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A FAMILY UNDER THE DARKNESS OF TIME
ABSTRACT. The text centres upon the cultural heritage of
the Sãlaj County Art Museum, placed in Zalãu (Romania),
where it took place the discovery of some artistic works that
belonged to the private colection of the Austro-Hungarian
diplomat Stephen Ugron von Abranfalva, who was one of the
most significant art collectors from South-Eastern Europe.
During his diplomatic missions, the baron obtained several
art masterpieces, which were put in the family thesaurus
created at his residence from Zau de Câmpie. According to
the 1928 evaluation, the castle owned some Baroque and
Academic paintings, litographies with historical subjects
taken from the Hungarian national history and some copies
of old masters such as Tintoretto, Titian, Rubens or Francois
Boucher. At the end of WWII, the castle was confiscated by
the Romanian Communist Regime and its heritage was dispersed through several regions of Romania. In the Museum
of Zalãu, one can admire 3 landscapes, 2litographies and 17
family portraits which are supposed to be taken from Zau
de Câmpie castle. Some of them belonged to Ugron family
(there can be identified 5 generations), while others were the
property of Janos Bannfy, the last owner of the castle, who
took them from the Beaux-Arts Museum of Budapest. The
paintings were realised either by local artists (like Matyas
Veress) or by some artistic personalities of international recognition. In this case, it has to be remembered Paja Jovanovic
(1859–1957), the national painter of Serbia, who executed
in 1913 5 portraits of the Ugron family.
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REZUMAT. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău
deţine în patrimoniul său o serie de portrete, peisaje şi litografii care ar putea face parte dintr-una din cele mai mari
colecţii de artã din Europa de Sud-Est, cea a baronului
István Ugron de Ábránfalva, diplomat de renume al regimului Austro-Ungar. Colecţia a fost depozitatã la castelul
acestuia de la Zau de Câmpie şi cuprindea, conform inventarului din 1928, lucrãri ale picturii baroce şi academiste,
cãrora li se adãugau reproduceri dupã Tintoretto, Tizian,
Rubens şi Francois Boucher. La sfârşitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, castelul a fost confiscat de comunişti, iar
patrimoniul acestuia a fost dispersat în diverse locuri din
ţarã. La Zalãu au fost descoperite atât piese din colecţia
Ugron (17 portrete ale unor membri de familie, desfãşurate
pe fundalul a 5 generaţii), cât şi achiziţii ulterioare fãcute
de János Bánnfy (ultimul proprietar al castelului) de la
Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta. Unele lucrãri sunt
pictate de maeştri locali (cum ar fi Mátyás Veress), în vreme
ce altele se datoreazã unor figuri de talie internaţionalã,
remarcându-se în special Paja Jovanovic (1859–1957), pictorul naţional al Serbiei, care şi-a pus semnãtura pe 5 portrete de familie, datate 1913.
CUVINTE-CHEIE: patrimoniu, colecţie, Ugron de
Ábránfalva, Zau de Câmpie, baroc

