Artişti plastici de la finele secolului al XIX-lea şi din prima
jumătate a celui de-al XX-lea, stabili şi activi la Oradea şi
prezenţa lor la şcoala / colonia de creaţie plastică ori centrul
de la Baia Mare
(I)
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Artistes plastiques de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle,
établis et actifs à Oradea et leur présence à l’école ou à la colonie de création
plastique ou au centre de Baia Mare
-RésuméCet exposé se propose à présenter quatre plasticiens actifs durant la première
moitié du vingtième siècle, qui sont nés dans le département de Bihor où même à Oradea
et qui ont été parmi les participants de la Colonie artistique de la Baia Mare.
Leur activité a été multiforme. Ils ont été peintres, artistes graphiques, illustrateurs
de beaux livres, fondateurs d`écoles de peinture et théoriciens de l`art.
Ce sont les suivants: Jancsó Jenő (1879 -? ), Mikes Ödön (1878 -? ), Tibor Ernő (1889
- 1945) et Biró József (1907 -1945 ).
Petit a petit, on a commencé à les oublier. C`est à leur activité culturelle - artistique au
service de la cité et de la civilisation européenne que ces mots rendent un sincère hommage.
Mots Clefs : Baia Mare, Jancsó Jenő, Mikes Ödön, Tibor Ernő, Biró József.
În vederea perceperii cât mai corecte a fenomenului artistic de la Baia Mare, se
impune o cunoaştere cât mai corectă a cadrului economic, social, politic şi nu în ultimul rând
a celui cultural, care i-a permis şi impulsionat geneza şi evoluţia.
Uraganul revoluţiilor burghezo – democratice de la 1848, 1849 pe alocuri, a măturat
şi bulversat societăţile feudale şi burgheze conservatoare din imperiile central-europene şi a
unor spaţii geografice care gravitau în jurul acestora. Deşi învingătoare militar şi politic, într-o
primă fază, ideologia novatoare s-a impus în societatea europeană cu precădere în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Marea beneficiară, îndeosebi pe plan economic, social şi mai
apoi politic a fost burghezia care, destul de repede, uită de fostul aliat, de tovarăşul de drum,
de clasa demosului dezmoştenit.
* puiu_sarca@yahoo.com, lelurosu@yahoo.fr, Muzeul Țării Crișurilor Oradea
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Mari şi rapide schimbări au avut loc şi pe planul vieţii cultural-artistice, impuse de
noii imbogăţiţi, in parte, ajunşi la putere. Dovadă accelerata succesiune de curente şi stiluri
care s-au perindat în amintitul sfârşit de veac.
Pe tărâmul artelor plastice se impun noi centre artistice de creaţie plastică, precum
Parisul ori Münchenul, care atrag tineri artişti europeni dornici de noi experienţe novatoare
în ce priveşte limbajul exprimărilor lor profesionale. Un caz fericit, în acest sens l-a constituit
şi apariţia, uneori doar tendinţa de constituire, de noi centre de creaţie în spaţiul locuit
majoritar de către români, cum au fost şcolile / coloniile / centrele de creaţie de la Baia Mare,
urmat de funcţionarea, în prima parte a secolului al XX-lea a celeia de la Balcic de pe ţărmul
sud-vestic al Mării Negre.
După peste un deceniu de tatonări şi de funcţionare a unei şcoli, libere şi gratuite
la München, mentorul acesteia Simon Hollósy (1857, Sighetu Marmaţiei – 1918, Teceu, azi
în Ucraina Subcarpatică) se transferă, pentru perioada lunilor estivale, spre a pune bazele,
la Baia Mare - via Budapesta - unei Colonii artistice de creaţie. A fost încurajat în demersul
său de către unii prieteni şi învăţăcei între care s-au remarcat István Réti şi János Thorma.
Renunţă la stilul academic rigid din perioada müncheneză şi se erijează spre noile tendinţe
în artă, propuse de către pictura franceză novatoare, impresionismul şi postimpresionismul
cu precădere. Activitatea sa pedagogică a depaşit-o pe cea de pictor. Cauzele translării sale şi
a şcolii de pictură pe care a condus-o, rezidă într-o serie de factori precum: peisajul montan
spectaculos, lumina specială a zonei, condiţiile de trai mult mai facile şi accesibile şi nu în
ultimul rând un public consumator de artă şi de frumos, elevat, capabil să achiziţioneze
lucrările. Destul de timpuriu se remarcă şi pictorul Károly Ferenczy genitorul unei dinastii
de artişti plastici (Valér pictor, Noémi tapiseristă şi Béni sculptor) urmat de Artur Verona,
I. Réti, Alexander Liebermann, H. Samsinian şi alţii. Datorită componenţei complexe
internaţionale şi a trăsăturilor calitative pedagogice superioare a învăţământului lui Hollósy
mulţi dintre foştii săi elevi ocupă poziţii fruntaşe în istoria artelor din România, Ungaria,
Basarabia, Polonia, Cehia, Germania, Slovacia ori Elveţia1. Aceşti artişti, precum şi urmaşi lor,
au contribuit la naturalizarea unor curente, unele enumerate mai sus dar şi altele care le-au
urmat în ordine cronologică, precum şi la implementarea lor în arta unor zone europene2. Nu
este deloc de neglijat nici tendinţa pemanentă de apelare, ca mijloc de redare, la spiritul şi
istoria autohtonă.
Destul de curând Hollósy se stabileşte la Baia Mare, unde îmbină stilul său naturalist
cu experienţa picturii în Plein Air, dând naştere unui „hibrid original” de tranziţie spre noile
tendinţe novatoare. După şase colonii estivale organizate la Baia Mare, în urma unor diferende
cu foştii emuli, Hollósy părăseşte, în anul 1901, Baia Mare, cu o parte dintre foşti studenţi,
rămaşi loiali şi se stabileşte, începând cu anul 1904 la Teceu, unde îşi continuă activitatea,
după unele încercări fără de succes de a se stabili la Fonyód-Balaton (1902) şi Hunedoara
(1903). În 1913 şi în 1915, în perioada de vară, îşi colonizează şcoala la Sighetu Marmaţiei,
1 www. araratonline.com / Simon Hollósy; Araratonline.com, periodic al Uniunii Armenilor din România,
articol semnat de Eduard Antonian, periodic al Uniunii Armenilor din România
2 Tiberiu Alexa, Simon Hollósy, în www.muzartbm/ simon-hollósy/
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respectiv la Gilău-Cluj. Iernile şi le petrece, din nou, la München.
