RESTITUTIO

UN TEXT SEMNAT .JOZSEF BIR(), CU PRIVIRE LA
ISTORIA MUZEULUI ORĂDEAN ŞI A "SOCIETĂŢII
DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE AJUDEŢULUI/COMITATULUI
BIHOR ŞI A ORAŞULUI ORADEA"
VASILE SARCA

Sub genericul de mai sus, anuarul muzeului orădean îşi deschide paginile
în faţa unor traduceri din texte notorii, redactate iniţial în alte limbi decât cea română.
dar care privesc istoria şi cultura oraşului. Sunt vizate, în general, textele unor
cunoscuţi monografi şi istorici de artă ai urbei, utilizate şi până în prezent, dar care
nu au văzut lumina tiparului în traducere.
Scopul este acela, în primul rând, de a facilita accesul la informaţie. al celor
ce vor să studieze şi să cunoască bogatul trecut al aşezării de pe Crişul Repede. Se
urmăreşte apoi, eliminarea eventualelor erori posibile, ivite ca urmare a necunoaşterii
unei limbi străine, a slabei cunoaşteri a acesteia ori de o traducere făcută în mod
neprofesional. Este cunoscut îndeobşte dictonul „tradullore, tradiflore" (traducător,
trădător). Şansa de a comite greşeli pe parcursul traducerii unui text este iminentă.
Cu atât mai mult, în cazul unor limbi de mică circulaţie, cum este şi cazul limbii
maghiare.
Suntem, azi, moştenitorii unei Europe, zguduite pe parcursul veacurilor
trecute de mari cataclisme economice, politice şi sociale, dar, pare-se să fi înţeles
într-un final, că important este să preţuim ceea ce ne uneşte şi nu ceea ce ne desparte.
Animozităţile care au măcinat relaţiile dintre state, atât cele mari cât şi cele mici,
par a fi pe cale de aplanare. Tocmai din acest motiv este necesară cunoaşterea
reciprocă a valorilor, prezente şi trecute, a fiecăruia dintre noi. La nivel individual
s-a întreprins deja câte ceva; la nivel statal, comisii de istorie se străduiesc să pună
de acord lucrurile. Rezultatul nu poate fi decât unul singur, cel al beneficiului bisau multilateral al celor implicaţi.
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Iniţiativa noastră debutează

prin publicarea unui text în traducere, din limba
în limba română, care tratează istoricul muzeului orădean, între anii 1872
şi 1935, text ieşit de sub pana unui valoros istoric de artă orădean, a lui Jozsef Biro.
În condiţiile de azi ale muzeului, considerăm că transmiterea unei astfel de informaţii,
este mai mult decât utilă.
În traducerea amintită, ţinând cont de faptul că, limba maghiară, în care a
fost conceput şi scris studiul, este una modernă, dar care, pentru coloratura epocii
face apel, uneori. la termeni arhaici. Textul este dens, uneori eliptic, fără
corespondenţă în limba română. În consecinţă, spre a respecta conţinutul, în traducere
s-a ţinut cont atât de spiritul literei cât şi de cel al logicii textului.
maghiară

ISTORICUL MUZEULUI (SOClET ĂŢII DE ARI IEOLOGIE ŞI ISTORIE A
JUDEŢULUI /COMITATULUI BIHOR ŞI A ORAŞULUI ORADEA- n. a)
de dr. Jozsef Biro
- traducere din limba maghiară 1 În deceniile care au urmat înţelegerii, în epoca fericită de aur a Ungariei
istorice, când accede viaţa comunitară, conştiinţa naţională şi se consolidează ştiinţele
istorice, acestea toate împreună. au acţionat asupra constituirii unor societăţi de
arheologie şi istorie~. Aceşti embrioni ai cercetărilor parţiale cu caracter local, în
marea lor majoritate au luat naştere din iniţiative sociale, la fel precum, la începutul
secolului, însăşi Acadcmia 3 • Asupra monumentelor artistice ecleziastice, aflate sub
tutela preoţimii, a vechilor moşteniri de familii, a lăzilor pline de înscrisuri
îngălbenite, s-au aplecat, trudind umăr la umăr, marea nobilime şi aşa numita
categorie socială gentry, burghezia orăşenească aflată pe calea îmbogăţirii şi a
instruirii, ca prin efort comun să adune la un loc relicvele şi contribuţiile istorice ce
priveau trecutul unor comitate 4 •
1
Bir6 J(Jzscf. ,./\ m(1zcum tortenetc•· ( ..Istoria muzeului"") în Bihor-Biharmegyc. Oradca-Nagyvărad
kulturtortenete es oregdiăkjainak emlekkonyve ( Istoria culturală a judeţului Bihor şi a oraşului Oradea
şi albumul vechilor absolvenţi de liceu). Oradea, Editura Tipogralia Sonnefeld Adolf, 1933-1937,
p.204-208
'Kiegyezes, lb. magh.= in/elegere. termen prin care istoriografia maghiară. desemnează actul de la
1867. în urma căruia Ungaria. componentă a Imperiului habsburgic, profitând de slăbirea Austriei.
în urma unor răt.boaie cu mari puteri europene. pentru un rol dominant în Europa. formează o uniune
personală cu Viena. fapt consemnat de istoriografic sub numele de Imperiul /\ustro-1 lngar (n. tr.)
'Academia de Ştiinţe a Ungariei (n. tr. ).
• Categoric socială genii")'. termen cu care era desemnată. uneori cu o tentă de umor. burghezia
orăşenească. Termenul este de origine engleză şi desemna. în trecut. la origine, pc membrii înaltei
societăţi. Cuvântul derivă din latinescul gentis care înseamnă neam. familie (n. tr.).
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Atmosfera spirituală a judeţului Bihor şi oraşului Oradea, nu a fost cea mai
propice, în anii '70, în cc îi priveşte pe arheologi 5 • Pe cât de mare şi strălucitor a fost
trecutul cu care se poate lăuda oraşul, pe atât de puţine monumente arhitectonice sau păstrat spre aducerea aminte a locuitorilor băştinaşi şi a străinilor peregrini printre
ziduri, despre acestea.
L-a data respectivă Oradea era un oraş nou, un centru industrial şi comercial
înfloritor, cu biserici şi case a căror patină istorică priveau în urmă, cel mult până la
începutul veacului al XVIII-iea. Barocul şi azi ne este mult prea viu apropiat, necum
la nivelul anilor '70 când, catedrala de I 00 de ani şi palatul episcopal, treceau încă
în rândurile spectaculozităţilor. Unde era pe atunci, goticul strălucitor şi fastuos al
oraşului medieval, precum şi catedrala Sfântului Ladislau, la fel ca şi toate celelalte
biserici?! Turcul a distrus tot în secolul al XVII-iea, a brăzdat de-a lungul Bihorului,
distrugând cu predilecţie reşedinţele umaniste ilustre ale episcopilor". În cuvântul
său de inaugurare a muzeului, Vilmos Frakn6i remarca trist faptul că: "bisericile,
mănăstirile, palatele, la fel ca şi comorile ştiinţei, a artelor şi a produselor
manufacturiere, ce decorau şi incadrau Oradea, au dispărut fără urmă. Jar cele
puţine, care au mai rămas, sunt Împrăştiate prin toate colţurile lumii. osuarul (racla)
Sfântului Ladislau se află la Gyor. cârja episcopală a prelatului Perenyi. la Nyitva.
manuscrisele lui .Janos Vitez la Viena, Munchen, Constantinopol . ... 1 ". În
exclusivitate, după conturarea imaginii noului oraş, o veche cetate, aşezată limitrof,
cu bastioane şi un şanţ, aflate în dărăpănare, mai ilustrau istoria. Amintiri ale unor
războaie, din vremuri trecute, într-o epocă realmente îmbibată de adevăratul spirit
al păcii ... 8 • *
Carenţele acelui trecut încă viu, au fost compensate de însufleţitul entuziasm
lipsit de egoism al bihorenilor. Dimensiunea naţională a mişcării i-a cooptat, în
'Anii '70 ai sec. al XIX-iea, articolul se scrie în I 935, astfel că, în continuare, pe toată înlinderea
textului, până la sfârşit, trimiterea cronologică se va face în raport cu acest an (n. tr.).
6
În scrierea istorică maghiară se practică numirea uncia din părtilc aflate în conflict, prin forma la
singular.
7
S-au enumerat pcrsonalitiili ecleziastice medievale care au avut un rol însemnat în viaţa oraşului şi
a bisericii catolice orădene.
• Liviu Borcea., Agonia.Oradea 1919, Bucureşti. Editura societăţii Tcmpus. 1995. p. I 11; Liviu Borcea
citând ziarul Nagyrarad, arată atitudinea rabinului şef al Oradiei, Fuchs Benjamin, care. în calitate
de participant la Congresul Mondial al Evreilor de la Ziirich, într-un discurs de o oră, a cerut cu
insistenţă păstrarea Ungariei în forma sa milenară. Printre altele motiva cu următoarele ..... !'./e-am
contopit total c11 c11lt11rn maghiară şi sângele ne-a rnrs împreună pe câmpiile de hlitaie CIi sî11gele
lor ... "; La data redactării textului, anul 1935, autorul, J6zscf Rir6, refuză să intuiască războiul ce
urma să vină, atrocităţilor căruia el însuşi i-a căzut victimă.
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primul rând, pe tineri. La piatra de temelie a muzeului bihorean, cele mai multe
merite revin membrilor familiei Gyal6kay În vara anului 1871, Lajos Gya16kay senior, preşedintele de mai târziu al tribunalului, a iniţiat, în cadrul unei adunări, la
nivelul judeţului, inaugurarea unei mişcări, cu caracter comunitar, în scopul
organizării unei societăţi de arheologie şi istoric. Cu transpunerea în practică a
iniţiativei deja acceptate, susţinută cu eficienţă, în şedinţa din 17 noiembrie 1871, a
fost însărcinată comisia constituită în acest scop care, cu sprijinul lui Lajos Gyal6kay
- junior, a întocmit regulile de bază (statutul) şi listele de subscripţie. Un număr de
124 de persoane, formând elita judeţului, şi-au exprimat dorinţa de a se număra
printre membri; arhiva muzeului păstrează şi azi, cu pioşenie, colile îngălbenite cu
subscripţiile, în care sunt nominalizaţi primii membrii şi bănu\ii <laţi <le ei. Adunarea
de constituire a Societăţii de arheologie şi istorie a judeţului Bihor, desfăşurată
după aprobarea statutului, a avut loc la 28 august, într-un cadru festiv. Fotoliul
prezidenţial a fost ocupat de către baronul J6zsef D6ry, prim comite, în timp ce,
funcţia de vicepreşedinte, i-a revenit lui Lajos Gyal6kay - senior. Pe posturile de
secretar şi cel de custode. au fost numiţi doi preoţi. profesori premonstratenşi:
Adorjan Barlangy şi Peter Csepl6 9 •
În scurt timp demarează şi acţiunea de colectare a materialului muzeal. În
maniera acelor timpuri, Floris R6mer consemna: ,, ... aici, pe acest teren care, până

