényképésznőről: „FÉNYKÉPÉSZETI 
MŰTEREM! Készítek mindennemű fényképeket egyszerűtől a legelegánsabb 
kivitelig. Grosz Zseni fényképész. Nagykároly, Deák-tér 4. (Spitz-házban).”12

A szatmári Friss Lenke működését jól nyomon lehet követni a napi sajtó-
ban. Hollósi Józseft ől veszi át a műtermet 1910-ben, ezt tudatja a város lakos-
ságával, különös tekintettel az üzletfelekre. Mintegy beharangozza, hogy meg-
kezdi működését: „MŰTEREM ÁTVÉTEL. Hollósi József fényképész, a fényké-
pészetre nagy jelentőséggel biró találmánya folytán, jó hírnévnek örvendő szat-
mári (Deák-tér, dr. Lengyel Márton háza) fényképészeti műtermétől megvált és 
azt f. hó 1-től kezdve átvettem. A műteremben úgy a felvételt mint a kidolgozási 
műveletet évek óta majdnem kizárólag vezettem, minek folytán a t. közönség is-
meri működésemet. Ennek folytán tisztelettel felkérem üzletbarátainkat, hogy 
jó indulatukkal támogatni szíveskedjenek. Egyben tudatom azt is, hogy min-
dent el fogok követni, hogy a követelményeknek fokozottabb mértékben meg-
feleljek. Szives pártfogást kér FRISS LENKE fényképész, a volt Hollósi-féle mű-
terem tulajdonosa.”13
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A következő évben Friss Lenke már városi fotográfus, akinek az érdekeit a 
nem helybéli fotográfusoktól és házaló portréfestőktől kell megvédeni. A rek-
lám állítása szerint „aki élethü és mindenben kifogástalan képet akar, helyeseb-
ben teszi, ha egy életnagyságu szép fényképet, vagy nagyítást rendel Friss Lenke 
(Hollósi utóda) műtermében, aki azt élethűen készíti el. Mert mindig jobb egy 
jó fénykép, mint egy rossz mázolmány.”14

Ha egy fényképész vásári vándorfényképészből (mutatványosból) műte-
rembirtokossá (iparossá) avanzsált, az szakmai elismeréssel és a város lakóinak 
nagyrabecsülésével járt. Éppen ezért voltak, akik a műterem „halálhírét” keltet-
ték: „NYILATKOZAT. Egy ismeretlen egyén azt az alaptalan hirt terjeszti ró-
lam, hogy én Szatmárról el akarok költözni. Miután az ismeretlen hiresztelőnek 
ez már nem első kísérlete, amely ellenem irányul, szükségesnek látom, hogy e 
valótlan és rosszakaratú híresztelést a leghatározottabban megcáfoljam. Legke-
vésbé sem áll szándékomban Szatmárról elmenni, sőt éppen ellenkezőleg éppen 
most dolgozom fényképészeti műtermem kibővítésén, uj, modern felszerelésén 
és minden igyekezetem arra irányul, hogy megrendelőim fokozott igényeinek 
minden tekintetben megfeleljek. Friss Lenke.”15

1918-ban már utóda, Aszódi Ferenc vezeti a műtermét.16

Fosztó Juliska Marosvásárhelyen tevékenykedett. „A kép rólam ké-
szült körülbelül hároméves koromban, 1925 júliusában, Marosvásárhelyen, a 
Weintraub és Fosztó Juliska műtermében, erre emlékszem. Úgy tudom, hogy 
a Weintraub műterme egészen a deportálásig létezett Marosvásárhelyen. Ez a 
Weintraub zsidó volt, de Fosztó Juliska nem, aztán külön voltak, úgy emlék-
szem, a végén. Itt úgy néz ki, hogy együtt voltak még. Lehet, hogy egy születés-
nap alkalmából készült, júniusban születtem, vagy azért, mert akarták, hogy 
ezt a gyönyörű pizsamát megörökítsék. Ez egy pizsama volt, világoskék, fehér 
prémmel.”17

