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CONTRIBUŢII LA RECONSTITUIREA PRIMEI ETAPE A ISTORfEf
MIŞCARII ARTISTICE DE LA BAIA MARE (1896-1901)

Deşi a intrat, de mai mult timp, .într-un fel de mitologie contemporană a faptelor de arită transilvănene, după ce s-a .fixat în cunoaşterea
şi conştiinţa comună datorită unei tradiţii orale sau memorialistice --'-'
în timp ce pe terenul cunnaşterii şi autorităţ.ii ~tiinţifice a beneficiat de
o primă şi deocamdată singulară consacrcwe ştiinţifică elaboraită din
perspectiva unei cuprinderi globale, .sintetizatoare1 , mişcarea artistică ce
dezvdl.tat la Baia Mare din 1896 înaoa.ce continuă să rămînă un
subiect de istorie cu[tural-artistică bogat, mai ales ~n necunoscute, care,
înainte de toaite, invită la investigaţie. Afirmăm .aceasta gîndindu-ne la
faa>tul că acelor elemente, fapte, problematid care nu au f.ost - încă -:dar aşteaptă să fie dezvă[uite, li se adaugă o bună parte din oeile deja
afirmate, sau într-un anume fel demoostrntc, desigur în măsura în care

s-.a

unele aserţiuni pot fi reconsiderate aitunci dnd noi opere, informaţii,
documente ori perspective• de interpretare \ it1 să f~,că pc::sibile asern:enca
tentative.
Intr-un atare context, problema reconstituirii grupurilor artistice
succedate fa Baia Mare dintre 1896-1901 ;po~i.:te aduce, pe lî111gă informaţia preliminară inedită, şi elemente susceptibile să stimuleze evaluări noi, sau mă·car nuanţări concludente în definirea caracteristidlor
etapei de Început a mişcării artlstiCt' băimărene. fo catalogul f'Xpoziţiei
jubill.iare organizată la Baia Mare în 19122, mai apoi în monografia sa
pub3.ioată postum în 1954 3 , Reti Istvan a înregistrat îri cîtE' o serie_
de cronologii anuale - numele celor care au frecventat centrul arti&tic
local. O asemenea intreprindere avea menirea să sist€1matizezP, într-un
fel de indice de pevsoane, îndeosebi categoria celor oare au fost prezenţi
•1ici tn calitate de elevi 4 . în consecinţă, criteriul director al repertorizării
sale a urmărit îndeaproape succesiunea celor trei forme inslituţionale.
I. Reti, A nagybanyai m tivesztelep, Budapest, 1954.
S. Bortsok. I. Reti, A nagybdnyai jubiliarts kicillitas illustralt katalogus.•.
Rudapest, 1912, în continuare Bi:irtsi:ik-Reti, p. 76 sqq; listarea merge pinii la 1911.
inclusiv.
a I. Reti. op. cit., p. 324 sqq; listarea este extinsă intre 1896-1934' inclusiv.·
4 Pînă în 1922, alături de elevi, listele cuprind şi numele unor artişti pre..:·
1.enţi la Baia mare dar arti\·i în afara şcolii. Pentru anii următori asemenea adă-·
1.?gid lipsesc. în plus, nici alunei l'inu apar aceste precizări nu sint complete.
1
2
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învăţămîntull.ui artistic băimărean 5 : şcoala lui Holloşi
Şcoala liberă de pictură (1902-1927)7, respectiv Şcoala de

ale

(1896-1901) 6 ,
arte frumoase

(1928-1935) 8 • Dintre cele itrei momente distincte, oare decupează din
ansambO.uJ. artistic şi socio-cultural al epocii o problematică semnificativă,
a cărei importanţă trece dincolo de aparenţa unei simple catagrafieri
onomastice, cei şase ani ai perioadei Holloşi nu sînt listaţi inrtegral9 .
Există date detaliate doar pentru anii 1896 şi 1898. Anii 1897, 1899 şi 1901
sint indexaţi parţia.D., iar lista pentru 1900 l~pseşte complet. Asupra faptului oă informaţia sa era sumară atrăsese atenţia, 1a vremea respectivă,
însuşi Reti1°.
Căutînd acele surse dOC"Umentare capabile să conJtribuie la o reconstituire mai fidelă, am avut surpriza să constatăm că monografistuJ. nu
a apelat în acest caz la presa locală, săptămînalul Nagybânya· Videke,
deşi în unele din afirmaţme sale cuprinse în acelaşi volum s-a sprijinit şi pe această sursă 11 • In consecinţă, pentru oompR,etarea datelor deja
cunoscute, am procedat la compararea celor indicate de Reti cu informaţia nou depiS1tată în periodicul băimărean. Rezultatele permit înttegirea
substanţială a listelor, excepţie făcÎIJld doar anul 1901 pen~ eare nu
am putut identifica o sursă complementară nioi. :în presă nici în ~hiva
locaQ.ă. Ele însă vin să complice, sau mai exact tind să lă~ească în·
mod firesc problematica doar aparent unilaterală a indexării onomas.tice.
5 Este evident că Reti a urmărit înainte de toate activitatea şcoltlor şi doar
in subsidiar realităţile coloniei. Deşi se apleacă asupra ambelor, maniera sa de
abordare nu conturează o distincţie netă între şcoală şi colonie ca două forme
instituţionale diferite. Cel puţin din punctul nostru de vedere, ea se impune aUt
prin statutul autonom (mai mult sau mai puţin bine precizat) propriu fiecăreia,
cit şi ca o necesitate metodologică de neocolit în încercarea de a descifra mai exact.
structura şi dinamica interioară a mişcării băimărene, pentru a distinge cit mai
fidel şi diferenţiat aspeotele pedagogice
şi
organizatorice de cele propriu-zis
artistice.
a I. Reti, op. cit., p. 324-325.
1 Ibidem, pp. 326-338.
e Ibidem, pp. 338-341; lipsesc listele pentru ultimii doi ani din existenţa
acestei şcoli ale cărei activităţi au fost sistate în 1935 din dispoziţia autori,tăţiloI'.
administrative ale oraşului (vezi în acest sens consideraţiile lui Negoiţă Lăptoiu,
Date noi privind colonia şi şcoala de pictură de la Baia Mare în perioada interi,;.
beltcă, în Marmatia, IV, Baia Mare, 1978, passim; la concluziile finale, discutabile
in ceea ce priveşte cauzele pe care autorul le găseşte în explicarea destinului şcolii
ca instituţie prin „ ... agonia unor principii estetice cultivate de cea mai mare
parte a artiştilor băimăreni ..." /p. 364/ aderăm cu rezerve. De asemenea lipsesc
datele pentru cele întimplate în nou înfiinţata şcoală sub direcţia lui Gheorghe
Manu.
9 Cf. Bortsok-Reti p. 76 sqq şi I. Reti, op. cit., pp. 324-325: catalogul expo ...
ziţlei din 1912 omi1e şi lista pentru 1899 care apare însă în monografie (vezi
ibidem, P. 325).
1o Cf. Bortsok-Reti, p. 76 - asterisc la subsol şi nt~ti Istvân, op. cit., p. 324:
„Lipsesc listele pentru patru ani din perioada ~colii lui Hollosy; datele le-am
primtt de la Hollosy fncă de atunci".
11 Intre altele vezi ibidem, p. 322.
··

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Reconstituirea primei faze a

mişcării

artistice de la Baia Mare

747

Dacă datei!.~ inserate de Reti ,pentru 1896 par, în general, exacte 12 ,
1897 este ,prezenitalt printr-una din amintitele Jistări fragmentare, dim
memorie 13 . Din totalul de 50 de participanţi notaţi, monografia din 1954
înregistrează 26 14 spre deosebire de oatialogul din 1912 care evidenţia
doar 25 15 (diferenţia r:ezultă prin adăugarea lui Zempleny Tivadar). Dar,
.în afara aoes'tei modificări mai 1pot fi identificate şi alte cîteva deosebiri de amănunt între aceste două surse. Cu toate acestea, raportul dintre ele nu marchează o diferenţă netă, sau măcar dobîndirea acellui ,plus
de cunoq!jtere întemeiată pe acumularea progresivă a unor informaţii
documentar-ştiinţifice noi, substanţiale, care se puteau ivi în răstimpul
celor .trei decenii care despart anii de redactare a cai.or două cărţi, prin
eforturi1le unei riguroase munci de cercetaretG.
In ceea ce priveşte interesul manifestat de redactorii săptăminalului
băimărean faţă de prezenţa artiştilor în oraş, trebuie spus că ei şi-au
informat citit.orii cu consecvenţă asupra activităţilor ·curente ale şcolii
~i coloniei. Prezentate sub forma unor note din viaţa mondenă, sau
prin articole ample, cele puh'licate aici se constituie, pînă la un ;pwnct,
într-o adevă1·ată ·cronică demnă de interes. Penitm rmul 1897, trei articole trec în revistă nemijlocit componenţa .grupului, practic în două
variante disHncte, consemnS:nd astfel numele unui mare număr de artiş1.i aflaţi la începutul carierei sau în ,plin proces de afirmare. Mai
întîi la, 14 martie, ziarul nota următoarele: „După cum sîntem informaţi

clin surse sigure, peste cîteva săptămîni vor sosi în oraşul nostru 50 de
pictori ..." 17, inserînd în final şi Hsta completă a celor aşteptaţi18.

