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ügyesen begyakorolt előadás közben egy ügyetlen kiszólás. 
Vannak emberek, akik ha hibáznak is, soha nem esnek ki 
a szerepükből. Ők a szabvány. Akik a többnyire jól játszott 
szerepükben is félre-félre siklanak: ők a mások.

*

Mintha minden a személyiség ellen szólna az ember körül. 
A munkahelyi teljesítés, a társas kapcsolatok, a folytonos 
alkalmazkodás az elvárásokhoz mind azt mondják: csak 

egy szerepet kell eljátssz, amennyire 
pontosan csak tudod. Ami ezen túl 
van, arra nem vagyunk kíváncsiak. 
A természet meg azt mondja: nem 
vagy több, mint lebomló szerves 
anyag a nagy körforgásban. De ami 
a leginkább személyiség ellen szól, 
az a halál, mert nem pontot tesz egy 
életút végére, hanem a leélt életet is 
semmissé teszi.

K
ul
tú
ra Lojanek János Mezey Lajos festőművészt és Benedek Mórt 

követően harmadikként nyitott fényképészeti műtermet 
Nagyváradon. Mezey Lajos 1852-ben készítette az első öt 
fényképét dagerrotípiai eljárással. Mindez kísérletnek szá-
mított részéről, hiszen ebben az időben még festészettel fog-
lalkozott. Fényképészeti műtermét valamivel később nyitot-
ta meg a Közép (a későbbi Pavel) utca 3. szám alatti házában. 
Őt követte 1862-ben Benedek Mór a Kapucinus utcai műhe-
lyével, majd néhány hónappal később, az 1863-as esztendő 
elején Lojanek János. Az ő fényképészeti műterme az akkori 
Közép utca 28. szám alatt volt. Innen 1864-ben átköltözött a 
Bazár-szoros déli sarkán levő Karaguly-házba. Ez a számo-
zása szerint Fő utca 12. szám alatti ingatlan nem sokkal az 
1899. esztendőbeli lebontása előtt az új tulajdonosról Mayr-
házként lett ismert. Lojanek ezt már nem élhette meg, 1877. 
május 15-én, 63 évesen elhunyt.

Lojanek műterme 1877-től 1910-ig Markely János tulajdonába 
került, s ő megőrizte elődjének nevét a fényképeken. A kor 
szokása szerinti divatos vizitkártyák hátán továbbra is az 
volt olvasható magyarul és németül: „LOJANEK JÁNOS fény-
képész Nagy Váradon Fő utcza 12. szám alatt.” A vizitkártyát 
a mai névjegykártya elődjének tekinthetjük. A fényképet 
egy vastag kartonlapra kasírozták, alá pedig odaírták a 
fotográfus nevét, míg a díszes hátoldalt jobbára reklámcél-
ból használták, ahol feltüntették a fényképész nevét és 
műterme címét is.

Lucia Cornea muzeológus kutatásaiból tudható, hogy vala-
mikor 1886-ban Lojanekék átköltöztek a Bazár-szorosnak az 
Apáca (ma Moscovei) utca sarkán levő Hillinger-féle emele-
tes házába. A színház építése miatt 1899 nyarán az itteni 
házsort lebontották, emiatt a fotográfiai műtermet egy 
rövid időre, ideiglenes jelleggel átköltöztették egy Bémer téri 
házba, majd 1900 elején a Szent László téri egykori püspöki 
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lak egyik udvari helyiségébe. Miután 
1900 őszére felépült a Bazár-épület, 
átköltöztek ennek az északi részében 
levő, emeleti, természetes fényt kapó 
stúdiótermébe.

Lojanek utódaként hirdette magát 
Molnár Jenő fényképész is, neki 1910 
és 1934 között továbbra is a Bazár-
épületben volt a műterme.

Portrék,	csoportképek,	
vizitkártyák,	városképek

Lojanek János és utódai a már emlí-
tett vizitkártyák mellett műtermi 
portrékkal, csoportképekkel is jeles-
kedtek. Nagy divat volt ebben az idő-
ben, hogy aki valamit is adott magá-
ra és családjára, az akár többször is 
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felkereste a helybeli fotográfusok egyikét, hogy lefényké-
pezzék őket. Szokás volt a gyermekek esetében több éven át 
megörökíteni a növekedésüket is. Sajnos az ezeken a portré-
kon látható személyek nagy többségének neve mára már az 
ismeretlenségbe veszett. A kortárs közeli rokonok természe-
tesen ismerték őket, de az utódaik számára, leginkább a 
második generációtól kezdve, ezek a személyek már semmit 
sem jelentettek.

A mai kor helytörténészei számára nagy jelentőségű, ha elő-
kerül ebből az időből egy-egy városkép. Sajnos a 19. század 
második felében a korabeli műszaki lehetőségek miatt 
kevés ilyen kép készült, s azoknak is csak egy töredéke 
maradt meg. Gondot jelenthetett a hosszabb ideig tartó 
exponálás is, emiatt az utcai képeken látszó személyek 
bemozdulhattak. Lojanek János mellett Mezey Lajos város-

képei ismertek még, ő a Közép utcai 
háza emeletéről készített néhány fel-
vételt. Décsey Ede is ismert volt 
városképeiről.