Paternitatea asupra lui Simon Hollósy este revenducată de către exegeţi în ale
istoriei artelor din mai multe ţări. În primul rând de către cei maghiari, sub numele de mai
sus, nume primit de către el şi o soră geamănă în urma unui recensământ din cadrul unui
proces de maghiarizare. Anticipat, el şi înaintaşi săi au purtat numele de Corbul, obţinut prin
românizarea de buna voie a numelui armenesc, de către strămoşii săi locuitori în Moldova.
Cu timpul se stabileşte în Imperiul Austro-Ungar. Tatăl său, un negustor avut şi remarcabil,
moldovean, moştenise numele românesc de la înaintaşii săi romanizaţi anticipat, probabil
din numele armean de Ardzruni (apud S. Kristóf ).3 A fost un poliglot, vorbind cursiv cinci
limbi.
Trece la cele veşnice la vârsta de 61 de ani, în plină putere de creaţie şi este înhumat
la Sighetu Marmaţiei, împotriva voinţei sale de a fi depus în Cimitirul armenesc din Gherla,
laolaltă cu înaintaşi săi armeni veniţi din Moldova.
Rămâne un fapt cert că, la plecarea lui Hollósy din Baia Mare, lasă în urmă un centru
de creaţie plastică bine închegat şi bine cunoscut în întreg arealul central şi est european.
Dovadă originea şi provenienţa europeană dar şi internaţională a învăţăceilor. Colonia sa
artistică, de la Baia Mare, a fost frecventată anual de un număr de artişti oscilând între 30 şi
60 de persoane.
	Şcoala lui Simon Hollósy corespunde primei etape a existenţei Coloniei de creaţie
de la Baia Mare, cea a perioadei dintre 1898-1901.
Diverşi exegeţi, de-a lungul timpului, au îcercat sistematizarea cronologică a
desfăşurării activităţii Centrului Artistic Baia Mare în diverse modalităţi. Şcoala istorică
maghiară admitea, spre exemplu, existenţa şcolii băimărene între 1896 şi sfârşitul deceniului
IV al secolului următor, precum István Réti (1872-1954), el însuşi membru al coloniei.4 Cea
mai pertinentă însă ni se pare cronologia propusă de către profesorul Tiberiu Alexa, directorul
Muzeului / Centrului artistic Baia Mare.
Într-o primă fază acesta distinge trei etape cronologic scindate în:
1- faza afirmării (1896-1918);
2- faza dezvoltării (1918-1950);
3- faza diversificării (1951-până azi)
care la rândul lor cunosc momente distincte.5
Ceva mai târziu, acelaşi autor revine şi restructurează numărul etapelor în felul
următor:
1- 1896 - 1901;
2- 1902 - 1919;
3- 1919 - 1940;
4- 1940 - 1944;
3 Eduard Antonian, araratonline.com
4 Réti István, A nagybányai művésztelep (Colonia artistică de la Baia Mare), Editura Kulturtrade, Budapesta,
p.163-180
5 Tiberiu Alexa, Centrul artistic Baia Mare. Un deceniu de viaţă artistică 1984-1993, Baia Mare, 1993, p. XI,
XII
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5- 1945 - la zi
Nu poate fi trecut cu vederea nici statutul participanţilor la Colonia de creaţie,
care pot fi clasificaţi după următorul criteriu:
- participanţi intracolonie (la Baia Mare) și
- participanţi extracolonie (în diverse alte locaţii, cu predilecţie Baia Sprie).
Încercarea de a defini instituţia-cadru a fenomenului artistic de la Baia Mare, în
sensul de şcoală / colonie de creaţie ori centru artistic, a devenit o preocupare a cercetătorilor
fenomenului artistic băimărean a ultimilor ani. Nefiind obiectul comunicării de faţă, ne vom
limita la a arăta că Tiberiu Alexa, exegetul cel mai îndreptăţit din momentul de faţă, l-a definit
ca Centrul Artistic de la Baia Mare, generic sub care este cunoscut fenomenul dar şi nume sub
care funcţionează Muzeul de Artă din oraşul de pe Săsar.6
Oradea, oraşul de pe apa Crişului Repede, acolo unde acesta părăseşte ţinutul
dinspre apus al României, este un spaţiu de locuire permanentă din timpurile imemorabile
ale civilizaţiei umane. Este în acelaşi timp un spaţiu de producţii materiale şi spirituale
remarcabile. Să amintim, în treacăt doar, deosebitele şi novatoarele, producţii plastice ale
celebrilor deja, fraţi sculptori clujeni, Martin şi Gheorghe din a doua jumătate a secolului al
XIV-lea.
Oradea a fost poarta de trecere din Transilvania spre Ungaria, dinspre Răsăritul
Europei spre Apusul acesteia.
Perioada de după revoluţia de la 1848-1849, îndeosebi ultimul pătrar de veac, suferă
schimbări deosebite, schimbări în care se circumscrie şi centrul comitatului / judeţului Bihor.
La cumpăna dintre veacuri prind contur şi se impun instituţiile caracteristice statului modern.
Este epoca în care ia vizibil avânt şi cultura orădeană. In arhitectură domină Eclecticul şi se
impune mai apoi Secesionul. Oradea este cel mai unitar oraş al României contemporane în
ce priveşte acest stil arhitectonic. Apar şcoli libere, se ţin conferinţe cu teme sociologice, se
iniţiază acţiuni ce vizează mama şi copilul, se formează asociaţii profesionale şi culturale. Se
formează o societate arheologică şi muzeală în 1872, care, mai apoi, în 1896, se mută într-o
elegantă clădire proprie7.