Marosvásárhelyen létezett még egy Both Mária nevű fényképész. Nála 
tanult, majd segédként működött Hory Mária, aki szintén Marosvásárhelyen 
született. Halálának tízéves évfordulóján, 2005-ben emlékezik meg róla lánya 
a kolozsvári Szabadság napilapban (Szendrey 2005). Hory Máriáról megtud-
juk, hogy a Luka Béla és Both Mária műtermeiben töltött tanulóévei után Buka-
restbe ment dolgozni, húgával, akiből befutott fényképész lett (Hory Buba, ké-
sőbb Kramer Elisabeta – róla nem találtam adatot). 1940 őszén Hory Mária Bu-
dapestre ment Laub Juci műtermébe. Végül Kolozsváron állapodott meg, elő-
ször a Kovalszky-féle Polyphotónál volt alkalmazásban, majd műtermet nyitott, 
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Az államosításkor belépett a megalakuló szövet-
kezetbe, teljes felszerelésével együtt (a közös laboratórium a minőség rovásá-
ra ment, de ez a periódus nem tartott sokáig). Lánya visszaemlékezéséből kide-
rül, hogy csak a családról készült fotói maradtak fenn, pedig fekete-fehér, mű-
vészi kivitelezésű színészportrékat is készített (Bara Margitról, Halász Gézáról, 
Farkas Ibolyáról). Színes fényképezéssel nem próbálkozott, de minőségi kivite-
lezésű, pasztellszínezésű fotói voltak. Együtt dolgozott Gál Judittal, Kemenes 
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Diával. Számos későbbi fényképész(nő)t tanított a szakmára, így Sárdi Évát, 
Moldován Julikát, Szabó Erzsikét – ők már a második világháború utáni gene-
ráció voltak.

„Tövisen volt egy zsidó fényképésznő. Volt stúdiója is. Valami olyasmire 
emlékszem, hogy be kellett bújjon egy ilyen fekete rongy mögé, s akkor nagy-
nagy világosság lett, valószínű, akkor exponált. Akkor csinálta a fényképet. De 
úgy különösen nem emlékszem. Lámpák voltak, persze lámpával meg voltak vi-
lágítva. Vilma néninek hívták, de már nem tudom, milyen Vilma néni. A család 
akkor járt oda, azt hiszem, amikor ilyen igazolványokhoz kellett fénykép vagy 
valami hasonló. Az eseményekről nem hiszem, hogy csinált fényképet, mert 
nekünk volt fényképezőgépünk, a család egymást fényképezte. Már az 1930-
as években volt fényképezőgépünk, azt nem tudnám megmondani, hogy lett, 
annyit tudok, hogy Kodak volt – inkább anyámé volt. Valahonnan vette. (...) 
Akkor még javában dúlt a magánipar, tehát a nagy mészárosok, a Bányaiak, a 
Petryk, a Fazakasék, a mit tudom, kik, ezeknek mind volt mészárszékük. Akkor 
volt egy csomó magánfényképészet, a Kari meg Fosztó Júlia. A stúdióban nem 
csináltattunk képet azon kívül, hogy buletinkép [személyi igazolvány kép], út-
levélkép, ilyen hivatalos fényképre elmentünk a fényképészhez.”18

