DIN ISTORICUL FOTOGRAFIEI TURISTICE ÎN BIHOR
de
Lucia CORNEA

După cum scria una din revistele turistice bihorene interbelice, « ... aproape
fiecare turist e şi fotograf, căci simte nevoia ca peisajele minunate pe care le
iubeşte atât de mult, evenimentele turistice, să le imortalizeze în imagini» 1:
Fotografia turistică a luat amploare odată cu dezvoltarea mişcării fotografilor
amatori, deja după 1890 înregistrându-se un număr mereu crescând al acestora.
Încă de la începuturile acestei mişcări, numeroşi fotografi, fiind şi mari amatori
de natură şi excursionişti pasionaţi, au practicat şi fotografia turistică.
Printre primele imagini de fotografie turistică în Bihor sunt cele reproduse
în cunoscuta lucrare enciclopedică referitoare la comitatul Bihor apărută în
1901 sub redacţia lui Borovszky Samu. Fotografi profesionişti cunoscuţi,
proprietari de ateliere în Oradea şi Beiuş (Fekete S., Lojanek J., Munkâcsy L. şi
P. Zsunk), dar şi fotografi amatori sunt prezenţi cu fotografii turistice în paginile
acestei enciclopedii. În ce priveşte colaborarea fotografilor profesionişti, pare
aproape sigur că aceştia au lucrat la comandă, pe anumite teme (vederi din
localităţi, clădiri mai semnificative, conace moşiereşti, tehnică şi industrie,
zootehnie, dar şi imagini din natura Bihorului), multe dintre aceste imagini
putând fi incluse la capitolul fotografie turistică. Astfel, Fekete Sândor din
Oradea a fotografiat o peşteră de pe valea Sighiştelului, izvorul de la Izbuc,
Poarta Bihorului, avenul de la Sohodol, Lunca Sprie, cursul inferior al Crişului
Repede şi Valea Barcăului2 • Munkâcsy Lajos din Beiuş a fotografiat zona VidaDobreşti, dar şi Nimăieşti şi Finiş • Fotograful Lojanek Janos din Oradea a
participat la enciclopedia lui Borovszky mai mult cu imagini citadine, în principal orădene, iar Paul Zsunk cu imagini din Salonta şi hinterlandul ei. Dintre
fotografii amatori, notarul Mezey Mihâly (nepotul fotografului profesionist
Mezey Lajos), preşedinte al Clubului Fotografilor Amatori din Oradea, s-a axat
pe defileul Crişului Negru (Borz, Şoimi), pe zona Vaşcău şi Izvorul Crişului
Negru 4 •
3

