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Kfösz György gyógyszerész, a fényképészet és nyomdászat mestere 

DR. .TANOSSY DfmF.SN8 

il cikkben I\.lDsz György dédunolcája tesz hözzé 

néhány eddig 'IHég n.em publikált: acla.tot. C\<.,·aiádi. 

dolcumenttnnolc és hiteles feljegyzések cll.a.pján. 

Klösz György (Darmstadt, 1844 - Budapest, 

1913) gyógyszerész-diplo1nát szerzett, cle ha.rnaro

san az ahko.r niég lcezdetl.eges fényképeZ<;~s felé 

orientálódott. ahol jól tucl.t.a hasznos-ítani k.érniai 
és gyógyszerészeti tu.dú,<;áf:. 1"\iagyarországra bet"án

clorolva, Pesten. ·1niít.er1net: 1iyU, ahol. e1.6bb pnl't ré

kat. lcészítt 1na.jcl niegeUJzve l;ortársair „ripori.er''

fe/,1:élelekl~ul iiriikíti ·rnca l~/!/'Únak ri/á9cít, Ui/Jhcf; 

kö::(ilJ fiii:árosnnk százacl'i:égi. [J.11ors át.a1akHlását. 

Ez a 1núsfélezer ú,vcgn.egatív ·1na 1núr egyedülálló 

kor- és lcn/.t1írtört.én.eti dohu.rnentt1.1n. I(ésfibb fel.

is1nerve a 1·nhcunosan, fcjlödű ipar igényeit áttér a 

111íi.'-!zaki fi!ny/,'.épc::lisre: elsönek végez f,'.Önyo111dai 

kézisa.jlókkctl. fot.ol.itngráfiai 111unkúkat., rnajd. új 

nyo111clat!piiletéhen egyl'e t.öhb nyonicl.agépct. heszc

rez1·e. ú,i techni/,;ákkal. 1niniísépi 11111nkáral.' hazánk 

e9yil;; lcuclsiJ nyoniclájávcl fcjlcszU grafikai. n1Iii.n

tézctét.. :-t nyonidaaiapíf() I\.lösz GyörQyi'iíI fia, J:Jál 

i:esz·i át és L~czet.i, 111oder·nizál:ia t.01)(íbb - l~ésűb/J 

csalócljára/ egyiilt: - a ·1nagyar nyo1ncla.i.parnak is 

hírnevet. szcr::ö céget 19-18-iQ. TCU)sz Gyiirgy rcncl

/:ÍL'iili tchctségii, fciradhat.at/'antl/ t.et'(;/ceny, úji11·J, 

szorgalln as, n1 inőség i n1 ti nl.:á ra lÜrckz;ö egyé nis6g 

rult, a.kit. cuész é1:et.út.ján a -rnaga.sfokú fr.J-1niai és 

1. ábra. I\:lös: György családja körében 

U!J<Ígyszerészc/.i i,<>1neret.e1c se[Jít.etfék nern nd.nden

na1Jos pályciJ1tlásá/Ja·11 .. 

* 
I-Iazánkban n 111últ század inátsodik feléb-en rob

baná.sszerüen n1eginclult iparosodás sa:k kLUlöldi, 
vúlla1'kozó-kedvü. é.s hozzáértő szaiken1bert vonzott 

az CH'.3zúgba. lVIunkás.s.·águ'k eredn1ényét, nevükel 
1nég 11111 1.'> ü1·z·ik gy.árak, inlézn1ények. !(Lösz 

Ciyiir9y is -ezze.l az úran1laltal kerü1t clan11sladt1.i 

;..;zülövárcrsúból Buclape.s-tre. l\1Iíg- rna e-gyr-:= gyakrab

ban hasznú1jL1 fel a .szakirodalo-111 é.s a sajtó. vala-
111inl a LelevÍ7jó kCizel 100 0v-es üvegnegalí.\ljctiból 

k&.szLUt fényképeit inúlt:un.k, elsősorban fővárosunk 
fejlö<léséne1r dokttn1e.n.tálűsű:hozr addig életútját, ki_ 

Jelét n1inclmáig sz:ini·2 hon1ály fc·di. iVIint décltLrio
l;:.ája jelen sorok1\:a1 csak n.éhúny aclal-oL szerelnék 
közr-eadni J\.LUönös figy-e-1en1n1tl arra. hogy [{lösz 

György -:::r{;detileg n gyógyszerl„.szeiet tanulta ki 

s c-salr ennek alapos i.sn1-eret:ével valt. beJöle ld111a
g·alsló fényképész, n1ajd nyo·tnclúsz. 