Oraşului îi rămâne moştenire una din cele mai mari colecţii de artă religioasă, colecţia
episcopului romano-catolic Ipolyi Stummer Arnold, colecţie înstrăinată în vicisitudinile
sfârşitului de conflict mondial8.
Culturii, literaturii cu predilecţie, îi dau un imbold prezenţa poetului Ady la Oradea şi
mişcarea literară Holnap (Mâine) care s-a format în jurul său. Artele plastice, sculptura, pictura
şi grafica, dar mai ales activitatea de pedagogie a artei părea să stagneze iniţial. La începutul
secolului al XX-lea juristul şi omul de cultură orădean, dr. Zsigmond Várady, a fost cel care a
incurajat învăţământul plastic. Printre cei care au materializat ideea unui învăţământ plastic
6 Tiberiu Alexa, Traian Moldovan, Mihai Muscă, Centru Artistic de la Baia Mare 1896-1996, Muzeul
Judeţean Maramureş, Baia Mare, decembrie 1996-august 1997, p.37, 38
7 Aurel Roşu, Contribuţii la cunoaşterea vieţii cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică, în
Biharea X, Ed. Muzeului, Oradea, 1982, p.827
8 Vasile Sarca, Restituirea unui document, în anuarul Munţii Apuseni VII-VIII, Ed. Universităţii, Oradea,
2002, p.45-56
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liber s-au numărat Ödön Mikes urmat de Jenő Jancsó, Ernő Tibor şi Alfréd Macalik, de care
parțial, se ocupă, studiul de faţă 9.
Tot ei au fost cei care au recunoscut primatul coloniei artistice din Baia Mare, care
s-a impus în viaţa plastică ardeleană şi la care au participat, unul din ei devenind un nume
de marcă al curentului artistic. În cele ce urmează vor fi prezentaţi, succint, patru artişti
plastici născuţi la Oradea, sau în Bihor, care au activat în cadrul sau în afara coloniei artistice
băimărene. Inegali ca talent şi valoare plastică, dar având totuşi meritul de a fi recunoscut
importanţa fenomenului Baia Mare. Numărul artiştilor orădeni şi bihoreni care au aderat la
mişcarea artistică, de bună seamă, că a fost mult mai mare. Cadrul limitat impus comunicării
de faţă precum şi faptul că el nu se doreşte nici pe departe, a fi unul exhaustiv, lasă loc, pe
viitor, unor eventuali doritori să dezvolte tema.
Jenő Jancsó (1879, Vaşcău / Bihor - ? ), s-a născut la Vaşcău, bihorean deci,
ca descendent al unor înaintaşi remarcabili. Deprinde de timpuriu meseria artelor. Îşi
aprofundează studiile în cadrul Şcolii libere de la Baia Mare, unde talentul său ce depăşea cu
mult cotidianul, a fost remarcat de către consacraţii pictori István Réthy şi Károly Ferenczy, care
i-au fost şi îndrumători. Revine în oraşul natal, unde în 1906 îşi deschide un atelier, în palatul
recent edificat Vulturul Negru, conceput în maniera Artei 1900, mai precis în pasajul dinspre
str. Zöldfa (Arborele verde, azi str. V. Alecsandri).
Epoca aceasta se remarcă, în spaţiul central european prin noi direcţii. Acum revin
acasă de la Paris pictori precum Béla Czóbel şi Dezső Cigány, la fel cum în vechiul Regat al
României, reveneau Grigorescu, Andreescu şi Luchian. Aduceau cu ei suflul revoluţionar al
noii picturi. Cum era de aşteptat, acest curent înnoitor l-a contaminat şi pe Jenő Jancsó care,
depăşind naturalismul perimat, abordează cuceririle neoimpresionismului continuator al
impresionismului.
La acea vreme, la Oradea, înnoitorii artei, care nu satisfăceau nici pe departe gusturile
unei burghezii provinciale în ascensiune, nu îşi puteau duce existenţa cotidiană numai din
artă. Din acest motiv Jenő Jancsó şi Ödön Mikes Münich, acesta din urmă proaspăt profesor
de desen la Şcoala industrială şi fost şi el învăţăcel al Coloniei de la Baia Mare, au înfiinţat prima
şcoală liberă (particulară) de pictură din Oradea. Preconizau, în anul 1907, ca în împrejurimile
Oradiei, undeva în apropierea băilor termale Felix sau a celor Episcopale (azi 1 Mai), într-un
ambient dominat de dealuri şi păduri, de lumină şi umbră, să înfiinţeze o colonie artistică
după modelul celei de la Baia Mare şi nu numai al acesteia. Cauzele acestui eşec, ar merita, el
însuşi; un studiu aparte9
Informaţiile pe care le deţinem până în momentul de faţă despre pictorul Jenő
Jancsó sunt destul de puţine şi au mai mult un caracter anecdotic, izvorât din presa vremii,
ahtiată după senzaţional10.
„Ziaristul Ákos Dutka, membru al grupării literare orădene A holnap (Mâine), din care
9 Ibidem, p.187
10 Nándor Hegedűs, Újabb adatok Juhász Gyula nagyváradi napjaiból (Noi date despre zilele petrecute la
Oradea de către Gyula Juhász), p. 124
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făcea parte şi cunoscutul poet de limbă maghiară Endre Ady, relatează în cartea sa A Holnap
városában (Oraşul grupării literare Mâine) despre petrecerile nocturne ale boemei orădene
adunate în atelierul-galerie expoziţională, construit din lemn de către pictorul Jancsó în
crângul – pădurice de tineri copaci şi lastăriş din imediata apropiere a Crişului Repede’’ (fostul
Parc Muncitoresc mai apoi, azi Parcul I. C. Brătianu).
Ziaristul Gyula Juhász, membru al aceleaşi grupări literare, manifesta un interes
deosebit faţă de pictorul J. Jancsó, pe care A. Dutka îl caracterizează în felul următor:
« Sándor Antal (probabil pictorul) şi-a amintit de Jenő Jancsó, artistul plastic considerat la
Oradea drept labil psihic. Jenő a fost fratele mai mic a lui Károly Jancsó avocatul comunist.