' Turista Efet, 1934, nr. 5-6, p. 16.
2

Borovszky 1901, p. 3, 7, 27, 99, 107, 135,245, 264, 266.
Ibidem, p. 18, 22,131,240,259,272,274,457.
• Ibidem, p. 13, 65, 256, 276, 459.
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Pionierul fotografiei turistice în Bihor rămâne totuşi Czărăn Gyula. Deşi nu
era bihorean de origine (s-a născut la Şepreuş şi s-a stabilit ulterior la Moneasa,
ambele în judeţul Arad 5), şi-a îndreptat de tânăr atenţia spre Munţii Bihorului,
desfăşurând o meritorie activitate de cercetare, amenajare şi marcare a unor
trasee turistice în zona Stâna de Vale, Lunca, Băiţa, Cetăţile Ponorului, valea
Sighiştelului, dar şi la Vadu Crişului. A cercetat încă din 1880 peştera de la
Meziad6 • Ca fotograf amator, a realizat şi fotografii, de foarte bună calitate7 • În
octombrie 1934 Uniunea Economică Ardeleană [Erdelyi Gazdasagi Egylet] a
organizat la Satu Mare o expoziţie în a cărei secţie de turism au fost etalate
câteva fotografii realizate de pionieri ai turismului ardelean. Alături de fotografii
ale cunoscuţilor Brassai Samuel, Orban Balăzs etc. figurau şi fotografii cu subiect
turistic realizate de Czărăn Gyula 8 •
Zona Munţilor Apuseni s-a bucurat, în mod firesc, de o atenţie prioritară
din partea fotografilor-turişti de la începutul secolului trecut. Numeroşi fotografi
amatori, mulţi dintre ei legaţi prin profesie de zona montană, au lăsat adevărate
fotografii-document. Multe din acestea se mai păstrează încă în colecţii
particulare. Este cazul, de pildă al unui set de fotografii deosebit de interesante
datorate geologului Szădeczky Gyula 9, care a realizat începând cu 1901
numeroase fotografii documentare în zona Munţilor Apuseni 10 • A fost legat
printr-o strânsă prietenie de Czărăn Gyula pe care 1-a însoţit de multe ori pe
cele mai interesante trasee turistice 11 • De la el aflăm şi faptul că Czărăn considera
fotografierea ca unul din scopurile expediţiilor sale turistice, practicând-o ca
activitate sistematică: « ... a avut în vedere să arate cele mai renumite obiective
din cea mai avantajoasă poziţie, cu cea mai bună expunere» 12 • Mai mult, Czărăn
nu s-a mulţumit să fotografieze doar el ci a cointeresat şi alţi fotografi amatori,
îndemnându-i să participe la expediţiile sale şi ~ă imortalizeze frumoasele locuri
ale Munţilor Apuseni. Astfel, în 1899 l-a luat cu el la Stâna de Vale pe fotograful
amator Balăzs Erno, arhitect din Budapesta şi pe Găman Dezso, fotograf amator
din Cluj 13 • Din acelaşi cerc de turişti pasionaţi, grupaţi în jurul asociaţiei Erdelyi
Karpat-Egyesiilet [Asociaţia Ardeleană Carpatină] cu sediul la Cluj a făcut
parte şi Ruzitska Bela (1867-1942), profesor de chimie la Universitatea din
5
Egri 2002, p. 12, 16.
• Ibidem, p. 15.
7
În Egri 2002, p. 23 este reprodusă o fotografie înfăţişând Cetăţile Rădesei - portalul, realizată probabil
în anii 1902-1903.
' Turista Efet, 1934, nr. 11-12, p. 6.
• Szădeczky Gyula a fost, începând din 1896, profesor de geologie şi studiul mineralelor la Universitatea
din Cluj.
"' Fotografiile se află în proprietatea domnului farmacist Budahăzy Istvan din Oradea, căruia-i mulţumim
şi pe această cale pentru amabilitatea cu care ne-a permis accesul la acest fond.
11
Egri 2002, p. 24.
12
Ibidem, p. 40.
1.1 Ibidem, p. 42-43, 52.
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Cluj 14 • Cunoscut deja ca un foarte bun fotograf amator, acesta a surprins pe
peliculă pentru prima dată, în anii 1904-1905, zone greu accesibile ca Valea
Galbina 15, Valea Poiana, avenul Borţig, precum şi o serie de cascade din zona
Băiţa. A mai fotografiat de asemenea Peştera Meziad şi zona Remeţi. Aceste
fotografii, unele păstrate până în zilele noastre 16, sunt considerate astăzi unicate
din punct de vedere documentar şi absolut remarcabile din punct de vedere
tehnic şi artistic. Meritul lui este cu atât mai mare, ca de altfel şi al lui Czârân şi
Szâdetsky, cu cât toată recuzita necesară fotografierii (aparatul de fotografiat,
trepiedul, plus cutiile cu plăcile de sticlă) trebuia transportată pe spatele calului
pe trasee nemarcate adesea nici măcar de o potecă.
Răspândirea fotografiei turistice la începutul secolului 20 a fost posibilă şi
datorită pătrunderii şi cunoaşterii tehnicii fotografierii de către pături din ce în
ce mai largi ale populaţiei, începând cu tineretul şcolar. La unele şcoli din Oradea
a existat preocuparea expresă de a instrui pe elevi în această direcţie. Astfel,
între 1898-1901 la Liceul Premonstratens din Oradea a funcţionat un cerc de
fotografie, organizat la iniţiativa profesorului fizician Kâroly Iren, cu colaborarea
cunoscutului fotograf Fekete Sândor. În cadrul acestui cerc elevi talentaţi au
beneficiat de instruire teoretică şi practică, instruire care le-a folosit apoi pentru
a realiza fotografii în timpul excursiilor şcolare 17 •
În anii primului război mondial activitatea turistică a stagnat. Ea a fost
reluată treptat spre sfârşitul anilor '20, pentru ca în deceniul al patrulea să ia un
avânt deosebit. Cei mai numeroşi amatori pasionaţi de fotografia turistică îi
întâlnim în perioada interbelică. În această perioadă, pe de o parte turismul, ca
sport şi agrement, a devenit din ce în ce mai uşor de practicat, câştigând din ce
în ce mai mulţi adepţi chiar în păturile muncitoreşti, pe de altă parte şi fotografia
a devenit, din punct de vedere tehnic şi financiar, mult mai accesibilă decât în
epocile anterioare. «În anii aceia drumeţia s-a extins ca o epidemie în rândurile
tineretului orădean» - ne spune în amintirile sale unul din tinerii turişti din
acea epocă 18 •
În anul 1935 a luat fiinţă şi forul oficial al turismului local prin constituirea
filialei Bihor a Oficiului Naţional de Turism [O.N. T.], cu patru secţii: comunicaţii;
hoteluri şi restaurante; informaţii şi propagandă; administrarea şi amenajarea
staţiunilor 19 • În vara anului 1938 filiala Bihor a Oficiului Naţional de Turism a

14

Egri 2002, p. 25.
Daday 1999, p. 26-40 face referire la existenţa unui număr de 170 de fotografii cu tematică turistică,
dintre care 59 de fotografii au fost identificate ca aparţinând lui Ruzitska şi cuprinzând imagini dintr-o
excursie din 1905 pe Valea Galbena. Este vorba, se pare, de aceeaşi colecţie Budahâzy amintită de noi mai
sus.
16
Câteva sunt reproduse în Egri 2002, p. 26-31, 36, 37, 129-132.
17
Premontrei ăregdiakok 1996, p. 270.
IM Klein 1999, p. 8.
19
Gazeta, 1935, 18 iulie, p. 5; 19 iulie, p. I.
15
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fost invitată să participe la o mare expoziţie de fotografie artistică având ca
subiect apa. Expoziţia, care urma să ofere premii şi diplome, era organizată în
colaborare cu Federaţia Română de Sporturi Nautice 20 •
Pentru perioada interbelică, o sursă importantă pentru studierea istoriei
fotografiei turistice în Bihor o constituie revista Biharorszag. Turistâk es
termeszet-barâtok lapja [Ţara Bihorului. Revista turiştilor şi a iubitorilor de
natură], apărută la Oradea între 1929-1933 sub redacţia lui Papp Lajos şi
continuată de Turista Elet. Orszâgos turista folyoirat [Viaţa Turistică. Revistă
naţională de turism]2 1, tot la Oradea, între 1934-1936. Turista Elet era editată
de Clubul Turistic Bihor şi redactată de acelaşi Papp Lajos 22 •
Numeroşi fotografi profesionişti au fost implicaţi în perioada interbelică în
mişcarea turistică. Aşa au fost de pildă Griinfeld Sândor şi Major Gyorgy, pe
atunci tineri fotografi angajaţi în atelierul Foto al lui Eugen Steiner. Altul a fost
Szabo Denes jr., proprietar al atelierului Szabo Photos din strada Gral T. Moşoiu
[azi str. Avram Iancu] nr. 2. El însuşi turist pasionat, în atelierul său asigura
prelucrarea clişeelor aduse de fotografii amatori şi vindea la preţuri convenabile
reproduceri după fotografii cu subiect turistic apărute în revista Biharorszag
sau prezentate de membrii secţiei turistice a Asociaţiei Sportive Oradea cu ocazia
diferitelor prelegeri 23 • Szabo Denes jr. a făcut parte de altfel şi din conducerea
secţiei turistice a Asociaţiei Sportive Oradea în calitate de fotograf oficial al
asociaţiei 24 • La 24 noiembrie 1929, în sala Cercului Catolic, el a susţinut prima
conferinţă însoţită de diapozitive organizată vreodată la Oradea pe teme turistice.
«Splendidele diapozitive color» realizate şi prezentate de el cu această ocazie
«au cucerit publicul» - se arăta în cronica evenimentului 25 • În 1930, participând
alături de alţi turişti experimentaţi, membri ai secţiei turistice a Asociaţiei Sportive Oradea la un tur prin Munţii Bihorului, a făcut, împreună cu Fey Janos,
peste 80 de fotografii 26 • Szabo Denes jr. a publicat în revistele de turism bihorene
numeroase din fotografiile realizate de el27 •
În paginile revistelor de turism îşi făceau reclamă şi acele ateliere fotografice
profesioniste care asigurau prin laboratoarele lor prelucrarea clişeelor aduse de
fotografii amatori şi deţineau în acelaşi timp şi depozite de articole foto de
unde se puteau aproviziona amatorii. Aşa au fost atelierele Amat-foto, Angelo,