artişti

p. 324; ve;i şi Bărtsok-Reti, p. 74. Este ad&vărat că in privinţa
l'a pare a fi., cel puţin pină in prezent, completă, dar valoarea incare le cuprinde rămine relativă, asemenea celorlalte liste de pinA
la l!JOl, prin dteva lipsuri nu tocmai nesemnificative: nume indicate sumar (uneori
ctoar prin iniţială) - sau complet absente, inconsecvenţe ortografice sau chiar folosirea mai multor variante onomastice.
13 _ Ibidem.
1 1 Jbiâem.
.
15. Cf. Biirtsăk-Reti, p. 7fi.
16 Vezi Aradi
Nora, Reti lslvcin, Bud::pest, 1960, cap. Bevezetă, passim.
17 .C.f. Jănnek a festămilveszelc, în Nagybcinya es Vicleke, Baia Mare, XXIII,
1897, nr. 11, 14 martie, p. 2.·
te Ibit!em. Deşi o bună parte din cei anunţaţi nu au mai venit, considerăm
di es.te interesant să prezentăm aici numek> lor fie şi numai pentru mot.ivl,IJ di
efe: pot -contribui la reconstituirea generală a cel01· care au gravitat in jurul lui
Hollosy: .Ait·l1inger, Blum Leonhard, Belany Viktor, Bonte Philip, Goldstein Ludwig,
Gantz Ri'chard. Hârrach .A.lbrecht grof, Hermann Nandor, Holczer Nandor, Lenkey · Edmund, Laose, Laurens· Michel, Munnlch Odon, Marczinkovsky Eduard,
Mai·gitay Jakab, Luczen,bacher Janos, Osztronky, Okum Eduard, Okum Eduardne,
Schlemenso:m Georg, Scherschefszky Ruben, Szabo Arthur Papp Găbor, Vatter
Frigyes, R!lkr Viktor, Domanszk.'·· Paravicini Alfred, Jayersbăcher, Nytray Joszef,
Raczka A1't•Jr. Woiff Karoly, Weil Adolf, Nusshaum Jakab, Buri Ferencz, Scharff
Viktor, SchYarz Heinricl1, Szeremley Gyula,
Kubiny Slindor, Verona Arthur&
Hollosy -Simon, Cs6k Istvan; Reti Istvan, Grunwald Bela, Tegyei Lajos, Ferenczy
Karoly, Glatz OszkaT, Mark Lajos, Szlany Lajos, Heinzmann Eduard, Kiszely
Năndo:ii:. :.
· 12 Ibidem,
particjpanţilor
formaţiil9r pe
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La 2 mai, articolul (Hollosy Simon mester iskol<ija)rn făoea cunoscută
sosire.a primilor 31 de artişti sub conducerea lui Hollosy, însoţiţi şi de
Reti Istvan şi Grti:nwald Bela. Tot acum este amintită şi reîntoarcerea
Iul Thonna Ioan din călătoria de situdii făcută la Londra. Lista corespunzătoare <oare nu îi cuprinde pe cei patru menţionaţi mai sus), nominalizează grupul deja sosit alături de alţii 30 aştept.aţi să sosească în
pe1:ioada imediat urmă·toare 20 . Preluînd parţiall cele ;publicate l•a 2 mai,
Hollosy şi Gtiinwald redactează, în calitate de conducători ai şcolii. o
dare de seamă asupra activităţilor desfăşurate lin timpul :verii. Finalul
acestui' al treilea articol cuprinde o nouă listă ce include 57 de nume 21 •
Adăugindu-i pe cei doi oonducători ai şcolii, 1pe Re.ti Istvan sosiţp.,
d,upă cu111: am văzut, odată cu primul grup, precum şi pe Thorma Ioan
revenit cu puţin timp înainte 22 , rezultă o cifră totailă de 61 de partid•
panţi. Simpla comparare a tuturor listelor relevă faptul că nici una nu
·corespul!l.de cu cele întocmi.t.e de Reiti, ceea ce ipare normal în condiţiEe
în .yare informaţiile acestuia erau, la vremea respectivă, in00I11iplete.
Aparenta identitate dintre dfra globală fodLcată de e.l şi suma corespunzătoare ce rezuJită din lista publicată în martie rămîne o sim1P1ă
coincidenţă de vreme ce nwnele pe caT·e le oonţine nu corespund celor
înregistrate de autorul monografiei. Mai mult, după QUm vom încerca
să demonstrăm în .continuare însăşi cifra globală de 50 este incompletă.
Ceea ce surprinde, însă, este diferenţa substanţiia!lă dintre cifrele cu care
operează exegetul (50 dintre care 41 în oadrull şcolil) 23 şi respectiv cifrele şi numele consemnate în articolele din mai şi octombrie, unicu!l
detaliu identic fiind cifra indicată pentru elevii şcolii: 41. Apare deci
problema determinării aceluia dintre tabele care, prin argumente plauzibile, să poată fi dovedit că se ~propi:e cel mai mult de realiitatea ptlauzibilă, Cel din 14 martie iese odoum din discuţie. lntrucît data publicării sa,le precede cu o lună şi jumătate sosirea 1primului g.rup, este evident că el are o valoare anticipativă, pn•figurillld o realitate care în va
confiima con.ţinutul numai în parte. Rămîne însă inten:sant prin numele pe care le vehiculează, în bună măsură ailtele dedît c~le din octombrie, şi care par să se lege, în1r-un fel sau altull~ tot de cercul lui
te Cf. Hollosy Simon mester iskolcija, in Nagybdnya es Videke, 23, 1897, nr.
18, 2 mai, p. 4.
2o Ibidem. Lista în întregul ei nominalizează 58 de persoane. Finalul articollllui concluzionează însă: „Summa summarum, miinile a şaizeci de artişti se
vor. apuca să picteze natura Băit Mari .•.". Este de presupus dl, fn momentul redacU!rii, autor,ul îi va fi luat ln considt'rare şi pe Reti Istvan şi Thorma Ioan,
sosiţi deja in oraş, dar activi în afara şcolii.
21 Cf. Jelentes a Hollosy festoiskolarol, în Nagybdnya es Videke, 23, 1M7, nr.
42, 17 Gctombrie, p~ 1-2 (Vezi Anexa).
1_
22 ibidem; pe Hollosy şi Griinwald in caliotate de rnnd 11dltori ai şcolii, pe
R#i şi Thorma activi in afara şcolii (în privinţa celui din urmA vezi nota 25).
za Cf. I. Reti, op. ctt., p. 324: „Itt voltak osszesen 50-en (Az iskoldban 41-en).
c
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Hollosy de la Milnchen24 • Tabelul din 2 mai apare la trffi zi'le după
sosh'ea primului grup răm'înînd va!lid sub aspectul veridicităţii informaţiei tocmai prin cei 31 de artişti oare l-au compus (Thorma revenise
independent de grup 25 ). In sfirşit, constatăm <::ă doar lista din octombrie
îndeplineşte integral condiţia cronologică a cuprinderii retrospective, ea
fiind JPUblicată după în2heierea ,activităţi'lor de peste vară, astfel incit
îi putem atribui statutul unei indexări finale şi globale demne de încredere. In favoarea ei pledează, de altfell, şi un alt argument. ţe vine
să expliciteze condiţiile publicării articolului Jelentes a Hollosy festoiskolar6F6. In 1897, şc<Xda particulară de pictură întemeiată la Mi1nchen, în 1886, de pictorul maramureş.an Hollosy Simion Corbul27 a beneficiat de o subvenţ.ic acordată de Ministeru'! budapestan al Cultelor
şi Instrucţiunii publice în valoare de 2000 de forinţi. Instituirea .pentru
prima dată (şi oarecum experimental) a acestui ajutor oficial era comunicată primăriei băimărene prin adresa 18.551./31 martie 28 • Cu acest
pnlej, autorHatea ministerială rondiţiona .continuarea sprijinului său
pentru anii urn1ăto1;. Astfel, viitoare.le. subsidii urmau să depindă de
organizarea, lia Budapesta, a unei expoziţii separate (bănuim că va fi
fiind vorba aid de Salonul oficial de iarnă) cu lucrări reailfaate la Baia
Mare:111, şi respecliv de înaintarea unui raport detaUiat asupra desfăşu1

Cf. Jonnek a !Pstomilveszek în loc. cit.; articolul afirmă implicit valoarea
a informaţiilor sale, condiţionate de un necesar concurs de împrejurări
fayorabile: După cum sinlem informaţi din surse sigure, peste cîteva săptămfni
t•or sosi cinrizeci ele arti.5ti pictori în ora.~ul nostru clacă municipalitatea va reuşi
2'

anticipativă

intr-aderăr

sâ

obţină

clin partea statului înlesnirile preconizate în

perspP.ctivă".

Este vorba. desigur, despre obţinerea subvenţiei. In ce priveşte poziţia conducători.lor
~colii în problema condiţiilor presupuse de permanentizarea cursurilor de vară. vezi
~i arficoiul A Hollosy iskola în Nagyb6.nya es Videke, 23, 1897, nr. 16, 18 aprilie,
p. ~; de aS<>menea şi modul în care ea a fost soluţionată pentru 1897, odată cu obţinerea suln·enţiei, prin 1-fo~ărîrea consiliului orăşenesc adoptată în acest sens (cf.
Arh. stat. Baia Mare, Fond primăria oraşului: în continuare Primăria oraşului,
acte administratin~ nr. 20-10.'[() iunie 1897 ~i 2113/23 iunie 1897).
25 Tn ianuarie picto1·ul se afla la Paris unde toCTTiai expusese monumentala
sa compozi\ie istorică Martirii de la Arad. Ulterior efectuează o călăt-Orie de studii
la LOndra ele unde se întoarce Ia Baia Mare pe 2:l aprilie (cf. Szemely hir, in
Nagybanya cs Videke, 23, 18!17, nr. 17, 25 aprilie, p. 3).
zs Cf. Nayb6.nya es Vicleke, 23, 1807, nr. 42, 17 oct., p. 1-2.
27 Referitor la personali.tatea şi rolul ce revine J ui Hollosy în conturtarea
mişcării artistice băimărene vezi la Raoul Şorban, Simon Hollosy (Corbul), întemeietorul 1·olonki de artă <le le Baia Mare, in Centenar muzeal orădean, Oradea,
1!!7:?. p. 563 sqq.
· · ~s Vezi Pri1năria oraşului, registrul de acte administrative nr. 543/1897, poziţia
1 J!l2: pînă acum nu am 1·euşit să regăsim documentul care, însă, este publicat în
Nagybdnya es Videke, 23, 1897, nr. 15, 11 aprilie, p. 1 - în articolul A Hollo.~y teze

f e.~tOiskola.

·:!li Ea a fost organizată şi deschisă la l!J decembrie (paralel şi independent
ele salonul oficial de iarnă budapestan), fiind vernisată în prezenţa minJstrului
Wlassic Gyula; pentru detalii vezi cronicile expoziţiei în Budapesti Hirlap, 17,
18!!7, nr. :rn.i, 2 nov„ p. 7 !li nr. 347, 15 dec„ p. !I; U j idok, 3„ 1897, nr. 52, 19 dec.,
pp. 537-538; Nagybcinya es Videke, 24, 1898, nr. 4, 23 ian„ p. 2.
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raru activi,tă,ţilor generale din acest prim an subvenţionat30 . Articolul
publicat la 17 octombrie (o sugerează chim· tiblul) reproduce tocmai :informaţia solicitată de minister 3 1, în oare Ho~losy !?Î Grilnwald expun
spre justificare detaliile principalelor activităţi ale şcolii,. modul şi scopurille în care· au fost utilizate fondurile. aco1·date. ~ăutând documentu.1
original în Fondu~ Primăriei oraşului Bclin Mare, l-am regăsit urma 1 ~
cil data dt' intrare 3 octombrie şi cu rezoluţia „se va transmite mi1iisterului"33, expedierea la Buda:pesta fiind confi;::mată pentru data 9e. G
oclombrie14 , fără a-[ găsi, însă, î:n:tre ·actele păsti'ate. Prin unmare. în
absenţa originalului oare după toate jpll"Obabilităţile se Ya fi _;:iflînd
1n arhiva buda,pest<tnă a Ministerufoi Culltelor şi Instrueţiunii pubHre
- sîntem în imposibilitatea de a confrunt.a, cel puţin deo~amdată, ·Versiunea originală 'OU varianta publicată în Nagyb6.nya es Videkc>. Ori:cu:n:,
chiar. dincolo de unele ;posibile deosebiri (mm.are, poate, a unor neconcordanţe sau· f'rori de culegere în ortografierea onomastică sau· taponi,
mică a textului ,publicat), este mai mu[t decît probabil că -'K~c~;ta coreg~
punde originalului. De altfel, ni se pare indiscutabil oă inforr;naţţâ şa
lic.itată de minister mm.a să aibă o irn,port.anţă majoră,- poate ch~r.-.d<'
dsivă, în pers,?ectiva viitorullui mişcării grupului lui Hollosy şi .a expf•rienţei sale băimărene. Pare deci puţin probabii ca prin afirmaţii1le· ,c.\1prinse în a·cest Raport, condurătorii şoolii să se îi aoătut ele la faptek
petrecl.ite în curcul verii. In consecinţă, credem că argumPnieie invocat{'
mai sus pot valida conţinutul celei de-a treia liste, cel puţin în aspecte1P
saJe generale, întrucît ~i ea (cPl puţin versiunea publicata) lidi.9ă un~~:C'
serrihe de înt,rel)<ire care privesc', însă, chestiuni de amănunt proble!l"e>
marginale, ce nu a:intestă valoarea de ansamblu în sprijinul căreia aducem
argumentele amintite.
Este interesant dr observat că Haportul şi--a ,însuşit în mare parte
tabelul publicat în mai. La rlndul său, acesta din mmă pare să se S1?rijine pe infonn<iţii proYemite tot de la conducătorii şco[ii: ,,Lista cu numele elevilor şcolii am înaintat-o încă în mai. După Na.gybanya es Vidt'ke
lista cu numt>lP- pictori101· snsiţi la începutul lunii nu·; este următap
r,ea: ( .. .)" 35 • Ca o consednţ.ă firească, ordinea şi faimele nnomastice u'.i~
lizate pentru primele 213 ele~ nume sint aproape identice. Mai mult de::it
a.t'it, continuarea Hste1or dr la poziţia 29 1.a 56 este de asemenea asemănătoare cu unele deosebiri de detaliu. Abia în fina1. apar elemente
net distincte. Astfel, în Raportul lor, conducătorii şcolii trec sub tăcere
Vezi in A Hollosy fole festoiskola în loc. cit.: „Consider necesar flisă .'i"ă
mai directe despre activitatea .5i acţiunile cursului de pictură. din
vara aceasta, de care condiţionez eventuala continuare a sprijinului meu aco1·dat
anul. acesta".
31 Cf. Jeientes a 1-lollosy festăiskolărol, în Zoe. cit.; vezi Anexa precizările
din preambul.
a2 Cf. Primărta oraşului, registrul de acte administrative nr. 543'1897, poziţia
3360/3 oct 1897.
aa Ibidem.
u Ibidem
as Cf. Jel~ntes a HoHosy festOiskolcirol ln loc. cit.
30
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prezenţa