CTeorg J{loe0s, azaz !\.lösz G!Jiirgy Darnl.-;ladtban 
(Ile.„'3en ta.tton1á:ny, Né.t11elorsz.ág) s?..iileh::lt, 1844 

noven1.ber 15-é.n. Nagyapja aszlal0sn1ester volt
1 

édesapja a he.sse11i tankerületi főigazgató tii:kár.a

ként Darmstadtban élt. Édesanyja a hesseni ud
var tapétázójú.natk leánya voll. Nyolc testvére l\:Ö

zü1 többen kereskedök lettek, e;ryjkük. a I-Ie.ssi.sche 

Lucl\vig.s-Bahn igazgatója, egy <1 nén1et-francia há

bor·úban es-ebt e], rnc.L'ii~kuk !"\111erikába \·-ándorolt. 
Iskolái! Darn1.stadl:ban végezte, niajd Lonschban 

g')•ógys.zerészelet tanult és leLelt.-2 a gyógyszer{>Sz

viz.sg'úl, Ebből az idő-.szakból szán11azik k'ét né-111et 
nyclvü, kézz€l írt pati.k11s-Ü\:Önyve. i\z egyi·k „Ch(.-'

nlische .:-\nalysen" „G, I(loe'".s.-:; phar111az., Lot'SCh, 

1()61" bejegyzéEseL Ez az 514 oldalas };::önyv abc

. ..;orrendb-en u gyógysz-e1·é.sz·2tb0n ak:ko1· hasz:nált 

Ü5'.c;zes vegyszer r-észlet·2s leírú.sát t:arlah11azza. (~A.z 

uLolsó olclaJakra - nyilván ké.sőb1)i id6pont.ba11 
n1.agyar nyelvleckéket irt1 kérdés-fc:1elet: for1nűjú

ban.) Ezt a k-G:z:ik.ö.nyvel a ·se.111n1e1\veis Otvvo.stör
t.E:-neli lVÍÚZ\::Ul11 ő1·zi. 

Egy kisa1akúr n1.úsik k~zi'köny·1rben ez áll: „lVIa

nual prü Georg I<:.lo-2.-.ss, Lorsch, 16. juli 1861' 1 (an1i

kor ű n1ég· cs-al:: 17 éve.s volt!). Ez a 1"-is kön;yv vé
gigkis-&rte az &letét, úgy· tünik valóban nllndig 

kéznél vo1t1 és- ennek 200 oldalá1·a jegyezte fel a 
gyakorlai:1Jan hasznú}L gyógy.sz·2-re'k, gyógynövény

_kivonal-Ok receptj-e:it 1 italo:k, főleg likőrök készítc"

sé-hez r>2cepte1\:et É:..s jótanácsokat, leírta a Je-gi.kiilön
bözöbb l;;:enőcsöfk ajánlot:t összeá1lítását pl.: égési 

s·:::brer vagy bajuszp-2dréshez és c.sizn1.a-suvi1\SZ ké-
;-;ZÍL~s-éhtz si-b. sLb. J-\ kis könyvecSkébe:n figyelc"'!n-

1:-i{;] :l.:;-íst~1-het.]ük az ot c-gyre jobban fog1al
koztatú é~ (:rdekló fény'képL>Szethez szükséges 
..:.~i(íhivúk. co1Jodiun1ok r-:::cepl.jei, és az {;Z'2l;

kc1 végz·2U: kisérleteinek 111ódját, jdőponl

júi., az ún. (">7„;\1.·.az és ned;,r-:.."S <::1júTÚGok leír-<'1sál. 
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Ez a kis ·könyv Lehál a 1nc.igyar fényképészel fej
lődt.~ének, történetének is egyik talán felbecsül
hetetlen értékü da1tu.mentációja. 

Tanulrnányait befejezve Bécsbe n1ent, ahol egy 
véletlen folytán n1egtudla, hogy egy ottani fény-
1kép{.:.sz - Dr. I-Icid - éppen túr.'5al keres a Pes
ten nyitandó nFényirdai l'vlüter1né"-hez. Társul 
S'.'?egöclött és bevándorolt vele Magyarországra, 
ahol lassan eln1a.gyarosodva, további dolgos é1eLéL 
eltöltötte. (Nyolc testvére közül ö az egyedüli, ald 
hazánkban telepedett le.) 