Nu de mult se reîntorsese de la Paris cu nervii la pământ. Acolo a lucrat cu tânărul Picasso, cu
Matiss, sub impulsul unor idei revoluţionare extremiste. În mod curios şi voit, picta tablouri
ce incitau gusturile burgheze la fel ca şi Csontvári (Kotszka Tivadar n.n).
In realitate Jenő Jancsó era adeptul unor idei de extremă dreaptă, după cum nici
fratele său Károly nu era avocat ci grefier pricipal al Tabulei Regale Comitatense (Tribunalului
Judeţean n.n.), un socialist care, a devenit pentru întâia oară celebru la 19 decembrie
1905 când în cadrul unei adunări generale a reprezentanţilor comitatului, pe tema votului
universal, s-a poziţionat în mod deschis în opoziţie cu Isván Tisza prezent la acea şedinţă.11
Fraţii Jancsó au fost prezenţe bizare în peisajul orădean al epocii. Károly Jancsó s-a
făcut remarcat şi el prin felul de gândire extremist (un funcţionar socialist în « imperiul » lui
Tisza). Era considerat, chiar şi la vremea respectivă, un act de lipsă de educaţie, să fii etichetat
drept un împovărat de gânduri sinistre. Era cunoscut drept un om serios, înfocat de idei fie
şi extremiste, dotat cu o voinţă de fier. În contrast cu el, fratele mai mic, pictorul Jenő, apărea
în mod indubitabil drept un scrântit puţin, cu mintea bolnavă, un anormal. Ambii urau clerul.
Atitudinea anticlericală a celor doi fraţi catolici îşi avea sorgintea, probabil, în faptul că tatăl
lor, odinioară într-o poziţie importantă, de procuror episcopal, în urma unui diferend cu
înalţii preoţi şi-ar fi pierdut funcţia bine remunerată’’.
Acelaşi Ákos Dutka relatează în cartea mai sus amintită o altă întâmplare legată de
pictorul Jenő Jancsó vis-à-vis de o expoziţie de pictură cu vânzare organizată la Oradea.
In anul 1909 György Bölöni organizează, din lucrările unor pictori de seamă o
expoziţie cu vânzare. Este convins şi invitat să participe şi pictorul Jancsó şi să expună două
dintre tablourile sale cu tematică fantastică. Li s-a cerut autorilor să-şi fixeze preţurile de
vânzare. Intr-un târziu, cu mare greutate, Jancsó lipeşte pe ramele tablourilor sale două
etichete indicând fiecare dintre le suma de 40000 de coroane. Demn de amintit este faptul
că lucrările altor artişti bine cotaţi se ridicau la preţul de cel mult 4-5000 de coroane. S-a
insistat pe lângă pictor să-şi mai reducă din preţuri. După lungi insistenţe acesta a schimbat
etichetele cu altele. Fiecare din cele noi indica cifra de 39000 de coroane. Amicii şi vizitatorii
se întrebau dacă Jancsó era convins că lucrările sale chiar valorau atât. Răspunsul l-a dat
Gyula Juhász : „- Poate dar mai sigur este faptul că Jancsó nu dorea să le vândă spre a nu se
11 István Tisza (1861-1918) nemeş maghiar bihorean reprezentant în Parlamentul de la Budapesta,
cunoscut pentru ideile sale ultraconservatoare, mai apoi primministru al Ungariei. A fost asasinat în
1918 de către adepţi lui Béla Kun, conducătorul revoluţiei socialiste din Ungaria.
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despărţi de lucrările ce-i erau atât de dragi. În continuare este invocat cazul tabloului Mona
Lisa a lui Leonardo da Vinci, fost şi el obiect de târguială între pictorul renascentist şi regele
Francisc I al Franţei.
Pavilionul expoziţional din crângul – lăstăriş, a pictorului Jenő Jancsó nu a dăinuit
mult timp. După cum nici artistul, care la scurt timp este internat în ospiciu unde îşi găseşte
obştescul sfârşit. »
A frecventat Colonia artistică de la Baia Mare în anii 1896 şi 189812.
Muzeul Ţării Crişurilor nu deţine lucrări executate de Jancsó Jenő. Exemplificările
foto din aexă sunt făcute cu lucrări puse la dispoziţie de către colecţionarul orădean Andi
Damian.
Ödön Mikes Münich (1878, Oradea - ? ) s-a născut la Oradea la 21 ianuarie 1878.
De mic copil desena cu plăcere şi dezinvoltură. După un lung periplu, în special în Germania,
revine la Oradea. După terminarea studiilor liceale, pleacă la Pesta unde, la Şcoala de Arte
Frumoase - acesta era pe atunci numele Academiei de Arte – pentru prima oară beneficiază
de reale îndrumări artistice din partea lui Bernát Karlovszky. Nu rezistă însă mult aici. Nu
se simţea bine în atmosfera închistată a academiei. Pleacă la München, la celebra şcoală
superioară condusă de Hollósy / Corbea şi revine mai apoi cu acesta, în 1896, la Baia Mare.
Lucrează sub îndrumarea lui Hollósy în perioada 1896-1899, la Baia Mare, iarna însă o petrece
la München.
A fost şi a rămas până la capăt un adept convins al naturalismului. Cunoştinţele
sale excelente de desen, finul simţ al culorii, viziunea sa artistică, l-au propulsat devreme
din rândul colegilor săi. La Baia Mare a pictat în primul rând plenair-uri, iar în caz de timp
nefavorabil naturi statice. Cu timpul devine un maestru al celui din urmă gen. Cu prilejul
primei sale exoziţii, în 1899, ţinută la Kunstvereinul műnchenez, a repurtat un succes deosebit
şi binemeritat cu tablourile sale pictate în natură. Tablourile au fost vândute în totalitatea lor.