Székelyudvarhelyen Kalicza Gizella volt az első női fényképész. 1900-ban 
nyitotta meg műtermét a Kossuth utca 40. szám alatt (Postaudvar). Apja (vasadi) 
Kalicza Károly festőművész volt, aki Udvarhelyen rendezte be műtermét 1899-
ben. Erről az Udvarhelyi Híradó november 19-i száma így ad hírt: „Kalicza Ká-
roly akadémiai festőművész a székes fővárosból városunkba érkezett s a Koro-
na-szállóban rendezte be műtermét. Kalicza úr egy kitűnő arczkép festő, a ki-
nek e téren már szép neve van s a ki az arczképeket vagy természet után vagy 
az elhaltakét fénykép után készíti el még pedig élethűen. Azoknak tehát, kiknek 
olaj festésű kitűnő képre van szükségük, ajánljuk a művész urat és azt, hogy az 
itteni műtermet látogassák meg, mert nem fognak csalódni.”19 Láthatjuk, hogy 
a századfordulón még egyenrangúnak tekintik a két műfajt, természetes az átjá-
rás festészet és fényképészet között, az oda-vissza fordítás egyik vizuális nyelv-
ről a másikra. A festő fénykép után készít portrét, a fényképészetben pedig ez 
idő tájt divat a piktorializmus. (Nicholaus Stockmann bécsi fényképész, aki Te-
mesváron ideiglenesen Troché Laurával társult, szintén festőből képezte át ma-
gát fényképésszé.) Kalicza Gizella rövid csíkszeredai kitérő után Udvarhelyen 
telepszik le, ahol hosszabb ideig lesz fényképészeti műterme (egy fotóra írt dá-
tum alapján még 1931-ben is). Az Udvarhelyi Híradó 1911. okt. 1-én megjelent 
40. számában így hirdeti magát: „Tíz év óta fennálló fényirodámat, budapesti és 
bécsi tanulmány utjaimról haza jöve, a legújabb modern villamos gépekkel sze-
reltem fel műtermemet a Kossuth utcai 40 szám alatt, a Posta udvarban.”
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A szerző megjegyzése
Első hallásra könnyen kimeríthetőnek tűnhet ez a terület, a forrásmun-

kák hiánya miatt. Bevallom, eleddig én sem ismertem egyetlen erdélyi fotog-
ráfus nevét sem, aki a 20. század elején működött, és nő volt – ellentétben né-
hány férfi éval, akiknek műterméből még a mi családi kazettánk is őriz néhány 
művet. A kolozsvári konferencia felhívásának köszönhetően a rövid (pár he-
tes) kutatói munka során hamar rájöttem, hogy az információhiány a terület 
felderítetlenségének tudható be, nem pedig az érdektelenségének. Lépésről lé-
pésre haladva olyan töredékekkel és nyomravezető információkkal találkoztam, 
amelyek által olyan női életutak rajzolódnak ki, melyek sem szakmailag, sem 
fordulatosságukban nem maradnak el a korszak híres vagy az utókor által ka-
nonizált fényképészeinek életműve mögött. Főleg olyan online felületek voltak a 
segítségemre, amelyeken gyűjtők osztják meg egymással gyűjteményük darab-
jait, közölve a hátlapon feltüntetett adatokat is. Árverésre bocsátott ritkaságok 
vagy oral historyban fennmaradt visszaemlékezések is sokat segítettek a gyűj-
tésben és tájékozódásban. A korabeli, digitalizált napilapokban olvasott cik-
kek és hirdetések is bőséggel kínáltak tájékozódási pontokat. Igyekeztem mi-
nél nagyobb szórásban felmutatni egy-egy érdemtelenül elfeledett munkássá-
got, Szatmárnémetitől Brassóig átszelve Magyarország Romániához csatolt ré-
szét (Erdélyt és a Partiumot), időben pedig a kezdetek felvillantásától (1800-as 
évek vége) a második világháborúig. Mindazonáltal nem gondolom azt, hogy új 
megvilágításba helyezem ezzel a felfedezéssel a nők társadalmi helyzetét vagy a 
női egyenjogúság helyi problémáit. Adott volt a fényképészet mint viszonylag új 
szakma, amelyet az emancipációnak köszönhetően – sok más szakmával egye-
temben – a nők is elsajátíthattak. Azt, hogy a fényképészet terén hoztak-e merő-
ben újat, mint a férfi ak, nehéz megállapítani. A mesterség mindkét nembeli mű-
velője között akadtak olyanok, akik megélhetési célra fordították szakmai tu-
dásukat, mások országos vagy nemzetközi hírnévre törekedtek, megint mások 
művészi hajlamukat és képességeiket bontakoztatták ki a fotográfi a révén. Vol-
tak, akik külföldön lettek híresek, és voltak, akiknek a neve nem maradt fenn 
(csak mondjuk egy cégnév mögött), mert vándorfényképészként járták a falva-
kat. Ezek a nők úttörők voltak, de mégis arra törekedtek, hogy amit csinálnak, 
az ne legyen kirívó. Méltó legyen ahhoz, amit férfi  kollégáik előttük megvalósí-
tottak. Hogy nem hallottunk róluk, nemcsak azt jelenti, hogy a nők kisebb lét-
számban képviseltették magukat ebben a mindvégig férfi asnak mondott szak-
mában, hanem azt az előítéletet is szemlélteti, hogy egy férfi központú társada-
lomban a nők által végzett munka értéke nemcsak jóval alacsonyabb, mint a fér-
fi aké, de feledhetőbb is. Ennek a teljesség igénye nélkül felvázolt panoptikum-
nak tehát az a célja, hogy a homályból kiemelje a kamera túloldalán állókat, és 
további kutatásra, alaposabb elemzésre bátorítson mindenkit, aki a fényképé-
szet és a női egyenjogúság ügyét egyaránt szívén viseli.
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Jegyzetek

