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Fényképész mesterelődök

Szigeti Henrik, szolnoki fényképész

Szolnok város fényképész ipartörténetének kezdeti szakaszában — mint az ország több
településén- a helyi műteremmel rendelkező fényképészek mellett párhuzamosan folytat-
ták ténykedésüket az utazófotográfusok — mondhatni napokra -, majd az 1870-es évek
végén és az 1880-as évek elején megjelentek a fényképészeti fiókműtermet nyitók hada.

Ezen iparosok egyike volt Szigeti J. székesfehérvári fényképész, akinek fehérvári
tevékenységéről Horváth Júlia tanulmányából tudhatunk többet.

„...1892 márciusában Szigeti József engedélyt kért a hogy a Kaszárnya u. 5. sz ház
telkén lévő fényképészeti műtermét kibővíthesse. Az építészeti szakosztályi ülés
jegyzőkönyve szerint a terv — „az építészeti szabályoknak általánosságban megfelel, az
építkezés megengedhetőnek véleményeztetik" — Szigeti József Szolnokról érkezett Fe-
hérvárra, adóhátralékot hagyva maga után. Ennek fejében 1893-ban egy Wertheim-szek-
rényt foglaltak le, tudjuk meg egy adóvégrehajtó jelentéséből."

Tömören talán csak ennyit, ám szolnoki működése szakmailag valamivel bővebb és
zajosabb.

Szigeti József székesfehérvári lakos. Egy ottani (Kaszárnya u. 5.) főüzlet ismert
tulajdonosa. Szolnokon mint Szigeti J. és Társa fényképész iparra (fióküzlet nyitására)
irányuló igényét 1891. március 6-án jelenti be a helyi iparhatóságnál. Három nap múlva
— március 9-én — iparlajstromba vették, majd március 12-ét követő vasárnap elkezdi
fotográfiai tevékenységét.

(Szolnok város Iparlajstrom „E" iparosokról//885—1902./1891.)
„Helyi hírek
Új fényképészeti műterem Szolnokon. A Szigeti J. és Társa című jó hírnevű fényképész

cég a Sárkány-féle házban /Magyar utcza 1439/ állandó fényképészeti műtermet építtetett
és rendezett be és már a jövő vasárnap kezdi meg a felvételeket." (J.Nk.Sz. m-i Lapok —
1891. 03.12.)

Üzletvezetője Szigeti Henrik volt. Bejelentett szolnoki lakos Steiner Antal, 2454. sz.
alatti \akos.(Szolnok város Iparlajstrom „E" iparosokról — 1891.) Korabeli térképek
alapján megtudható, hogy e műterem a Magyar — és a Molnár /gr. Szapáry/ utcáról is
megközelíthető volt, de maga az épület a gr. Szapáry utcában állt. Itt kell megjegyeznem,
hogy ez időben a városban két fényképészeti műterem működött. Szigeti József műterme
e szakmába vágó, mindennemű munkát elvállalt és elvégzett („aquarelle, cromat, olajban
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festett portrait") (J.Nk.Sz. m-i Lapok — 1891. 04. 16.) valamint folyamatosan, az első
perctől kezdve hirdetett.

„Felvételt naponta, valamint vasárnap és ünnepnapokon is reggel 8 órától este 7 óráig
eszközöltetnek."5

Már az első évben kirakatot létesített a Városház, majd a következő évben a Monszpart-
féle ház falán. Felvételeit még borús időben is eszközölte, ami arra utal, hogy a nap-
fénytetős műteremben műfény világítást is használt. Rendszeres vállalt vidéki munkát,
ahová segédet küldött ki. Rövid időn belül a műtermet téliesíti. Szívesen ajánlja felvételeit
karácsonyi és újévi ajándékozásra. 1892. márciusában nagy érvágás éri. Szigeti Henrik,
aki eddig mint üzletvezető és felügyelő dolgozott a cégnél, kilépett.

„Értesítés
... szolnoki fényképészeti üzletünkben semmi változás nem állott be az által, hogy

Szigeti urat — ki csakis felügyelői minőségben volt alkalmazva üzletünkben, ebbéli
állásától felmentettük.... A fényképek azonban Székesfehérvári főüzletünkben dolgoztat-
nak ki,..."