Eleinte dr. l-Jeicl..néven n1üköclött a ,.Fényiroda~' 
a pesti l{orona és Uri utca '-"\arkán (n1a Petőfi S. 
u. és Régiposla u. sarka), n1ajd 1867-ben - 23 
év€'s korában - ugy·a.nez.211 a helyen önállósította 
magát, 1,Feny'kE:pész-eh IVIüierrnet'' nyitott (in1n1ár 
a inagyarosabban íi·L) .J(Jüsz György'~ n&ven. Itt 
n1ég kizárólag porlré-fényk-épé.'Szként n1üköclöt í:. 
1874--ben átkö1Lüzijtt a I-Iatvani utcába (n1ai IZ0s
suth L. utca) é.". a .. Baráto1:;:. épületében"' (Franzis
Jtaner Bazar) 311-c-gnyitotta az új .,Fényirda-i IVíü
tern1€t''. l{úsz éven át dolgozott itt É.'-5 fejlc-:sztetit 
n1üter111et ,.Fény_képés2-{;li Müintéz.2tté". l{özben 
kilépeLt a zárL n1üt-ere1n falai közül a szabadba. 
1,1neglátt'a" fén;,rképezőg'épéve1 együtt az Eg}'1S7!2:t'Ü 
útépítő kubiku.-;nkat. a piaci kofákat, n1z:görökit-et
te az akkori közleJ:;::.::cJé.'>i ·'.::siközök-:.::t. az Cpi.:Ü(), fej
lődő főváros l\.öz- és Ja·kóépület.eit éppen úg}r, n1int 
a szegényes földszin~l.e.s, roskadozó házU;;:ó1.:;.at. i:\ 
technikai nehézség-ekel is leküzdve eljutott a lo
vass.zekéren szá11ított. nehéz, fnúllvúnyo;:;; fényJ;;:épe
zögépé"\rel és vegysz-t:reive.l az orsz . .J.g h>.zi-különbö.-. 
zöbb helyeire, pl. a tü.\~o1i er·délyi €..s felv:icléld vá
l'<I.lrhoz fr:;, f{'ny"'}:;:épezie a k<.1::;,télyok pornpús szalon
jait (ezeket nz üveglen1ez.eket 111a a IVIunikús-rnoz
galnü 1VIúzeun1 ör·zi), de jel{";n volt n sz·:=gedi úr·v-íi
nél L"S az aldunai Vaskapu-3zo-ro.-; ;:.;zúzaclvégi (-píi
kezésné1 j,-;, I\.!iisz G yiirf! yót j ogga 1 1clv-;i 11 
n1ai fotó1·ip0I"lere:k ósénel:. fll{'.SLeréne'k nevezni. 
akl eg;,rben n1üvész is vo1t.. 

1870-1Y..;n n1egnú.:.;ült, Iele.:;églil veti-e Zeller Fer
dinánd k€I'f::\.S-kedö. k{:.súbb a IVI1\ \i Bp-1\.:üb,ú.n}'a 
vasútúUomü~.:;-fúnükl„n-c:k leúnyúí.. Tizenkilenc év 
alatt nyolc gyecn1ekifk s?;Lil.e!E!t. n1incl Bud·apc·::.:l~n. 
azonban esa.k Pú1, I<:úroly t-"'s .T olún nót:L"2k fc:1 e.:.; 
értek E:! n1agas l;:nrt. ICözülfik Pú1 az, a'kiL az apa 
korán n1aga n1ellé veL-t é.s b-2ün1ít0Lt a n1ühe1yLíí:
ko1cba. &s <tl;'.'it kú..;óbb Dé·c:.s·be és Európa 111.ús vá
rosaiba külclö.Lt s;;akn1ai ludú.sónnk fejlz:.;;zLésfrt:;. -, 

I{özben l(liísz GyDrqy ;i 'í/árililigt:{i L:1sor (rna 
GoTkij-fnsor) 49. sz. ürz::s i~N-:.I.::n felépített..:: a nl:gy
:szinte~s. :~a h-e1yi.<;égból álló új 111üinléz01éí. an1-2l:v 
1895-t.ől n1úr :~6 ci1ka1n1azoLL:tl 1nüködötL !\z inté
zet ezidótájt . .1VIinck:nnen1Li fl:nyképi felvéte1ek<Ci, 
többszürösítése1):et gépekrúl. ip;ir-111-ti és tantárgy
akröl ~tb. Photoli1-hogn1phi<:t. c:zinkographi0,~. Fény
nyon1at. ;\utographia. Fé'1\y111ú~olo1i'' ké . ..;zfté:;i~t vál
lalta. ;\ portn~fény-képezé.s.t tehát egyre in.k.ább 
háttét•lx: .szorítntla a n1ü.:.;zaki f(:n)---képcz1~:.c;, _..\ 1,Jí
nynn1da:i kézi.s-ajtókkal fotolitográfiai n1Ll1Tkúkal 
végeztek, an1it a IC1ösz-cég \'ezs-be-t.t be l\!IZlgyaror
szágon. Egyre több nyorndagtp n1ű.ködött 1 hiszen 
l(l6sz Györgu korún rfi.clöbbent a soli:szorCK:;ítá.'i 
gyors és t6rneges proch1kciójának óriási e1őnyeire 
i..l fényképezú.:;. las-.sú és 1co111p1U;:é1t, kö1tsége."> egy-e:--

di c1'1rabjaival .szen1ben. E száz:ad el;:-;ú éveibe11 cgy-
111áisuiún állitoLták fel az inlé-zeLben a J;:őnyon1c1ai 
gyor.ssajtókat, könyvkötesz-et:i gépe'ket, bronzírozó 
gépeket stb., n1inclig arra Lörekedve