De la München pleacă la Florenţa, unde studiază vreme de câteva luni, dar cutreieră
şi Veneţia şi Roma, de unde în 1906 se reîntoarce la Oradea cu un bogat bagaj de impresii
şi experienţe dar şi din dorinţa de a-şi culege laurii. Ocupă o catredă de desen, post ce-i
asigura, la vremea aceea, un trai comod şi cald, pe lângă o viaţă lipsită de griji ca să poată să
-şi continue activitatea creativă ca pictor.
În această perioadă de timp au loc transformări şi pe planul culturii la Oradea. Se
deschid şcoli libere ce iniţiau doritorii în diverse cunoştinţe.
Se conturează curentul ce anunţă constituirea Cercului cultural-literar Holnap / Mâine,
grupat în jurul poetului maghiar Endre Ady, venit la Oradea, mişcare deosebit de însemnată
pentru istoria literaturii maghiare.
Pedagogia artei însă avea lipsuri. Cel care a urgentat şi încurajat dezvoltarea artelor,
a picturii în primul rând, a fost dr. Zsigmond Várady, un intelectual jurist după cum am mai
12 Tiberiu Alexa, Traian Moldovan, Mihai Muscă, Centrul artistic ..., p.97-120; Réti István, A nagybányai
..., p.163-180

https://biblioteca-digitala.ro

132

Vasile SARCA, Aurel ROȘU

arătat. Mikes s-a angajat să întemeieze o astfel de şcoală, însă interesul participanţilor, cu
Jancsó împreună, nu l-au putut întreţine decât o vară. Ceva mai târziu, va redeschide Şcoala
liberă de pictură, de data aceasta în compania lui Ernő Tibor, în spaţiul elegant oferit de, pe
atunci relativ recentul pasaj edificat în maniera Artei 1900, al Palatului Vulturul Negru. Nici
această intreprindere nu a fost de lungă durată.
În aceste prime decenii ale secolului al XX-lea, Ödön Mikes îşi realizează cea mai
mare parte a creaţiei. S-a remarcat atât ca pictor de naturi statice, ca restaurator cât şi ca artist
creator de decoraţii de carte. Mikes ilustrează multe din cărţile celebre ale vremii, crează un
drum de urmat în domeniu şi devine mentor pentru mulţi ilustratori de carte frumoasă ai
vremii.
În perioada maturităţii sale, ca pictor, paleta sa se colorează şi mai mult iar contururile
desenelor sunt mai mult sugerate.
În vara anului 1921 Mikes petrece câteva luni din nou la Baia Mare, unde elaborează
tablouri azurii, aerate. A mai pictat peisaje şi în jurul oraşului Turda. A rezolvat cele mai grele
probleme picturale cu o deosebită facilitate. Nu a pictat doar peisaje ci şi naturi statice. S-a
ocupat de crearea de iniţiale, în ilustrarea de carte, într-o manieră ce aminteşte de migala
călugărilor copişti medievali. A ilustrat diplome, a realizat ilustraţii de cărţi, dintre care multe
au însoţit publicaţiile profesorului de teologie János Scheffer.
În anul 1932 se recondiţionează şi redecorează interiorul Bisericii premonstratense
din Oradea, în intervalul căreia Ödön Mikes proiectează altarul cel nou. În cadrul acestuia,
decoraţiunile, relicvarul şi monumentala ramă ce încadrează pictura de altar, toate în maniera
greoaie a barocului, sunt în armonie şi consens cu vechea navă a bisericii. Ancadramentele
ferestrelor, decoraţiunile şirului de bănci precum şi balustrada corului, proiectate iniţial de
călugării paulini se armonizează perfect cu proiectele lui Mikes.
La maturitate a pictat ceva mai puţin, însă operele ieşite în această perioadă de sub
penelul şi de sub peniţa sa cu tuş, în majoritate sunt valori, producţii artistice în sensul real al
cuvântului13.
A frecventat Colonia de la Baia Mare în anii: 1896 - 1899 şi 1902, 1913 (extracolonie),
1914 (extracolonie) şi 1922 (extracolonie)14.
Este reprezentat în Muzeul Ţării Crişurilor de două tablouri: Porțile de fier (nereprodus
din cauza stării precare de conservare) şi Pod peste Argeş.15 Mai reproducem și o frumoasă
lucrare, aflată în colecție particulară a doamnei Aurica Dinu Pop intitulată Piața Mare din
Oradea (actuala Piață 1 Decembrie 1918) (vezi grupajul foto din anexă).
Ernő Tibor (1889, Oradea – 1945, Dachau) a fost cunoscut la Oradea, în România,
Ungaria dar şi în afara acestora încă din timpul vieții. S-a născut la Oradea la 28 februarie
1885. Şcoala a absolvit-o tot la Oradea cu diplomă de bacalaureat la secţia reală. Pleacă apoi
la Budapesta unde îşi începe studiile artistice cu Tivadar Zemplényi. De la acesta a deprins o
13 Biró József, Op.cit., p.187-188
14 Tiberiu Alexa, Op. cit., Réti István, Op.cit., p.97-120
15 Registrul de intrări - pictură al Secţiei de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea (1967-2004)
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parte din tuşele largi, ample, pline de nerv, dar tot el i-a imprimat şi temperamentul, uneori
nereţinut al personalităţii sale dar şi tendinţa spre largheţe. Nici el n-a rezistat prea mult
stricteţii din Şcoala de Arte, aşa că pleacă la Paris, unde timp de doi ani studiază la celebra
Academie Julien, sub îndrumarea lui Jean Paul Laurens. Învaţă la Paris în baza unei burse
acordate de oraşul natal Oradea. Se trezeşte într-un centru artistic în plină confruntare între
curentele artistice. În jurul atelierelor nume ca Gauguin, Césanne, Manet, Monet, ori Renoire
se rosteau cu voce ridicată. Alţii se jurau pe prerafaeliţi, în timp ce un nou grup devine
fidel modului de a picta în maniera neoimpresionistă. Tibor Ernő ia decizia să rămână fidel
impresionismului, manieră în care va elabora un ciclu de picturi valoroase. Revine la Oradea
în anul 1908, timp în care în oraş se desfăşura o viaţă cultural-artistică tumultuoasă. Din
1906 în oraşul de pe Crişul Repede viaţa politică, cea socială, starea de spirit artistică, aflată
într-o atmosferă efervescentă, se orientau spre evoluţia universală a lucrurilor, înnoind totul
pe plan spiritual. Literatura maghiară suferă înnoiri, să nu uităm că este vorba de perioada
belle-epoque-ului din imperiul dualist din 1867, când maghiarii din imperiu dobândesc un loc
prioritar în multe domenii, la fel ca şi celelalte sectoare ale vieţii în Transilvania de la început
de secol XX.