acum epata prin ariditatea sa, a luat naştere o colecţie arheologică şi numismatică,
arhivistică şi bihliofilă, demnă de admirat şi care, mărturisea. de ce era capabilă
să doneze, inclusiv cu preţul sacrţficiilor nobila comunitate a unui judeţ, spre
revitalizarea vlăstarelor.funcţionale În propriul sediu... "
Primul muzeu s-a deschis într-o sală, cu vederea spre două străzi, pusă la
dispoziţie de către prefectură 1°. Mobilierul a fost confecţionat pe cheltuiala lui Karoly
Kruszper Des Echerolles. Micul muzeu, în scurt timp, devine neîncăpător, rolul
preponderent, în dotarea sa cu obiecte, revenind lui Lajos Gyal6kay şi neobositului
cercetător istoric Sandor Boloni -junior, sufletişti apostoli peregrini ai muzeului
bihorean.
9
În text se menţionează funcţia de ,mize1111101: cuvânt care mot â mot se traduce prin paznic de m11ze11
dar care în contextul lucrării desemnează de fapt funcţia de custode.
10
Letiţia Roşu, ..Istoricul primului edificiu stabil a muzeului orildcan". în Centenar muzeal orădean,
Oradea. 1972. p. 83. Autoarea, care utilizează printre altele ~i acest text. aminteşte de existenţa. de la
începui, a două încăperi. Textul de fa\ă indică o singură încăpere, cu deschidere spre doua străzi,
probabil încăperea din colţul clădirii prefecturii, cea cu privire spre intersecţia străzilor Andrei Şaguna
cu Parcul Traian. Mai târziu, realmente şi textul de mai sus aminteşte de existenţa a două săli muzeale
în incinta aceleiaşi clădiri.
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Tânăra societate a organizat şi o expoziţie în sala mică a prefecturii, între 24
decembrie I 872 şi 2 ianuarie 1973. Erau expuse: colecţii de imagini ale lui Lajos
Mczey, antichităţile pompei-ene ale lui Tivadar L6nyai, iar familiile Echerolles,
Klobusitzky şi Gerliczy şi-au împrumutat propriile bijuterii vechi. Sub impulsul
expoziţiei. arheologia, până atunci destul de desconsiderată şi necunoscută în Bihor,
si-a atras mulţi simpatizanţi, curioşi şi adepţi.
În unna plecării lui Adorjăn Barlangy, devine secretar Lajos Gyal6kay junior care, din însărcinarea comitatului a iniţiat tipărirea unui buletin al societăţii,
cu denumirea de "Regeszeti es Tortenelmi Kozlemenyek"(,,Buletine arheologice şi
istorice"). Un an mai târziu, în februarie 1876, acea publicaţie, promiţătoare de
mari speranţe, ajunsă la numerele 9-10, şi-a sistat apariţia, în unna apatiei şi a lipsei
de participare manifestată de public. În 1877 însă, soseşte la Oradea Floris Ferenc
R6mer, marele maestru de renume european al arheologiei ungare şi practician
deosebit în epocă, al acestei îndeletniciri. Neaşteptat de repede s-a integrat în
activităţile societăţii şi sub impulsul acţiunilor sale, societatea a decis ca, în primăvara
lui 1878 să organizeze o nouă expoziţie (a doua la rând - n. tr), de importanţă
naţională. Organizarea acesteia a reuşit; prefectura i-a concesionat spaţii, societăţile
ecleziastice şi ale marii aristocraţii şi-au împrumutat tezaurele. Cu ocazia vernisajului
desfăşurat la 21 aprilie 1878 s-au ţinut şi lecturi publice. Venitul net încasat cu
expoziţia a depăşit 500 de florini.
Cu toate că, în faţa societăţii de arheologie s-au deschis perspective strălucite,
curios rămâne faptul că expoziţia a avut drept consecinţă regresul şi nu evoluţia
instituţiei. Marea parte a membrilor au părăsit asociaţia, iar tânărul Gyal6kay s-a
mutat în provincie. Prefectura Bihor şi-a retras concesia făcută către muzeu, constând
în cele două săli expoziţionale, astfel încât societatea a fost văduvită de un spaţiu în
care să-şi etaleze colecţiile. În cele din urmă Societatea economică judeţeană din
compasiune faţă de arheologi, le-a cedat acestora un spaţiu de depozitare, într-o
casă situată la marginea oraşului, în zona numită „grădina cu fragi/frăgari/duzi" (n.
tr.). Aici a lâncezit societatea, vreme de şase ani, în condiţii financiare precare,
deoarece nici nu intra în discuţie ca piesele colecţiei, sporite între timp la numărul
de 4737, să facă obiectul unei expuneri demne, sau măcar ca, publicul orădean să o
vizioneze în mod consecvent la periferia oraşului.
Decăderea neaşteptată a muzeului şi jalnica lâncezire a societăţii, i-a întristat
profund pc baronul J6zsef Dory şi pe Floris R6mer. Au întrezărit faptul că, nu numai
indiferenţa şi lipsa spiritului de sacrificiu al publicului stau la baza tuturor
neajunsurilor, ci şi comoditatea conducerii. Fără investiţii de ordin spiritual şi fără
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agitatori însufleţiţi. nicicând nimic nu a fost posibil, aşa că, în primul rând aici se
impunea un ajutor. Lui R6mer îi revine sarcina, de a sparge indiferenţa glaciară. În
cadrul adunării generale din anul 1885 s-a decis intensificarea preocupărilor. Baronul
Dory devine preşedinte de onoare, Floris R6mer preşedinte titular, în funcţia de
secretar este ales Mărton Hegyesi, istoricul de mare talent, iar funcţia de custode îi
revine lui Săndor Boloni- junior. Vicepreşedinte rămâne pe mai departe Lajos
Gyal6kay.
La congresul naţional de arheologie de la Pesta (din anul 1876 n. tr.),
societatea orădeană este reprezentată de o delegaţie. Pe plan local, în interesul
muzeului, se închiriază, în centrul oraşului, pe fosta stradă Apăca (azi Moscovei,
casă neidentificată - n.tr.). în casa Ferenc T6th, două încăperi elegante. Instalarea,
în noua locaţie. s-a făcut cu mult sârg, după care au fost alese şi ajutoarele custozilor
muzeului; Kălmăn Riman6czy a donat o valoroasă descoperire de piese din argint.
Numărul abonamentelor făcut de societate la publicaţia „lnfonnatorul arheologic",
se ridica la acea dată, la SO exemplare. Vechile familii bihorene: Frâter, Baranyai,
Nadănyi s-au arătat şi ele dispuse să-şi încredinţeze societăţii arhivele familiare. În
anul 1886 a fost organizată o nouă expoziţie strălucitoare (a treia la număr-n. tr), a
cărei deschidere a avut loc la 14 iunie, printr-o înălţătoare cuvântare rostită de
preşedintele Ramer. În acest timp, soseşte în oraş, venind de la Banska Bystrica, în
calitate de păstor principal, Arnold (Stummer-n. tr) lpolyi, nemuritorul deschizător
de drumuri al istoriei artelor din Ungaria şi al salvgardării patrimoniului. Episcopul
lpolyi, spre marea durere a comunităţii, a decedat prematur, locul său fiind ocupat,
în 1887, de către episcopul Lorinc Schlauch, marele cardinal de mai târziu. Ambilor
mari principi ai bisericii, le-a revenit, prin activitatea lor, un mare şi memorabil rol
în istoria muzeului 11• Aici îndeplinea la acea vreme, funcţia de director de seminar,
Bela Czobor, istoricul ecleziast, de mare renume, de la sfârşitul secolului trecut,
referent al Comisiei Naţionale a Monumentelor (din Ungaria n. tr.). Aceste
circumstanţe de ordin pcrsunal, au jucat un rol important în faptul că, la sfârşitul
anilor '80, societatea de istorie putea privi cu mari speranţe spre viitor. Sandor
Boloni putea consemna în raportul său achiziţionarea de noi piese pentru muzeu:

Atitudinea lui fozsef Hiro faţă de pozitia episcopului Schlauch este una lauJativă. În realitate,
acesta nici măcar nu a dorit constituirea unui muzeu creştin în cadrul episcopiei. ca atare. întreaga
Coleqie lpolyi. sosită la Oradea este depozitată într-un gimnaziu/liceu (în clădirea Mănăstirii
Fecioarelor Ursuline. azi Liceul .. Endre Ady"'). lnformatia este furnizata de Cscfalvi Pal în Ipolyi
Arnold a miigviijt6 (lpolyi Arnold colecţionarul de artă). din Nagyvărad tud6s piispiikei (Episcopii
savanţi ai Oradiei). Oradea. Comisia Partium. 2003. p. 74.
11
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794 în 1887 şi 675 în 1888. Printre membrii de onoare ai societăţii se disting:
principele moştenitor Jozset: Mihăly Hotvăth, Kalman Thaly, lmre Henszlmann,
Kăroly Szabo, precum şi ale unor orădeni; majoritatea membrilor fondatori fiind
reprezentată de aristocraţie şi de înalţii prelaţi ai bisericii. Din rândul membrilor
simpli făceau parte preoţii catolici, intelectualitatea avută evreiască şi fruntaşii locali
ai românilor, în egală măsură, cu micile comune şi cercurile de lectură, în înţelegere
reciprocă frăţească şi paşnică. În 1888 vede lumina tiparului primul „Anuar" al
societăţii, în redactarea secretarului Mărton Hegyesi. Articolele ştiinţifice poartă
semnăturile lui Lajos Gyalokay - senior, Floris Ramer şi Mărton Hegyesi. La
adunarea generală, ţinută în acel timp, este ales în funcţia de secretar dr. Janos
Karăcsonyi - junior, mândria de mai târziu a istoriografiei maghiare, în locul lui
Mărton Hegyesi care, tocmai demisionase.
Locaţia muzeului din str. Apâca, odată cu trecerea timpului, se dovedeşte a
fi neîncăpătoare, iar chiria consuma cea mai mare parte a veniturilor. Adunarea
generală a societăţii îşi dorea o clădire proprie şi mult mai impunătoare ca sediu,
astfel că, în adunarea ţinută la 28 decembrie 1888, s-a luat decizia să se solicite, de
la autorităţile legale ale oraşului, un teren adecvat pentru construirea unei clădiri
muzeale. Societatea a constituit în acest sens, un comitet, când, în primăvara anului
1889, se răspândeşte ştirea că, binecunoscuta colecţie a episcopului lpolyi, urmează
a fi adusă la Oradea. Această colecţie de artă, de o rară valoare, care a fost constituită
din: 521 de tablouri pictate în ulei, 26 de gobelinuri, 83 de covoare orientale, 77 de
piese de mobilier vechi, 219 piese de orfevrărie, 518 vase antice, precum şi din
numeroase alte genuri de relicve, avea menirea să îndeplinească un rol major în
istoria muzeului orădean.
Cererea înaintată primăriei, în scopul obţinerii terenului, a fost rcspinsă 1 ~.
Atunci conducerea muzeului s-a orientat spre Kălmim Tisza, fost prim ministru,
reprezentantul de atunci al oraşului, pentru sprijin, însă nici acest demers nu a avut
mai mult succes. Spre marea neşansă a cauzei, în primăvara lui 1889, Floris R6mer,
trece în lumea celor drepţi şi locul său este ocupat de Lajos Gyal6kay şi Janos
Karăcsonyi care, umăr la umăr, se situează în fruntea acţiunii. Gyalokay convoacă,
pentru 5 ianuarie 1890, o adunare, a cercului de intelectuali ai oraşului. Se constituie
şi un comitet de sprijin a cauzei. Iniţial se adresează diecezci , prin angajarea de a
expune în muzeul ce urmează a se construi, întreaga colecţie Ipolyi, în cazul în care
episcopul donează un teren corespunzător. În înţelepciunea sa, episcopul Lorinc
" Arhivele
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Arheologieşi

Bihor (în continuare A.N-0.J.Bh), fondul
Istorie, dos. 8/1889-1914, f. 1-2.
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Schlauch, evaluând marea importanţă culturală a ideii, a oferit societăţii terenul de
azi (cel din str. Muzeului nr. 2 - n. tr.), în calitate de persoană fizică, în proprietate
veşnică şi neînstrăinabilă. În adunarea generală, ţinută în anul 1890, se lecturează
statutul de bază. în forma sa nemodificatăD; de acum încolo, în sigla societăţii
figurea7.ă şi numele oraşului alături de cel al judeţului (Societate de Arheologie şi
Istorie a judeţului Bihor şi oraşului Oradea, n. tr.).
Între timp, terenul destinat construirii muzeului a fost transcris, prin
intermediul autorităţilor, pe numele societăţii, iar colectarea sumei necesare
cheltuielilor legate de construcţie devine problema cea mai arzătoare a acesteia.
Arhitecţii de seamă a oraşului sunt chemaţi să întocmească planuri adecvate;
proiectele participante la un concurs desfăşurat sub semnul anonimatului, au fost
supuse unei supervizări din partea societăţii, care se opreşte la cel semnat de arhitectul
Kălmăn Riman6czy, purtând motto-ul „lpolyi", pe care îl consideră a fi cel mai
adecvat.Acest proiect. prin intennedierea lui Frakn6i. este, după unele mici corecturi,
supervizat şi aprobat de către Ministerul Cultelor.
În cadrul adunării generale din anul 1891, cu prilejul alegerilor, Gyalokay
îl omagiază pe defunctul Floris Romcr. În funcţia de preşedinte este ales Vince
Bunyitay, istoricul de renume al diecezei. Restul funcţiilor sunt îndeplinite de către:
Gyalokay în calitate de vicepreşedinte, Karăcsonyi ca secretar, Săndor Bolăni junior. rămâne custode al colecţiei arheologice, Sândor Gâlbory, casier, după intrarea
lui Hegyesi în procuratură. Printre membrii adunării generale se regăsesc: istoricul
dr. Alajos Bozoky, profesor al Academiei de drept, canonicii Peter Csepl6 şi Sândor
Kotunovics, profesor premonstratens, Karoly Des Echerolles, Andor Nemeskey,
Ferenc Petrovich, Zsigmond Ritook, dr. Kâlmân Szemelyi, Iosif Vulcan, Mihâly
Mezey şi Lajos Winkler.
Se desfăşurau cu succes şi colectările de bani în vederea edificării muzeului.
Însuşi împăratul şi regele Franz Iosif I, a donat suma de 5347 florini şi 33 krăiţari,
prin renunţarea la dividendele ce-i reveneau din valoarea colecţiei, episcopul L6rinc
Schlauch şi capitlul de rit latin au donat, fiecare în parte, câte I OOO de florini,
episcopul unit cu Roma, Mihai Pavel donează 500 de florini, familiile Des Echerolles
şi Sandor Bolăni-senior donează fiecare câte 300 de florini, marele prepozit Janos
Racsck şi Casa Locală de economii şi Banca Comercială, donează fiecare câte 200

i;