1 
hogy a cég 

újításával, új gépeJ;: és eljárások beinclítúsúv;!l a 
roh::u110.san fejlődü n1agyar ipart é.s kere.skeclelin{:l 
.<;zoJgáJhct•S.'ia. J{f(;sz (;_1/()rgy n1(;1tún i.'rde1neJtz: ki <ti'. 
itthon &.s };;:üliülclön JnegrenclczetL vi1ág1dállitások 
aran:,-·ér.rneit 1 kitüntetéseit Ö volt a 111agyar fény
J;:ép&.szet, n1ajd .ké.söbb a 111agyar litográfia egyik 
vezető és ta1útó szakei11bere. 

Fia) !{lösz Pál, a.ki 1006-ba.n a \risszavonuló 
l:desapjátó1 á:tvett.e a „IC!ü.sz Gyürgy és Fia gra
fikai n1li"intézet" vezetését, ot'la.s·1 energiával és 
hoz.záérléssrd fej1e-;ztetlr:: iovább a n:;on1dát, pl. 
el.o;üként beindítva haí:<:lnkban a 1öbb;-;zínü offst!
nyornúst :is. A nyon1cla Löbb·eJi: közöt ! c:in1kéket, 
p\<i.'J(átokat, n1ŰGzaki · rajzokat, cCgjElz{~.->es le-vé1pa,
pi1·okat, képes. naptárakaí. terképckt::t ké.sz'flelt &.s 
nünc!.kt.-l vi1úghúbn1·t'tbnn úlla.n1i n1egbízá>'>ból ré.5zt
vt:!.t az inJlúciús papil'pénz nyon1ú.<:;á'ban i.c:. :\ cég 
cl.'SÓSot•ban !i:ivúló rninőségi n1un'kúj.úval .sz0rzelt 
hin1-eve1 a n1agyar nyon1claiparnal;;: n1ég h<'.i{train
kon túl i.s. l\.liisz Pót \"•ej~-:. J(iilley Lás::ló g{'pi.\'lt:
rn~rnök, n1c1jd unokúi i . .:, - iehúi. a csodúd nl·g~· ,f,,j\.."
ncr<iciója, ö:s.sze.sen 131 i·vt:'n ú1 -- a cl'g 1elkc·.s . ..;zak
'-··rnb€r'2tk-&ni dolgoztak «z l ll-!B n1úrLiu . ..;ában bckö
velkez-ett. álla.n10,sitú.-.;i_Q. -"'- i\ nyon1da n1a i;.; i11ü
ködi1.:;: az OffsBt é3 Jút\··kk:írtya Nynrncla e,syfk 
üz,:n1egység-2-k~2:n t. 

l\.Uisz (;yi.iryy n1ú:-:l'L·l :..::1:t::r üv-~:gnegutlvjúi 
1\:lüsz-c.sulúcl l:::éL vilügháborún út. lfl.ffl-ig :·-dkt'l"t'
S'.;n n1eg lttdL1 ót·i:,~ni. ~\zutún \"agy k0t t:~vtizf~clnek 
keUett e1te1iTic, an1íg ~i nyon1da pint:éj<~nek l11n1ta
lanítúsakor rátalúltal-: ;1. k'lllCi'/.:ki·i.2 {:_-; csak a v(·l<2t
.1"..::nn·::k köszönhe!.G, hogy az ü \'\:-g0.k ():-;,-;zet.ürú'.'ie ht
lyttt -,,r&gül is a budape.'iti J;:("1zin!{>zr11L•ny-ek birtokú
ba került az c:1nyag (Eludap{-7.Sfi 1\iL·t-éne1.i IVIúz-eu.n1. 
E:..iscelli lViúzc:utn, Sz.abr"1 E1·v·in I---=:i>nyvUi.r·, J.\'lunl:ú;-;
n1ozgaln1i I.Vlú~':'2urn .sllJ.). E~yt:c."i kJl;:{_";-; sz_;.1k•..':Hlb<:
n:k feli.'>lll(T\'e e:.-:{ 1 k <·;riú-;i ;\--; ·i-'L!Yt.:dü!ú!](J dnkunlt.'!l_ 
túc:ió.s ér'.t.-.::J:;._(:i. hD7],Úfoglak az :1n,yag- felclol.go_..1,ú.::./1-
hoz. lVIa n1úr Uuclé!pt:\..;i.\:n több alu!júrút. iVI·:=trúá!
l(,Jl1Ú•'lL d..:.'1-:\ir{dncd.;: :lZ i'1 í'-vlna;..;.vit(_>tt VÚl"\~ • ..;:képeiv\:i 
(sJjno;:; ri-c"v·C:~n.:.:~k ff_:ltünt<•L(".~{' nélkül) -, :~;..:íve.'>~:::n 
használja fel a k(pan;/e,1,q-0!. u T\i. ;i sajL«1 (-,..;·kii-nyv
ki;:tclúsunk i.-; fi:·gl;Jlkozik n tt"::i11úv;_il ~'s próbú.1j;1 
felidézni sz~:-111\:·.Jyt:l 1~-.-; 111 un kú.'..:...:_úgú i (pl.: l\J aú.r Cíy.: 
I{.lösr: 1ne~l-::T fantr1~sztiku~.:; vl!ú.!..!;a. „Oj Írús'' 1HG7. 
No. 2. p. B:i-flG.: - Faraurí e.: !-\.épek a :"í:úzadvé
gi Buclap,;;,-.;ti·úl. Fi'n'. Szab('i Ervin I\:iinyvt.ár Év
könvve. J:Jí2 ';-:\. X\1L 'kök:l. p. 1--!:0-lfiO.; - Buda
pest' 1\nno ... IZlü.sz c;yi)rgy fóny·k&piölvékJei. 
Corvina kiaclú.::.. 197~l. (1nagya1-. angol és né.n1el 
ny,2lv·-en): - f)r. S::ahúcs i\1.: :\clnlék IZlii;::;z György 
n1urikús.-;itgúhn'L „Fctl(i"' J\)g()_ Okl. '21. É:'i-'-r. 10 .. 'iZ. p. 
·:140-44'.3.) 

