
 
 

 

Fischer Győző, az orvosi műszergyáros, amatőr 

fotográfus 

 

 

 



 
 

 

Fischer Viktor Péterként született 1859-ben, a magyar Győző 

változatot használta, de családja és baráti köre Gézának becézte. 

Édesapja, Fischer Péter orvosi műszerkészítő mester, egyike az 

elsőknek Magyarországon. Fiát jó nevelésben részesítette, aki apja 

szakmáját választotta, külföldön tanulva meg a mesterség csínját-

bínját. A budapesti, Hatvan (ma Kossuth Lajos) utcai műhelyt hamar 

átvette a fiú, országos és nemzetközi hírnevet szerezve a Fischer Péter 

és társai cég munkájának. 1888-ban megvásárolt egy Hermina úti 

intézetet, ahol a vízgyógyászat mellett ortopédiai részleget is 

kialakított. Itt elsősorban a cége által gyártott ortopédiai eszközökkel 

orvosolták a mozgásszervi bajokat. Valószínűleg gyógytornát is 

alkalmaztak. Az intézet (az első szanatórium?) 1892-ig működött. 

Fischer Viktor Győző felsőbb iskoláit Németországban végezte el, az 

orvosi műszerészetet Angliában tanulta majd 1875-ben belépett 

apjának, Fischer Péter Pálnak Hatvani utcai üzletébe. A műszerészüzlet 

munkáját később világszínvonalra emelte. 

 

 



 
 

 

 
 

A Magyarság képes melléklete 1925. 

 

 „Ritka tökéletességű szaktudását az orvosi tudomány nagy tanárai 

megbecsülték, úgyhogy valóságosan segítőtársuknak tekintették a 

délceg Fischer Győzőt, aki a régi Hatvani-utcai korzónak egyik 

legszebb férfi és gavallér alakja volt. A csendesen félrevonult öreg 

mestert tanítványai a mai hálátlan korban sem felejtették e1, sőt a most 

elkövetkezett ötvenéves forduló alkalmából rózsaligetes szentmihályi 

otthonában felkeresték. A bensőséges esti szép kerti-ünnepséget 

legutolsó, legfiatalabb tanítványa és keresztfia: Otte Géza rendezte. A 

könnyekig meghatott ősz mesternek egy nagyon szép ezüst plakettel is 

kedveskedtek.” Magyarság 1925. június 4.  



 
 

 

A pesti Fischer-palota mellett korán felépítette a rákosszentmihályi „úri 

lakot”, ápolt kertjének az elbeszélések szerint csodájára jártak a helyiek. 

„Ott, a mai Rákosi- és Rákóczi úti hatalmas saroktelken épült Fischer-

kúria tele pincéjével, tele kamrájával, terített asztalával valóságos 

mesebeli tündéri otthon volt. Akkor még csodaszámba ment a 

vízvezetéke! Száz esztendős, hű, öreg cselédek, az atyától, nagyatyától 

örökölt vén házi-bútorok mozgolódtak, tettek-vettek a rengeteg fával, 

virágos bokorral ékes Fischer-portán…” olvashatjuk Móricz Pál a 

Rákos Vidéke számára írt életrajzában. Feleségével aktív társadalmi 

életet éltek Rákosszentmihályon is, a kezdetektől pártfogolták a helyi 

sportéletet. Ott bábáskodtak a Rákosszentmihályi Sporttelep 

alakulásánál is. Miután Fischer Győző elvállalta az egyesület 

elnökségét, hosszú éveken keresztül vezette sikeresen azt. Az első 

szentmihályi sportzászlót is ők adományozták, Rózsa asszony lett az 

ünnepélyes keretek között lezajlott átadás zászló-anyja.  