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău deţine în patrimoniul sãu 24 de tablouri provenite, presu‑
punem, din colecţia lui István Ugron, proprietarul castelului de la Zau de Câmpie (jud. Mureş), construit
de arhitectul Lajos Pákey între 1909–1911. Tablourile au fost transferate de la Muzeul de Istorie din Turda,
prin decizia nr. 327/ 1966 a Sfatului Popular al Regiunii Cluj, şi duse în depozit alãturi de alte opere de artã
din colecţia de artă contemporană, nefiind valorificate până în prezent. În anul 2009, cu ocazia efectuãrii
unei verificări de inventar, conștientizând valoarea operelor, s-a prevăzut cercetarea acestora. Cu ocazia
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unei solicitări din partea istoricului de artă Cioban Victor-Horațiu de a efectua un demers de cercetare sub
formã de voluntariat în cadrul Muzeului de Artă Ioan Sima, s-a reluat ideea de valorificare a acestor opere.
Ca prim rezultat al acestor cercetări, în 2014 s-a realizat o expoziție din seria acestor lucrări de artă, unele
bine pãstrate, altele supuse unui proces de degradare, necesitând o restaurare.
Familia Ugron de Ábránfalva (Obrãneşti) este atestatã documentar începând cu 1103 şi se presupune
c-ar proveni dintr-o ramurã Árpádianã1 stabilitã în zona actualã a jud. Harghita, unde a deţinut o serie de
domenii feudale vreme de aproape 1000 de ani. Însã, linia ei genealogicã poate fi urmãritã abia de la 1447,
când se vorbeşte despre Ugron László, fiul lui Ugron István, cãsãtorit cu Erzsébet Kálnoky de Köröspatak
(Valea Crişului, Covasna), cu care are 3 fii: Kelemen, Demjén (Urkon) şi Domokos.2 Ramura principalã
se dezvoltã în jurul lui Kelemen, care moşteneşte domeniul în virtutea dreptului de primogeniturã, şi se
cãsãtoreşte apoi cu Erzsébet Jakabffy de Szenterezsébet.3 Un strãnepot al acestuia, Pál, intrã în slujba prin‑
cipelui Gabriel Bethlen, unde deţine o serie de funcţii notabile. Aşa începe ascensiunea acestei familii, care
se transformã treptat dintr-un neam de moşieri locali într-o reprezentantã majorã a nobilimii ardelene,
stabilind legãturi cu descendenţi ai stirpelor Kuun de Osdola, Rhédey, Bethlen, Rácz de Galgó (Gâlgãu),
Kemény, Bánffy, Kendeffy etc, prin intermediul cãrora a intrat în ramura unor importante case dinastice din
Europa, cum ar fi cea de Habsburg sau de Windsor (Hanovra).4 Dintre reprezentanţii de seamã ai neamului
Ugron, un rol aparte îl ocupã diplomatul István Ugron (1862–1948), o figurã notorie a politicii externe
europene de dinaintea primului rãzboi mondial, datoratã misiunilor sale consulare, care au culminat cu
funcţia de ambasador al Austro-Ungariei în Serbia (1913)5 şi cu implicãrile în cauza polonezã (1917).
István Ugron aparţine ramurii Mezőzáh a familiei Ugron, unde a construit un castel în stil istorist,
dupã modelul construcţiilor medievale franceze, cu scopul de a-şi arãta prestigiul social, dar şi pentru a
emite pretenţii la mâna unei prinţese ruse 6 (se pare c-ar fi vorba de contesa Rosalie Fürstenberg-Toumanov7,
de la care posedã şi un portret, deşi în preajma locului circulau zvonuri cã a fost logodit cu una din fiicele
ţarului Nicolae II). 8Organizat dupã modelul calendarului (365 ferestre, 4 turnuri, 52 camere, 7 terase,
12 holuri), castelul adãpostea una din cele mai mari colecţii particulare de artã din Europa de Sud-Est,
ce cuprindea atât amintiri de familie, cât şi portrete de demnitari (împãratul Franz Josef, prinţesa Sissi,
papa Pius X, groful Plater, contesa de Benomar, ţareviciul Alexei Romanov, casa regalã sârbã şi georgianã,
prinţii Trubetzkoy), litografii cu subiecte istorice (Vechii armeni, Könyves Kálmán, Armata lui Bem, Rãzboiul
din Italia), peisaje cu locuri din Orient, Italia şi Grecia, tablouri academice executate de maeştri germani
(Franz von Stuck, Paul Meissner, Ludwig Asher), ruşi (Vasili Vereschagin), polonezi ( Josef Brodowski,
Frantisek Zmurko, Stefan Bakalowicz, Stanislav Zawadzki), cehi (Benes Knüpfer) şi sârbi (Paja Jovanovic);
artã veche din sec. XVI–XVIII (Scenã de carnival – Barent Gael, Portretul unui capucin – Jan Van der Hoecke,
Toma Necredinciosul – Luca Giordano, Adoraţia Magilor – Veronese, copii dupã Tintoretto (Acteon), Tizian
(Danae), Rubens (Rãpirea Europei), Francois Boucher (Diana dupã baie).9 Colecţia a fost dispersatã odatã
cu confiscarea castelului de cãtre comunişti, iar destinul ei rãmâne sub semnul întrebãrii. Se ştie doar de
inventarele realizate de cãtre proprietari, ultimul fiind cel din 1928, care a fost întocmit de János Bánnfy.
Acesta s-a cãsãtorit în 1894 cu sora cea micã a baronului, Rozália, şi a fost desemnat ca moştenitor al caste‑
lului, deoarece baronul nu avea urmaşi.
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Tablourile descoperite la muzeul din Zalãu provin atât din obiectele menţionate în inventarul din
1928, cât şi din achiziţii ulterioare fãcute de János Bánnfy şi fiul acestuia, István, care au cumpãrat de la
Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta lucrãri de Miess Friedrich (Portret de ţãrancã româncã), Karl
Ziegler (Portret de sãsoaicã), Edvi Illás Aladár (Înainte de apusul Soarelui), Kriesch Körösfői Aladar (Pãstorii,
1903) şi Tibor Boromissza (Peisaj cu cãruţã,1928). Cu excepţia a 3 lucrãri, care aparţin genului peisagistic
(Körösfői, Boromissza, Edvi Illés Aladár) şi a 2 litografii cu subiecte istorice (Armata lui Bem, Könyves
Kálmán), tablourile sunt portrete. Douã dintre ele redau fizionomiile unor persoane necunoscute, în vreme
ce restul (17) sunt reprezentãri ale membrilor familiei. Se pot identifica 5 generaţii, desfãşurate pe par‑
cursul a 150 de ani (intervalul 1789–1939).
Prima generaţie este constituitã de László Ugron (1756–1806) şi Júlia Dániel (1767–1811), cãsãtoriţi
la 1785. László este fiul fondatorilor ramurii Mezőzáh (István Ugron şi Anna Bánffy, cãsãtoriţi la 173510),
în vreme ce Júlia este fiica lui Ferenc Dániel şi Júlia Pálffy. Soţul poartã un costum Empire şi a fost pictat de
un reprezentant al şcolii din Târgu-Mureş (rãmas deocamdatã anonim), iar soţia poartã o rochie rococo şi
a fost pictatã, probabil, de pictorul clujean Mátyás Veress (1739–1809), care a mai executat şi alte portrete
pentru familia Dániel (Antal Daniel (1789), Edmunda Daniel). Urmeazã apoi a doua generaţie, formatã din
judele István Ugron (1786–1867), fiul cel mare al lui László, al cãrui portret e posibil sã fie o lucrare de tine‑
reţe a lui Miklós Barabás (1810–1898), pictatã la 182911, soţia lui, Katalin Toldalagi (1800–1860), pictatã
de Sikó Miklós (1818–1900) la 1855 şi mama acesteia, Katalin Vay (1781–1831), pictatã de un artist din
şcoala de Târgu-Mureş. Se observã un salt calitativ faţã de portretele generaţiei anterioare, datorat creş‑
terii prestigiului familiei, care acumuleazã o avere suficientã pentru a finanţa artişti de prestigiu. În 1857,
fiul judelui, Sándor Ugron (1826–1901), o ia de nevastã pe Rozália Kendeffy (1836–1898), intrând astfel
în rândurile elitei nobiliare din Imperiul Habsburgic. Ca atare, se orienteazã spre pictori vienezi de curte
(Anton Einsle, Ferdinand Waldműller, Georg Decker, Carl Rahl etc), care le executã portretele în maniera
Biedermeier, rezultând adevãrate capodopere ale genului. În preajma acestei ambianţe se formeazã şi gus‑
turile fiilor. Mezina familiei, Ilona Ugron (1860–1893) este portretizatã de Benes Knüpfer (1848–1910)
undeva în preajma cãsãtoriei cu Pál Szentkereszty de Zágon, urmând ca la 1913 diplomatul István Ugron,
devenit proprietar al castelului, sã-l invite la castel pe maestrul academist Paja Jovanovic (1859–1957),
pentru a-i executa propriul portret. În timpul vizitei, Jovanovic a mai pictat-o pe Rozália Ugron, precum
şi portrete funerare în onoarea pãrinţilor diplomatului (Sándor Ugron şi Rozalia Kendeffy), respectiv a
fratelui sãu cel mare, Miklós Ugron (1858–1899). Toate aratã dovada mãiestriei deosebite a artistului, prin
intermediul cãreia a devenit pictorul naţional al Serbiei. Diplomatul a mai fost portretizat şi de polonezul
Stanislaw Zawadzki (1878–1960), care a participat cu aceastã lucrare la Salonul din 1917, unde a fost şi
premiat. Ultimul proprietar al castelului, János Bánnfy (1870–1946) apare într-un tablou al lui Zygmund
Ajdukiewicz (1861–1917), în vreme ce fiul sãu, István Bánnfy, şi nevasta acestuia, Emma Mikes de Zabola,
au fost pictaţi de Vilmos Mátrai în 1939. Colecţia din Zalãu mai conţine şi un portret al Rozáliei Mária
Mikes, o strãbunicã de-a Emmei, pictat de Szabó János (1784–1851) la începutul sec. XIX, respectiv al
bunicii lui István Ugron (din partea mamei), Róza Weer Tarcsai, pictatã de acelaşi maestru vienez de la
1857 care i-a portretizat pe Sándor Ugron şi Rozália Kendeffy.
În concluzie, portretele familiei Ugron de la muzeul din Zalãu posedã o valoare artisticã deosebitã,
fiind demne de a fi incluse oricând în lista obiectelor de patrimoniu naţional şi universal. Ele reprezintã
doar o parte dintr-o colecţie distrusã de aroganţa şi trufia unei ideologii anti-culturale, care nu valoriza
decât acele piese capabile sã-i asigure propria legitimitate, şi evocã atmosfera unei epoci demult apuse, des‑
prinse parcã din cãrţile de poveşti. Nu degeaba au aparţinut unui palat construit pentru o prinţesã.