l\'Iegdöbhentó ki}zelségbc ús telje:; hitelc.s:se-ggei 
ól1ítjn -:::lénk n ;szúzadvégi Eudape~st hét.köznapi 
élzctét. <:l Buclape."li 'ff~rt-énz:li !\Túzt-Lun 1981. júliu
,-;úbu.n 111.i::-:gnyílt - 0~:; nvf:g rna is 1úthnlú - .,Szú
zadvégi pillanatok" cünű fCnykép.1dú11ílása a 
IGösz-fotúk egy-e-<3 r&.s-zleteínek kinagyítáSáva1. 
I\:.liisz (]yiú·Qy fényképei n1a n1úr hatúrainkon túl 
ü; f<n1!-c„s c1ukLtn1-2nlu1nal a h:i.zú.:n1G:L, _ill. 13udape:~-
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teL ben1utat-ó küillítú.':'ok.nak: (pl. ez óvben \Tek.~n<..'C\ 

Ró1na). I-Togy azonban sLkercs éll:'lútjúL cl.sü.sor·b'-1!1 
a gyógyszerészEt"i Lsn1ere!einck k(\sz:önhe:!.tc. erre 
c.sak a c.-;a1ád birtokában n1~11'<;1dt dnktunentun1ok 
vetnek fényt. 

[(/.Dsz György fúradhat.al1an n1unkássága után 
1913-ban. 69 éves korában nieghalt. f\ I{erepes·i üti 
ten1etól:ien levő sírját illetve személyét a Budapest 
F6vúros Ta·nácsa 1979-ben .. . . . a .főváros foló
dokununentációja ké:sz-íté.sBben szerzett személyi 
érclen1eire való te1ctntette1 védetté nyilví1:nítot.ta." 

Ebbö1 a kit; össz-eállításból is láth~tjuJ;:, hogy 
[\.lösz György, n1int fényképész és nyon1dás.z 
ki111ngas1ó egyéniség volt. de csak a 111agasfolcú 
kén1iai isn1eretek birtokában ! udta szC1kn1i1ját ilyen 
szintre fej1e.szt·2n"i. Ö i.s tehút azon híroe,::; gyóg:y
:-;zz:t'é.sz1,J;;: közé sorolható. ak·il;;: - ha inú;:; szalvbe
rü1cteken i.s - 1naraclandó t.'rlé<};cl;;:ct ha,gy·tak az 
utókorra. 
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Jli.!~.:t1> l{;1Cc (jJ<qn1urra;rr. \8.J·1---Ey,;1a11eH1T, 191::!) 
!!J1Hfl\l{H::! ;'U!flJJ0.11 !\l<J.(1:\l<lHCfrra, un BCJ(ope oGpaTl!JICY! 

1.- TOr;ta eu1c 11cpnnn;\'1a.:11,i1oii 1jln-rnrpn!j11111. r;re c.v1nr 
)"Clll'lll!IO l!CflliJl\,~\llfléJT\, CílO!f XIL\lll'!CCJ(!!C l! r!1ap.11ancDTl!