Lojanek	János	és	utódai	
városképei

Lojanek János készítette a Rhédey 
kertben felállított dalcsarnok képét 
1872-ben, abból az alkalomból, hogy 
ezen év szeptemberében itt tartot-
ták az országos dalárdaversenyt. Az 
alapító fotográfus készíthette a Kis-
piacot ábrázoló képet is. Pontosab-

ban annak északnyugati felét kapta lencsevégre. Jól látha-
tó rajta az egykori latin szertartású püspöki lak, amely a 
19. század második felében már a főgimnáziumnak és a 
jogakadémiának adott otthont, majd miután a premontrei-
ek felépítették az Úri utcában az iskolájukat, 1874-től az 
egykori püspöki lakba a főreáliskola költözött be. Az épü-
let mögött látható a Körös utca elején levő Dudek iskola 
épülete, amely ebben az időben még egy emelettel maga-
sabb volt.

A Teleki utca másik sarkán a Nagyváradi Takarékpénztár 
épülete látható, amiről mindenki megbizonyosodhatott, 
hiszen nagy betűkkel volt olvasható az emeleti ablakok 
közötti falrészeken az, hogy Takarékpénztár. A bank 1861-
ben vásárolta meg ezt az ingatlant. Ezek szerint a felvétel 
csak ez után készülhetett, de 1887 előtt, ugyanis akkor id. 
Rimanóczy Kálmán a ház homlokzatát korszerűsítette. Az 
ingatlan bal szélén nagy betűkkel az olvasható egy cégtáb-
lán, hogy „CUKRÁSZAT ÉS KÁVÉ-TEREM”. Hügel Ottó 1872-

ben megjelent ismertetőjében is cuk-
rászat és kávéterem szerepel ezen a 
helyen. A Finy-örökösök től Korn-
häuser József cukrászmester vásárol-
ta meg ezt a helyiséget, s 1872 tava-
szára újonnan rendezte be a cukrász-
dát és egy Bécsből hozatott vasszer-
kezetű, beüvegezett kioszkot állított 
elé. Ha figyelmesen megnézzük a 
képet, a beüvegezett kioszk még nem 
látható rajta. Ezek szerint a kép csak 
1861 és 1871 között készülhetett. És 
bár e felvételhez már nem kötődik 
Kornhäuser József személye, azért 
érdemes ideírni, hogy 1874-ben várat-
lanul elhunyt. Három év elteltével 
özvegyét Müller Salamon helybeli 
pékmester jegyezte el, majd vette 
feleségül, s ő teljesen felújította a 
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cukrászdát. Ez lett majd az a híres-nevezetes cukrászda és 
kávézó, amelyet váradiak játékosan csak Müllerájnak 
neveztek.

A piactér a képen kihalt, nincsenek már vásárosok, de ha a 
sátrak irányába nézünk, az egykori püspöki lak főbejáratá-
nak vonalában megláthatjuk Szent László kőszobrát, ame-
lyet 1739. június 23-án állítottak fel a téren. Itt állt egészen 
1892-ig, amikor elszállították a papnevelde udvarára, hogy 
helyet adjanak Szent László bronzszobrának; ez utóbbit 

1893. szeptember 10-én állították fel a 
tér közepére.

Mint láttuk, Lojanek János halála 
után, 1877-ben Markely János tulaj-
donába került a műterem, s ő meg-
őrizte elődjének nevét a fényképe-
ken. Ő már elsősorban műtermi fel-
vételeket készített, de megmaradt 
néhány városképe is az 1901-ben 
Borovszky Samu szerkesztésében 
megjelent BiharvármegyeésNagyvá-
rad című monográfiában. E néhány 
kép alatt is Lojanek János neve olvas-
ható, például a bábaképző, a Dudek 
iskola, a Holdas templom, az igazság-
ügyi palota, a káptalan sor, a keres-
kedelmi csarnok, a megyei kórház, a 
múzeum, a neológ zsinagóga és a 
papnevelde épületét ábrázoló illuszt-
rációnál.

Végezetül következzék a DeutschK.
Ignácházáról készített felvétel; ez az 
ingatlan a Zöldfa utca sarkán áll. És 
bár a kép szélén az olvasható, hogy 
Lojanek J. Nagyvárad, a felvételt 
nem ő, hanem már Markely János 
készíthette. Lojanek János 1877-ben 
bekövetkezett halála előtt ezen a 
Zöldfa utca sarki telken még egy 
Sughóné nevezetű asszony tulajdo-
nában levő régebbi emeletes ház 
volt. Ezt vette meg 1888-ban Deutsch 
Ignác és alakíttatta át id. Rima-
nóczy Kálmánnal a ma is látható 
kupolás, historizáló stílusú ingat-
lanná. Leghamarabb tehát 1888-ban 
készülhetett a kép, legkésőbb pedig 
1906 előtt, mivel még nem látható 
rajta a Zöldfa utca elején Deutsch K. 
Ignác szecessziós homlokzatú üzlet-
háza.
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