20

N.G. V., 1938, I iunie, p. 7.
Începând din 1934, revista Biharorszag şi-a schimbat titlul în Turista Efet.
22
Revista şi-a încetat apariţia în iunie 1936. Acuzat de revizionism şi spionaj în favoarea Ungariei,
redactorul Papp Lajos a fost anchetat, iar în octombrie 1936 expulzat din ţară (Daday 1999, p. 44-45).
23
Ibidem, 1930, nr. 2, p. 24.
24
Ibidem, 1929, nr. 1, p. 24.
25
Ibidem, 1930, nr. 1, p. 21.
26
Ibidem, 1930, nr. 3-4, p. 29-31.
27
vezi Biharorszag, 1929, nr. I, p. 13, 15 - Peştera Meziad; 1930, nr. I, p. 5, 7 - Peştera Meziad; Turista
Efet, 1935, nr. 9, p. 153, 163 - Casacac!a Galbena; defileul de la Vadu Crişului; nr. 11-12.
21
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Central Foto, unele din ele practicând chiar reduceri de preţuri pentru membrii
turistice bihorene 28 •
În revistele de turism bihorene au publicat fotografii şi turişti şi fotografi
amatori împătimiţi ca fraţii Mokos 29, Fey Jânos 30 , Rauch Sândor. Toţi aceştia au
făcut propagandă atât pentru turismul ca atare cât şi pentru fotografia turistică.
Mokos J6zsef s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni organizatori şi conducători
de trasee şi drumeţii 31 • Câteva din fotografiile sale cu tematică turistică s-au
păstrat până în zilele noastre, fie reproduse în presa turistică a vremii32, fie în
colecţii particulare 33 . Unul din fraţii săi, Mokos Kâlmân susţinea în 1930 o
prelegere la Săcuieni prezentând în paralel şi fotografii cu subiect turistic despre
Bihor 34 •
În perioada interbelică, fotografia turistică a început să se practice în mod
organizat, în cadru asociat. Fotografii amatori orădeni figurează de multe ori în
conducerea asociaţiilor turistice bihorene.
În 1929 s-a constituit secţia turistică a Asociaţiei Sportive Fierarul
aparţinătoare de fabrica Phoebus din Oradea. Preşedintele secţiei era Pietro
Cavalli, directorul fabricii, iar secretar executiv Jânosi Bela35 • Membrii secţiei
turistice nu se recrutau exclusiv din personalul fabricii. În cadrul acestei asociaţii
s-a practicat şi fotografia turistică, dar din păcate cunoaştem foarte puţine lucruri
despre acest subiect. O parte din fotografiile realizate de Klein Zoltân, membru
al acestei asociaţii, sunt reproduse în cartea sa de amintiri 36 • De asemenea, un
set de 12 fotografii cu subiect turistic reflectând activitatea secţiei turistice a
Asociaţiei Fierarul a ajuns în colecţia de fotografie istorică a Secţiei de Istorie
a Muzeului Ţării Crişurilor. O parte din ele sunt reproduse la sfârşitul acestei
lucrări. Nu cunoaştem din păcate provenienţa lor, nici locul fotografierii, iar
persoanele care apar în imagine îşi aşteaptă încă identificarea.
În cadrul unor secţii turistice ale unor asociaţii sportive au apărut şi primele
secţii fotografice. Astfel, în februarie 1930 s-a constituit secţia fotografică a
Asociaţiei Sportive Oradea [Nagyvaradi Sport Egylet, pe scurt N.S.E.]. Din
conducerea acestei secţii făceau parte: Mâthe Păi - conducătorul secţiei, Fey
Janos - raportor, Petrovics Mihâly - notar, Morvay Ărpâd - administrator şi
asociaţiilor