'!l'CIO!C :l!!<ltlll51. 1 hDllll'PllPY51 B Be11rp1110, B ncnrrc OT-
1\phl.H <ITCJlbC, rJtC CHatiaJJa C!!IL~\<IJI nopTpCT!il, :JaTCM one

pc;111n CBOIJX conpc.11Cllll!!!((lll ''P!llJ(1pT<l}KlT!t!'1l!L> CJl!Llli(<:l.\1!! 

)'DCKOna:1 '11Hp cnoc1·0 BfJC'11Clll!, n T0.11 1!!!C.!JC !! (ÍJ,JCTpnc 

npcnpau{e1111c CTO..'ll!Ithl n 1,:ouuc npo11111oro cro;1cT1n1. Ern 
rrOJiTOpa 1'1,JC$11!1l CT('l(J!5"Jllllh1X l!CraT!!IFlB B l!<IC"l"(lJl!llCC 

npC.>151 y;1ce npC,i[CT<IDJU1IOT )'!lll!\<\Ilbllhlii !!CTOflllifCC!\!Iii lf 

1\)'.'ll>ryp111,1ii .'IOT()'.>tC!lT. Ilo;n11c, pacno:111<1D<l}l 11\rrpcií

HOCTI! í'i1>1CTf10 pa:nnniamruciíc5T 11po,111>Hir.TTc1111ocT11 11cpe

xon11T !( TCXJ!lllJCCl(O:"liY fllOTOrpa<jn1pona1J1110; nepBbl:\l Hb!-

110Jlll5lCT q10T(L'll!TflT'j)éHj11111ecr<llC paÍÍOT!>l pyq111.1.1111 npcc

cai\lll .'JllTOrpa(\"111, ~~aTCM ll :!Jl<IHl!ll J!Olloii Tl!l10í"j1<1(fJll!! 

!!fHJOÚpCT{l)I BCC ÍJOJl!>ll!C nc11aT!!!>IX .'lli:l!l!!lll, npH IJ0:\1011\!! 
uonoii TCX!!ll!\If, l(31!CCTDCI!HOii p<JÖOThl pi1:1!l!llla('T cnoii 

rpa!!Hit!CCK!liÍ lil!CTJrryT B n:t1Jfl 11:1 J!Ytl[lffl:\ Tllfl0f'f1<l!jl!lii 

Bc11rpu11. ()-r oc11nna-reJ1;,1 THnnrpéHj1un J1Cp.1Ul J{11~c. crn 

Cl1!H na.r1 Hj)ll!Ill.'1-1'1.eT Ha CClÍ51 PY!\OlJOJ{CTBO 1!n1p:"11J,1 !! 

··- nn:nl\C B:\1CCTC cn cnoeii CC.ll"hl'ii ó\lO:tep11!!:l!!PYl'T t'l' 

ripiroöpe-ra51 cJ1ao~' 11 nccii ncurepc1coii TH11orpélij11111ec1((1ii 

n po.111i1 !!!Jll'll ! IOCT! r. 

!~ .. T rí_ 11 n :~s\' 1H·1'· l\_ ii l I \' \·: 0. i\/ii.~·:::. 11!r(.~/1:r 1Ji 
11l/11r111 1 r1;y, plu1Ú!:1rrr1ih:1 r11ul Új!"!Jrrtph;r ( !S./-1-lfl 1:1) 

(/. Ftfi"is.: (l)an1i~bHli:. C:t•rn111n\· lS-l-l-Ru1la1H_1,.;t 

l Dl '.l). aft 1•r Cnkint the -:\-fa'.:.'.'i,.;b·r· Pl1anna•.~inf1 rliplornn. 
t·11n1t•d :.:oon t-o th~-· aL i:.hilL [,irtH" ,.;[.j![ ['ri1nii'ii-.;t~ art, of 

phpLpgraph:-·. \Yht!n' lH' t·onld ina\;:(' 11s1~ of his ('.!Hn\·h~dµi_• 
in chctni~try and phnnna(~_,.-. T1nrni!.!l"IÜ·inrr into lfnna:a
r:-·, h(' openntl 11 phpl-ograht:r's ,.;lindio ih Pest:.. Jnitially, 
hP 1n1Hlt• po1·t:rnit--photographs. l'-hPn - n:- firsf:. arnong 
hi.-; conlt'1nporntie~ - h(' rna(le rcport. photographs, 
fl!'l',.;(~rvinµ t-hr1 piet un_•,.; of t-ho \Vorld of !ds age, nrno11g 
oLhP!':-i, tho~P o[ Hil· t'Hpid <1evclopnl('nt c;f tlH• T-I1111!.[arinn 
CnpiLal aL UH' tui·n of the ci·nLnr:"·· 1-Tis 1500 p:la::." 
TH'):!itti\·r: plati·;.; n.'(H'C'Scnt. tnclay 011t·shu1din;.:-: do(~Ulll(•rlt~ 
of thü HJ!(' and (·uli:11rn. T,nh:r. J't•eor..:nizin!! tlir· nPe!l r1f 
t·he rnpidly tll•\"t'lopi11g indu::;t.1·,\·, !te (.1-l!'IH'cl !o\v:trd 