 

 
A Rákos Vidéke címlap-illusztrációja  

 



 
 

 

A helyi sajtóéletből is kivették részüket, amíg a kiváló amatőr 

fényképész férj fényképeivel illusztrálta a Rákos Vidéke első számait, a 

feleség bökversekkel, hangulatos költeményekkel szórakoztatta a lap 

olvasóit. „Muzsikát: a lombos Fischer-kert száz fülemiléje, csíze, és 

veresbegye, búgó vadgalambja, kacagó gerléje, mélabúsan jövendölő 

kakukkja és fürge rigója muzsikáltak a szépséges tündérasszony 

költészetéhez…”   

Az országos terjesztésű, képekkel illusztrált lapokban a századforduló 

környékén kezdte felváltani a fényképes illusztráció a grafikait. Ezért is 

számít úttörő tettnek egy korabeli helyi terjesztésű lapban ez a 

vállalkozás. Fischer Győző a szabadban, természetes fénynél, a kor 

szintjén magas színvonalon készítette el képeit. És nem utolsó sorban, 

szintén úttörőként, képsorozatokban (képriportban) is gondolkodott: 

pl.: az Erzsébet királyné szoboravatás riportja, vagy a 

Rákosszentmihályi Sporttelep labdarúgó képei képeslap sorozaton. 

 

 

1901. augusztus 18. 



 
 

 

 

 

 

1901. augusztus 18. 



 
 

 

 

 

 

Idézzük fel, mit ír róla a gödöllői szoboravatás kapcsán a Rákos Vidéke 

1902. július 13-án: „Nehéz dolog innen-onnan kikapni valamit a 

kegyeletes ünnep mozgalmaiból, - megrajzolni egy-egy képet az 

események tömkelegéből, de az írónak készségesen segítségére jön a 

legmodernebb krónikás, - a fotográfus, a ki ördöngös kis masinájával 

sorra megörökíti az eseménydús nap kiváló mozzanatait. Ilyen hűséges 

krónikása volt lapunknak a legszeretetreméltóbb globbe-trotter és 

egyúttal a legügyesebb amatőr fotográfusok egyike: Fischer Győző úr, 

a ki detektív készülékével mindenütt ott volt, ahol valami érdekes 

fölvétel kínálkozott. Gyűjteményéből mutatunk be néhány fölvételt 

olvasóinknak; fájdalom, valamennyit nem reprodukálhatjuk lapunk 

szűk kereténél fogva. (…)Első képünkön a királyt látjuk Klotild kir. 

hercegasszonnyal karján, míg a második kép a kíséret néhány tagjának 

bevonulását örökíti meg. A harmadik kép a csömör-szentmihályi 

deputációt ábrázolja, amely a délceg főjegyzőnek, Bicskey Gyulának 

vezetése alatt nem az utolsó helyet foglalta el a küldöttségek sorában. 

(…) A király gyönyörködve hallgatta végig az apró gyermekek 

ezüstcsengésű énekét. E kedves, a király szívét is meghódító 

gyermeksereget mutatjuk be a negyedik képen. És Ötödik képünk?...  E 

kép a szép asszonyok sokaságából, e mámorító, gyönyörűséges 

virágcsokorból, a legszebb részletet és a legszebb virágszálat mutatja 

be.” 

 



 
 

 

 



 
 

 

Szentmihályi képeslapjai 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fischer Győző és párja életének idilljét a sors írta felül. A Rákos Vidéke Fischer Győző halálára 

írt hosszú nekrológjában állnak ezek a sorok: „Ezt a jóságos, ezt az igazlelkű, értékes, nemes 

gondolkozású férfiút is utolérte a magyar végzet. Üzletét eladta egy banknak, részvényekért, 

amelyek elértéktelenedtek. Házát eladta hadikölcsönért, amellyel a nemzet ma is adósa 

jóhiszemű polgárainak. Egyszer csak azon vette észre magát, hogy a hatalmas Fischer-

vagyonból semmi sem maradt. Rajongásig szeretett hitvese meghalt, a hatalmas szál férfiú 

kétrét görnyedt és hószakáll borult a mellére, midőn két botra támaszkodva vonszolta magát 

keservesen. Utolsó vagyonát, szentmihályi ingatlanát életjáradékért adta el, ebből éldegélt 

emlékei és az utolsó hűtlenné nem vált ábrándjai, és soha meg nem valósítható tervei között bús 

magányosságban.”  

Fischer Győző 1935. december 8-án hunyt el Rákosszentmihályon. 

 

 

 

Forrás: 

KHEK Helytörténeti Gyűjtemény fotó archívuma 

Kertvárosi Helytörténeti Füzetek: 

13. Móricz-Lantos: A régi Szentmihály 

39. Széman: Képes híradás Budapest pereméről 
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