2
'
29

Turista Elet, 1934, nr. 5-6, coperta 3; 1935, nr. 5, p. 100.
J6zsef ( 1906-1969), Imre, Kâlmân şi Săndor.
30
Turista Elet, 1935, nr. 5, p. 87. Fotografia se intitulează Mulsul de dimineaţă; Ibidem, 1935, nr. 11-12.
31
Klein 1999, p. 29.
32 Biharorszag, 1930, nr. 2, p. 12 - fotografie intitulată Drum spre Cetăţile Ponorului; Turista Efet,
1935, nr. 11-12; 1936, nr. 2-3, p. 27.
n Reproduse în Daday 1999, coperta I -Stâna de Vale în 1935; p. 82- Turişti la Stâna de Vale; p. 136
- Calea/erată îngustă Remetea-Stâna de Vale în 1935.
34
Biharorszag, 1930, nr. 2, p. 22.
35
Klein 1999, p. 8.
36
Ibidem, p. 39-69.
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fotograful profesionist Szabo Denes jr. - conducător tehnic. Membrii în comitet
erau Horthy Dezso jr., Ioan Pelle, Rimanoczy Kălmăn, Hansliăn Ede, Iuliu
Savu, Lorincz Arthur şi Rosinger Miklos. Scopul noii secţii era cultivarea
intensivă a fotografiei, organizarea unor expoziţii de fotografii, a unor conferinţe
însoţite de proiecţii, realizarea de fotografii cu subiect sportiv, dar mai ales
colaborarea cu secţia turistică a asociaţiei sportive. Secţia fotografică urma să
înlesnească, pentru membrii săi, achiziţionarea de articole foto la preţuri
avantajoase 37 • Curând după constituire, aceasta a lansat invitaţii pentru un concurs de fotografii pentru amatori, pe diferite teme, una din ele fiind peisajul3 8 •
În 8 iunie 1930, secţia turistică a N.S.E. a organizat o mare întrunire turistică la
Peştera Meziad 39 cu scopul de a aduce un omagiu părintelui şi mentorului
turismului bihorean Czărăn Gyula. În cadrul unei însufleţite festivităţi, Peşterii
Meziad i s-a conferit numele acestuia. Pe peretele de la intrare a fost săpat în
stâncă un text comemorativ. Momentul dezvelirii textului a fost imortalizat de
fotograful Grilnfeld Săndor40 .
În 1932, secţia turistică a N.S.E. (existentă din 1929) s-a constituit într-o
asociaţie independentă - Clubul Turistic Bihor [Bihari Turista Club ]41 • Un nucleu
activ de turişti-fotografi s-a grupat imediat în jurul acestui club care milita pentru
vizitarea şi cunoaşterea în special a Munţilor Bihorului şi a peşterilor din judeţul
Bihor4 2 • Profesorul Ioan Buta, cunoscut fotograf amator a fost, între 19321935, vicepreşedinte al acestei asociaţii. Alături de el, în 1934, din conducerea
Clubului Turistic Bihor făceau parte şi fraţii Mokos, Fey Janos şi Grilnfeld
Săndor4 3 • Acesta din urmă, aşa cum am amintit mai sus, era fotograf profesionist
şi lucra în acel moment ca ajutor de fotograf în atelierul Foto al lui Eugen
Steiner.
O importantă activitate de popularizare a fotografiei turistice s-a desfăşurat
în cadrul Clubului Turistic Bihor prin conferinţe însoţite de diapozitive color
susţinute de membrii săi. În februarie 1933 o astfel de conferinţă a fost susţinută
la Cercul Catolic, agrementată cu 80 de diapozitive realizate de Fey Janos în
Munţii Apuseni şi cu «splendidele diapozitive color» realizate de fotograful
Szabo Denes jr., rod al experienţei câştigate în urma unei călătorii de studii la
Berlin 44 •
La 12 mai 1934, în localul Clubului din strada I. Brătianu [azi str. M.
Eminescu] nr. 1 ( în incinta Palatului Apoi/o) a avut loc şedinţa de constituire a
17

Biharorszag, 1930, nr. I, p. 22.
Ibidem, p. 23.
39
Egri 2002, p. 78-80.
4
° Fotografie reprodusă în Biharorszag, 1930, nr. 3-4, p. 7.
41
Daday 1999, p. 47.
42
ANDJB,/ond Tribunal, Reg.p.j., poz. 105.
4
i Turista Efet, 1934, nr. 1-4, p. 14.
44
Biharorszag, 1933, nr. 2, p. 6.
JR
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Secţiei

fotografice a acestei asociaţii, iar începând cu numărul 5-6 pe maiiunie revista Turista Elet a inaugurat o rubrică specială de fotografie. Secţia
fotografică urma să organizeze cursuri pentru începători, să realizeze expoziţii
de fotografii, să promoveze fotografierea frumuseţilor naturale ale Bihorului.
Fotografiile care urmau să întrunească calităţi artistice deosebite urmau a fi
multiplicate şi puse în circulaţie.
Prima acţiune mai importantă a Secţiei fotografice a Clubului Turistic Bihor
a fost aceea de a organiza, cu preţul unor importante sacrificii materiale, un
laborator foto, cu scopul de a aduna în jurul lui pe toţi fotografii amatori din
Oradea, întruniţi într-un fotoclub. Fiecare membru al acelui fotoclub putea lucra
liber, după o prealabilă programare, în acel laborator, beneficiind şi de
consultanţă în ce priveşte calitatea fotografiilor, de cărţi şi reviste de specialitate.
Membrii Secţiei fotografice plăteau în plus la cotizaţia anuală datorată Clubului
suma de 120 de lei reprezentând taxa de folosire a instrumentelor de laborator
şi a curentului electric. În laborator, fiecare fotograf amator lucra cu materialele
şi substanţele sale. Acestea erau păstrate în dulăpioare închise, pentru care se
plătea o chirie lunară de 1O lei 45 •
În vara şi toamna anului 1934, Secţia fotografică a Clubului Turistic Bihor
a organizat două cursuri de fotografie atât pentru începători cât şi pentru avansaţi,
sub îndrumarea lui Pecsy Vidor. Alături de teorie, cursanţii făceau şi practică în
laboratorul modern utilat.
În rubrica Fotografie a revistei Turista Efet se dădeau sfaturi fotografilor
turişti. Astfel, pentru realizarea unor fotografii cu adevărat artistice, se recomanda
folosirea plăcilor fotografice. Se ştia apoi că numeroşi partizani printre fotografii
turişti aveau aparatele foto miniaturale, care scoteau fotografii de 3 x4 cm. Întrucât
se presupunea că «fiecare turist serios are un jurnal», revista scotea în evidenţă
avantajele folosirii acestor aparate foto miniaturale: fotografiile de 3x4 cm se
puteau lipi în jurnal în chip de ilustraţie, iar clişeele mai reuşite puteau fi mărite 46 •
Dintre materialele de îndrumare apărute în paginile revistei amintim şi pe
acela în care Pecsy Vidor preciza ce înseamnă adevărata fotografie turistică
artistică: «Fotograful amator turist nu poate avea doar scopul de a imortaliza
diferitele ipostaze ale grupului în diferite momente ale drumeţiei. Aceasta e
doar o amintire plăcută. Pe adevăratul amator trebuie să-l conducă un ţel
artistic mai Înalt: redarea frumuseţii ţinuturilor străbătute. Acesta e adevăratul
ţel... Fotografia turistică artistică trebuie să-l facă pe privitor să simtă farmecul
peisajului, frumuseţea lui, atmosfera lui. Acea fotografie e cu adevărat frumoasă
care poate să trezească această impresie ... Întrebarea este cum putem realiza
astfel de fotografii ... Pentru aceasta sunt necesare trei lucruri: voinţă, simţ
artistic şi o bună dotare. » 47