J.NkSz. Vm. Lapok
1892. március 24.

Ettől kezdve igen nehéz az igények kielégítése a szolnoki fióküzletben. E naptól
folyamatos árleszállítást végez, hirdet. Természetesen ez már nem tartott sokáig, 1893.
január 26-án lemondja szolnoki iparát és beszünteti tevékenységét. (Szolnok Város
Iparosok Lajstroma E — iparosok 1885-1902 — E 931.) 437/93 sz. tanácsi határozat.

Szigeti Henrik

Szigeti Henrik önálló üzletnyitási kérelmét 1892. március 7-én nyújtja be. Március
27-én iparlajstromba veszik. (Munkakönyvek Nyilvántartása— 1874—1926)

A már 1891-től Heimberg, majd „utóda Hungária" által működtetett műtermet bérli ki
a gr. Szapáry utca 499. sz. alatt, a Korona Szálló mellett. 1892 március 27-én megkezdte
működését. Első lépéseit a még örökölt, verzo kártyalapocskával ellátott kartonra helyezi,
ami egyértelműen jelzi a műtermi elődöket.

A müteremnyitás tényét közöltette a helyi sajtóban, aminek 27. számához egy külön
üzletmegnyitási értesítést is mellékelt.

„Lapunk olvasóinak figyelmét felhívjuk Szigeti Henrik fényképész (Szolnok) lapunk
mai számához mellékelt üzlet megnyitási értesítésére."

J. Nk. Sz. Vármegyei Lapok
Helyi hírek — 1892. március 27.
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1. a) fotó
Szigeti Henrik: Ismeretlen

férfi felvétele
(vizitkártya, 1892: 6x9 cm)

l.b)fotó
Az előző vizitkártya verzója

1891-ből

2. fotó
Egy vizitkártya verzója

1892-ből

Indításkor végeredményben ugyanazt teszi, mint volt munkaadója — hirdet.

„Legszebb Karácsonyi és Újévi ajándék
egy művészies kivitelű arczkép.

Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy a közelgő ünnepekre szánt ar-
czképeket mielőbb rendeljék meg, mert úgy helyben mint vidékről tömeges megren-
delések érkeznek és ezáltal a későbbi megrendelések késést szenvednének.

Elvállalok fényképeket egész életnagyságig művészies kivitelben.
Minden e szakmába vágó megrendeléseknél a felvételek eszközlése végett költsönös

megegyezés után egy segédet hajlandó vagyok kiküldeni.

Kiváló tisztelettel
Szigeti Henrik"

J.Nk.Sz. Vármegyei Lapok
Helyi hírek — 1892. december 4.

Működését, a megrendelőkkel való kapcsolatteremtő kézségét már munkaadójánál is
kamatoztatta az első perctőt kezdve, így nem volt kétséges, hogy önálló ületének megnyi-
tását követően szinte egyeduralkodó volt a belvárosban, a közép —és felső osztályban,
mint fotográfiai szolgáltató. Nem is bízott semmit a véletlenre

„Hirdetés.
„...chromot-fényképek, sőt elhaltak után is minden nagyságban, találóan festetnek.
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Fényképek lapos porcéi lánra fekete és olajban festve. Megújítások, másolatok minden-

nemű olaj, pastell, aquarell-képek, rajzolatok, rézmetszetek és kőnyomatok, ...
...Pillanat fényképezés. Különlegesség gyermek felvételében ...épületek, tájak és

ipartárgyak fényképezése, müvészies kivitelben, a legolcsóbb árak mellett..."

J.NkSz. Vm. Lapok
1893. január 20. — Vasárnap)

Még ez év karácsonyára a gyorsan közkedvelté vált
Mignon fényképeket is felvette a listájára, amit aztán a
következő, és párhuzamosan működő fényképészek is
szívesen alkalmaztak.