Oupf1 părăsirea clădirii. în 1970, de către instituţia muzeală orădeană. autorităţile oraşului o cedează

către fosta Ca.wi a l'ionierilor. Club al copiilor. după 1989, care o deţine şi azi Între timp clădirea a

fost

intabulată

pc numele noului beneficiar.
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de florini. Persoane particulare au donat individual suma totală de 3 .200 de florini 14 •
Nu au rămas mai prejos nici reprezentanţii oraşului şi ai judeţului. În scurt timp,
societatea dispunea, în vederea construirii muzeului, de aproximativ 20.000 de florini,
o sumă considerabilă în acele vremuri.
În adunarea generală ţinută în anul 1892, în discursul său preşedinţial de
deschidere, de mare efect, Vince Bunyitay, schiţa dublul scop urmărit de societate:
înnobilarea gustului, pe de o parte şi pregătirea redactării istoriei judeţului. Cu acest
pril~j a lecturat studiul „Reprezentaţii teatrale şi de operă la Oradea în secolul
trecut" (al XVIII-iea - n. tr.). Sunt aleşi noii membrii de onoare, în persoanele
următorilor: (Mihai-n. tr) Pavel, contele Jeno Zichy, episcopul de Kosice Zsigmond
Bubics, pe Vi Imos Frakn6i, pe Karoly Des Echerolles şi Sandor Boloni. Custode al
muzeului devine Peter Cseplo. În anul 1893 se editează cel de-al treilea „Anuar" al
societăţii, în redactarea lui Janos Karacsonyi, un loc de frunte având amintitul studiu
al lui Vince Bunyitay.
În anii ce urmează, întreaga atenţie se concentrează asupra construirii noului
muzeu. La I 4 octombrie 1894 se semnează contractul cu arhitectul Kalman
Riman6czy 15 •
La I noiembrie 1895 se încheie lucrările la noua clădire a muzeului, situată
pe terenul aflat de acum în proprietatea societăţii, cheltuielile ridicându-de la 30. 704
florini şi 96 krăiţari 10 • În afara celor 20.000 de florini existenţi, societatea face un
împrumut de 12.000 de florini, pe care, pe parcursul timpului. i-a rambursat în
totalitate. Prin urmare, proprietar al întregului edificiu al muzeului, până în ziua de
azi, este Societatea de Arheologie şi Istorie, în calitate de persoană juridică.
În efortul de încheiere a construcţiei, a participat cu multă energie şi noul
preşedinte, comitele Laszlo Beothy, ministru al comerţului, de mai târziu şi consilier
1
• Franz Iosif I îndeplinea funcţiile de împărat al Austriei. rege al Ungariei şi mare principe al
Transilvaniei. Aceasta, intrând după 1867 în componcn\a Ungariei. titulatura de rege se extinde şi
asupra ei. Mihai Pavel episcopul român, unit cu Roma, este trecui, în ordine, al doilea după episcopul
romano-catolic Schlauch pc placa comemorativă din holul mare a primei clădiri proprii a muzeului.
11
A.N-D.J.Bh.fondul Societăţii ...• dus. 8/1889-1914, f. 8/ 12 - 8/24. cun\ine un contract de angajament.
datat 11 octombrie 1894. semnat de către Societatea de Arheologic şi Istorie pe de o parte şi arhitectul
Kâlmân Riman6czy, şi care stipulează. în 17 puncte. condiţiile construirii clădirii şi fixează drept
termen de predare ziua de 31 decembrie 11!95.
10
A.N-D.J.Bh.fond11/ Societăţii ...• dos. 8/ 1889-1914. f. 8/1 O - 17. con\inc un preconizat proiect de
cheltuieli, datând din 30 aprilie 1890, în valoare de 28.866 florini şi 80 de krăi\ari; lila 18-19 conţine
un bilant rectificat, punând data de 15 februarie 1891. care indică suma de 30. 704 florini şi 96 de
krăiţari; lila 8/25 con\ine o dare de scamă da1a1ă 25 ianuarie 1895. asupra sumei de 29.376 florini şi
3 krăitari; iar lila 29-31 conţine o a doua dare de scamă. din 13 mai 1895, care indică plata în plus
a sumei de 9.779 florini şi I krăiţar.
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de taină. În fine, în primăvara anului 1896, comisia de organizare a societăţii, transferă
şi depozitează ambele colecţii în sediul noului muzeu. Cu mare entuziasm oraşul sa pregătit de sărbătoarea inaugurală, care s-a desfăşurat la 27 iunie 1896. Ziua va
rămâne una memorabilă în viaţa Societăţii de Arheologie şi Istorie. Adunarea festivă
s-a deschis cu o misă solemnă, celebrată de cardinalul Schlauch, ţinută în catedrala
romano-catolică, după care, invitaţii s-au deplasat spre marea sală a palatului
episcopal, trecând printr-un rând fonnat de o gardă militară festivă. Cuvântul de
deschidere a fost rostit de către Laszlo Beothy, preşedintele societăţii care, cu
îndreptăţită mândrie, s-a referit la faptul că efortul depus în ultimele decenii nu a
fost zadarnic. Muzeul, atât de necesar pentru ştiinţele istorice şi arheologice, pentru
răspândirea cunoştinţelor necesare unei instrucţii colective, pentru înnobilarea
generală a gustului, s-a realizat „pentru că aproape nu existâ mijloace mai adecvate

pentru autoeducare decât colecţiile care, În mod vizual, Încântând, aproape pe
neobservate, ne procurâ acele cwwştinţe generale. care azi se pretind unui om
educat, dar care nu dispune de timpul necesar unei acumulâri consecvente şi
constante... "
După

cuvântarea rostită de prim comite, episcopul Vi Imos Frakn6i, în studiul
său pătrunzător, a amintit îndatoririle culturale ale muzeului. A făcut o trecere în
revistă a istoriei judeţului şi a oraşului şi a apreciat în mod călduros meritele deosebite
ale activităţii lui Arnold lpolyi în plan ştiinţific şi educaţional naţional. A unnat la
cuvânt neobositul cercetător al istoriei, Vince Bunyitay, care şi-a lecturat deosebita
comunicare intitulată „Cetatea Bihariei şi descălecatul''. Apoi, Janos Karâcsonyi,
pe atunci profesor la seminar, şi-a citit studiul asupra devenirii muzeului. Membrii
adunării de onoare, cei ai Academiei, ai Asociaţiei de Istorie, ai Societăţii Muzeului
Transilvaniei, în acompaniamentul reprezentanţilor diverselor corporaţii, s-au
îndreptat spre clădirea noului muzeu. Cei prezenţi aici, au beneficiat de ghidajul
tânărului custode al muzeului, omul de ştiinţă dr. Gyula Nemethy. Acesta, împreună
cu Gyula Kozepessy au fost autorii primului ghid al muzeului. Volumul de amintiri
al acestei adunări a fost întocmit de aceeaşi călăuză a expoziţiei, împreună cu
Karacsonyi şi a văzut lumina tiparului în acelaşi an.
Se încheiaseră lucrările de la intrarea susţinută de coloane a porţii muzeului,
în stil neorenascentist, dimpreună cu acoperişul-cupolă, ce se înălţa deasupra marelui
salon. La vremea respectivă au fost puse la dispoziţia expoziţiei muzeale, doar nouă
încăperi. În primele trei săli au intrat propriile colecţii ale Societăţii, iar în restul de
şase, precum şi în mareic salon, aşezat între ele, au fost etalate piesele aparţinătoare
colecţiei lpolyi. Trecerea dintre holul principal înspre marele salon se face printr-o
https://biblioteca-digitala.ro
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poartă frumos ornamentată în stil renascentist, executată la comanda şi pe cheltuiala
canonicului Bunyitay. Aspectul în care a fost organizată expoziţia permanentă (în
anul deschiderii muzeului n. tr.), de către Gyula Nemethy şi Gyula Kozepessy a
rămas neschimbat (vreme de I 5 ani n. tr.), până în I 91 I. Muzeul odată predat
destinaţiei, a stat sub semnul unei promiţătoare evoluţii. Un eveniment de importanţă
majoră l-a constituit depozitarea în muzeu a succesiunii testamentare a tânărului
Sandor Boloni, constând dintr-o bibliotecă şi o arhivă de familie, de mare valoare.
Muzeul s-a îmbogăţit în mod substanţial prin intrarea a peste 1300 de volume şi a
unor documente preţioase în informaţii. Atunci a fost ales pentru prima dată în
funcţia de bibliotecar Karoly Tarnay.
Organizarea colecţiei a fost o obligaţie permanentă. De remarcat că şi din
taxele de intrare s-au adunat 215 florini. Cel puţin 1500 de persoane au vizionat
noul muzeu în primul an, număr care va scădea, odată cu diminuarea interesului
publicului. Aceasta este soarta muzeelor orăşeneşti şi provinciale. În acel an 1897
se tipăreşte cel de-al treilea volum al ,.Anuarului" societăţii, cuprinzând studii semnate
de Janos Karăcsonyi, Adolf J. Zsăk şi Peter Cseplo.
În anul 1898, în mijlocul unui interes general, au fost expuse obiectele suvenir de cult, ale cardinalului Lorinc Scblaucb, dăruite cu ocazia misei solemne
de aur. Acum sunt aşezate în muzeu, pietrele sculptate, vestigii ale catedralei Sfântului
Ladislau, din cetate. La adunarea din 30 mai, Karacsonyi demisionează din postul
de secretar, în locul lui fiind ales fostul custode al muzeului, dr. Gyula Nemethy
.. ... căruia societatea noastră şi până În prezent Îi poate mulţumi atât de mult şi de
la care putem aştepta, În mod îndreptăţit, înflorirea asociaţiei ... ". El va lectura
atunci, biografia pictorului Otto Koroknyai şi va aprecia calităţile tabloului de mari
dimensiuni, expus în muzeu 17 •
Colecţiile sporesc neîncetat; în 1898 cu 139 de piese, care sunt înregistrate
cu sârg de Gyula Kozepessy. În anul 1899 moare Lajos Gyalokay, cel căruia îi
revin nenumărate merite. Locul său, în funcţia de vicepreşedinte, este ocupat de
către Janos Karăcsonyi, alături de Samuel Gălbory. În cadrul adunării generale,
Adolf J. Zsak şi Gyula Nemethy citesc studii. Vilmos Fraknoi, inspector general al
muzeelor şi al bibliotecilor, a fost un mare partizan şi susţinător al cauzei muzeului.