- µare-se reală, anticipată de altfel in mai la pozi(iile 57--58,
a doi pictori maghiiari, Csok Istvan şi Zt:mpleny Tivadar, in schimb
afirmă în ,plus cîtcva prezenţe noi: „În ultimul timp ne-au mai vizitat
şcoalâ următorii clomni ( .. .)": Coim Fowl!'r Cha:1ies, F'mago J6zsef, Keleti Gabor, Schadf Viktor (sk~! - numele lui apare de două ori, prima
oai:ă la poziţia 35 ! ! !), Si:1lay Jancis şi W;mcr Hdn (Heinz?). Apreciem
acest adaos final C8 un c•rgunwnt CC' Yine oda'.ă În plus Să confirme
ipoteza că avem: de-a face cu o indexarf' te:n0ini:-ă, în ciuda acelei repetlţli mai greu de ex-piliwt ~i a cel::>ir două omisiuni pare-se interesate,
dar a .căror motiva~·e poate fi pusă pe seama faptului că ambii vor fi
activat (atît cît au stat la BaL1 Mare) în afara Ş'C'-olii şi grupului ronduse
de Hol'losy. Motive asemănătoare ar :putea explk'a şi cibsenţa lui Horthy
Bela din oele trei lisite .. Deşi el e5i.e inc)u:; în tabeiele ·lui Rdi (poziţia
10), deşi .a expu-; alătw:i de ceilalţi băimăreni la expoziţia comună a
şcoJ'ii ~i coloniei din decembriP 1897, nu îl includem, cel puţin deocam...,
qată, intre 1prezenţele sigure, neavînd, prin prism:_1 probe~or analiza:t:e,
proba certă_ a .prezenţei saile la Baia Mare î.n a:cest .an. De altCeJ, spre o
asumare critică ,ci infunnatiei ne îndemnnă si faotul că o le.::-:bră severă
a list2·'.or ar impune şi alte cîteva obse:-vaţi i neli1psit(' de un anume interes. A~!Lfel, judecind foi-mele şi variantele onomastice precW11 şi pa1'licula1i1'.ăţiEe uti.lizării lor pe parcursul fieoăn·i i,ndexări., put(m stabiU,
desigur cu aproximările im.puse de caracterul incomplet şi limitativ ail
surselor lexiconografice de identificiare ce ne-au fost accesibile, d:rnă
caracteristici predominain.rte. Un prim element speai:fic H .constituie indicarea consecven't incorectă a unor nume sau prenume (Kartodt în lric
de Kardoff, Jeyersbacher sau J-agersbacher 'Îl1 loc de Jagerspachcr, Harrei.Y în foc de Herrer, Abris în loc de Alvis, Jănos in Ioc <le Ilons, e:c.)
şi utilizarea suocesivă a două vadantc ori a cite două for:nc fone ticc
asemănătoare, dar deosebite semantic (Laose Loose, Vă:ter-Vo{'tkr.
Bu1·y - Buri, Keil - Hern, Uhl - Ehi!, etc.). O a doua notă specifică
rezidă în indicarea <3jproape sistematkă a .pren;umelor în traducierea ma.:.
ghiară a originalului, sau în folosi1rea unor echiva1'enţi fonetici specifid
li:mbii maghiare pentru unele .grupări de .Jite1·e (Bela - A.clalbcrt, Miksa
- Max, Gyorgy - Georg, Lipo.t Leopold, SLJ.ndor Ale:rcmdPr,
Gyozo - Viktor, Ra::-zka - Ratzka, Nuszb::iurn - Nussbaum, etc.). Dx.:1
exernpleil.e din- ,prima categofi.e pot fi puse - pe seama cunoaşterii incorrecte ·a nurneiorl, oTi .pe seama unJOr erori tip:.igrafic~ (fapt de altfo1
plauzibi:l). ct-'.2 din urmă emană dintr-o pn.ic~L:ă larg răspindită în epocă
(şi nu doar atunci) în nUinele căreia se remirgca la transcrierea mai
mu'.t sau mai puţin justificată a elementului onomastic. In ac2s~.e
condiţH surprinde faptul că în unele cazuri -:- desigur nu în majoritatea - nume înscrise în !ista din mairtie ro:lnfor:_n formelor orig-inale
(Goldstein Ludwig, Belqany Viktor, Nussbaum, Schlemensohn Georg),
vor fi modifioate ulterior în sensul arătat mai sus. Există desigur şi o a
treia catego:rie, aceea a fidelli.tăţii consecvente faţă de originaJ, care gru0

1
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în general, numek artiştilor maghiari (cu excepţia lui Nyila.ssy şi
Bellany), dar şi nume aparţinînd unor artişti străini (Arthm- Verona.
Scharff Viktor, Lnz::ir Diamant, etc.). Fără îndoială, aceS>te constatări ţin
mai degrabă de o ordine a amănuntelor. Le considerăm însă sufident
de relevante ,pentru o anume mentali:tate a epocii ş.i contextului socia.~
politic, dar şi pentru argumenta1·ea dificultăţilor pe care le înţîm,pină
munca de reconstituire, pe baza unor depistări şi identificări docurne:itare, problema participanţifor la activităţile şooHi şi coloniei artistk.e
de :la Baia Mare, în marea lor majoritate ei fiind practic necunos·cuţi în
:peisajul istoriei româneşti a artelor plastice. Din raţiuni meto::lologice
am considerat necesar să apelăm, în alcătuirea indice.lui ce u11n~ază, la
un tip de schemă lexiconmgrafică deosebit de cele uzuale, desigur din
nevoia adecvării la particularităţile investigaţiei1 6 • în munca el~ reconstituire a unei imagini globa~e c:ît mai elocvente a grupului din 1897, identificările au 1trebuirt să se axeze, inevitabil, pe sursele lexkonografice
sau bibliografice specializate. Din păcate, cele ce ne-au stat la îndemînă
- puţine 1a număr şi î1I1tirucîtva dep[1::ite - nu ne-au permis nid ,pc•
de parte o informare exhaustivă şi Ja zi. Practic, abia da·că n~~ sînt
cunoscuţi mai bine de jumătate din totalul C'dor indexaţi dar şi dintre
aceştia unii incomplet. Rămîne încă nume neidentificate, referinţe biografice incomplete sau i111certe (in general loctil, data şi anul decesului),
etc, Oricum, chiar şi cu aceste amendarriente, cu alte aproximări şi
incertitudini semnalate fiecare în parte, credem că publicarN inclkelui
pentru 1897 poarte fi de un real folos, subliniin·d desigur de la bun început Urnitele de informare şi com!prehensiune între care demersul no:;tru
se vede obligat să se restrîngă la o reconstituire preliminară pe docuas

In vederea·

sistema.ti7,ării

riguroase :;i

deţinem . în legătură cu prezenţa
următorul tip de codificare primară

de

funcţionale

aC"e~tor artişti Ia
menit să faciliteze

a informaţiilor pe care
Baia Mare am recurs la
şi o economie de spaţiu

prin eliminarea repetarii unor formulări:
1. : nume şi prenume
2. : domeniu de creaţie, şcoală.
3. : Jocul, data, anul naşterii şi al mor1,ii.
4. : referinţe de ·atestare a prezpnţei Ia Baia Mare cuprinzînd următoarelt>
elemente distinctive: nr. curent în listă - t•arianta onomasticei --· loc ele
provenienţă după cum urmează:
4.1. : în' lista din 14 martie (vezi nota 17).
4.2. : în lista din 2 mai (vezi no.ta Hl).
4.3. : în lista din 17 oct. (vezi Anexa).
4.4. : în lista din Bortsok-Reti, p. 76.
4.5. : în lista din Retl Istvan, op. cit., p. 324.
5. : referinţe bibliografi<"e selective.
Listele originalt> nu con\in numerotări curenil'. Pentru înh·snirea identificării am
prcic:edat la namcrotarea fierărui nume· în parte în funcţie de ordinea şirului
respectiv.
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a aspecte·lor sale co-

1. Acs FF.RExcz
2. pictor, şcoală transilvăneană
3. n. Cluj, 16 iun. 1876 - m. Cluj, 1949
4.
4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4.:
4.5.:

-

-

(13) - Cluj (în text Kolozsvdr)
(13) - Acs ferencz - Cluj (în text J{oJ,,z,i·1iY)

- - -

( 2). I. BELA.lff VJI(TOR

2. pictor şi grafician, şcoală slovacii.
3. n. Ludanice, oks. Topoliany, 5 oct. 1877 - Budapesta, mai 1945
4.
4.1.: (3)
4.2. : (I I) ... Gyozo - Trnant (în t<·xt .Va{!y Szombat)
4.3.: (li) ... Gyozo - Trna11a (t11 te:rl Nagy Sz01i1bat)
4.4.: (1) ... Viktor
4.5.: (1) •.. Viktor
5. Slo11enska Encyklopedia, yol. II, Bratislan, 197\i.
( 3). I. BRA UN LEOPOLD
2. şcoală austriacil ( ?)

4.

4.1.:--4.2.: (40) . . . Lipot
Viena (iu text Becs\
4.3: (40) ... Lipot -- l'frna (fo t;xt Bt!cs)

4.4.:
4.5.: -

-

( 4). I. BURI _'\.'IA.X ALFRED
2. pictor, şcoală elveţian!
3. n. Burgendorf, 24 august 1866 -- m. Interlaken, 21 mai 1915
4.
4.1.: (34) . . . :Ferencz
4.2. : (39) Bury :\liksa - Geneva (in text Gm/)
4.3.: (39) Biwy llfiksa - Geneva (tn text Gen/)
4.4.: - 4.5.: - 5. Thie1nc & Becker, voi. V, p. 260

•

( 5). 1. COHN FOWLER CHARLES
2. pfctor, şcoală englezii

4.
4.1. :
4.2.:
37
Deşi nu mai apare în lil>ta finală, este sigur că C~ok Istvan a participat
la colonia din acest an. Cele afirmate de Reti in acest sens 'sint dovezi peremptorii,
confimind prezenţa acestuia prin amlnuntul că ştirea obţinerii medalid de aur
la Glasspalast-.ul miinchenez a primit-o tocmai Ia Baia Mare unde lucra (d. Reti
Istvan, Op. cit., p. 230). De altfel artistul ia pal"te şi la expoziţia budapestană a
grupului lui Hollosy din acest an (vezi ibidem, p. 304, poz. 1-3).
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7M
4 ..J. ·(6Q"} _.. Kalkulta·
4.4. (2)
4.5. (2)
( 6). I. CSOK ISTVÂN
2. pictor, şcoală maghiară
3. n. Saregres, 13 febr. 1865 4.
4.1.: (41)
4.2.: (57)

111.