Az elkövetkező évek folyamatos munkával teltek
fényképészünk életében. A nagy változások kezdete 1896
októberében, 11 -én kezdődtek, mikor tudatta a város és
környéke lakóival, hogy

„Fényképészeti és festészeti műterem
...Fényképészeti Műtermet egy Festészeti Műterem-

mel nagyobbítottam, mi célból a legkiválóbb festő-
művészek állnak rendelkezésemre."

J.Nk.Sz. Vm.Lapok
1896. október 11.3. fotó

Szigeti Henrik: Ismeretlen
gyermek felvétele (vizitkártya,

6x9 cm, 1893)
Folyamatosan fejleszt. Helyi festők időnkénti alkal-

mazása mellett külön műtermet alakít ki a gyermek-
felvételezésre. Saját kirakata mellett sok helyi cég ki-

rakatát veszi igénybe, hogy műtermét (Első szolnoki Fényképészeti és Festészeti Műin-
tézet) reklámozza.

Itt kell megemlítenem, hogy Szigeti minden egyes, általa készített fényképet kartonra
ragasztotta, valamint a karton képoldalának alján aláírásával, bélyegzőjével, matricával
látta el, mely tartalmazta nevét és műtermének címét, valamint mindenkor alkalmazta a
verzo lapocskát a karton hátulján. A verzo tartalmazta nevét és a mindenkori üzleti
változást, ha késve is.

Sajnos a kontároktól ő sem volt védve. Emlékezzünk a helyi lapban, 1884-ben Kalmár
Péter erélyesen fellépett az úgynevezett kontárok, mestereket utánzó, sőt mesterek nevével
visszaélő utazó fotográfusokkal szemben.

„Helyi hírek
... azon tapasztalást nyertem, hogy vannak oly utazó egyének, kik — hogy a közönséget

tévútra vezessék — minden jog nélkül, dacára annak, hogy készítményük torzképe a
fényképészetnek — fővárosi fényképészeknek adják ki magukat."

J.Nk.Sz. Vm. Lapok
1884. augusztus 3. — VIII. évf. 36-353.
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Úgy látszik, a helyzet 1896-ban sem változott. Erről tanúskodik a helyi lap egyik
munkatársának figyelmeztetése.

„Figyelmeztetés
Gyönyörű gyermek fej látható életnagyságú olajfestményben a Kalmár cég kiraka-

tában, mely Szigeti Henrik előnyösen ismert szolnoki fényképész műterméből került ki.
Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a n. é. közönséget figyelmeztetni, miszerint egy
megbízható cég munkája abban különbözik egy másik, kevésbé ismert és megbízható cég
munkájától, — hogy az előbbi cég munkájának kivitele kiváló festőművészek által
eszközöltetik, míg az idegen ügynökök rábeszélő tehetsége folytán a közönség oly fest-
mény birtokába jut, mely nem mondható festménynek, hanem egyszerű nagyított nyers
fénykép festékkel lazírozva és colodium réteggel átvonva, azon a colodium réteg a
legcsekélyebb nedvesség, holott a nem gyárilag, hanem művészek által készített olajfest-
mény hosszú évtizedekig sem szorulnak még csak javításra sem, ..."

J.NkSz. Vm. Lapok 1896. október 11.

Itt kell hivatkoznom arra a tényre, hogy a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumban
megnyitásra került fényképészeti műterem tulajdonosa, Sárai Szabó Albert 1896. március
23-án kezdte meg fényképészeti tanulmányait Szigeti Henriknél, ahol segédi munkakört
— ha rövid ideig is — betöltött. Tanúja lehetett a műteremfejlődés egyik fontos szaka-
szának, de sajnos közben távozott a cégtől.

1897. év végén nagy megtiszteltetés éri mindamellett, hogy az ez évi Nicei pályázaton
első díjat ér el.

„Hirek.
Szigeti Henrik szolnoki fényképész gr. Zichy Jenő által magaslati birtokain rendezett

vadászatnak alkalmával fényképei — melyeknek fóalakja Milán Király volt — nem csak
nálunk, de országszerte feltűnést keltettek és azok a „Vasárnapi Újság" múltheti számában
megjelentek. E képek magukra vonták a szerb udvari körök figyelmét is és az udvarnál
azon kitüntető méltánylással találkoztak, miszerint Szigeti meghívást kapott a szerb
udvarhoz, ahol Sándor Királyt — és atyját Milánt, a hadsereg mostani főparancsnokát a
vezérkar élén, valamint több udvari méltóságot sikerült fényképfelvételekben örökített
meg.