17

Amintitul tablou exerntat Je căire pictorul maghiar Olto Kuroknyai (0116 Truszt. 1856-1898) ~i
intitulat .. Matei Corvin în fala Vienei·· a fost executat la comanda cardinalului Schlauch. în vederea
serbărilor milenare. din 1896, şi a deschiderii noului muzeu. Este singura lucrare de mari dimensiuni
a pictorului. acesta liind specializat în lucrări de gen. În urma cererii de retrocedare din partea
Episcopiei romanu-catolice. tabloul a revenit acesteia.
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Sprijină săpăturile arheologice, pinacoteca şi biblioteca în dezvoltarea lor. Doar
dezinteresul publicului este ostentativ şi vizionarea muzeului a fost mai modestă
decât ar fi meritat. Colecţiile totuşi sporesc: cu 257 de piese în 1899, cu 448 în
1900 şi cu 793 în 190 I. În anul 1900 moare Peter Csepl6, directorul muzeului.
Mărton Hegyesi demisionează, noul procuror devine Geza Rito6k, mai apoi, pentru
o perioadă lungă de timp dr. Kălmăn Thury. În anul 1902 apare cel de-al patrulea
,.Anuar" în redactarea lui Gyula Ncmethy. Studii de înaltă ţinută, cu teme culese din
trecutul istoric al judeţului şi al oraşului, ies de sub pana lui Frakn6i, a lui Karăcsonyi,
a lui Păi T6th - Szabo şi Adolf J. Zsak.
Numărul pieselor din colecţie, odată cu trecerea timpului, sporesc de aşa
manieră încât, din cauza înghesuielii, etalarea acestora, conform unor criterii
profesionale, a devenit din ce în ce mai dificilă. Clădirea în sine, în permanenţă, a
fost ţinută în stare bună; episcopul Szmrccsănyi. pe propria cheltuială, amenajează
gardul bogat ornamentat, ce se deschidea spre drumul principal. Un incident regretabil
s-a petrecut în noaptea de 22 aprilie 1904 când, făptuitori necunoscuţi, au intrat prin
efracţie în clădirea muzeului şi au jefuit. din cele 40 de piese de orfevrărie, de preţ,
depozitate în marele salon; bijuterii din aur decorate cu pietre preţioase 1 K. Nicicând
făptuitorii nu au fost descoperiţi şi prinşi, siguranţa muzeului, în schimb, a fost
întărită. De atunci, paza clădirii a fost încredinţată lui Gyula Bartha, care până azi.
este administratorul credincios al muzeului.
Din 1902 Laszlo Beothy nu se mai afla în oraş. Samuel Gălbory era deja
înaintat în vârstă, iar vicepreşedintele Marton Hegyesi moare în 1906. Din 1906,
Janos Karacsonyi a condus societatea în calitate de vicepreşedinte, până la schimbarea
puterii centrale în stat, apoi, în calitate de preşedinte, până la moartea sa, survenită
în anul 1926. Activitatea-i sufletistă, în clădirea muzeului, a fost un moment istoric,
de neuitat. Gyula Nemethy, custodele colecţiei lpolyi devine noul secretar, Pal T6th
- Szabo s-a mutat la Pesta şi din 1906 Jeno Kis Kolos, canonic premonstratens,
rezolva problemele de secretariat. Pentru o lungă perioadă de timp, bibliotecar şi
arhivar a fost Karoly Karakas. În 1907, în cumilclul llt: cu11lluct:rt: întâlnim
personalităţi ale trecutului nu prea îndepărtat: Antal Fetser, Pal Bar6thy, Antal Glatz,
precum şi profesori premonstratenşi, în frunte cu directorul Alfonz S. Novotny.
Conducerea societăţii, până la sfârşit includea întrînsa somităţile somităţile
intelectualităţii orădene, iar documentele, ce cresc numeric, de la an la an, reflectă o

1
•

După

unele infonna\ii autorul/autorii jafolui ar li fost un angajat/angajati al/ai muzeului. Acesta,
cu obiectele sustrase. ar li părăsit ţara cu destinaţia S.U.A. undei s-a pierdut urma.

împreună
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sinteză fidelă a momentelor culturale. Dintre vechii membri de onoare, în 1908, se
mai aflau în viaţă doar Vince Bunyitay şi Kalman Thaly...
În anul 1909 vede lumina tiparului al cincilea „Anuar", în redactarea lui
Jeno Kis Kolos. A fost o nouă piatră de temelie în viaţa asociaţiei. Studii de arheologie
şi istorie, sunt scrise de: Janos Karacs6nyi, Gyula Nemethy şi Jeno Gyal6kay. în
calitate de, ultimul locotenent major de artilerie, şi cercetător al trecutului cetăţii.
Toate întrunesc calificativul de izvoare valoroase.
Indiferenţa publicului nu afecteaz.ă dispoziţia sufletească a conducerii
asociaţiei. Vechiul proiect de lărgire a muzeului. se realizeaz.ă în 1910; clădirea se
măreşte cu încă cinci săli, lucru salutar pentru colecţia societăţii care, sporeşte
continuu. Acum sunt instalate interioarele bihorene, unguresc şi românesc, din piesele
colecţiei etnografice. Dovadă elocventă a faptului că Societatea de Arheologie şi
Istorie nu a neglijat documentele privind producţiile artistice ale fiecăreia dintre
etniile judeţului ...
Bela Csemy organizează depozitul impozantei colecţii de antichităţi. Între
1911 şi 1912, au loc mari săpături arheologice, în cetate, la baza fostei catedrale,
sub conducerea profesionalistă a lui Jeno Gyal6kay, având drept scop efectuarea de
noi descoperiri. Numărul pieselor, încet şi sigur sporesc, nu şi cel al vizitatorilor.
Înaltele scopurile ştiinţifice, pe care societatea şi le-a propus, abia mai puteau fi
atinse în insuficienţa mijloacelor materiale. Schimbările în rândul conducerii societăţii
sunt rare; locul lui Jeno Kis Kolos, din postul de secretar, este preluat de către
Ferenc Peszeki, profesor de teologie. Laszlo Beothy, preşedintele, va deveni ministru
al comerţului, iar greutăţile conducerii apasă pe umerii lui Karacsonyi.
În 1913, Endre Hlatky, prim comitele, va deveni vicepreşedinte al societăţii,
casier este ales Oliver Ferdenyi, bibliotecar şi arhivar devine dr. Kalman Ferdenyi,
canonicul de mai târziu; custozi chemaţi să îndeplinească funcţia de coordonatori
ştiinţifici, au fost Gyula Nemethy şi Gyula Kozepessy. Printre membri comitetului
s-au numărat Păi Bar6thy, Alajos Boz6ky, Vince Bunyitay, Antal Fetser, Gyula
Hovanyi, Ferenc Kollânyi, Lajos Lakos, D6zsa Szilagyi, Gyula Vucskics, Erno
Szmazsenka şi alţii.
În 1913 apare cel de-al şaselea şi din păcate. până acum şi ultimul „Anuar",
apărut cu titlul de „Biharvarad'' (Oradea bihoreană), în redactarea lui Ferenc Peszeki.
Studiile sunt semnate de către: Jeno Gyal6kay şi Janos Karacsonyi.