i1·d1ni\·1tl jd1utu:..r1·apli,\; !1l' ]J\'rl"o1·uw 1•l1olo!itogra11lii« 
,,.(11"1'i-: with a 111u111ud 1•rt•(•i-: 11:-: fi,.;rt. i11 ll11nµ:al'y, Stdi. 
i-:l·rpi('litl_, .. al'H·r i-:t-tl i11r-: up 11 rt(•\\' l•t1ildi11!.! and 1u·11uidnµ: 
~„,·('rnl printinµ: 11ut(·hi1H't'. ird·n:id111·inµ: lt(·\\' t ••(·hniq111•:-:. 
IH• (I~·\·t•lo1>e1! l1is 11rt·it'tie i-:t·U!lion i11to (1ru• of Uie 111osl. 
rnodf•rnf' printin!.! \iou:-:v~ of hi:-: n.!.!('. 1-lii-: :o;on. P. l{Uis::: 
('Ollt·illllPd lh1• pnLf'rt!id \\"Ol'k "·\' f11ri·lH_•[' tq1dat.inrr tlH· 

pl'inhn,!.! «quipnH·nL t.o l11;(·011H· ~„- ioµ!~t!H·l' \\"ith hi:-: 
faruily ·-„„ OIH' nf t !u· lltni-:1 J"('k110\1·11 pl'Ínt Ín.!! finn:-: i11 

1 Iungnr~ tl!d il l \l-P.:1. 

!•; 111 r11 a l( ü 111· .\·, llr .. r ú no:-::-:\·; Ur·or:1 f,-/ús::. 
.llr:istr~r rfrr l1h11r11111.:i,:. t'!uill/:fl'rtj!hii: 11;!'{ T:111•h1/r11cl:cr1:i. 
(!S/1--1!1!:>) 

Gr·u1·g l(Jö."'· ( Dnrn1st ndL l 8-l-t~-1-h1dape:-;L ! n l:i) 
1•r\\"1trl• t·in :\pot-ht>k\'t'diplotll. uril'rdif·rt.u sieh alil'r in 
kiirz(•:-;lt~r· Zt>it· !!CJ!l'll di1' dntnab nucb prin1iti\"t' T1hoto!!· 
raphil'. \\"O ('!; Sl•in r-lH·rni~<·h1·:1 1111d npot·lH-·karÍ,.;!dt('~ 
\\'is:~t·n !.!Ul 11ut-·1,har TlHH•h('rt knn11t1·. Xn('h "(Tn!,!arn 
<•irt\\·andt·1·11d 1·ri)ff111·l· 1·!' in .l~ud1q1t·:-:i t>in Atelíi•r: wo 
f'I" '.l.!H'!'.':-Í· l\id riif,.; anfl'rt i!!b. dnnn \"t'l"t'\\·i_uí «!' s1·iru·11 

Zi-·ilµ:r·no~:-:i'n Zll\"OJ"kn111n1p,nrl, <lie \\T1·!t- :<!•inct' 7,pjj. r11it 
.:Hi11ort.Pr"-:\ufni1h11lí'!l, \\,a. dit~ :-;chnr·llp t_:n1/!l':iLalt.t111i! 
1111:-:t·n•r TT1111pt:.;!a1lt; ntn l:'.:nrll' df•:' .Tnhrbunrlr·d·:<. l)jp:-;f' 
liiílO (iln:<nt>!!af..i\·l~ l!ild<'n h1'l1lt• Sl'bon ein f'i111nnligi\..; 

t:Pit- und ku\hJI'!!f'Schieht.li!•!if'S r)oktHllt·n!. SpiitC'r dii· 
nc1 rlii!'frd:<i-:1• dpr. :-:ir~h ntpi(l t'n(,,yickf•ln1lpn Tn1lusi!'it· 
,,·11hrnt'hn11.~nd, \\'P!lrlct l't' ~ivh 11"-·1· techni.selH·n Pho!-og
rnphie zu und fi"ihr~t Hl:-: er:-:t.r•t' TllÍt· Str•inrln1ckPn'i
r{nndpn•s:.;p11 phntoliío_!!ra11hi::;('h1· A!'lit•iir·n· nus. da1111 
\'nÍ,\\"i(·kr·Ji. l'r ~Pint· c::1·:1pl1i:::(•hP I\:1111:-:tan:-:tn!t. in SPi1H'l11 
tH'l ll'll Drll('kf•!'f'i!.!f'] ,filld('. -in(lt•nl Cl' ;:;f {'i,S ;nehI' _T)rut'kert•i 
111a:-:(·hinP11 l1(•s(•liaffí .. , n1ií. nt'\U!l" Tec~hnik nnd Qualitnt~
,.:arlit•iL. '/.\1 (•illt'!' df'!' Hl!f'!'t~r~l'f'!l Dr11ckPl'Ci(•l\ UflSfJl"í'!" 