A szerb udvarban elért sikerek által Szigeti Henrik fényképész részére nemcsak
elismerés nyilváníttatott, de az udvari fényképészi cím adományozása is kilátásba he-
lyeztetett. Városunk és a vidék közönsége bizonyára örvendetes tudomást vesz arról, hogy
oly fényképésszel bír, ki a szerb udvari körök figyelmét is magára vonta."

J.NkSz. Vm. Lapok
1898. február 20.

Mindezt figyelembe véve, feltételezhető, hogy anyagilag sem járt rosszul, mivel még
ebben az évben fióküzletet nyitott Székesfehérvárott, 1898. november 1-től, volt munka-
adója (Szigeti József) műtermét bérelte.

A nagyság átka, hogy ezt követően óvást jelent be, miszerint
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„...A n. é. vidéki közönség szíves figyelmébe, miután utazót nem tartok, ha mégis
cégem alatt vidéken fényképészeti felvételeket eszközölne, azokért semmi néven
nevezendő felelősséget el nem vállalok..."

A kontárok, a későn ébredők megjelenése mindennapos volt. Egy jól hangzó név, egy
bemutatott referencia jól jövedelmezett, mivel a környéken nem volt mindenhol állandó
műterem.

Szigeti Henrik az 1898-as évtől élete végéig biztosíthatta volna maga és családja
számára a megélhetést, ám ez kevés volt számára.

„... október hóban Szigeti Libits jószágigazgatótól kapott megbízást, ott a főhercegi
családról, Fülöp orleansi herceg és nejéről és a vadásztársaság több tagjáról csinált
felvételeket, amelyek után kitűnően sikerült felvételek előállítását a napokban fejezte be."

J.Nk.Sz. Vm. Lapok
Hírek— 1898. december 4.

Úgy látszik, hogy Szigeti egy-egy őt érintő nagyobb esemény után újabb lendületre
kap, illetve újra hirdet. Mai szóval mondhatni, hogy kiváló marketing szakember. Követ-
kező év nyarán — 1899 — bevezeti a tartós krétarajzokat.

„...bármely kis fénykép után kiváló szép kivitelben és olcsó áron ...Tartósság és
hasonlóságért kezességet vállal,

kiváló tisztelettel
Szigeti Henrik"

J.NkSz. Vm. Lapok
1899. június 29.

Emellett bevezette az előrendelést, illetve a bejelentkezés rendszerét. Ennek egyik
része volt, hogy

„Gyermekek felvétetnek naponta de. 10 órától délután 2 óráig."

Reklámfogás vagy valóság? Ismerve az évszámot, a város adott rétegének igényét nem
valószínű.

„József főherceg mint a m. kir. honvédség főparancsnoka a magyar honvéd-
huszárezred 25 éves fennállására Szigeti Henrik szolnoki fényképész által készített emlék-
képet, mely a főherceg ő fenségének bemutatott, igen sikerültnek találta és Szigeti
Henriknek udvari titkári hivatala útján elismerését fejezte ki."

J.NhSz. Vm. Lapok
1900.júiusl.

Az újabb elismerés mellett a fotográfia más technikai területével is képes dolgozni. Az
ő keze munkája az a 11 db sztereófelvétel, melyek a fővárosban készültek és a hajógyárat
és a villany telepet, annak műhely részleteit ábrázolták. A felvételek 7x7 cm-es képpárok,
melyek fel vannak kasírozva. (Foto — 30. évf. 2. sz. 1983/73. o.)
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Természetesen nem csak a királyi udvarban történnek események. A külső felvételek
sorozata megyénkben folytatódik.