*
Anul următor izbucneşte războiul mondial. Aceasta este deja o istorie mult
prea vie, atât pentru noi, cât şi în viaţa Societăţii de Arheologie şi Istorie. Viaţa
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asociaţiei decurge, aparent, în mod normal; se ţin adunările generale şi cele elective,
se înregistrează publicaţiile nou sosite, precum şi donaţiile şi se încasează cotizaţii.
Karăcsonyi munceşte neobosit, însă interesul publicului scade tot mai mult.
Anunţurile de tip Hoffer au atras asupra lor atenţia ... Inter arma sileni musae ... " 19 •
În 1916 muzeul suferă o grea pierdere. Expunerea colecţiilor, în spaţiile
devenite neîncăpătoare, este din ce în ce mai dificilă; colecţia lpolyi ar fi fost demnă
de un muzeu mult mai grandios, a cărui construcţie era permanent pe ordinea de zi
a episcopiei catolice, însă în zgomotul luptelor şi al mereu crescândei mizerii, nici
că se mai punea problema:. 0 •
În rândurile testamentului amintit, un paragraf stipula şi construirea unui
muzeu lpolyi independenf 1• Astfel ajunge, în anii tulburi ai războiului, colecţia
lpolyi la Budapesta, mai apoi la Esztergom, în Pinacoteca primatului romano-catolic
al UngarieP". Renumele internaţional de care se bucură azi Muzeul Creştin din
Strigoniu (Esztergom - Ungaria), se datorează tocmai colecţiei lpolyi, care include
întrînsa numeroase capodopere ale artei italiene şi care, prezintă arta picturală
maghiară medievală într-o lumină nouă"3. Consecinţa directă a constat în faptul că,
dintr-o dată, Societatea de Arheologie şi Istorie orădeană şi-a putut etala propriile
colecţii într-un spaţiu devenit mult prea încăpătorz 4 • Muzeul a fost reorganizat. sub
îndmmarea lui Gyula Nemethy, mai apoi, cea a lui Kălmăn Fendenyi, formă pc care
şi-o păstrează şi în care îşi primeşte vizitatorii. Sub aspectul de azi. cu toate că
1
'' Probabil una dintre problemele actuale ale acelor zile, care a timii trează atenţia popula\ici
'" În realitate problema unui muzeu de artă religioasâ, propusă pc vremea episcopului Schlauch,
iniţial a întâmpinat opoziţia vehementă a acestuia.
" Episcopul Arnold lpolyi. creatorul colectici de artă rcligioasâ ce-i poartâ numele, înainte de a fi
venit la Oradea, în testamentul redactat la Banska Bystrica, stipula câ va lăsa colectia sa moştenin:
acelui oraş care ii va construi un muzeu în vederea adăpostirii acesteia. Testamentul mai arăta că, în
cazul în care acest lucru nu se va respecta acest deziderat, colec\ia va reveni muzeelor de artă din
Budapesta şi Esztergom.
22
În cc priveşte soarta colcc)ici lpolyi. in sensul plecării acesteia peste hotarele tării, de după 1919,
Jozsef Biro lasă sa se înţeleagă că arc o atitudine aprobativă. Lucrul acesta se explică prin faptul că
a beneliciat de o cduca\ic şi o formaţie intelectuală de factură maghiară. fit\ă de care se simţea
obligat. În perioada respectivă, marca majoritate a locuitorilor evrei din Oradea, au acceptat, până la
identificare condiţia de maghiar, de care se simtcau deosebiţi doar prin religie.
n Nicolae Sabău. Coriolan l'etranu şi colcctia episcopului catolic de Oradea; lpolyi Arnold, Studii
istorice, Universitate ··Babcş-Bolyai"' Cluj Napoca. 1998, p. 443-449;
24
Coriolan Pctranu. Revendicări artistice ale Transifraniei, Arad, Tiparul Tipografici Diccezale.
1925, p. 122. arată contrar pozitiei cosmopolite partinice a lui J6zsef Bir6, privind soarta ColecJici
lpolyi. că prin rămânerea pinacotecii la muzeul din Oradea. acesta ar fi devenit .. cel mai bogat
muzeu de istoria artelor din România dupâ M11zeul Br11kenthal şi cel mai multilateral m11ze11 de
istoria artelor din ţarii··.
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i s-a diminuat, se conturează cu claritate faptul că, scopul de
era colecţionarea de vestigii şi informaţii istorice legate de judeţ şi
de oraş, începând cu epocile preistorice, cu materiale aduse la lumină în urma
săpăturilor arheologice, mergând până la colecţii de portrete şi fotografii ale unui
trecut apropiat.
Schimbarea puterii supreme, nu a afectat în mod esenţial situaţia societăţii
şi a muzeului şi nici raporturile lor juridice. Statul român a recunoscut, fără rezerve.
personalitatea morală şi juridică a corpului ştiinţific al societăţii şi dreptul neştirbit
şi indivizibil al proprietăţii asupra terenului, a clădirii şi a colecţiei. Societatea a
cărei străduinţă principală devenise apărarea şi păstrarea muzeului, a colecţiilor,
sprijinirea - şi pe cât i-ar permite criza economicii devastatoare pe plan mondial,
precum şi sărăcia generalizată - şi sporirea acelora, în spiritul statutelor sale
recunoscute şi aprobate, prin care funcţionează, fără a da loc nici unei obiecţii, din
orice direcţie ar veni ea, pentru că nu are motiv să dea ...
Moartea lui Janos Karacsonyi, îndoliază profund societatea. Eminentul
istoric ecleziast a fost profesor al Universităţii din Budapesta şi membru permanent
al Academiei de Ştiinţe a Ungariei şi s-a ridicat în cele mai înalte funcţii ecleziastice,
a închis ochii în 1929, în calitate de mare prepozit şi episcop titular. În cadrul adunării
elective, ţinută în acelaşi an, 1929, a fost ales, în funcţia de preşedinte al societăţii
dr. Gyula Nemethy, prelat papal, stareţ de Tarmova, canonic de prim rang, cel care,
de la întemeierea muzeului a îndeplinit, pe rând, funcţiile de custode, mai apoi
secretar şi vicepreşedinte. Personalitate preţuită, cunoscută pe plan naţional, om de
ştiinţă arhicunoscut, cu o cultură universală, Gyula Nemethy a fost garantul cel mai
sigur al unei funcţionări netulburate a societăţii şi a muzeului; mărturie strălucită a
înţelepciunii sale fiind funcţionarea paşnică şi armonioasă a societăţii. El a deschis
adunările societăţii, la care îşi fac prezenţa fruntaşii comunităţii maghiare a oraşului,
în calitate de membrii. În cadrul acestor adunări erau prezentate acele lucrări ştiinţifice
care tratau trecutul judeţului şi al oraşului. În ultimi ani lecturile studiilor despre
istoria străveche, ale arheologului de renume dr. Mărton Roska erau la ordinea zilei;
în 1935, semnatarul rândurilor de faţă a conferenţiat la Beiuş pe tema comorilor
ecleziastice.
Actualul corp conducător al societăţii, în urma adunării elective de la 29
iunie 1935, era format din următorii: dr. Gyula Nemethy, preşedinte, dr. Kalman
Cziffra, vicepreşedinte şi comite, şi Geza Follmann, profesor de teologie, procuror,
secretar, dr. Istvan Gyongyossy, prim procuror pensionar, Tamas Szepki'.1thy, canonic
premonstratens, custode, Istvan Bruszt, casier, dr. Jozsef Biro, bibliotecar, Lajos
bază al societăţii
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Brosztel. canonic şi Pal Mate, membrii ai comisiei de cenzori, precum şi membrii
comitetului: Antal Gresinszky, prelat, mare prepozit, Zoltan S. lmrik, prelat canonic,
dr. Bela SchrifTert, abate canonic, Kandid Kovacs. stareţ premonstratens, dr. Mano
Markovits. comite pensionar, dr. Ferenc Medvigy, baronul Istvan Gerliczy, Zsigmond
Lowenstein şi Istvan Kakas.
Trecutul Societăţii de Arheologie şi Istorie este deosebit de bogat în nume
de bărbaţi care au atins rezultate strălucite pe plan ecleziastic şi ştiinţific. Piatra de
temelie/leagănul a fost aşe7.ată de personalităţi precum: Floris Romer, Arnold lpolyi,
Lorinc Schlauch, Vince Bunyitai; la evoluţia edificiului ştiinţific au trudit: Vilmos
Frakn6i, Janos Karacs6nyi; cu multă râvnă şi pe bună dreptate se raliază marilor
înaintaşi şi Gyula Nemethy. Tradiţiile de nouă sute de ani ale episcopiei şi ale
capitlului, rolul lor conducător în istoria oraşului precum şi acei bărbaţi care îşi duc
traiul în sânul acestei corporaţii de înaltă moralitate şi care azi în calitate de lideri ai
societăţii, sunt cei mai siguri garanţi ai faptului că asociaţia nu şi-a încheiat încă
menirea. O vreme mai liniştită şi mai paşnică va duce la reînflorirea muzeului şi la
împlinirea scopului de bază al societăţii: la înnobilarea generală a gustului estetic şi
la păstrarea obiceiurilor şi ocrotirea vestigiilor locale, care vor contribui cu mari şi
binecuvântate rezultate.
*