.
.
Bndapesta 1 febr: 19Gl

4.J: - 4.4.: (3)

4.5.: (3)
5. Reti Istvan, A nagybdnyai maveszlelep, Hudapest, 1954, PP:

~27 -2~~

( 7). I. DEGENHARD HUGO ( ?) aa
2. şcoală australiană" ( ?) ;. şcoală ger.mană ( ?)"
3. n. 30. d<!c. 1861 - 111. 12 nov. 1901
4.
4.1.:-··.4.2.: (48) ... Ja1103 - Australia (în ,text Auszh'dtia)
4.J.: (48) ... Jdnos - Australia (iii te~<t Australia)
4.4.: 4.5.: -- 5. Thieme & Becker, voi. III, p. 545
( B). I. DI.4 .lfA..VT LA.ZAR
2. şcoală românească ( ?)

a••

4.
4.1.: -

--

4.2. : (10)' - Istainbul (în text Szmyrrţa)
4.3. :·/10) - Istanibul (tu text StinyYHa) '\~·
4.4.: - 4.5.: - ( 9). I. E.ll.lfESEGGER HANS
2. pictor şi grayor, şcoalli elveţiană

3.
4.

11. Kiis..~nach,

19 august·:l866 ,._ .IJl·r·J: ·

~

4.1. :
4.;?.: (5.()) · ... J.inns ·- Bazei·.
4.3. : ( SOj . . . J dnos - Jlazet"··..

4.4.: .- 4.5.: .:... 5. Blnezit, voi. III, p. 575
• autor neidentificat

.,

.. _ ... ,..

. · ·.:. · ·. -.. ··: : -.·i. : '. .

.,".:- "

ln varianta Johan, sau in cea maghiariza.tă Janos ~nu.arn :i·den.tifi.c~.t·~niti •m
art'st ru un asemenea prenume. Identificarea cu Degenhard Hugo ar p11ţţ> i f;
Yalidă în măsura în care, stînd la Miinchen, el ar fi pu:tut să aibă în mod fi:·~··
contacte sau acces în grupul Hollosy, inclusiv să-tl insoţe11S<'ă la Baia Mare. Ori ·
cL'.m, pină la noi probe, identificarea rămîne nesigură.
311 In cercetările de pînă acum nu am reuşit să stabilim dne va fi fo:;t · iic·ca-::i'.a
~ersoanA.- Se pare;.:cel ..puţin deooamdată, ··că. nu este 'forba:· .nici dP un <1rtht l{rt'c.
Lltid" i:ll!-·unul turc: cum lasft siP'!Se intrev!lidă lot:ul" ·de; provenienţă~ ·Am putea bănui:
di .sub'· acest .nume S*ar· <putea ·asctlnde :'Wl ·.artist :1le:-:·origine ·română (ar pleda în·
aceSt sens fOJrrila.onornatifică) earl" ,·a:fi: ·Jucrat0 .:poate, la mănăsitirile orfodoxe· în+·
chinate di·TI Ba!can:i· sau Asia m!~~ă-:' Fină I~. ·o eventuală c o~firmart-, observaţi-ile
de mai sus rămm s1mple·pre~~1; "· ,.,.,_.·,;,: . . ~~·:. ; . ;; · .• ... ·. ·
.·,
38
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(10). FARAG6JaZSEF (născut FRĂNKEL)
2. grafician de origine maghiar,l. ~ţiv :în. '.Ge.fm~' şcoala ·J:Daghiarl 1· .; I
3. n. Esztergom, 1866 - m. Ber~ 2·aeptembrie:,1906 · ··: ..

4.
4.1.: - 4.2.: - 4.3.: (60)

4.4.: (4)
4.5.: (4)
5. Mavlszeti Lexikon, voi. II, Dudapest, 1965, p. 21

·

··..

(11). 1. FERENCZY KÂROLY

2. pictor, şcoală maghiară
3. n._J(,i!!na, 8. fe.br .. 186~„ -:'"·

•

.„.

J

•

µţ. Dud~pţsţ.a, IJ~ lJlllrţie

I 917

· .. •...

4.

4.1.: (45)
4.2.: (1) - Budapesta (in text Bpest)
4.3.: (1) - Bmfapesta (tn text Bpest)
4.4.: (5)
4.5.: (5)
5. Mavesreti LeJ;ik1:m, voi. II, pp. 46--49
(12). I. FVRST SIEGMU.VD*
2. şcoală sîrbă ( ?)
4.

: -~

!t
~ (.!°3)-... Zsigm.oud - Backa Palanka (lu te~t Nemet P~ldnk~
4.3.: ( 43) ... Zsigmond -- Backa Palanka
text
f'Rld.'4.ka)
Nem~

(tn

4.4.: 4.5.: -

:.·._ . . • „- •.

-

.•·.·.

. :..:-·,.. •.

~

·:.

~

.. „:

(13). 1. GLATZ OSZJ\AR.
'··
I_
2. pictor, şcoală maghiară
,
„
.•
3. n. Budapesta, l:J oct. 1872 - m. Budapesta, 23 febr. 1958
„

.·

•

•

4.

4.1.: (46)
4.2.: (28 -

llndapesta (în text ··B-pesf)·
4.3.: (28) - 1J1!lillpesta jin text Bpest)
4.4.: (6)
4.5.: (6)
5. Thieme & Becker, voi. XIY, pp. 242-2-!3

.;·. ; .~

04). I. GOETZ RI,_CHARD ( ?)*
_ ..
. .
: · :1.:picti>r'şi"colecţionar gerinan-stahiHt în ~.T.:.A.·
3 .. :iJ.. sf. sec. XIX (activ în sC'c. XX) -··· rn._?
4.
.
4.1.: (6) Gătz Richard
4.2.: (1_5) Goetz Ada\bc-rl - Fnrn/1furt :am Jiain
4 3 : (15) Go~tz .Ida/bal -- Frankfud.aii1 .1Uin

4.4.: .:.... - .

'

4.5.: ...:... · 5. B4nlzit, voi. 1 \', p. 32G

„

.

.

..

.

··'.

(15). 1. GOLDMAN SOL0.110.\'*
2. şcoală rusă ( ?}
3, .
.
.-.~

• autor neidentificat
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4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4.:
.f..5.:

- (20) •.• Salamon -Odesa (in text Otkssza)
(20) ... Salamon - Othsa (tn lex{Odess.ta)
- - -

(16.) l. GOLDSTEIN LUDWIG•
2. şcoală rusă ( ?)

4.
4.1. : (5) . • . Ludwig
4.2. : (2) . . . Lajos - Odeaa (ln text Otksssa)
4.3. : (2) . . . Lajos - Otksa (in text Odessza)
4.4. : (8) • . . l.njos
4.5. : (8) . . . J,ajos - polonez-rtis (in ted oros&-lengyel: probabil de
pro\·enind din teritoriul polonez anexat Rnsiei ţariste)

ooăţenie msă

(17). 1. GRVNWALD - IVÂNY BELA
2. pictor, şcoală maghiară
3. n. Somogy-Som, 6 mai 1867 - m. Iluclapesta, 24 sept. 1940

4.

„

4.1.:
4.2.: - - u
4.3.: - - ,.
4.4.: (7)
4.5.: (7)
5. Mavlseeti Kislexikon,

Budapest, 1973, p. 263

(18). 1. HAVASS ALBERP
2. şcoală transilvăneană ( ?)
4.
4.1.: ( 7) Harrach Albert grof
4.2.: (42) . . . B~a - Pincota (in text Pankola)
4.3.: (42) ... Bita - Pîncota (fn text Pankota)
4.4.: - 4.5.: - (19). 1. HEINZMANN EDWIN(?) EDUARD (1)*
2. şcoall germană ( ?)

4.
4.1.: (49) ... Eduard

• autor neidentificat.
'° In acest oaz identificarea este incertă. I<~ aproape ~igur că forma onomastic.!!.
< oredă este Goetz Richard şi nu Alher t, în favoarea ac~stei obsen·aţii pledind şi
faptul că artistul (fără îndoială este vorba de una şi aceeaşi persoană), revine la
Baia Mare în 1899 iar presa locală îl rnnsemnează în aceastcl variantă atît într-o
Jisi<J, ianlicipativă (cf. Nagybâ11ya es Videke, 25, 1899, nr. 9 apr., p. 3) dt 'ii
în cea retrospec:tivă (d. Zoe. cit„ nr. ~l7, 10 sept. p.
). Pentru stabilirea identitâţii
singura pistil pe can~ am putut-o determina se sprijină pe informaţia cuprinsă în
Benezit. Şi ea sumară, lipsită de reperele biografice, Îa<'e totuşi plauzibilă iden,
tificarea . Ar fi deci ,·orba despre w1 pictor !'ii colecţionar de origine germană,
nl!.scut la sf. secolului al XIX-lea în Renania şi natura.lizat în S.U.A. clupă mai
mulţi ani petrecuţi Ia Paris, loc unde dPvt·nise o figură remarcată în Montparnasse-ul
acelor ani. Cum activitatea sa pari;oiană se dcsfă~urase „ ... de bien at"ailt 1914 .. :·,
două prezenţe la Baia :Mare în 1897 'ii 1899 par a fi plauzibile. I<'aptul trebuie doYedit însă cu precizie.
H Vezi preambulul la flollo::;y Simon me;;ter fakol<ija in loc. cit.
•~ Vezi nota 22.
0
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4.2. :(17) ••• Edwin - Slltll/1ltJ
4.3.: (17) ••• E4fllin - SlltllfeltJ
4.4.: - 4.5.: - (20). I. HERMANN FERDINAND (HONTI NÂNDOR)
2. pictor şi grafician de origine maghiară activ în Ungaria

şi

Germania, naturalizat în

S.U.A.
3. n. Budapesta, 25 apr. 1878 - m. New York, după 1935 ( ?)
4.
4.1.: ( 8) Hermann Nândor
4.2.: (25) Hermann Nândor - Budapesta (în text Bpest)
4.3: (25) Hermann Ndndor - Budapesta (în text Bpest)
4.4.: - 4.5.: - 4.5.: - 5. M11v4szeti Lexikon, vol. II, p. 416
(21)

1. HERRER CESAR Manuel Maria Cecilio Victor Joachim
2. pictor, şcoală spaniolă
3. n. Luanco, 23 sept. 1868. m. Budapesta, iulie 1919
4.
4.1.: - 4.2.: (29) Harrery Ma. Cesar - Andaluzia
4.3.: {29) Harrery Ma. Cesar - Andaluzia
4.4.: - 4.5.: - 5. Blnlrit, val. IV, p. 671

(22). I. HOLCZER KÂROLY
2. şcoalll. transilvAneană
3. n. Ciceu, 5 iulie 1873 - m ( ?)
4.
4.1.: ( 9) ... Nandor
- Budapesta (în text Bpest)
4.2. : (24) . . • Karoly
·
4.3.: 6(Z4) •.. Kdroly - Budapesta (în text Bpest)
4.4.: - 5. Eber & Gombosi, val I, p. 473
(23). I. HOLLOSY SIMION CORBUL
2. pictor maramureşean activ la Miinchen, llaia ""Iare, Fony6d

şi

Teceu u

Vezi la Raoul Sorban, în Zoe. cit., passim; considerăm că biografia sa,
cea intelectuală, atit de complexă incit iasă de sub
regim de indudere singular, tinde să contes.tc încadrarea
sa completă şi exclusivă într-o şcoală anume. In consecinţă, ni se pare firesc ,să
apreciem că formularea de la punclul 2 al codificării noastre se apropie cel mai
mult de realitatea obiectivă fără ca prin aceasta să contestăm în \Teun fel oarE'care faptul de a fi fost deja integrat perimetrului istoriei artelor din Ungaria.
Doar că - şi ni se pare de domeniul evidenţei - personaliitatea lui ;tinde pregnant
să iasil din sfera restrictivă a unei singure arii culturale rtocmai prin meritul de a
fi fost un contestatar şi poate în primul rînd un mili.tant consecvent pentru universalizarea actului, limbajului şi atitudinii artistice, pentru solidarizarea internaţionalistll. a confreeriei aritiştilor plastici. Prin aceste fapte, între anumite limi.te
şi într-un sens bine determinat, şi-a creat el însuşi o şcoală (evident nu doar în
sens instituţional) atit prin activitatea sa băimăreană cit şi prin cea din perioada Teceu.
43

doopotrivă cea umană şi
incidenţa respectivă a unui
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3. N. Sighetu Marmaţiei, 2 febr. 1957 - m. Tec.eiL'Mic, 2 maU~lB
4.
. •,.
• „,; „ .
4.1.: (40)
4.2.:
•5
4.3.:
4.4.: (9)
.:.:
4.5.: (9)
5. Nemeth Lajos, 1-lolfosy. Simon es kora. milveszete, Budnpest, 1956

„

'

-~

~.