45

Turista Efet, 1934, nr. 5-6, p. 16-17.
Ibidem, nr. 7-8, p. 13.
47
Turista Efet, 1935, nr. 6, p. 117-118.
46
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În martie 1935, secţia fotografică a Clubului Turistic Bihor a organizat o
a fotografilor amatori din Oradea, cu scopul de a-i face cunoscuţi pe
cei mai merituoşi. Iniţial, expoziţia urma să fie organizată în localul Clubului
din palatul Apollo. Ulterior, s-a renunţat la această locaţie, iar expoziţia s-a
organizat în localul magazinului de stofe Seri/ana de pe Bld. Regele Ferdinand
nr. 948 • S-au oferit consistente premii în materiale fotografice 49 . Juriul expoziţiei
a fost alcătuit din: Camil Manuilă, secretar general al Camerei de Comerţ şi
Industrie Oradea - preşedintele juriului; Ioan Buta - cunoscut fotograf amator
şi turist împătimit, profesor de limba germană la Liceul Emanuil Gojdu, Hansliân
Ede 50 - ca reprezentant al vechii generaţii de fotografi amatori, Nicolae Irimie
- pictor şi profesor de desen, fotograful Molnâr Jeno 51 - ca preşedinte al Asociaţiei
Fotografilor Profesionişti din Oradea, Nagy Kâroly - apreciat fotograf amator
şi Papp Lajos - secretarul general al Clubului Turistic Bihor ca membri ai juriului.
Hotărârile juriului au fost «supervizate» de un grup alcătuit din: Pecsy Vidor «reprezentantul artei fotografice moderne», Ruzicskay Gyorgy - pictor, Tabery
Geza - ziarist şi Udvardy Ignâc - pictor5 2 • S-au prezentat 52 de concurenţi cu
347 de fotografii, majoritatea de format 18x24 cm, dar existând printre ele şi
fotografii mari, cu latura de 1 m. După operaţiunea de triere efectuată de juriu,
în cele din urmă au fost reţinuţi 46 de expozanţi cu 238 de fotografii. S-au
acordat cinci premii I: pentru fotografie turistică - Fey Janos; pentru peisaj căpitanul Ioan Şuţu; pentru fotografie de gen - maiorul Henric Covar; pentru
natură statică - Pecsy Odon, iar la secţia mixtă - avocatul Ioan Pelle53 • Firmele
G. Weiss et Co. SA. şi Foto au contribuit la premierea câştigătorilor cu materiale
fotografice, iar firma Wanaus şi Petri (reprezentantă a celebrei firme Gevaert)
a oferit un aparat foto Karmaflex 4x4 cu pentaprismă şi un aparat foto
Eho-Box 6x9 54 •
Printre cei care s-au implicat mai mult în organizarea expoziţiei s-au aflat:
Pecsy Vidor, Grilnfeld Sândor şi Major Gyorgy, Mokos J6zsef, Fey Janos şi
Rauch Sândor. Expoziţia a demonstrat faptul că la Oradea exista deja o mişcare
a fotografilor amatori de un bun nivel. Curând după succesul acestei expoziţii,
fotograful Grilnfeld Sândor a fost ales conducător al Secţiei fotografice a Clubului
Turistic Bihor55 • În vara anului 193 7, sub acuzaţia că ar fi desfăşurat activitate
revizionistă, funcţionarea Clubului Turistic Bihor a fost interzisă, iar clubul
dizolvat 56 •
expoziţie