(--f(·iinn.L V"nn <11•n1 C:1·iirHlt•r. (if'nrg 1\:lö . .-;z. iil•Prni1un1t 
~i·in Snltn. l1aul. 1lir· -J)1•th·k1·rei, lr•it1·(, und 1nodurnisi(•rl 
-,.;pii!( 1{' !.!('f!l(•ifl~f\I!\ 1!\Íi f.'1•i!Jf'!' FH1llili(·- ld:-: ID-18 tlii„ 
an<"h dt·r ungai·i"('h«H flnH'kt·n•i l~11h1n «inhl'ing1•n(l(' 
F:rro:t. 

„/; f;1's1111u1 cl• f':.,j1<·rn1,/(• 

D-ro :r 1't no,., s\- T) 1·· 11 (· :' 111: !•:. !\: i'1 J ! "\·: (/11iir1111 

1'-fiis:, 111r1jsfrn rlc 
0

!11 fr1n1111r·i0, fnfl)f!/'rtfio l:ilj .lipo:/rr1Ji«J 

(7S.f.f--1!11.'i .l 

(i!tiiry.',I [\-{;i.- .: ( 1l1u·n1:.;t11dt. 1 ;..,.1.J · r.11d:q1P~L 1 ~l l :l) 
nkii·i,.; f11rn1a(•ii~tan diplon1011. :-:1·1l lia\!!ttn li t>ldnt·t'!'esifris 
p1·i ln (t.iarn 110\..:nr·alí pt'i1niti\·n) fníogl'afio. kil' li lion(' 
po\·is nt.iligi ~in11 kerninn knj fnrrnHf'ii~f.rtn ~(·inll. 

En1niu-rinte \!TI 1-Tuu;.:-:arion, li 1na]f;•nnis nrl'-lal•(l!'Pjnn, 
ki<-· li lltl\l(' jlJ'(>f.ir:;i:-: 1•nr!.r1·t.uj11. r1n;;f(o ---- nnt11(1au!.t: 
:.;inj11 :<antl~·rnpt1lnjn -~ li 1;{.prr1i_ui:; bt Jll(l1Hlou rle .::ia. 

Ppoko pr•i· „rír•orti~tn"-foto,l!rafioj. inLPr n\iaj la nipidnn 
f r·nn:-:!'orrnifron de ni11 !'·Pfurhn dn1n ln finn ilt· ht jar(•f'nio, 
Tini t·i unu kaj dnono inil vit.ronPgafi\·oi ~i!.!Hifa~ hudin(1 
uniknn !'•pokn- kn.j J;;ulturhisl·nrían dok11nH·níon. Pii 
1•0:-:b_• 1i - ko1npl'f'lllltd (· la pn·l e11doj11 d1· la rnpidr·.~1· 
!•\"011.IHTltH ind11o;tt'Ífl -- f !'111\Sil"H~ H\ Jn i.c·knik11 i"oíOL;l'll· 

failn: ki(•l 1111101 li finf<l!'I!:' fH'!' litn,!.!l'afin 1t1n11111·esilo 
foi:olit O!!rafiaj n ln J 1oruj n. ka,i r•n si11 noYn prP:.:Pjn
kons:t:.r11nj<l f·iarn pli dn. fll'i':-'tlla;;inoj akirnntP li P\"Oluiu:a'"' 
fll'l' novnj teknikoj k11.i kvnlitn lnboro :.;inn .u1·nfikau 
af'i-in~f'.it nton unu rd la Ji\Pj Pl:.:tat"nj pr·P~P.ioJ dr: nia 
111d.1·njo. DP ln prv:-:\'jo-fondintn (;ylirr1,i1 [\-{(;,,„: lin filo 
!'1íl tr1tll:'p1·"11a~: kaj ::.::':idn:'. 1noilerni:.:11~ J'1ll ·- I1(1t-:i1· 

l.:unc kun o-:in farnili<'1 --- gi~ la jarn 1 f).!S: la fil'ltHlnn 
akirnnh111 fan1on a11kaú al l:t h11n~11rn 1 i[HJ!.!;l'afin ind11::-;

t-dn. 

(Luf;ri::: Bu(7a1,esl. rroruck(í 11. 1íl líl:!f;) 

E1k·c:-:-:.:ll: l\H~'.2. \rl. 7. 