.

~

\ .-

: i'·

(24). 1. ]AGERSPACHL'R GUSTA V
2. pictor, şcn:ilă germunl

4.

·I. I.: (.B) J .i.y„r;b.ich~r (fără indicari!a pr~munelui) ..
4.2.: (12) JaJ<!r.;bacherGustuv - Gmuaden
.J.3. : ( 12) ].ig~rsbdchcr G11st:iu - Gmundm
4.·L:
·l.5. :
5. Thicm" & Becker, voi. X\'III, p. 340

Vuii ]{ARDOFF JWXRAD
2. pictor, şcoală gcrmauii.
3. Kittergut - Xiederrabnitz, 13 ian. 1877 -- m. ( ?)
4.
4.1.: - ·4.2. : (27) Kartorft Konrad - Berlin
4.3.: (27) Karlv1jt J(onrdd - Berlin
4.4.: - 4.5.:- 5. Thieme&Bccker, voi, XIX, pp. 55-l-555

~-·

'.:Sj. 1.

(26). 1. HAUFMAN LEONARD (?) PETER (?)u
2. pictor, şcoală poloneză
3. n. Parlovo, sf. sec. XIX ( ?) - m. ?

2

·~\;

\'

! ·~· . '

4.
4.1.: - 4.2.: (27) Kauffmann Peter 4.3. : ( 27) J( aufmann Peter. 4.4.: - .
4.5.: - 5. Benezit, voi. V. p. 221

Varşovia (în text Vano)
Varşovia (în text Vars6)

(27). 1. KElL FRIEDRlCH*
2. şcoalrL germană

4.
·I.I. -

-

-1.2. : (-l~l) Keil Frigyes
Germania de nord (în texf l~szak
X Jmetarszdg)
·1.3.: ( 49) llei!Frigye;; - Gmnmiia de nord (în text f!szak 1\';<;;1;·/.;:.>;;.i,~)
4.4.:
4.5.: ··- -• artist neidentificat

" Vezi preambulul la Hollosy Simon mester iskolcija, în loc. cit.
Vezi nota 22.
.
46 Identificarea incertă. Unicul artist p0lonez întiJnit .. sub acest nume -(>rer.i
pct. 5 al codificării) poarta prenumele Leo, prescurtare frecvent utili:r.atll ·-pentru
Leonard. Singurele amănunte prin care propunem această provizorie ·!li nesigură
identificare. se referă la naşterea sa în apropierea Varşoviei precum Şi pe apartenenţa sa la şcoala poloneză.
4:;
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(28). 1. KELETI GÂBOR
2. pictor şcoală maghiară,
3. n. Budapesta, 18 august 1870 - m. ?
4.
4.1.: - 4.2.: - 4.3.: (58) Ungaria (în text Magyarorszdg)
4.4.: (12)
4.5.: (12)
(29). 1. KISCHKOFSKY
2. şcoală rusă ( ?)

STANISLAW

( ?)*

4.

4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4.:
4.5.:

- (4) - Kischkofszky Szaniszlo
( 4) - Kischkofszky Szaniszlo
- - -

Kiew
Kiew

(30). l. KISCHKOFSKL J{.4..l!JLLA ( ?)*
2. şcoală rusă ( ?)
4.

4.1.:
4.2. :
4.3.:
4.4.:
4.5.:

(5)
(5)
-

. . . "Kamilla - K iew
... ° Kamilla - Kiew
-

(31). 1. KISZELY FERDINAND
2. pictor, şcoală slovacă
3. n. 1871 - m. ?
4.
4.1.: (50) ... Nandor
4.2. : (36) . . . Nandor - Liptovsky Mikulâs (in text Lipt6)
4.3. : ( 36) . . . N dndor - Liptovsky Mikulds (în text Lipt6)
4.4. : (13)
4.5.: (13)
(32). 1. KUBINYI SANDOR
2. gravor şi pictor de origine maghiară activ la Miinchen
3. n. Debrecen, 14 mart. 1875 -. Miinchen, 14 nov. 1949
4.
4.1.: (38)
4.2. : (55) Debrecen
4.3.: (55) Debrecen
4.4.: (li)
.5. Reti Istvan, A nagybânyai muv~sz ătelep, pp. 237-.238
(33). I'. LIEBMAN ALEXANDER
2. pictor, şcoală gţrmană
3. n,. Berlin, 31 octombrie 1871 4.
,

m. ?

• artist neidentificat
47

Vezi Hollosy Simon mester iskoldja în Zoe. cit.: „ ... Ki!;chkofszky Szaniszlo

ls anyja Kamilla ... "; prin urmare, numele ei va fi fost, cum e de presupus, tot

Kischkofsky.
48

Aceea5i formulare este

utilizată şi

în lista

finală

(vezi Anexa).

50 - Acta Mvsel Porolissensls, voi. X
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1'.
4.1.:
4.2. : (54) Liebmann Sândor
4.3.: (54) Liebmann Sdndor
4.4.:
4.5.:
5. Benezit, voi. V, p. 575

ALEXA

Berlin
Berlin

(34). 1. LOOSE illAX
2. pictor, şcoală germană
3. n. 6 iulie 1876 - m. ?
4.
4.1.: (li) I,aose (fără indicarea prenumelui)
4.2. : (21) ... Miksa - Saxonia (în text Szdszorszdg)
4.3. : (21) ... Miksa - Saxonia (fn text Szdszorszăg)
4.4.: (15) Loose (fără indicarea prenumelui) - german (în text nemet)
4.5.: (15) Loose (fără indicarea prenumelui ) - german (în text nemet)
(35). I. LAURENS PAWEL (?)'"
2. pictor, şcoală poloneză

4.
4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4. :
4.5. :

(12)
(16)
(16)
(16)
(16)

Laurens Jlilichel
Lorant Eduard - Varsovia (în text Vars6)
Lordnt Eduard - Varsovia (în text Farso)
Laurant (fără indicarea prenumelui) polonez-rus (în text orosz-lengyel)
Laurant (fără indicarea prenumelui) polonez-rus (în text orosz-lmgyel)

(36). I. LUCZENBÂCHER]ÂNOS•
2. şcoală maghiară
4.
4.1. : (16)
4.2. : (37) - Budapesta (în text Bpest)
4.3. : ( 37) - Budapesta (!n text Bp6st)
4.4.:

4.5.: -

-

-

-

(37) . I. MA RECK OSKA R•
2. şcoală polonezii.
4.
4.1.:
4.2.: (33) ... Oszkăr - Ve.rsovia (în text Vars6)
4.3.: (33) ... Oukdr - Varsovia (în text Vars6)
4.4.:
4.5.:
• artist neidentificat
49 Fără să putem fi întru totul siguri, credem că sub acest nume dincolo
de variante - se află una şi aceeaşi pe1·~oană. Varianta utilizată de Reti (4.4. şi
4.5.) pare o combinaţie între Laurens (4.1.) şi Lorant (4.2. şi 4.3.). Chestiu•ea prenumelui este şi mai dificilă (Michel sau Eduard, ori poa•te ambele?), .dar ;totul
se complică prin aceea că cronica expoziţiei organizată la Baia Mare cu lucrările
elevilor lui Ho.Jiosy îi consemnează numele în varianta utilizată de Reti (cf. Nagybdnya es Videke, 2:1, 18~7, nr. 2~J. 1ll iulie, p, :l), deci Lorant, alături de aMe
şase nume C'itate rorcct! Mai muH decît atît, singurul artist polonez intilnit de
noi în !i.teratura de specialitate a\'ută la dispoziţie !-ii ale cărui forme onoinastice
să se apropie de acestea este Laurens Pawel, activ in
Franţa la sfirşitul veacului
XIX (vezi Tadeusz LJobi'Ovolsky, Nou:oczesne muturst1co Polslde, \Vrnclaw-Krak6w,
1960, \'Ol. II, p. :J3:J). !n cono:;ecinţă, o atare identificare rămine incertă.
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(38). 1. MULTERER FRANZ
2. pictor, şcoală germană
3. n. Miinchen, 12 iunie 1864 - ni. Miinchen, 20 martie 1920
4.

4.1.: - 4.2.: (47) ... Ferencz - Manchen
4.3. : ( 47) . . . F eYencz - 11'1 anchen
4.4.: - 4.5.: - 5. Thieme & BeckeY, vol. XXV, p. 262
(39). l. MVNICH (MIKES) ()D(JN
2. pictor, şcoală transilvăneană
3. n. Oradea, 1878 -m. ?

4.
4.1.: (13) MiinnichOdon
4.2.: (56) Miinich Odl:ln
!Causka Bistrica (în text Besztercebdnya)
4.3.: (56) iVliinich Odăn -- Banska Bistrica (în text Besztercebdnya)
4.4.: - 4.5. h: - 5. Reti Istvan, A nagybâ:zyai miivlsztelep, p. 242
(40). l. NUSSBA VM ]AIWJJ
2. pictor, şcoală germană
3. n. Rhina 8 ianuarie 1873 -

m. ?

4.