La reînnoirea picturii maghiare din epocă au contribuit Béla Czobel şi Béla Kádár,
nume importante în artele plastice ale vremii. Se teoretizează în rândul tinerilor artişti în
jurul numelor artiştilor francezi, mai sus enumeraţi dar şi a altora precum Mattis şi se bate
în porţile clar-obscurului academist. Diferitele curente ale noilor direcţii în artă se confruntă
între ele.
Atât Ady în literatură cât şi Tibor în pictură, ar fi putut, tineri fiind, să încline spre
starea dulceagă a artei, ori să adere la alte curente, precum futurismul. Dând dovadă de o tărie
internă de caracter, ambii au decis să se situeze alături de direcţia înnoitoare din literatură şi
artă.
Din anul 1912 intreprinde un periplu expoziţional peste hotare, la Stockholm,
Göteborg şi Kristiania, Copenhaga, Frankfurt, Halle la Bergen, Breslau, Drezda şi Leipzig dar
şi în Oradea natală şi în alte oraşe din Ardeal, prilej cu care se bucură de aprecieri unanime şi
devine cunoscut atât el cât şi pictura sa.
Succesul însă nu l-a ameţit. Continuă să muncească, să studieze şi să evolueze.
Pictează peisaje, interioare, naturi statice.
Profetic, la nivelul anilor 1933, artistul plastic şi istoricul de artă Biró József orădean
şi el, spunea despre Ernő Tibor: „Pe acest plan, ( al picturii n.n. ) Ernő Tibor acum este în
efervescenţă şi va realiza de acum înainte multe creaţii însemnate”16.
După sfârşitul primei conflagraţii mondiale, Ernő Tibor ia parte la majoritatea
manifestărilor expoziţionale, cu lucrări, în oraşe ca Oradea, Cluj, Braşov şi Bucureşti. Cronicile
plastice ale vremii scriau cu entuziasm despre tablourile sale.
Călătoreşte în străinătate din nou. În 1925 revede Franţa şi Parisul cu ochi de artist
aflat în plină maturitate. Mărturie a acestui periplu stă un tablou, un ulei pe carton, intitulat
16 Biró J. Op.cit.p.188-189
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Pe malul Senei semnat dreapta jos, dar nedatat aflat în colecţia urmaşului său, Ştefan Tibor din
Oradea. Din drumul făcut în Italia în 1925, a rămas drept amintire, un ulei pe pânză, purtând
numele de Lido, Veneţia, semnat dreapta jos şi nedatat, aflat în aceeaşi colecţie.
Întors la Oradea, deschide o expoziţie personală din tablourile lucrate în Italia.
Scriitorul şi omul de cultură orădean Géza Tabéry consemnează evenimentul în periodicul
Familia, unde scoate în evidenţă calităţile plastice, cromatica, mişcarea şi lumina din creaţiile
lui Tibor.
În anul 1929 deschide o Şcoală liberă de pictură – în 1911, timp de un an mai
participase ca şi asociat la fosta şcoală a lui Ödön Mikes – care a funcţionat în acelaşi Pasaj
al Palatului Vulturul Negru. Tot în anul 1929 expune în Bucureşti, la Sala Mozart, prilej cu
care Oscar Walter Cisek scrie o amplă cronică elogioasă. Ernő Tibor a făcut act de prezenţă
la multe din saloanele oficiale anuale ale Bucureştiului. În 1930, la Cluj, la expoziţia artiştilor
plastici ardeleni, expune un număr de 15 creaţii. În 1933 şi 1934 face din nou act de prezenţă
în Bucureşti, unde expune la aceeaşi Sală Mozart. Statul român îi achiziţionează un tablou
datând din perioada când artistul picta în Bretania, în Franţa.
Semn al preţuirii de care s-a bucurat din partea municipalităţii Oradea, Tibor obţine,
în 1935 o bursă, în bază căreia lucrează pe ţărmul dobrogean al Mării Negre. Imortalizează
Constanţa, Bazargicul şi Balcicul. Prin participarea sa la coloniile de creaţie din Baia Mare, în
anul 1920, şi cea de la Balcic, Ernő Tibor se situează în grupul acelor artişti români care unesc
arcul de cerc al celor care au închis prelungirile răsăritene ale două mari influenţe venite din
centrul Europei: cel venit pe linia franceză, de la Barbizon şi Paris, prin Andreescu, Grigorescu
şi Luchian, ceva mai devreme, şi cel venit pe filiera germană, müncheneză, prin aportul lui
Hollósy/ Corbea şi al Coloniei întemeiate de el la Baia Mare în 1896.
Tibor a excelat şi în genul portretisticii, în care i-a imortalizat pe mulţi dintre
contemporanii săi precum: poetul Ady, Géza Tabéry, Ákos Dutka, Ödön Mikes ş.a.
Evreu de origine, lucru pe care până în deceniul patru al secolului XX îl simţise
doar ca apartenenţă la o religie şi nu la o etnie, s-a integrat perfect culturilor pământului pe
care a lucrat. Tibor, la fel ca şi conaţionalii săi, suferă mai întâi rigorile unei legislaţii brutale
antisemite, mai ales după arbitrariul de la Viena din august 1940.
Este marginalizat de către noile autorităţi vremelnic instaurate în Ardealul de Nord.
Sistematic este refuzat de către Saloanele oficiale din Budapesta. Cu greu şi mai mult la
insistenţele amicilor săi de breslă, Alfréd Macalik şi István Balogh, participă la o expoziţie
organizată la Oradea împreună.