JOZSEF BIRO (Oradea, 8 iulie 1907 - Budapesta, 6 ianuarie 1945)
-

scurtă

biografie -

Este un caz aparte în pleiada artiştilor plastici orădeni interbelici. A intrat în
lumea artelor, ca pictor, la o vârstă fragedă şi a părăsit-o, tragic şi prematur, în
calitate de eminent istoric al artelor orădene, transilvane, implicit europene.
S-a născut la 8 iulie 1907, la Oradea, în clădirea fostului Liceu evreiesc (azi
str. Mihai Viteazul), unde tatăl său era director de şcoală. După mamă ,Maria Hirschl,
se trăgea dintr-o veche familie de orădeni. Tot prin ea. se înrudea cu Nandor Hegedus,
exeget al poetului Ady şi Hegediis Geza scriitor şi memorialist, care a şi lăsat o
,,Schiţă de portret din memorie", despre Bir6::5.
Tatăl. Mark Bir6, un bun cunoscător al culturii latine, al ştiinţelor sociale şi
ale naturii, a predat geografia. istoria şi limba gennană la Şcoala generală evreiască
' I. Zoltăn Peter. ,.Destinul lui Jozscf Biru··. în l'rogra11111/ comemorativ Ju=sef Birâ. \inul la Oradea
la (iimnaziul rcformat(pe alunei) din sir. Mihai Viteazul. la 9 iulie 1994, orcic I O, la aniversarea zilei
de naştere. ocazie cu care s-a dezvelii şi o placă. p. 3

1
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- ortodoxă din Oradea, pe care, mai apoi, în calitate de director, a ridicat-o la nivel
de gimnaziu (corespunzând azi treptei de liceu). A fost şcoala orădeană care, după
1918 a concentrat în jurul său spiritualitatea de limbă maghiară a oraşului. A fost
totodată şi un caz de identificare a spiritualităţii ebraice cu cultura maghiară, fapt de
care nu se va mai ţine seama, când câteva decenii mai târziu, după actul arbitrar de
la Viena, din vara anului 1940, când noile autorităţi instaurate în Ardealul de nord,
vor introduce legi antisemite, urmate de deportarea în masă a populaţiei evreieşti în
lagăre de concentrare= 6 •
Studiile preuniversitare şi le desăvârşeşte la Oradea, mai întâi la Gimnaziul
premonstratens, iar după închiderea acestuia, începând cu clasa a VI-a, urmează
cursurile Liceului evreiesc, unde îşi susţine şi bacalaureatul în anul 1925" 7 •
De tânăr manifestă înclinaţii spre desen şi pictură. Talentul său a fost remarcat
de către lgnac Odon Udvardi (1877-1961), pictor şi profesor de desen la Liceul
premonstratens care, a fost şi el membru al Coloniei artistice de la Baia Mare.
De la o vârstă destul de fragedă, ca elev în clasele a Vll-a şi a VIII-a, în
timpul vacanţelor de vară, Biro Jozsef frecventează colonia băimăreană. Aici ia ore
cu Janos Thorma. Mărturie stă caietul cu schiţe cu portretele dascălilor şi al
învăţăceilor, realizat la Baia Mare în anul 1924. Talentatul elev de liceu, îşi construia
compoziţiile cu o siguranţă de sine, surprinzătoare pentru vârsta sa. Tocmai din
această cauză a fost încurajat să-şi urmeze studiile la o academie de artă, de studii
superioare. Numele lui figurează şi în rândul participanţilor la Colonia de creaţie
băimăreană din anul 1925. A fost prezent aici în anii 1924 şi I 925:a_
Influenţat de Istvan Reti, pe care I-a cunoscut aici şi beneficiind de sprijinul
acestuia, după examenul de bacalaureat, susţinut în anul 1925, pleacă la Budapesta,
unde se înscrie la Academia de Arte Frumoase, la clasa mentorului său.
Pe lângă cursurile lui Reti, se simte atras şi de pictura lui Gyula Rudnay şi
Vaszary Janos. Impulsionat de profesorul său de istoria artelor, Karoly Lyka, Biro,
se înscrie şi la cursurile de istoria artelor a facultăţii budapestanc. Studiile şi le-a
absolvit la catedra profesorului Tibor Gerevich. În anul 1932 îşi susţine teza de
doctorat cu titlul „Monumente artistice baroce şi neoclasice ale oraşului Oradea",
pe care a publicat-o având concursul Episcopiei romano-catolice din oraşul natal.

2
'·

/hidem
Ădăm Hir6, Pal Lovei. Biro .lozsef( 1907-1945) emlekk.icilitcis (L,1m::i/ia retrospectil'ă /Jir6 .f<i::sef
I 907-19./5), Orszăgos Muemleki Feliigyeloscg Budapest (Inspectoratul Na1ional pentru Monumente.
Budapesta), 1991, p. 8 şi passim
2
• lhidem
27
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Sfera preocupărilor sale s-a lărgit. În diverse cotidiene ale vremii i-au apărut
frecvent nuvele. critici, articole de fond şi studii de istoria artelor. Student fiind,
scrie „Grafologia modernă", o carte care arc şi astăzi căutare. Într-un volum, tipărit
mai târziu, într-o ediţie lărgită, incluzând amintirile unor membrii ai familiei, precum
şi ale foştilor coleg, aceştia adeveresc faptul că, cercetările sale în această direcţie
au continuat şi în anii care au urmat.
Creaţiile sale sunt mărturii ale unui talent real. Caracterizându-i opera,
pictorul Istvan Cs6k arăta „A rămas doar o promisiune, o speranţă, care s-ar fi ridicat
la înălţimea unui artist însemnat. dacă nu l-ar fi răpit ştiinţa, teoria'".
Tibor Gerevich, la rândul său, făcea o apreciere pertinentă şi universal
valabilă, în sensul că .,Studiilefăcute în piclură, mai târziu au consliluitfundamenlul
aclivită(ii sale ştiinţţfice şi tocmai pentru că a /răii prin .'iine Însuşi aria, a putui fi
un hun isloric de artă, deoarece afâsl un adeviiral artist. căruia arta însuşi i-afost
obiect şi hază "~9 •
După tenninarea studiilor revine la Oradea, unde ocupă funcţia de bibliotecar
al Societăţii de Arheologie şi Istorie a judeţului Bihor şi a oraşului Oradea, din
cadrul Muzeului. Reorganizează, mai apoi, cele 30.000 de volume din biblioteca
contelui Mikl6s Banffy, din castelul de la Bonţida Uud. Cluj). Între anii 1937 şi
1939 se stabileşte la Târgu Mureş, ocupând postul de director al Bibliotecii Teleky.
Cutreieră Ardealul şi pe lângă edificiile ecleziastice construite în manieră
barocă, aprofundează studiul clădirilor baroce civile, incluzând castele şi palate
urbane. Îşi publică lucrările în Transilvania mai întâi, mai apoi la Budapesta.
L-a legat o strânsă prietenie de istoricii de artă Kăroly Lyka şi Tibor Gerevich.
A fost adeptul pozitivismului în cercetarea istorică, al publicării căt mai
amănunţite a cercetărilor de arhivă, atrăgând ades dezaprobarea colegilor de breaslă,
adepţi ai curentului istoricist al ideilor, atât de la modă la aceea vreme. În majoritatea
scrierilor sale s-a ocupat de vestigiile transilvane şi în cadrul acestora, de castele, un
domeniu aproape deloc cercetat de către literatura de specialitate la acea vreme.
Familiile nobiliare din Transilvania, Banffy, Teleky, Toldalaghi, i-au recunoscut
meritele ştiinţifice, l-au considerat egalul lor şi l-au găzduit în rezidenţele lor,
punându-i la dispoziţie, în vederea studiului, întreaga informaţie de care dispuneau.
Izvoarele cercetate de Bir6 Jozsef cu referire la bisericile şi castelele ardelene,
constituie şi azi puncte de referinţă pentru cei interesaţi în domeniu.
Între anii 1940 şi 1943 scrie un ciclu de articole în sprijinul conservării
monumentelor istorice. Ultimul său manuscris, referitor la Gubernium-ulArdealului
a dispărut la sfârşitul războiului.
20

I.