4.1.: (33) 4.2. : (23) -

... Jakab
Nuszbaum Lajos
FYankfurt a. J,J,
4.3.: (23) --- Nuszbaum Lajos
Frankfurt a. :11.
4.4.: - 4.5.: - 5. Reti Istvan, A nagybdnyai mavesztelep, p. 312

(·H). l. NYLASSY SÂNDOR

2. pictor, şcoală maghiară
3. n. Szeged, 2 dec. 1873 - m. Szeged, 1934
4.
4.1.:
4.2.: (41) - Szeged
4.3. : ( 41) - Szeged
4.4. : (16)
4.5.: (16)
5. Reti Istvan, A nagyb6nyai mav4sztelep, pp. 238-239
(-!2). l. OKUN EDWARD

2. pictor, şcoală poloneză
3. m. Yoece Zerzynskiej, 27 sept. 1872 -

m. Skieruiewicach, 15 ian. 1945

4.
4.1.: (18) Okum Eduard
4.2.: ( 6) Okum Edmnnd - Varşovia (în text VaYs6)
4.3.: ( 6) Okum Edmund - Varşovia (în text Vars6)
4.4.: (17) Okuny (fllră indicara prenumelui)
4.5. : ( 17) Okun (fără indicarea prenwnelui) - polonez-rus (în text orosz-lengyel) •f!'
5. IVie!::" Encyk!upedia Pvwsechna PTVN, Warszawa, 1966, voi. VIII, pp. 199-200.
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(43). 1. ? (soţia lui Okun Edward) •••
2. şcoală poloneză ( ?)
4.
4.1.: (19) doamna Okum Eduard (în text Okum Edudrdne)
4.2.: ( 7) Okum Ednumd şi soţia (Okum Edmund es neje)
4.3.: (7) Okum Edmund şi soţia (tn text Okum Edmu·nd es neje)
4.4.:
4.5.: - (44). I. PAPP GÂBOR
2. pictor, şcoală transilvăneană
3. n. Cluj, 19 septembrie 1873 - m. Szcged, februarie 1931
4.
4.1.: (23)
4.2.: (14) - Cluj (în text Kolozsvdr)
4.3.: (14) - Cluj (tn text Kolozsvdr)
4.4. :. - 4.5.: - (45). I. PLECHL ALBERP
2. şcoală sîrbă ( ?)
4.
4.1.:
4.2. : (45) ... B~la
4.3.: (45) ... Bela -

Zrenianin (în text N agybecskerek)
Zrenianin (în text Nagybecskerek)

4.4.:
4.5.:
(46). I. POTTNER EMIL
2. pictor, gravor şi sculptor
3. n. Salzburg, 10 dec. 1872 - m.
4.
4.1.:
4.2. : ( 8) - Braunschweig
4.3. : ( 8) - Braunschweig
4.4.: (18)
4.5.: (18)
5. R~ti Istvan, A nagybdnyai milveszlelep. p. 312
(47). 1. QNECK ALT"IS WALTER
2. pictor, şcoală germană
3. n. Buchholz, 15 dec. 1874 - ru. Meraru, 1906

4.
4.1.:
4.2.: (22) Queck Abris
4.3.: (22) Queck Âbris
4.4.: - 4.5.: - 5. Blnlzit, vol. VII, p. 70

Drezda
Drezda

• artist neidentificat

so Numele artistei nu este precizat. Prezenţa ei este semnalată cooform unor
din epocă - perpetuate în unele locuri pînă azi, prin care soţia poartă
numele integral al soţului; traducerea aproximativă în romînă ar fi „doamna
Okum Eduard", cum apare în prima listă (vezi ·U).
uzanţe
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(48). I. RATZJ(A ARTHUR
2. pictor şi grafician <le origine

austriacă naturalizat în S.U.A.
3. n. Andrejowa, 24 sept. 1876 - m. ?
4.
4.1. : (30) Raczka ...
4.2. : (26) Ratzlta . . . - L.inz (în text Lincz)
4.3.: (26) Ratzka ... - Linz (în text Lincz)
4.4.: (19)
4.5.: (19)
5. Thieme & Becker, vol. XXVIII, p. 35

după

763

1921

(49) !. RETJ ISTVAN

2. pictor, critic şi istoric de artă, şcoală maghiară
3. n. Baia Mare, 16 dec. 1872 - m. Budapesta, 17 ian. 1945
4.
4.1. : (42)
4.2.: - - 11
4.3.: 4.4.: (20)
4.5.: (20)
5. Aradi Nora, Reti Istvdn, Budapest, 1960

_„

(50). !. SCHARFF VIKTOR
2. pictor, şcoală austriacă
3. n. Viena, 1872 - m. ?
4.
4.1. : (35)
4.2. : (35) - Viena (in text Becs)
4.3.: (35) - Viena (în text Becs)
4.4.:
4.5.:
4.5.:
5. Thinne & Becker, nil. XXIX, p. 583 18

(51). 1. SCHERESCHEWSKY TVLADIMIR
2. pictor, şcoală rusrt
3. n. Ilrest - Litonk, sept. 1863 - 111.
4.
4.1.: (21) ... Rufil
4.2. : 3) Scherschefszky Ruben - Odesa (în text Odessza)
4.3.: (3) Schers::hefs::r1y Ruben - Odesa (în text Odessza)
4.4. : (22) Scherescheysky (fără indicarea prenumelui)
4.5.: (22) Schereschewsky (fără indicarea prenumelui) - rus-polonez (în text oroszlengyel)
5. B6ni=it, Yol. \'II, p. 580
(52). 1. SCH!llfLER IGNATIUS•
2. şcoală germană

4.

• artist neidentificat

Vezi preambulul la HoHosy Simon mester iskolcija în loc. cit.
Artistul nu f.gurează în lis.ta finală, probabil pe considerentul că a activat
independent, nebeneficiind deci de facilităţile subvenţiei de sitat; (vezi nota 22).
~ 3 Numele său figurează de două ori 1n lista finală. Motivele acestei duble
notări pot fi bânuite doar cu aproximaţie, cea mai plauzibilă păr1ndu-ni-se ipote~
unei greşeli.
51

:;2
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4.1.
4.2.
4.3.

(19) ... Ignacz - Braunschweig
(19) ... Ignacz Bra11nscl1weig

4.4.:
4.5.:
(53). I. SCHLEMENSOHN GEORG
2. şcoala rusă ( ?) şcoala germană ( ?)

4.
4.1. : (20)
(18) ... GyOrgy - Odesa (în text Odess:a)
(18) ... Gyorgy - Odesa (în text Odess::a)
(21) Schlemenson (fără pr~cizarea prenumelui)
(21) Schle::nensohn (fără precizarea prenumelui)

4.2. :
4.3.:
4.4. :
4.5. :

german (în text nlmet)

(54). I. SCHWARZ HEINRICH(?) GEORG (?)*
2. şcoală germană

4.
4.1.: (36) Schwarz Heinrich
4.2.: (53) Schwarcz Gyorgy - Mi!nchcn
4.3.: (53) Schvarcz Gyorgy - Jfanchm
4.4.:
4.5.:
(55). I. SENGER LUDWIG"'
2. pictor, şcoală germană
3. n. Wedassen, 6 nov. 1873 -

m. ( ?)

4.
4.1. :
4.2.:
4.3.:
4.4. :
4.5.:

--- - -(51) Sanger Janos - .Vlunchen
(51) Siinger Janos -- Mftnchen
-·- -- - - 5. Thieme & Becker, vol. XXX, p. 498
(56). I. SZALAY JANOS
2. şcoală maghiară

4.
4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4.:
4.5.:

- - - - (57) - Ungaria (tn text Magyarorszdg)
- - - - -

(57). I. SZE:KES FUL6P
2. pictor şi gravor, şcoală

maghiară

• artist neidentificat
51 Sub nume!e indica.t în liste Saillgar J<inos (.Johan?) - nu am idenl fie ci!
mc1 i.:n plastician german. In schimb există o semnalare, dar sub numele SPngc1·
Ludwig (vezi pr.t. 5). Spre identificarea pe care o presupunem ne-ar conduc·~
locul de pro\"enienţă precizat în liste (Mi.in.chen-ul). acesta fiind şi locul unde ;;
activat Senger Ludwig, dar, îndeosebi amănuntul că acesta şi-a făcut studii!"
tot aici, Ia Bildcndekunst Akademie cu profesorii Dietz şi Herterich, dascăli ~ub
îndrumarea cărora au studiat mulţi dintre cei care au alcătuit cercul lui HoEosy.
In consecinţă, chiar dacă idenJtificarea nu este absolut certă, credem că ea poate
sta ln picioare, variantele onomastice putind fi puse pe seama frecven.tei utilizări
ln alternanţă a lu·i
cu ă şi a numeroaselor inconsecvenţe şi traduceri greşite ln
maghiară a unor prenume care elli.itA atit în liste dt şi la Retl..

e
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3. n. Torukszentmiklos, 4 mai 1863 4.

artistice de ia Baia ."lfarc

m. Budapesta, nov. 1944

-1.1. :

Budapesta (în text Bpest)
Budapesta (în text Bp11st)

4.2.: (44) 4.3.: ( 44) 4.4.:
4.5.:
(58). I. THORM.I

IOA:V (j.i.VOS)
2. pictor, şcoală transih-iineană
3. n. Kiskunhalas, 24 apr. 1870 -

m. Baia )lare, 5 dec. 1937

4.
4.1.:

4.2.:
4.J . ."

H

4.4.: (24
4.5.: (24)
5. Reti Ish·an, A nagybdnyai muvesztelep, pp. 173-209
(59). I. TOTHMOLNARFERENCZ
2. pictor, şcoală maghiară

4.
4.1. :

4.2. :
4.3.:
4.4.:
4.5.:

(30)
(30)
(23)
(23)

Toth
Tolh
Toth
Toth

(liO). I. UHL EMIL
2. pictor, şcoală

:t n. Bruxelles,

Molnar
Molnar
Molnar
Molnar

- Szeged
- Szeged
Ferencz
Ferencz

cehă

I martie 1864 -

111.?

4.
4.1.: -

-

-

4.2. : (46) - Cehia (în text Cehorszdg)
4.3.: (46) - Rhl Emil -- Cehia (tn text Cshorszdg)
4.4.:
4.5.: - - -(RI). I. VERONA ARTJH.:R

2. pictor,

:1.

11.

şc. românească

Brăila,

25 aug. 1868

111.

Bucureşti,

26 mart. 19-lii

4.
4.1. : (39)
4.2.: (38) . . . ii Conte - 4.3.: (38) ... ii Coule ---

4.4.:
4.5.:
5 .. Ion Zurăscu, A rlur I' ero na,

Brăila

Brăila

Bucureşti,

1958

(62). I. FOETTER MAX•

2.
-1.

şc. germană

4. I. :
4.2. :·
4.3.:
4._4.:
4.5.:
55

(24) V iitter Frigyes
(31) Voetter Miksa -- .Wunchen
(31} VoetterMiksa - Munchen

-

_: -

Nu apare în listă; ''ezi nota 25,
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(63). 1. W ANER HEINZ ( W

2.

şc. germană

4.
4.1.:
4.2.:
4.3.:
4.4.:
4.5.:

- - - .- (60) Waner Hein - - - - -

1Wilnchen

(64). I. WEIL ADOLF
2. şc. germană ( ?). şc. americană ( ?)
4.
4.1.: (32) Weil .. .
4.2.: (9) Weil ... - New York
4.3.: ( 9) Weil ... - New York
4.4.: (25)
(4.5).: (25)
(65). I. IVOLFF KAROLY

2. pictor, şc. transilvăneană
3. n. Pîncota, 1869 - m.

4.
4. I. : -

4.2. :
4.3. :
4.4.:
4.5.:

-

-

(31)

(32) - Pîncota (în text Pankota)
( 32) - Pîncota (tn text Pankota)
- - - - -

(66) 1. WUNSCH ]OZEF*
2. şc. austriacă ( ?)