48

Gazeta, 1935, 16 martie, p. 8.
Turista Efet, 1935, nr. 1, p. 20; nr. 2, p. 41-42.
50
vezi Cornea 1999, p. 33, 35.
51
Despre activitatea acestuia vezi Cornea 2000, p. 332-333.
52
Turista Efet, 1935, nr. 5, p. 94-95.
5
J Ibidem, nr. 3-4, p. 74.
54
Ibidem, nr. 5, p. 94.
55
Ibidem, nr. 3-4, p. 70.
56
Egri 2002, p. 86-87.
49
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Clubul Turistic Bihor a avut mai multe filiale. Una dintre ele a fost cea din
Tileagd, condusă de Daday J6zsef (1901-1936), funcţionar la Societatea «La
Roche şi Darvas» care a practicat şi el fotografia turistică 57 •
O altă asociaţie turistică care a promovat şi fotografia a fost Societatea
Turiştilor Vulturii din Oradea, cu sediul în strada Aurel Lazăr nr. 14, în clădirea
Gimnaziului Reformat «Lorantjfy Zsuzsanna». Aceasta, care funcţionase din
1930 în cadrul secţiei turistice a N.S.E., apoi din 1931 ca o secţie a Clubului
Sportiv Înţelegerea [Egyetertes Sport Kor], s-a constituit ca asociaţie turistică
independentă la 1O noiembrie 1935 58 • Din comitetul de conducere făceau parte:
Erdelyi Ferenc ca preşedinte, iar ca vicepreşedinţi Szabo Lajos - pastor reformat,
Ioan Buta - profesor şi Beres Karoly - proprietar de tipografie. Profesorul Ioan
Buta a fost vicepreşedinte, apoi copreşedinte al asociaţiei în anii 1935-1937.
Societatea Vulturii a avut şi ea o secţie foto, condusă de artistul grafician
Radvanyi Roman Karoly 59 • Din conducere mai făceau parte fotograful
profesionist Major Gyorgy şi căpitanul de poliţie Ioan Borza. În aprilie 193 7
şef al secţiei foto a fost ales Gyenge Istvan, ceasornicar-bijutier şi cunoscut
fotograf amator60 • În cadrul secţiei mai activau: tipograful Beres Karoly, Czina
Lajos, Fey Janos, Gyenge Istvan. Prima manifestare publică a secţiei foto a
Societăţii Vulturii a fost participarea la expoziţia-concurs pe ţară a fotografilor
amatori care a avut loc la Târgu-Mureş la sfârşitul anului 1935. La această
expoziţie a fost prezentă întreaga secţie, în total 11 persoane care au expus
45 de fotografii 61 şi au obţinut 9 premii. Printre proiectele secţiei foto a acestei
asociaţii turistice se aflau organizarea de cursuri teoretice de fotografie pentru
amatori 62 , precum şi a unei expoziţii-concurs pe ţară a fotografilor amatori la
Oradea în toamna anului 193663 •
Acest ultim ambiţios proiect a fost pus în practică la sfârşitul lunii noiembrie
1936 64 • La expoziţie au participat fotografi din Oradea, Vaşcău, Cluj, Reşiţa,
Seini. Juriul, avându-l ca preşedinte pe inginerul şef al municipiului Oradea Iuliu Savu, era alcătuit din: pictorul Barat Marie, Erdelyi Ferenc - funcţionar
superior P.T.T., .pictorul Nicolae Irimie, Kovacs J6zsef - consilier episcopal
reformat, Kiss Lajos - ziarist şi Major Gyorgy - fotograf profesionist65 •

Daday 1999, p. I OI. În proprietatea urmaşilor se găsesc mai multe fotografii cu tematică turistică
realizate de acesta.
5
K Ibidem, p. 47-48, 51.
59
Reproduceri după fotografiile sale pot fi văzute în Turista Efet, 1936, nr. 6. Pentru amănunte biografice
vezi Sarea 1999 .
.., ANDJB,/ond Tribunal, Reg.p.j., poz. 153, 182.
61
Turista Efet, 1935, nr. 11-12, p. 206-207.
62
Turista Efet, 1936, nr. I, p. 22.
6
' Ibidem, nr. 2-3, p. 36.
64
Catalogul 1936, pagina de titlu.
65
Ibidem, p. I.
57
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Fotografia turistică a ocupat primele două secţiuni ale expoziţiei. Dintre
bihoreni au participat: cpt. Ioan Şuţu (premiul I cu diplomă şi plachetă de aur),
Radvanyi Roman Karoly (diplomă şi plachetă de aur), Kozepessy Laszlo, Beres
Karoly, Czina Lajos, Karacsonyi Janos şi Fey Janos. Premii de încurajare au
primit orădenii: Morvay Andras, Gyenge Istvan, Rozsa Gyorgy şi Szekely
Lydia 66 • Alţi participanţi la secţia fotografie turistică au fost Honig Laszlo
(remarcăm de la acesta un titlu de fotografie incitant - Acesta e turismul!),
Mocsary Sandor, Zay Albert, Szathmary Ferenc, Nagy Gyula, Dobozy Andor
şi Somogyi Sandor, toţi din Oradea, precum şi Kovrig Gyula din Vaşcău,
Csizmadia Bela şi Kemeny Arthur din Salonta. Imaginile expuse la secţia
fotografie turistică atât de către cei premiaţi cât şi de ceilalţi participanţi se
referă la zone tradiţionale pentru turismul bihorean: Valea Crişului Pietros cu
afluenţii săi (Valea Galbena, Piatra Bulzului); zona Băiţa (Poarta Bihorului,
Fânaţe); Valea Arieşului (Scărişoara); Vârful Custuri -Stâna de Vale - Valea Iadului;
Valea Drăganului (Moara Dracului); Peştera Meziad şi Remetea; Muntele Găina;
Izvoarele Someşului Cald (Cetăţile Rădesei) etc. Pe lângă acestea, mai figurează
fotografii realizate în alte părţi ale ţării - în Carpaţii Orientali (Pasul Bicaz,
împrejurimile Lacului Ghilcoş), în Munţii Făgăraşului, pe litoralul românesc şi
câteva chiar în străinătate (Wienerwald, Budapesta) 67 • Expoziţia din 1936
rămâne o realizare importantă a Societăţii Vulturii. La 5 mai 1938, secţia foto a
deschis din nou o expoziţie de fotografie artistică, în incinta palatului Bazar
din Oradea68 •
O altă asociaţie turistică în interiorul căreia s-a practicat fotografia turistică
a fost Asociaţia Amicii Naturii69• Profesorul Damaschin Ioanovici, cunoscut
fotograf amator, era, în 1936, membru în comitetul ei de conducere.
În perioada interbelică a funcţionat o asociaţie turistică şi la Beiuş. Este
vorba de Clubul sportiv şi turistic Aurora, primul club turistic din Beiuş, organizat
de profesorul Ioan Buşiţia. În 1925 Clubul Aurora a fuzionat cu Turing Clubul
Român devenind filială a acestuia sub denumirea de Subsecţia «Stâna de
Vale» 70 • Preşedinte a rămas în continuare Ioan Buşiţia. Până la ora aceasta nu
am găsit nici o menţiune documentară concretă despre practicarea în mod
organizat a fotografiei turistice în cadrul acestui club. Nu ştim exact nici dacă
Ioan Buşiţia, pictor cunoscut, a practicat sau nu şi fotografia turistică.
Secţiile foto ale asociaţiilor turistice orădene au colaborat cu secţii similare
ale unor asociaţii turistice din alte oraşe ardelene. Astfel, orădenii au participat
în noiembrie 1937 la o expoziţie-concurs a fotografilor amatori organizată de