În primăvara anului 1944 încep deportările locuitorilor evrei ai Oradiei spre lagărele
de concentrare. La 3 mai 1944 Ernő Tibor împărtăşeşte soarta alor săi. Îmbarcat în vagoane
destinate animalelor, ia drumul fără de întoarcere al Kauferingenului, o subdiviziune a
lagărului nazist de exterminare de la Dachau. Cei care l-au văzut acolo îşi aduc aminte de el
ca de omul cu hârtia şi creionul în mână, exercitându-şi menirea de artist până la capăt. Trece
în nefiinţă cu 12 zile înaintea eliberării lagărului, în primăvara lui 194517.
17 Maria Zintz, Lumină şi spirit, Expoziţie de pictură şi grafică orădeană interbelică: Tibor Ernő, Barát Móric,
Leon Alex şi Grünbaum Ernő, catalog, Ed.Muzeului Ţării Crişurilor-Oradea, Comunitatea Evreilor din
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Nu a fost uitat de către apropiaţi şi admiratori. În 1944 apare la Bucureşti Catalogul
critic al picturii române contemporane scos sub pana lui Ion Coschin care îl menţionează.
După 1945 presa a scris elogios la adresa sa. Muzeul orădean i-a organizat trei expoziţii
retrospective, în 1974, în 1984 şi în 1994. O galerie – fie ea şi de artişti amatori – cea de pe
Şirul Canonicilor din Oradea, îi poartă azi numele.
Fiind unul din cei mai talentaţi, prolifici şi cunoscut artist plastic orădean din prima
jumătate a secolului al XX-lea, Tibor Ernő a fost şi rămâne în centrul atenției exegeţilor operei
sale. Obiectivul nostru nefiind cel al unei critici de artă, ne vom limita doar la cele relatate mai
sus.
A participat la Şcoala de la Baia Mare în anul 192018.
Muzeul Ţării Crişurilor îi găzduieşte următoarele lucrări: Podul vechi peste Criș,
Peisaj marin cu barcă, Peisaj marin, Peisaj din Oradea, Bucătărie țărănească, Casă țărănească
(reproduse în anexă), precum și Peisaj din Italia, Secerişul, Peisaj din Oradea II, Peisaj cu căpiţe,
Studiu, Ţărancă la râu, Ţăran prăşind, La câmp, Peisaj și altele. 19
József Biró (Oradea, 1907 – 1945, Budapesta)
Este un caz mai aparte în pleiada artiştilor plastici orădeni. Îşi începe cariera ca
pictor, inclusiv ca participant la Şcoala de la Baia Mare şi o încheie, din nefericire în mod
tragic, destul de tânăr, ca un strălucit istoric al artei orădene, transilvane dar şi europene.
S-a situat adesea pe poziţii diametral opuse cu reputatul profesor şi istoric de artă clujan
Coriolan Petranu în ce privesc unele probleme de specialitate.
Tatăl său, Márk Biró, un bun cunoscător al culturii latine, al ştiinţelor sociale şi naturale,
a predat geografia, istoria şi germana la Şcoala generală ortodoxă-ebraică din Oradea, pe
care, în calitate de director, mai apoi, a ridicat-o la nivel de gimnaziu (azi corespunzând
liceului). A fost şcoala orădeană care după 1918 a concentrat spiritualitatea maghiară. Iată
încă un caz de identificare a spiritului ebraic cu cultura maghiară, fapt ce nu-l va scuti câteva
decenii mai târziu de prigoana antisemită şi de holocaustul din Ardealul de Nord, vremelnic
ocupat după cel de al doilea arbitrariu de la Viena din august 1940. Mama, Maria Hirschl era
descendenta unei familii de vechi orădeni.
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.
De copil manifestă înclinaţii spre desen şi pictură. Talentul său a fost remarcat de
către Ignác Ödön Udvardy (1877-1961) pictor şi profesor de desen al Liceului Premonstratens,
care a lucrat şi el în Colonia de la Baia Mare. Aici, în colonie, József Biró, vine încă de la vârstă
fragedă, ca elev, în clasele VII şi VIII, în timpul vacanţelor de vară, spre a studia cu János
Thorma. Mărturie stă caietul de schiţe cu portretele dascălilor şi învăţăceilor, realizat la Baia
Mare în anul 1924. Numele său figurează deci şi în rândul participanţilor la Colonia de creaţie
Oradea, Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel, Filiala Oradea, 1994, p.5-6, 10-19
18 ***, Dicţionarul pictorilor şi graficienilor maghiari, vol. I - II, Budapesta, 1988
19 Registrul…Op. cit
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băimăreană.
Sub influenţa lui István Réti, cunoscut aici şi totodată cu sprijinul acestuia, după
absolvirea bacalaureatului în 1925, devine student al Academiei de Arte Frumoase din
Budapesta. A frecventat cursurile lui Réti, dar s-a simţit atras şi de Gyula Rudnay şi János
Vaszary.
O impresie adâncă i-a lăsat profesorul său de istoria artelor, la încurajările căruia s-a
înscris şi la cursurile de teoria şi istoria artei a Universităţii de Ştiinţe din Budapesta. Studiile
le-a absolvit la catedra profesorului Tibor Gerevich. În anul 1932 îşi susţine teza de doctorat
cu tema Amintirile (vestigiilor n.n.) artistice baroce şi neoclasice ale Oradiei, pe care a publicat-o
cu sprijinul Episcopiei Romano-Catolice din Oradea.
Sfera preocupărilor sale a fost largă. Student fiind, scrie Grafologia modernă, o carte
mult căutată şi azi. O ediţie lărgită, incluzând şi amintiri ale membrilor familiei, precum şi
ale foştilor colegi, dovedesc faptul că cercetările sale în această direcţie au continuat şi mai
târziu.
După terminarea studiilor revine la Oradea unde este ales 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 Miklós Bánffy din castelul de la
Bonţida (jud. Cluj). Între anii 1937 şi 1939 locuieşte la Târgu Mureş unde ocupă postul de
director al Bibliotecii Teleki.