10
11

Genealogy.euweb.cz/hung/ ugron 1.html
http://www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/Barabas.html
— 603 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

VICTOR-HORAŢIU CIOBANU

N
Bi blio gra fie

Ugron, un palat pentru o prinţesã în România Liberã, 8 mai 2008
Direcţia Arhivelor Naţionale, Cluj-Napoca; fond personal Istvan Ugron
Genealogy.euweb.cz
//www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/Barabas.html
Bastiani, Alberto, East Central-Europe and the great power politics (19th–20th centuries), Junimea, Iaşi, 2004
Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor: 1273–1918, Universitas, Bucureşti, 2008
Gergely, Andras, Istoria Ungariei, Kriterion, Bucureşti/Cluj, 2000
Godsey, William, Aristocratic Redoubt. The Austro – Hungarian Foreign Office on the Eve of the First World War, West Lafayette,
Purdue University Press, 1999
Howard, Jeremy, East European Art, Oxford University Press, London, 2006
Jelavich, Charles şi Barbara, Formarea statelor nationale balcanice 1804–1920, Dacia, Cluj-Napoca, 2006
Rak, Jiri; Vondráček, Radim; Jenkins,Lawrence, Biedermeier: art and culture in central Europe:1815–1848, Oxford Classics,
London,2001

— 604 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