•• Catalogul 1936, p. 3-4.
1
Ibidem, p. I 0-17.
•K N.G. V, 1938, 5 mai, p. 8. Expoziţia a fost deschisă de preşedintele Societăţii Vulturii, Szathmâri.
•• ANO,fond Tribunal, Reg.p.j., poz. 159.
7
n Crăciun 2003, p. 71.

•
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secţia

foto a Societăţii Sportive şi Culturale «Echo» din Cluj7 1• Fotografie
turistică au expus cu acest prilej Gri.infeld Sândor (Malul Crişului), Erdelyi Ferenc
(Cheile Turzii, Tunelul de la Vadu Crişului, Păstrăvăria de la Finiş), Roskopf
Bela (Lacul Roşu), Andrei Markovits (Paris), Beres Kâroly (Pasul Bicaz, Vedere
pe Criş, Lacul Mogyor6s şi Lacul Negru de la Sovata), Nicolae Honig (Cheile
Turzii), Iosif Fein (Golf la mare, Podul Elisabeta, Expoziţia internaţională de la
Paris, Peştera Meziad).
Secţii de turism şi-au organizat şi unele asociaţii profesionale, cum era
Asociaţia Comercianţilor Români din Oradea, a cărei secţie turistică întemeiată
la 23 mai 1937 72 organiza excursii pe diferite trasee în zona montană. Putem
presupune, logic, că şi membrii acestei secţii au practicat fotografia turistică,
dar deocamdată nu avem nici o susţinere documentară pentru aceasta.
Concluzii. Adevăraţii turişti-fotografi nu s-au recrutat din categoria
fotografilor amatori «de duminică», ci din categoria celor care au practicat
fotografia în mod sistematic şi constant, tinzând către fotografia artistică.
Fotografia turistică de la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20 cerea
din partea fotografului calităţi deosebite, mai ales un simţ deosebit al spaţiului.
Îndeosebi în perioada interbelică, asociaţiile turistice au polarizat în jurul
lor tot ce era mai valoros din mişcarea fotografilor amatori din Bihor. Desigur,
fotografia turistică a constituit în primul rând apanajul mişcării de amatori, dar
trebuie subliniat în acelaşi timp şi aportul unei serii de fotografi profesionişti
grupaţi în jurul unor ateliere fotografice, fotografi care au devenit adevăraţi
catalizatori ai mişcării fotografilor amatori, stimulând şi ramura fotografiei
turistice. Avem în vedere în primul rând grupul de fotografi tineri (Griinfeld
Sândor, Major Gyorgy) de la firma Foto, dar şi pe Szabo Denes jr. şi Molnâr
Jeno, aceştia din urmă devenind adevăraţi mentori ai mişcării fotografiei turistice
locale. Atelierele profesioniste prospere, cum era firma Foto 13 , au sponsorizat
în permanenţă manifestările expoziţionale ale asociaţiilor turistice, oferind atât
bani cât şi aparatură şi materiale foto.
După cum am văzut mai sus, turiştii - fotografi amatori erau oameni foarte
diferiţi ca profesie, orizont intelectual şi statut social. Doi dintre fraţii Mokos,
de pildă, Kâlmân şi Imre, lucrau într-o cunoscută boiangerie din Oradea a fratelui
Sândor 74 . Klein Zoltân era ucenic blănar75 . Alţii erau, după cum am văzut,
funcţionari, profesori, militari etc. Pe toţi i-au unit însă două pasiuni, cea pentru
turism şi cea pentru fotografie. Împărtăşirea în comun a acestora a făcut să se
estompeze diferenţele de educaţie, de stare materială sau de statut social. Pe
potecile traseelor turistice din Munţii Apuseni toţi erau doar turişti şi fotografi.
71

Catalogul 1937, p. 9, 11, 19.
N.G. V., 1937, 20 mai, p. 7.
n vezi de pildă Catalogul 1936, p. 2.
74
Daday 1999, p. I 02; Arhiva Primăriei Municipiului Oradea, Indexul patronilor cu ucenici, p. 325.
75
Klein 1999, p. 20.
72
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Trebuie să mai subliniem faptul că în organizarea unor drumeţii şi trasee
turistice nu s-a ţinut cont de apartenenţa la un anumit club turistic. Grupul se
constituia în funcţie de afinităţi, de simpatii, de interesul pentru un anumit traseu.
Pentru istoricul fotografiei turistice în Bihor două epoci ni se par a fi
definitorii: primii ani ai secolului 20 şi, mai târziu, perioada interbelică.
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DE L'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE TOURISTIQUE EN BIHOR