„Szigeti Henrik szolnoki fényképész műtermében sikerült fényképek láthatók, a múlt
hóban Törökszentmiklóson tartott lóverseny alkalmával eszközölt felvételekről. Kü-
lönösen kitűnően sikerültek a versenyre induló négyes és kettes fogatok, valamint a
versenyző úrlovasok paripáikon, a bírói páholy és a tribünök a nagyközönséggel. A
verseny némely szereplői kitűnően vannak eltalálva. ... A meglehetős nagy alakban
készült fényképek ára 2-2 korona."

J.Nk.Sz. Vm. Lapok
1901. július 4.

Az 1903-as év fényképészünk életében a legcsodálatosabb év lehetett, mivel ez év
májusában udvari fényképész lett, vagyis

„Ő cs. és kir. Fensége József főherceg udvari fényképésze és a szerb királyi udvari
fényképész."

Még ez évből egy összehasonlító árjegyzék:

1903 októberében ismerteti árjegyzékét ami ugyan kicsinyítésre vonatkozik, ám mérv-
adó lehet egy összehasonlításra.

„ 30 db 2 kor.
100 db 4 kor
500 db 18 kor

1000 db 30 kor
5000 db 130 kor

10000 db 220 kor"

J.Nk.Sz. Vm. Lapok
1903. november 25.

Mindezek mellett el kell ismernünk, hogy Szigeti felismerte a város és a környék
műkedvelő fotó-amatőrizmusának jelentőségét is. Ennek tudatában engedélyt kér és kap
fotográfiai cikkek árusítására.

„A fényképészethez szükséges vegyszerek, lemezek és eszközök állandó nagy raktára!
A sötétkamrát t. vevőim díjmentesen használhatják. Műkedvelő fényképészeknek

mindenféle kézi és állványos fényképezőgépek a legegyszerűbbtől a legfinomabbikig
pontosan kipróbálva, teljes felszereléssel a legjutányosabb árakon, részletfizetésre is
kaphatók.

Szigeti Henrik

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve."

J.NtSz. Vm. Lapok
1908. május 28.
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Szigeti Henrik:
Egy vizitkártya verzója

1896-ból

5. fotó
Szigeti Henrik:

Egy vizitkártya verzója
1904-ből

6. fotó
Szigeti Henrik portálja és

kirakatai 1913-ból. A felvétel
az általa készített levelezőlap

részlete

Egy ilyen gép teljes felszereléssel 100 korona volt.
Meg kell jegyeznem, hogy Szigeti eddig ugyan nem propagálta, de a városról készült

képes levelezőlapok nagy része az ő felvétele. Természetesen mások is készítettek
városképeket más kiadók gondozásában, ám Szigeti képeslapjainak majd mindegyike
felismerhető a komponáltsága, emberközelisége végett.

Az üzlet újabb lendületet vett, amikor Szigeti ez év októberétől egy egyszerű leve-
lezőlap meghívásra is hajlandó elmenni, még vidékre is, ám útiköltséget nem számít fel.

Bővíteni kell. Minden fényképész álma ez, főleg ha az olcsóbb is az új és megfelelő
műterem. Szigeti a régi műtermet elhagyja és az újonnan épült Kereskedelmi és Hitelbank
Palotájába költözik, a legfelső emeletre, ahol egy tökéletes napfényműtermet alakíthat ki
a saját ízlése szerint.

„Szigeti Henrik udv. fényképész műtermét a szolnoki kereskedelmi bank palotájának
emeletére helyezte át..."

J.NtSz. Vm. Lapok
1904. augusztus 4.

Az oldalhomlokzaton — a legfelső emeleten — hatalmas betűkkel felírt nevével
hirdette műtermét Szigeti. (Az épület rajzát vérzőin feltünteti.) Kirakata még egy darabig
a volt műterem falán díszelgett, amiben sűrűn cserélte a képeket az új cím megadásával.