1  Tágabb értelemben a jelenkori Erdély alatt ma többnyire Románia 
egész nyugati részét értjük, de nem mint egységes tartományt, hanem csak mint 
16 megye összességét. Ez a terület magában foglalja Belső-Erdélyt, a Partiumot 
és a Bánság keleti nagyobb részét. E két utóbbi térség együtt Külső-Erdélynek 
is nevezhető. Dolgozatomban azok a városok kerülnek említésre, amelyek a tri-
anoni békeszerződés óta Romániához tartoznak, és azokat a fényképésznőket 
emelem ki, akikről több információt találtam, mint a puszta nevüket egy adat-
bázisban.

2  Ravatalképeket készítettek megrendelésre, de ezeken a beállításo-
kon nem volt cél a halott élőként való beállítása, maszkírozása. Inkább az utol-
só stáció megörökítése a hozzátartozókkal, egy utolsó emlék a halottról. Lásd: 
Fogarasi 1998.

3  1865-ben azonban több országgyűlési képviselő (többek közt Deák Fe-
renc, Eötvös József, Jókai Mór) is szorgalmazta a zsidóemancipációs törvény el-
fogadását. A jogszabály elfogadásának a politikai feltételét a kiegyezés terem-
tette meg. 1867. november 25-én Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztet-
te a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház 
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és a főrendiház is többnyire egyhangúlag elfogadott. A törvény I. Ferenc Jó-
zsef szentesítő aláírásával lépett érvénybe, és mindössze két szakaszból állt: 1. 
Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai 
jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak. 2. Minden ezzel el-
lenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik. (Lásd a Magyar 
zsidó lexikon emancipáció címszavát. Ujvári 1929.)

4  Lásd A Fény. Fényképészeti szaklap X. évf. 9., 1916.
5  Lásd Csorba 2000. Illetve a Facebookon létező műkedvelő/városisme-

reti csoportok közül az Alt-Hermannstadt in Ansichtskarten, Fotos, Gemälden 
und Grafi ken címűn több nagyszebeni fényképészről található információ és 
képanyag, így Asbóth Camilláról is. 

6  A Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt így számol be a királyi csa-
lád megrendeléséről: „A KIRÁLYI PÁR ÚJ FÉNYKÉPEI. A Guggenberger-
Mairovits műterem kirakatában ma estétől megtekinthető egy sorozat a kirá-
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