4.
4.1.:
4.2. :
4.3.:
4.4.:
4.5.:

- - (52) ... Jozsef - Viena (în text flccs)
{52) ... ]ozsef - Viena (în text Becs)
- - - - -

(67). 1. ZEMPLEXY TIVADAR
2. pictor, şc. maghiară
3. n. Eperies, I noi. 1864 - 22 aug. 1917

4.
4.1.:-4.2.: (58)
4.3.: (56)
4.4.:
4.5.: (26)

ln

faţa

structurii complexe pe care acest indice o relevă sub rapor-

compoziţiei şaollii şi coloniei din 1897, recursul la interp!'etări de
factură culturn.1-sociologică sau istorico-artistici ar fi, fără îndoială, ten:tant. Cum însă sursele de informare insuifiidente nu ne-oo pus ·la îndem'înă întreaga documentaţie necesară, sîntem deocamdată privaţi de

tul

posibilitatea unor interpretări de adîncime. Se impun •totuşi citeva connu Ii.,p.sLte de interes, pe marginea notaţiilor cuprirue în ceie

sideraţii,

• (artist neidentificat)
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trei documente. Faţă de ~ocul de 1provenienţă indicat în momentul venirii
la Baia Mare, loc care nu se idein.tifică în fiecare o.:iz cu apartenenţa
etnică, repartizarea o.::>mponenţilor grupului constituie un element esenţi@l în definirea p3rtkmlarităţilor etapei de început a mişcării a-ctistice
băimărene. Sistematizind referinţele din Raport conf01·m realHăţilor po1itico-stata'le ale momentului reswctiv, rezultă următoarea •configuraţie
generală:

ŢARA

<'

Nr.

total

I XU:\1ARl7L CV~ENT DIN INDICE

O/
10

~%-13; 48; 50; 66

AUSTRIA

4

CEHIA

I

z

SERBIA

2

2,98%

6
,...:::.:

SLOVACIA

3

4,48%

TRANSILVANIA

7

10,45%

UNGARIA

14

20,90%

TOTAL

31

46,27%

H

~

<
0
~

(/)

;:::>

1,49%

---·--

--------

<
AUSTRALIA
ELVETIA
GER:\IANIA

I

-----2

17

60
12; 45
2; 31 ; 39
---·
I ; 18; 22; 44; 49; 58; 65
6; JO; li; 13; 17; 20; 28; 32; 36;
41; 56; 57; 59; 67

1,49%
7
---------·
2,98%_,' 4; 9
--··-I 14; 19; 23; 24; 25; 27; 33; 34; 3S;
25,38%
38; 40; 46; 47; 52; 54; 55; 62; 63

IKDIA

I

1,49%

5

RO MANIA

I

1,49%

61

~I

POLONIA

5

7,47%

26; 35; 37; 42; 43

RUSIA

6

8,96%

15; 16; 29; 30; 51; 53

li

16,41%

1

1,48%

21

1

1,49%

8

~

TOTAL
SPANIA
S.U.A.
TURCIA

- - - -------I
1--1'.49o/~ 64

. Aceste cifre, corecte î111 măsura în care informaţiile oferite de conducă~orii şcolii au fost ele înse~i cornete la momentul J."espectiv illla
•2Um de alt:fieJ înclinăm să credem, pot oferi un temeinic suport pentru
rnnsidernţii de importanţă majoră. Aici ne rezwnăm la cîteva ·constatări
preliminare. Mai bine de jumătate dintre participanţi (53,730/o). provin
din afara Austro-Ungariei. Vom mai observa, însă, că în chiar interiorul
consr'.:'.·ucţiHor imperiale austro-ung::1re şi ţariste, r~p.artiţia este substanţi2.l di vizată între unele din componentele lor naţiona:e: 4,480/o din S.lovada, l,49D/0 din Cehia, 10,450/c din Trc:ff-'ilvania, 2,980/0 din S::T'bia,
7,470/o din Polonia. In consecinţă, putem afirm1 oă în funcţie de locul
de provenienţă structura grupului este oareoum etJerog-enă, .puterruc
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marcată

de ce.le 16 entităţi politico-geografice şi naţionale relativ distincte dinspre care s-au îndreptat către Baia Mare componenţii ~Folii
şi coloniei din 1897; 6 . ln pll!U<>, merită o art:.enţie paritiiculară pro~:entel•·
majoritare ale ce'ior iproveniţj din centrul •i sud-estul Europei, mai
ales dacă avem îrn vedere că', 'tocmai în finalul veacului XIX, compo-nen tele supuse tutelei discriminatorii a celor două imperii multinaţiri
nalc îşi afirmă tot mai intens şi autoritar aspiraţiile la auto<leterminurc'.
voinţa de înfăptuire a idealurilor ele unitate şi independenţă naţionarn.
Deocamdată estie difici'l să stabi,l'im o corelaţie nemijlocită :între fundalu'
politic proiectat de mi~cări1e naţkmale din Cehia, Slow:tcia, Trnnsilv. nia, Polonia, Voievodina S'Îrbea.scă, chiar Ungaria, a1e căror manifesEiri
vizau în mod legitim dizlocarea gregarelor „-construcţii" politice imperLale, pe de o pal'te, şi respectiv .C)ompoziţia mrecum insoUtă 1 dar nu
acciden:tală, a grupului consHtuit în jurul lui Ho1losy şi a aspiraţii'o"
sale artis:tioe şi sociiale 57 • Compoziţia poate fi con.siderată insolită î 1
măsura în care, a;paren:t panadoxal, prin structura sa internaţională, ea
tinde să contes1e, în planul idealuUui cultural-artistic, trăsă•turi do:11:nate ale -contradictoriului C'limat socio-politic şi cultural specific t:'.J:.ic·i
în care se întHnesc, uneori antinomi'C doar prin scopul urmărit, de :::<'L'
mai multe ori însă î:ntr-un mod d:e-a dreptul polemic, comba1tiv şi '~:1gajatl, expresiile imanifestă•rillor pamlele, dar :1tît de tranşant i-redu".'1.ib!1le, pr0iprii mişcărilor naţionale ce se OjJllln direcţiilor politice hegE'monke, de împărţire şi 1recunoaştere reciprocă a sferelor de imluenţ;l.
~in lume pe fondul prezervării dificilului „echilibru european" între iTWrile puteri, promovării unor politid culturale di:scriminatorii, de lwgemonir naţională dusă pînă la conturarea unor programe oficiale' de Jcz naţionalizare cul'bura.lă, stare ce a generat, oarecum în replică, şi afL-·
marea s,pe.ctacu.loasă a şoollii1or naţionale 'În domeniile muzicii, arhi ce< turii, artelor pi1aS/tk'P, teatrului 1liric şi dramatic. Pe de altă pa1'le, CJm ·
poziţia grupului din 1897 nu este a:ccidentală diir1 moment ce o regă
sim, desigur nu identic, dar în linii ge.nerale semănătoare, atît în 18:1)
eît şi înfre 1898-1900, întrcag,1 perioadă a şcolii Holloşi stînd as:f··'
sub semnul polarizării uno1· for\e c-i·c•atoan' ce vin să definească o mi~
care artistică prin excelenţă internaţionolă. Este adevărat C'ă aceas·.:;
caracteristică definitorie nu :rellevă valoarea unei tendinţe culturali? hc·dite, poate nici măcar nu este în măsură să-şi revendice vreo priori Li· e
cultu1·::fă europeană. S-ar pultea argument.a :ai-ci că puterea de ·aitraciie <1
marilor centre cultura!le europene a .reunit [n secolul a!l XIX--0.ea - ~i
dc>Sigur nu doar atunci contingente masive de oameni de cullw·,-1.
ştii:nţă, ;.i.rtă, etc., dornici de instruire şi afirmare provenind din ('ele '.TJ, i
diverse colţuri ale ,]urnii. Fără îndoi.ală, în acest fe'1, mari cetăţi cultu'.·;:ill',
:-.; Nu apare în listă dar a fost prezcn.t o SC'urtă perioadă, independent d.-•
grupul lei llollo.-,y; pentru detalii ve:ri la Heti l!>tvan, Op. cit., pp. 30~-30-t.
~· 7 Vezi în aC'pastă problemă consideraţiile din studiul lui Raoul Sorban, în
loc. cit., p. 568 sqq.
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precum Parisul. Londra, ·centrele universitare germane, Viena, Roma,
etc„ şi-au dobîndit o anum::- sp.edfioitate intern::i\ionall:ă. !'.L1i mult chiar.
în î1nsw~i domeniul arie.lor plastice, reputaţia -autof!iot.ară a unor centrr
cu incontestabi.lă autoritate - Berlinu:l, Viena, oraşele Italiei, Mi.inchenul
- au tentat .atît de mulit, prin prestigiul avut ..înci1t în jum1l lor s-au
constiituit adevărate ambianţ.e internaţiorn'•le. In fruntea tuturor, legenda,
mitul - pe atunci în devenire - a Parisuh1i centru universal al artri
începea să tronc·ze tultelar, miraju~. .său, atun:::i ca şi astăzi, identificîndu-se
r:u şansa de a pătrunde în marea elită. Dcsigw-, pdn .21u.loa1·ea sa internaţională, cercul lui Hollosy şi mi.şcarea .a.rtistkă p~ care o iniţiază la Baia
M"lre, ulterior la Teceu, se îns·:::riu în contextu'\ geneml al experienţelor
cuHurale europene asemă.Jnătoa:re, dobîndind prin aceas:a dreptul la integrare înfre frnomene~,e de importanţă
conti.nEmtd.lă. Dinc{).~O de un
asemenea sta;tut· pe .care şi-l revenjică de altfrl fir2s:::, importante sînt
însă trăsi'ltu:"ile care o individualizează. Ni se pare fire3::: să const3tă~n
că în raport cu climatul sodal-poli:tk în contextul cărui,a s-a manifesta',
spec:ficu1 cultur.c11l al mi?-căirii artis'uice băimărPne 'Se d0fineşte ea o expresie autentică a as1piraţi-ei dialecti::::e către univers:::!] şi naţiona'~ în ace.l.aşi timp şi în egală măsură - fapt prin caire se ll~ustrrnză exPmr:lbr -:-cmunitatea, identitatea unnr interese OU!lturale şi idealuri dvk.C'
majore. Se coru;tituia .astfel un gen de as·ociere Hiberă dar suficiein1t d~
solidară pentru ca manifestările sale comune să ex.prime mai mult de~H
un simplu context pedagogic, altceva decît o mişcai'e de grup. ma.i puţ;n
dar poate .<?i mai mul!t decît un .progn:irn precis dar ~imit~tiv, decit o directivă sau o direcţie pllastkă ori stilistică anume. Tar faţă de .0entn<<'
de l.argă audienţă, faţă de mode.Jele multiple, adesea ieon'trndictorii pe care
Europa finalului de veac nouăsprezece le propunea unui auditoriu df' ase1nenea interinaţiona.1, mişcarea băimă"reană se disUnge prin autonomie,
autoritate speai.fică şi zonă de polariz 1re di~tinctă. Ea s-a născut ca o
replkă 1antiiacademkă, poate nu atît eontest.înd
academismul ca moj
practic de a con:::e.pe şi împ~i:ni opera plastică (căutări·lor sale din acea-:'ă
perioadă nefiindu-rne străine ecouri ale manierei academiste) ~.ît Ila adresa
unui academism director a,l instituţiei de invăţămînt artilstk şi ail programei şi directivelor sa.le pedagogice. S-a .co:nstituit iniţial prin seducţia şi
autoritatea pe:rsonali1tăţii lui Hollosy, tot c::i o instituţie de învăţăim.înt
0
artistic, dar pJrtkulară, care, după fonclai•ea ei la Mi.in::hen în 1886;
traversează o etapă oomu111ă m.ulior asemenea şcoli exislPnte la vn·n1ea
a.ceea., însă odată cu primul experiment băimărean c.lin 1896, evoluează,
modi'fikîndu-ş.i, sau mai exact comi:letîndu-şi rndkPil statul.ul. De ,3,cu:n.
clin a!1temanţa Mi.inchen (iarna) - Baia M:1.n' (vara), .îrn~re 1896-190 I
ea devine o veritabilă ,confrecirie ar:tistică. deja inedită în măsura .în c<1re
reuşeşte să iasă din nişt:e titpare pedagogice şi orgainJzatori·ce consacrate,
devenind treiptat ea însăşi: ajică o mişcare autonomă, condiţionată
îndeosebi de .oomundtatea idealiului ,artistic .şi de spiir~~ul colectiv ce ·refuză
0