Lassan fényképészeti üzlete teljes mértékben csak a műkedvelő fotográfusok kiszol-
gálásával, azok igényeinek kiszolgálásával foglalkozott, mindamellett, hogy a vidéki
fényképészek anyagigényét is kielégítette. (Hivatkoznék özv. Hanczár Sándorné, Ónodi
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m MŰVÉSZET

Erzsébet, mezőtúri fényképésznő visszaemlékezésére: „Volt, hogy a Szigeti fényképész
kirakatát bámultuk. Nagyon szépen dolgozott. Szóval mindig ezt szerettem, ha mentünk
beszerezni." — (Fotóművészet 1989/2 — 22 old,Berta Ferenc: Hetven év a kamera
mögött)

Az 1905-ös esztendőben az erre a célra kialakított laboratóriumot díjtalanul az
amatőrök rendelkezésére bocsátja. Valamilyen apropóból, vagy megrendelés gyanánt, de
majd minden fotográfus készített a helyi nagyságokról képet, majd sokszorosítva árulta
azt.

„A főispán arcképe
Dr. gr. Almási Imre vármegyénk népszerű főispánjának arcképét sikerült felvételek

után sokszorosította Szigeti Henrik..."
J.NkSz. Vm. Lapok

1906. július 7..

Szigeti 1907 nyarán vezette be műtermében a villanyvilágításos, műfény rendszerű
világítást. Enyhén szólva kicsit későn, de figyelembe véve Szigeti eddigi tevékenységét,
nem meglepő.

„Fényképfelvételek időjárástól függetlenül, 8—19 h-ig.
Este villanyfénynél.
Előre bejelentett felvételek este 10 h-ig..."

J.NkSz. Vm. Lapok
1907. július 7.

A munkaidő reggel 8 órától este 7 óráig tartott. Emellett a kései felvételek újabb terhet,
de egyben bevételt is eredményeztek.

Az 1912-ben felépített Kádár-féle cukrászda első emeletén, az épület bal szárnyán lévő
volt lakás helyén létrehozott fotográfiai műterem bérlője lett. Szigeti, amíg kész nem lett
e lakás, illetve műterem, az utca másik oldalában bérelt egy műtermet (gr. Szapáry utca
2., míg lakása a Tabánban, Kádár tulajdonában lévő házban volt). A műtermet Szigeti kb.
300 koronáért bérelte). Szinte azonnal készített egy képes levelezőlapot, melyen maga az
épület, és tulajdonosa, Kádár Kálmán látszott. Természetesen nem ez volt az első és utolsó
képeslap, mely Szigeti nevéhez fűződik. Főleg azok a felvételek tulajdoníthatók neki,
melyeken saját műterme, kirakata látható és a környező épületek, de megrendelésre több
ipari létesítményt és állami épületet is megörökítette e célból.

Hogy mi történt ezután, milyenek voltak egy fényképészműterem bérleti viszonyai?

Kádár Kálmán feljegyzései alapján a következők.

„1914. augusztus 386 kor.
1915. november 494 kor
1919. február 504 kor.
1921. május 1.619,37 kor." (Grósz Tamás szíves közlése)
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Berta Ferenc: Fényképész mesterelődök m
Szigeti — a magas infláció dacára — továbbra is tartotta magát. Az 1912-ben felépített

szolnoki Színházban megfordult színésznőkről és színészekről szinte csak ő készíthetett
felvételeket.

Harangozó Károlyné (Bereczky Ibolya) visszaemlékezéséből tudhatjuk meg a követ-
kezőket.

„Én voltam az első fodrásznő a szolnoki színházban.... Szigetit is ismertem, mert sokat
járt hozzánk. A színészek viszont mind hozzá jártak. Ő csinálta és csak ő csinálhatta a
színészekről a képeket. ... A fényképezés előtt sokat beszélgetett velük. Mikor már
leültette őket és így, vagy úgy ültette, mindig igazított a hajukon valamit. Volt úgy, hogy
újra kellett csinálnom a hajat, mert neki nem tetszett. Amikor már mindennel meg volt
elégedve, gyorsan ment minden, de előtte...Sokat pepecselt a ruhákkal is. Olyan is volt,
hogy nekem el kellett szaladnom hozni egy-két másik ruhát, mert amiben volt a színésznő,
nem tetszett neki."

„Alacsony termetű, de erős testalkatú, fekete hajú és szemű fényképész volt. Sokat
segített a város amatőrjeinek."

(Tabák Lajos— 1985)

Szigeti Henrikről szól ez az írás, de csak röviden. Az emberről, a fényképészről, a
mesterelődről.
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