
Fényképészek Budapest peremén 

 Széman Richárd 

előadása 





Hippolyte Bayard 
(1801-1887) 



A legrégebbi  
helyi 
fotográfiák 



Két kép az 1880-as évekből Cinkotáról. Gyurcsánszky Zsuzsa népviseletben  
és Sári hentessegéd avatása. Ferrotípiák.  



Beniczky Gábor (1852-1894), Cinkota 
földesura. A kép halála, 1894 júniusa 

előtt készült.  



Bács Vilma családja 1896 körül Cinkotán,  
vagy Rákosszentmihályon. 

 



Végh Aladár a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének  
alapító tagja volt. Ómátyásföldi nyaralóját 1890 körül vette meg,  

így az ő családjáé (leszármazottaié) az egyik legrégebbi mátyásföldi,  
ma is álló, eredeti hangulatát megőrző épület.  

 

Végh Aladár jogász, 
az Első Hazai 

Takarékpénztár 
igazgatója  

és családja  
a századfordulóról.  



Bujk Emma és Ehmann Viktor esküvői fotója.  
A férj a Czinkotai Nagy-itze csárda bérlője,  

majd tulajdonosa. Az Ehmann- és Huszka-telep,  
a későbbi Sashalom az ő és veje, Huszka Gyula 

által parcellázott területen alakult ki. 
1883.   

 



Anna-telep, 1906. 
Rákosszentmihály 
része, ma Árpádföld. 

A katolikus pap kezében egy „ejtőlemezes detektívkamera, a XIX. század 
végén XX. század elején rengeteg ilyet gyártottak, ki tudja, milyen típus, 
talán Hüttig.” (Fejér Zoltán) 
 



Helyi műtermek  
és pesti 
fényképészek 
Munkái 
Cinkota 
Mátyásföld 
Rákosszentmihály 
Sashalom 



„Kollár Ernő 1913-ban a katolikus templommal szemben lakó Szabó Pálék portáján 
fényképezett. – írja Csupor István. - Ideális hely volt ez egy fényképész számára, hiszen a 

templomból kijövők éppen odaláttak, az evangélikus templomhoz pedig előtte vezetett az 
út.” Kollernek közel 130 negatívját őrzi a Néprajzi Múzeum.  



A régi korokban szigorú szabályok határozták meg, hogy mit és hogyan 
hordhatnak az emberek. A ruhák jelezték a társadalmi hovatartozást is. 

Ennek a kultúrának egyik markáns maradványa a lassan már csak a 
cinkotai tájházban fellelhető helyi tót népviselet. 



Színezett, családi csoportkép 
a háború idejéből,  

amit több fényképből rakott össze 
az ismeretlen fényképész. 

Cinkota 



A századforduló fővárosi életének  
és a mátyásföldi nyaralótelep  

kezdő évtizedének is  
jellegzetes alakja volt  

Strelisky Sándor (1851-1922),  
Császári és királyi udvari és kamara 

fényképész. 



Steliskynek kevés 
Mátyásföldön készült fotója 

maradt ránk,  
ez a kettő Vizvári Gyula színész 

nyaralójában készült. 



Paulheim József építész Petráss Sári operett-primadonna 



ifj. Divald Károly (1858-1924) Grafikai Sokszorosító Műintézete a századfordulón adta ki 
ezeket a képeslapokat. 



Buges (máshol Bugesch) Lajos több jeles alkalommal is kitelepült a budapesti, 
Bérkocsis utca 31. alatt állt műterméből, hogy nevezetes eseményt fotózzon 

Mátyásföldön. Haidekker Sándor gyárának kirándulása 1912. 



Ehmann Gizella és Huszka Gyula esküvői képe a mátyásföldi nagyszálló 
dísztermében.  



A fénykép Pacor Győzőnét,  
(a kerület díszpolgárának feleségét)  

Jaczkó Máriát ábrázolja leány korában 







A település első állandó műterme 
a Rákos Vidéke adatai szerint  
a Mazouch testvéreké volt,  
a Rákosi út 41. szám alatt. A 

hirdetésekből olvashatjuk, 1914. 
május 1-től már biztos működött.  
Utolsó adatunk 1920-ból maradt 
fenn, a Rákosvidéki Új Nemzedék 

hirdeti  Mazouch Richárd 
műtermét 





Harth Gusztáv rákosszentmihályi 
tevékenysége valószínűleg csak 

intermezzo, az ő helyi műterméről 
csak egy reklám maradt fenn a Rákos 

Vidéke folyóirat 1923. szeptember 
30-i számában. 



Károlyi (Klein) Aladár és fia, Ferenc 
műtermüket 1910 és 1986 között működtették 







1944-ben Károlyi Aladárt, feleségét, két leánygyermeküket 
és három éves unokaöccsüket Auschwitzba deportálták. 

Egyikük sem jött haza. Fia, Károlyi Ferenc munkaszolgálatos 
volt ebben az időben, ezért kerülhette el a koncentrációs 
tábort. A háború befejeztével a munkaszolgálatból orosz 

hadifogságba került, 1947-ben jött haza.  



Károlyi Ferenc azon kevesek közé tartozott, akinek nem 
államosították a műtermét. 1986-ig fényképezett. 



Stróbl mester  
Rákosszentmihályon 

megszakításokkal  
Működött 

1922 és 1930  
között 







Pánczél Ferenc műterme a Károly király (ma Csömöri) út 46. (?) alatt állt. 
Pánczél Németországban tanulta a fényképész mesterséget, majd az első 

világháború haditudósítója lett, a Magyar Fotográfiai Múzeum is őrzi néhány 
képét. A képek Iványi Dénest, a későbbi hivatásos színészt ábrázolják. 1920. 



Sándor Lóránt műterme a Rákosi út 90. alatt állt, két meglévő 
kép dátuma szerint 1939. és 1942. között biztosan itt 

működött.  



Szontágh Ödön sashalmi fotográfusról az 
első híradást a Rákos Vidéke 1928-as 23. 
számában találtuk meg. A műterem az 

államosításig működött. 







Tomalik  (Szatmári) Lajos műterme a harmincas-negyvenes években működhetett  
Sashalmon, a pecsétje felirata szerint a Thököly út 18. szám alatt. 



Oláh Károly fotóriporter. Sashalmi 
műtermét Szakács Margit könyve jegyzi, 

de valójában nem dolgozott itt.  