Zoltăn

Peter. op. cit. p. 3
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În pofida confruntărilor pe planul ideilor cu reputatul istoric de artă clujean
Coriolan Petranu, Bir6 J6zsef a recunoscut meritele istoriografiei româneşti
interbelice din domeniul istoriei artelor, atrăgând totodată atenţia cercetătorilor
maghiari din domeniu asupra cunoaşterii şi importanţei publicaţiilor româneşti. Acest
schimb de idei i-a fost facilitat de către de o buna cunoaştere a limbii române. A
procedat şi invers, făcând cunoscut românilor, ardelenilor în general, rezultatele
cercetărilor din Ungaria, prin publicarea de articole în periodicele culturale de
specialitate.
În anul 1944 se mută la Budapesta. În plină putere creatoare, în timpul
dictaturii lui Szălasi, la 6 ianuarie 1945, împreună cu tatăl său, sunt asasinaţi de
către reprezentanţii regimului nyilasist în faţa clădirii Academiei Ungare de Ştiinţe
de pe cheiul DunăriP •
0

Lista titlurilor lucrărilor publicate de Jozsef Biro În cărţi şi publicaţii de
specialitate editate şi recenziile lorân diverse periodice ale vremii 31
- Nagyvarad barokk es neoklasszikus miiveszeti emlekei (Vestigiile baroce
Oradiei), Teză de doctorat, Budapest, Ed. Centrum, 1932 - recenzată
de Coriolan Petranu, în Gândul românesc, 111, 1935, p. 49-53
-A kolozsvari Banffi-palota es tervezo mestere .Jihann Eborbard Blaumann,
(Palatul Banffi de la Cluj şi J.E. Blaumann, meşterul său proiectant). în Erdelyi
Muzeum (Muzeul ardelean), XXXVIII, u. F. Cluj - Kolozsvăr, 1933 - recenzată
de Coriolan Petranu, în Gândul românesc, III. 1935, p. 49-53
- Megszolalnak Kolozsvar kăvei (Cuvântă pietrele Clujului), în Pasztortiiz
(Foc păstoresc), XIX, 1933, p. 402-403, 424-425 şi Pasztortiiz, XX, 1934, p. 1516

şi neoclasice ale

30

Amiralul Mikl6s Horthy. regent al Ungariei. beneficiar al actului arbitrar de la Viena, din august
1940, pierzând încrederea lui Adolf Hitler este debarcat de la putere în martie 1944 şi înlocuit cu o
guvernare de extremă dreaptă pronazistă. Armata gennană ocupă punctele cheie ale Ungariei confonn
planului „Margareta I" (un posibil „Margareta ir· viza şi ocuparea României) a avut drept simbol
săge\ile încrucişate (nyilak în limba maghiară însemnând săge\i). de unde şi numele adep\ilor de
nyilasok. Sunt cunoscuţi şi sub numele de saloşişti (s:alasistâk). de la numele liderului partidului de
extremă dreaptă. Partidul crucilor cu săgeţi. În timpul domina\iei sale teroriste au avut loc asasinatele
şi deportările comise împotriva popula\iei civile cu precădere a celei evreieşti din Ungaria şi provinciile
anexate: Provincia de Sus (Slovacia de Sud). Provincia de Jos ( zona limitrofă cu l lngaria a fostei
lugoslaviei de Nord), şi nordul Ardealului; I. Zoltăn Peter. op. cit. p. 3
JI /\dăm Biro, Păi Lovci, Biro .J,bef.., p. 8 şi passim
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- fo11eretle11 Maulhertsch kep a koloz.n 1âri Szenr Mihâly-temp/omban (Un
tablou necunoscut a lui Maulhertsch în biserica ~l Mihai din Cluj, în Erdelyi
Tudosito (Vestitorul Ardealului), 1934, p. 303-308
-A kolozsvari Szent Mihaly Temp/om barokk emlekei (Vestigiile baroce ale
bisericii .~'f Mihai din Clui, Cluj- Kolozsvâr. 1934, recenzată de Coriolan Petranu,
în Gândul românesc, III. 1935, p. 49-53
- Ket kolozsvârifâuri barokkpalota (Două palate baroce nobiliare clujene),
în Archeologiai Ertesito (Anunţul arheologic) XLVII, 1934, p. 115-134 (şi sub
formă de extras)
- A belenyesi ramai katholikus templom (Biseica romano-catolică de la
Beiuş/jud. Bihor*). în Archcologiai Ertesito, XLVII, 1934, p. 115-158 (şi sub fonnă
de extras)
-A honczidai Bânffy-kastely (Castelul Banffy de la Bonţida(jud. Cluj*), în
Erdelyi Muzeum, XLII, U. F„VI 1935, p. 1922-1953
- lsmeretlen Kracker -kep a belenyesi ramai katho/ikus templomban (Un
tablou neczmoscut a lui Kracker în biserica romano-catolică de la Beiuş), în Erdelyi
Lapok (Pagini Ardelene), 1935, 32 sz. Uulius 7)
- A Szent Mihaly - templom tortenete (l5toricul bisericii .~f Mihai), în
Pasztortuz, XXII, 1936, p. 193-195
-Az erdelyi magyar miiemlekek es a romanok (Monumentele maghiare din
Ardeal şi românii), în Magyar szemlc (Revista presei maghiare), XXVIII, 1936,
p. 71-76, (Szenttamâsi Istvan âlnev alatt- sub pseudonumul Sz. I.)
- Uj ldiik Lexikona 1-24 (Lexiconul timpurilor noi), Budapest, Singcr es
Wolfner, 1936-193 7. A lcxikon munkatarsa - colaborator al lexiconului
- Uj lexikon 1-6 (Noul lexicon), Domadi Lâszl6, Juhâsz Vilmos, Budapest,
Dante - Pantheon, 1936-1937. A lexikon munkatarsa- colaborator al lexiconului
- Traum 01tâ grofsibiui siremleke (Mormântul contelui T Otto de la Sibiu),
Magyar lapok (Pagini maghiare), 1937,januâr 31, p. 7-8
- A marosvâsârhelyi keptar (Pinoteca din Târgu Mureş), în Magyar
Muveszet (Arta maghiară), XIII, 1937, p. 169-185
- Hat ismeretlen Maulbertsch kep Erdelyben (Şase tablouri necunoscute
ale lui Maulbertsch, în Ardeal), în Magyar Muveszet, XIII, 1937, p. 377-388
-A mai erdelyi kepzomiiveszet (Artele plastice ardelene contemporane), în
Magyar Szemle, XXIX, 193 7, p. 159-167
- Erdelyi Kastelyok (grof Bânffy Miklos boncidai kastelya) (Castele
transilvane. Castelul contelui Miklâs Bânffede la Bonţidaljud. Cluj), în Pcsti Naplo
(Jurnalul de Pesta), nr. 88, 1937, aprilis 4, p. 38
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- A gyulafehervari piispăkseg miikincsei kiiziill (Printre ohiectele de tezaur
ale episcopiei de la Alba Iulia), în Pesti Naplo, nr. 88, 1937, aprilis 4, p. 35-36
- A saromherki Teleki- kastely (Castelul Teleki de la Dumbrăvioara/jud.
Mureş*), în Pesti Naplo, nr. 88, 1937, november 21, p. 37
-A gernyeszegi Teleki- kastely (Castelul Teleki de la Gorneştil_jud. Mureş*).
Budapesta. 193 8
- A koronkai Toldalaghi - kastely (Castelul Tolalaghi din Corunca(jud.
Mureş*), în Pasztortuz (238), p. 67-71
- l!dvardy lgnac kiallitâsa Nagyvâradon (Expoziţia lui Udvarc~v lgnac de
la Oradea), în Pasztortuz, XXIV (1938), p. 572-573
- VaszaryJânos (1863- 1939). in Pasztortuz, XXV, 1939, p. 221-222
- Kolozsvâri Kepeskbny (Cartea CIi ilustrate/vederi ale Clujului), Budapesta.
Officina Kcpeskonyvek, 1940, în germană: Kolozsvăr in Bildem ( 1941)
- Regi erdelyi kastelyok (Vechi rnstel" din Ardeal), în Uj idok (Timpuri
Noi), XLVI, 1940. p. 308-309
- Erdelviseg a miiveszethen (Ardele11i.rn,u/ in artă), în Uj idok, XLVI, 1940,
p. 778-779
- Erdely mi'iveszete (Arta în Transilvania), Budapesta, Singer cs Volfner,
1941 -hasonmăs kiadăsa - reeditare; Budapesta, 1989
- A zsihâi kaste~v (Castelul de la .Jihoul_jud. Sălaj*), în Emlekkonyv
Gerevich Tibor sziHetesenek hatvanadikevfordulojara (Omagiu aniversarTibor
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A TEXT BY JOZES BIRO ON THE HISTORY OF THE
MUSEUM OF ORADEA, THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY,
OF BIHOR COUNTRY AND ORADEA
ABSTRACT
Under the theme Restitutio/Restituîri, the Annuary of the Museum from
Oradea envisages to publish field texts translated into Romanian, regarding the
history of Bihor County, of Oradea and of the local museum, written by famous arts
people who have written the texts în other languages. The initiative starts with a
historical presentation of the Archeological and Historical Society and ofthe first
headquarters of the museum of Oradea. The study is written by a remarcable pa inter
and arts historian, J6zsef Bir6 ( 1907-1945), citizen ofthe city, and nowadays nothing
can be written about the baroque and the neoclassicism from Oradea, without
reference to his scientific work. Despite this, the author was not granted his righteous
place. For the nowadays Roman ian language researchers, an obstacle is represented
by the lack of knowledge ofthe Hungarian language, which Bir6 used to write his
work. He was the son ofthe lirst Principal ofthe Jewish High School from Oradea.
He studied in the artistic colony from Baia Mare and he graduated from theAcademy
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of Arts in Budapest. He also graduated from the Faculty of Arts History. He is the
author of several books and studies regarding the Transylvanian baroque. His
authenticity is represented by the tackling of the civil baroque architecture. He died
in Budapest, at the early age of 38, a victim of the antisemit terror. The present
translation is accompanied by comments in the footer, by a short biography, as well
as by a bibliographic tist comprising the main writings of J6zsef Bir6, carefully
written by the translator.
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