;;~

Vezi in

aceas<tă

problemă

detaJii la L. Nl'meth, Hollosy
şi II.

milveszete, Budapest, HJ56, capitolele I
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obsesiHe şi ,obtuzităţile naţional-elitiste
solidarităţi internaţionaliste implioate

fluturate în epocă, în numele unei
în însuşi caracterul liber şi bine
orînduit, neîntîrnpflător, ail aicestei reuniri de oameni de artă. In pllus, ;prin
oei care au .cultivat-o, ea şi-a configurat fizionomia particula tă şi în funcţie
de numărul covî'rşitor al oelor care s-au îndreptat spre ea proveniind din
oentrul, estul· şi sud-estul european. Cele 94,040/o sînt o expresie indiscutabilă a faptului că ex.perienţa băimăreană din 1897, benefo::::iintl de ecourille precedente, a polariza1t intens atenţi.a şi 'interesul unor forţe artistice
consacrate sau în devenire din aceste părţi a.le Europeii. ln ceilalţi oinei
ani, fără să fie perfect iden:tice, procentele evidenţiază situaţii sirrnifa:·e.
Sîntem ,conştienţi ieă cele cîteva observaţii 1oonsemnate aici abia dacă
pot să aspire la justificarea utiiii:tăţii şi, de ce nu, a spedtaculozităţii
prefigurate de tema cercetată, desluşirea ei pu tind fi capab!ilă să proiecteze noi ddei, alte pers.peotive în abordarea şi cunoaşterea patrimoniului
culturnl şi spiritual generat şi găzduit de acest spaţiu transBvan. Ceea
ce s-a ,petrecut aki, Ila Baia Maire, mai apoi 1la Teceul mic, rămîme un capitol de certă importanţă şi valoare spirituală cultural-artistkă, dar ~i
sociailă, o experienţă umană de mare actuaJltate, care nu mona:polizează
în mod exdmsiv vreun anume perimetru cul!tural restrîns„ ci se identifică
cu o poJ.arizaTe şi un interes mai general europene, aparţinînd in a02laşi timp tuturor celor care au foSlt reprezentaţi aici prin mesagerii propriilor ~or oonştii111ţe artistice şi civke. În ceea oe ,priveşte, istoria românească a arte:lor ;plastice, în genera11 iSltoria culturii româneşti, resimt în
mod firesc nevoia unei cunoaşteri aprofundate a fenomenUilui băimărean,
cele schiţate aid fiind o modestă contribuvie preliminară.

ANEXA
RAPORT ASUPRA

ŞCOLII

LUI HOLLOSY

In 14 ale lunii curente la consiliul oraşului Baia Mare a sosit un raport sub
lui Hollosy Simon şi a lui Gdinwald Bela pe baza căruia co.nsiliul ,.a
prezen.ta Ministerului cu1'telor şi Instrucţiunii publice (de la Budapesta - n.n.)
activi.tatea din acest an a şcolii. ln cele ce urmează vom prezenta în întregime
acest raport interesant.
„Şcoala de pictură Hollosy a sosit la Baia Mare de la Munchen in data de
1 mai 59 1897 şi şi-a început imediat acti\"itatea.
Numărul elevilor a fost variabil.
Cei mai mulţi au frecventat şcoala în lun'.!e mai. iunie şi iulie. Au fo;t 41
de elevi din care o mare parte au venit de la Baia Mare din străinătate p:mtru
a-şi con•tinua aici studiile.
Zilnic, de dimineaţa pînă seara, in şroală au stat la dispoziţia elevi:or în general cite 2-3 modele.
semnătura

59 Data este inexactă. Cronica din săptămînalul băimărean consat.:rată c•Ye ·
nimentului poartă da.ta 2 mai (apărea deci in prima duminică a lunii) ş· debuta
cu următoarele precizări: „Nagybânya 1 eri.ifenye.>, derils reggel fogadta a:t n
kedves karavânt,
mely csiitărtbkăn deleWtt varatlan, de megis regen nirrn
meglepte .• .". Prin urmare sosirea avu;;ese loc joi, adică pe 29 aprilie (vezi Hollosy
Simon mester iskolâja), în !oe. cit.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

1?.econstituirea primei faze a mişciirii artistice de la Baia Mare

771

La inceputul lunii august60 din lucrările executate în cadrul şcolii s-ia organizat o expoziţie, cele mai bune 7 lucrări fiind premiate.
Conducăitorii şcolii s-au îngrijit pentru asigurarea întreţinerii integrale, pe
timpul şederii aici, a domn;ului Pottner Emil, unul dintire cei mai talentaţi şi
sîrguincioşi elevi ai şcolii. ln afară de ·aceasta, şcoala a mai avut mai mulţi elevi
scutiţi de taxa de studii, un mare număr plătind doar jumătate sau o treime
din taxa obişnuită.
O a doua expoziţie programa/tă la Baia Mare nu a mai putut avea loc anul
acesta fiindcă elevii şi-au luat cu ei lucrările pentru a le arăta părinţilor şi celor
care îi spryjină, astfel încîit ele vor putea
ajunge numai la expoziţia de I&
Budapesta.
Conducerea şcolii a luat măsuri ca lucrările mai izbutite ale elevilor să fie
expuse la Galeria de artă 6 1 incă în expoziţia din această iarnă.
Cursurile şcolii s-au închis la 10 septembrie.
Lista cu numele elevilor am înaintat-<> încă în luna mai.
După Nagyb6.nya es Videke lista cu numele piotorilor sosiţi Ia începutul
lunii este următoarea: Ferenczy Karoly (Bpest), Goldstein Lajos Scherschefszky
Ruben (0dess7.a), Kischkofszky Szaniszl6 şi mama sa K·amilla (Kiew), Okum Ed-I
mund şi soţia (Vars6)6 2, Pottner Emil (Braunschweig), W,eil Adolf (New York),
Diamant Lăzar (Szmyrna), Belany Gyi:izo (Nagy Szombot)6 3, Jagersbacher Gusztav
(Gmunden), Acs ferencz 64 , Papp Gabor (Kolozsvar)65 , Goetz Adalberit (FrankfU'r.t a.M),
Lorant Eduard (Vars6), Schimler Ignacz
(Braunschweig), Goldmann Salamon
(Odessza) Loose Miksa (Szaszorsz.{tg) 66 , Queck Ailvis (Drezda), Nuszbaum Lajos
(Frankfurt a.M.), Hokzer Karoly, Hermann Nandor (Bpest), Ratzka Artur (Linz),
Kantorft Konrad (Berlin), Glatz Oszkar (Bpest). ln zilele şi săptămînile următoare
au venit: Harrery Ma Cesar (Andaluzia), T6th Molnar (Szeged), Vi:ietter Miksa
(Mi.inchen), Wolff Kiăroly (Pankota) 67 , Marek Oszkar, Kaufmann Peter (Vars6),
Scharff Viktor (Becs) 6e, Kiszely Nandor (Llpt6)sn, Luczenbacher Janos (Bpest),
Verona Arthur il Conte (Braila), Havass Bela (Bankota), Fi.irst Zsigmond (Nemet~
Verona Arthur îl Conte (Braila), Bury Miksa (Gerd) 70 , IBraun Lip6t (Becs), Nyilassy
Sandor (Szeged), Havass Bela (Pankota), Fi.irst Zsigmond (Nemeit-Palanka) 71 , Szenes
FU.li:ip (Bpest), Plechi Bela (Nagybecskerek)12, Ehl Emil (Csehorszag) 73 , Multerer
Ferencz (Mi.inchen), Degenhard Janos (AustraJ.ia), Heil Frigyes (:€szak Nemet60 Şi această da;tare este incorectă. Expoziţia a fost organizată cu prilejul
premierii elevilor şcolii pe daita de duminică, 11 iulie, în atelierul şcolii situat în
parcul oraşului, fiind deschisă doar a singură zi între orele 9-12 şi 14-17 (cf.
A Hollosy-fele festoiskola, în loc. cit.). Această expoziţie, care trebuie semnalată
ca cea dintîi manifestare expoziţională în cadru organizat ce a avut loc la Baia
Mare, a făcut obiectul unei sintetice consemnări în săp'bămînalul local. Da•t fiind
conţinutul ei informativ, dar mai ales prin faptul că anonimul cronicar îşi manifestase aici anlllmi;te preferinţe, exprimind în acest fel un gust propriu dar şi
exigenţa, e drept, incipientă, a unui sp:rit critic, putem .atribui consemnării de
faţă statUJtul de primă cronică plastică băireană (cf. A Hollosy iskola, în Nagyb6.nya
es Videke, XXIII, 1897, nr. 29, 18 iulie, p. 2).
si Vezi nota 26.

s2 Varşovia.

sa Azi Tîrnava, în R. S. Cehoslo\·acia.
O• Iniţiala mică a prenumelui în text.
G5 Cluj.
66 Saxonia.
6 1 Pincota, lingă Arad.
66 Viena.
119 Azi Lipt6vsky Mikulâs, în R. S. Cehoslovacă.
70 Geneva.
71 Azi Backa Palanka, în R. S. F. Jugoslavia.
72 Azi Zrenianin, în R. S. F. Jugoslavia.
73 Cehia.
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orszag) 7 4, Emmenegger Janos (Bazei), Sanger Jânos (Miinichen), Wiinsch J6zsef
(Becs). Schvarcz Gyorgy (Miinchen), Liebmann Sandor (Berlin), Kubinyi 88.ndor
(DebrEczen), Miinich Odon (Besztercrebănya) 75 • Jn ultimul timp ne-au mai vizi.ta.t
ŞC'oala următorii domni: Szalay Janos (MagyarorslJă.g), Keleti Gabor (Magyarorszag),
Scharff Vik.t6r (Becs), Waner Hein (Miinchen), Cohn Fow.ler Charles (Kalkurtita).
R~ent s-a alăturat membrilor artişti ai coloniei şi Fara.g6 J6zsef.

CONTRIBUTIONS A LA RECONSTITUTION DE LA PRE.'\llE:RE i;:TAPPE DU
MOUVEMENT ARTISTIQUE DE BAIA MARE (1896-1901).
(Resume)
Quelque5 informations inedites par rapiport â celles publiees en 1912 et en 1954
p<\r H0ti Is,tvan permettent â l'au,teur une reconstitution plus fidele de la liste
des participants â la colonie de pednture de Eaia Mare de 1897.
Bast'.~e sur un rapport avance par Hollosy Simion Corbul et Griinwald I. Bela
H~I mlnistere des cultes et de l'insotruction publique de Budapest, document publie
.ntegralement dans la publication locale Nayb6.nya es Videke, cette etude modifie
Ic ciffre total des par.ticipants, indique par Reti, de 50 â 67, en completant 'en
m :me temps la liste nominale.
Les elemeruts biographiques, parfois incomplets, parfois to;talement absenrts a
cause de l'ind'ormation lexiconographique ou bibliographique insuffisa.nte de l'autcar. relevent malgre ces manques inerents, la structure et le caractere predominanit international du groupe justement considere comme un ref.Jet eloquent du
climat culturel europeen de la fin du XIX-eme siecle.
L'alliteur essait de demontrer que le mouvement a.rtistique de Baia Mare
s'inscrit avec succes dans la tentative europeenne d'elargissement de l'horizont de
la connaissance artistique, chose fondee sur la grande mobiliite des createurs e-t de
leurs idees cu1turelles, par J'ample diffusion au centre et au sud-est de l'Eur<>pe
des gens de culture et des ideaux artistiqucs novateurs de la fin du XIX-ieme
siecle.

Germania de nord.
Hanska Bistric:1. în R. S.
"" Gngaria.
74

i3

C'l1 ~·~oslo,·acă.
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