-ResumePour I'histoire de la photographie touristique en Bihor on distingue deux epoques
definitoires: Ies premieres annees du XX• siecle et, plus tard, l'entre-deux-guerres.
La photographie touristique fut surtout I'apanage du mouvement des photographes
amateurs, dont le nombre alia en croissant apres 1890.
Les images reproduites dans I' encyclopedie du comte de Bihor parue en 190 l sous la
redaction de Samu Borovszky comptent parmi Ies premieres photographies touristiques
du Bihor.
Dans Ies premieres annees du XX• siecle, le pionnier de la photographie touristique en
Bihor fut Gyula Czârân qui deploya une activite meritoire de recherche, amenagement et
marquage des trajets touristiques dans Ies Monts Bihor, dans la region de Stâna de Vale,
Lunca, Băiţa, dans la vallee du Sighiştel et aussi aVadu Crişului. II effectua des recherches
dans la grotte de Meziad des 1880. En tant que photographe amateur, Czârân realisa nombre
de photographies d'une tres bonne qualite. A Ia meme epoque, a cote de Gyula Czărân,
deux autres photographes amateurs, lies de par leur profession a la region montagneuse,
nous laisserent de vraies photographies-document dont une partie est encore conservee
dans des collections privees. II s'agit de Gyula Szâdeczky - geologue et de Bela Ruzitska
- chimiste, tous Ies deux professeurs a l'Universite de Cluj. Leurs photographies sont
aujourd'hui considerees comme uniques du point de vue documentaire et absolument
remarquables du point de vue technique et artistique.
La diffusion de la photographie touristique au debut du XX• siecle fut egalement
possible grâce a la connaissance de la technique de la photographie par des couches de
plus en plus larges de la population, en commen~ant par Ies eleves. II y eut dans quelques
ecoles d'Oradea la preoccupation expresse pour l'instruction des eleves en cette direction.
C'est entre Ies deux guerres que l'on rencontre le plus grand nombre d'amateurs
passionnes de la photographie touristique. Les vrais touristes-photographes n'etaient pas
recrutes de la categorie des photographes amateurs «du dimanche», mais de ceux qui ont
pratique systematiquement et constamment la photographie, ayant comme but la
photographie artistique. A cette epoque, le tourisme, en tant que sport et agrement, est
devenu de plus en plus facile a pratiquer, gagnant de nombreux adeptes meme parmi Ies
ouvriers; d'autre part, la photographie est devenue, du point de vue technique et financier,
beaucoup plus accessible qu'aux epoques anterieures.
Pour l'entre-deux-guerres, une importante source pour l'etude de l'histoire de la
photographie touristique en Bihor est la revue Biharorszag [Pays de Bihor] parue aOradea
entre 1929 et 1933 et continuee par Turista Elet [ Vie Touristique] entre 1934 et 1936.
Nombre de photographes professionnels ont ete impliques egalement dans le
mouvement touristique. Ceux-ci sont devenus de vrais catalyseurs, en stimulant cette
branche de la photographie. On remarque tout d'abord le groupe de jeunes photographes
de I'atelier Foto (Sândor Griinfeld, Gyorgy Major), mais aussi Denes Szabo junior et Jeno
Molnâr, qui sont devenus de vraies locomotives du mouvement de Ia photographie
touristique locale. Parmi Ies photographes amateurs on compte des touristes passionnes,
tels que Ies freres Mokos, Janos Fey, Sândor Rauch et Vidor Pecsy.
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Entre Ies deux guerres, la photographie touristique a commence a etre pratiquee de
maniere organisee. Les associations touristiques ont polari se tout ce qu 'ii y avait de meilleur
dans le mouvement des photographes amateurs de Bihor. D'autre part, Ies ateliers
professionnels prosperes -Amat-foto,Angelo, Central Foto - ont sponsorise en permanence
Ies manifestations expositionnelles des associations touristiques, en offrant tant de l'argent
que des appareils et du materiei photo et en pratiquant des reductions de prix pour Ies
membres des associations touristiques. Les premieres sections photographiques sont
apparues a l'interieur des sections touristiques des associations sportives. Ainsi s'est
constituee en fevrier 1930 lasectionphoto de !'Association Sportive d'Oradea. En 1932,
la section touristique (qui existait depuis 1929) de cette association sportive s 'est constituee
en association independante - le Club Touristique de Bihor. Quelques touristesphotographes tres actifs se sont imediatement groupes autour de ce club qui oeuvrait pour
la promotion et la connaissance surtout des Monts Bihor et des grottes appartenant au
departement de Bihor. En 1934 fut fondee la section photo de cette association. Sa premiere
action importante fut l'organisation d'un laboratoire photo, suivie en mars 1935 d'une
exposition des photographes amateurs d'Oradea.
Une autre association touristique a promouvoir la photographie fut !'Association de
Touristes Ies Aigles. Celle-ci eut aussi une section photo, dirigee par !'artiste graphiste
Roman Karoly Radvănyi et plus tard par Istvan Gyenge, horloger-joaillier et photographe
amateur bien connu. La premiere manifestation publique de cette section photo fut sa
participation a une exposition-concours nationale des photographes amateurs qui eut lieu
a Târgu-Mureş fin 1935. L'annee suivante, la section photo organisa elle-meme une
exposition-concours nationale a Oradea. La photographie touristique occupa Ies deux
premieres sections de I' exposition, presentant des photos d' endroits touristiques
traditionnels de Bihor. En 1938, la section photo ouvrit une nouvelle exposition de
photographie artistique.
Une autre association touristique - !'Association Ies Amis de la Nature pratiqua elle
aussi la photographie touristique.
Les sections photo des associations touristiques d'Oradea ont collabore avec des
sections de meme vocation des autres villes de la Transylvanie. Ainsi, Ies photographes
d'Oradea participerent-ils en 1937 a une exposition-concours des photographes amateurs
organisee par la section photo de la Societe Sportive et Culturelle Echo de Cluj.
L'organisation de randonnees et de trajets touristiques se fit sans tenir compte de
l'appartenance aun certain club touristique. Les groupes se constituaient selon des affinites,
des sympathies, de I' interet des uns et des autres pour une route precise. Les touristesphotographes amateurs etaient des gens tres differents du point de vue professionnel,
intellectuel et social. Le fait de partager la meme passion etait de nature a attenuer Ies
differences d'education, de confort materiei ou de position sociale. Sur Ies chemins de
randonnee des Monts Bihor ils n'etaient plus que des touristes et des photographes.
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Din istoricu/fotografiei turistice în Bihor
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