Cutreieră Ardealul şi pe lângă bisericile edificate în manieră barocă, studiază
aprofundat şi clădirile baroce civile, incluzând castele şi palate urbane. Scrierile şi le publică
în Transilvania mai întâi, mai apoi la Budapesta.
L-a legat o strânsă prietenie de istoricii de artă Károly Lyka şi Tibor Gerevich.
A fost adeptul pozitivismului în cercetarea istorică, al publicării cât mai amănunţite a
mărturiilor de arhivă, atrăgând ades dezaprobarea colegilor de cercetare, 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 nobile din Transilvania, Bánffy, 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 József Biró cu referire la bisericile şi castelele ardelene,
constituie şi azi puncte de referinţă pentru cei interesaţi de domeniu.
Între anii 1940 şi 1943 scrie un ciclu de articole în sprijinul conservării monumentelor
istorice. Ultimul său manuscris, referitor la gubernium-ul Ardealului a dispărut la sfârşitul
războiului.
În pofida confruntărilor pe planul ideilor cu reputatul istoric de artă clujan Coriolan
Petranu, József Biró a recunoscut meritele istoriografiei româneşti interbelice din domeniul
istoriei artelor, atrăgând totodată atenţia cercetătorilor maghiari din domeniu asupra
cunoaşterii şi importanţei publicaţiilor româneşti. Această comunicare i-a fost facilitată de
către buna cunoaştere a limbii române. A procedat şi invers, făcând cunoscut românilor
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rezultatele cercetărilor din Ungaria, publicându-le în periodice culturale de specialitate.
În anul 1944 se mută la Budapesta. În plină putere creatoare, în timpul dictaturii
szálasiste, la 6 ianuarie 1945, împreună cu tatăl său, adepţii regimului nyilasist îi asasinează
pe cheiul Dunării20.
Ádám Bíró, nepotul de frate mai mic al pictorului, stabilit la Paris şi György Szűcs în
prima parte a prefeţei la catalogul care a însoţit expoziţia pictorului József Biró de la Muzeul
Evreiesc Maghiar din Budapesta, din perioada 29 aprilie – 29 iunie 2014, au intitulat primul
capitol ...„Un pelerin prin secolul al XX-lea, cel lipsit de speranţe. Cariera de pictor a lui József
Biró”. În continuare autorii arată ”Contemplând cele câteva duzini de picturi şi desene, răsfoind
caietele cu schiţe, e dificil a discuta despre opera picturală a unei vieţi. Cu atât mai mult,
în lucrările sale se întrevede posibilitatea unei cariere ce promitea necondiţionat un talent
autentic, o carieră trecută în mod conştient pe plan secund. Ştia că avea de ales, că trebuia să
ia o decizie. A hotărât să rămâna de partea istoriei artelor. Presimţind parcă puţinătatea anilor
creativi, sortiţi de destin, şi-a autoimpus un ritm accelerat de lucru, fapt adeverit de bogata
sa operă în cărţi şi articole de specialitate”...21
Acelaşi Ádám Bíró în partea a doua a prefeţei catalogului, intitulată Despre József
Biró în mod personal, mărturiseşte „Prezenţa sa m-a urmărit întreaga viaţă. Se spune (de fapt
se spunea, deoarece nu mai trăieşte nimeni dintre cei ce afirmau) că seamăn cu el. În ce
anume? În două trei nimicuri nesemnificative: şi el iubea artele, femeile ceapa şi pătlăgelele
roşii, fuma trabuc şi trăgea din pipă. Dar în esenţă?
Când Józsi (diminutivul de la József / Iosif n.n) a murit în condiţii atât de tragice, eu
nu împlinisem încă patru ani. Păstrez doar o singură amintire personală despre el şi aceea
banal de cotidiană.
Păstrez multe din tablourile sale, cred că întraga sa operă se află la mine, în Franţa,
exccepţie făcând un tablou pe care nu de mult l-am făcut cadou Galeriei Naţionale de Artă
a Ungariei”. Tabloul se intitulează Piaţa franciscanilor din Budapesta, 1927. (Vezi ilustraţia din
20 Tiberiu Alexa…Op.cit.; Réti István…Op.cit; Biró József, Erdély beszélőkövei, (Pietrele mărturisitoare ale
Ardealului), Cluj Napoca, Ed. Kriterion, 2008, p.286 şi 287. Ultimele zile ale lui József Biró au fost relatate
în 1947 de către profesorul său Károly Lyka. Ghetoizarea şi deportarea evreilor din teritoriul Ungariei
horthyste şi szalásiste s-a făcut dinspre frontiere spre centru, spre Budapesta. Datorită contribuţiei sale
substanţiale la cultura maghiară, József Biró obţine o scutire de sub aplicarea legilor rasiale. Împreună
cu tatăl său se refugiază la Budapesta unde îşi continuă cercetările la Arhivele Naţionale Maghiare. La 5
ianuarie 1945 aflat împreună cu tatăl său în faţa Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în urma recunoaşterii
de către un vânzător de ziare stradal, provenind şi el din Oradea, care strigă în gura mare ”Aceştia doi sunt
evrei, îi cunosc!„ ,pe loc au fost arestaţi de către autorităţi, în Piaţa Octogon, şi închişi în casa membrilor
de partid cu săgeţi (fascişti maghiari) din strada Andrássy nr.47 (fostă şi închisoare comunistă, azi Muzeu
al Terorii). În noaptea de 6 ianuarie împreună cu tatăl său şi cu alţi evrei au fost târâţi la debarcaderul
Dunării, împuşcaţi şi aruncaţi în apele fluviului. Ar fi putut să se salveze în baza unui salvconduct
personal, dar a preferat să îşi însoţească tatăl şi în nefiinţă. În amintirea celor petrecute acolo, astăzi pe
malul Dunării stau mărturie mici statuiete reprezentând încălţările celor asasinaţi.
21 Și de parcă nu ar fi fost îneajuns puţinătatea anilor de creaţie artistică, în competiţie cu artistul
orădean a intrat un tiz al său, tot József Biró (1887-1975), expozant consecvent în galeriile budapestane
interbelice, cu care, ades se tinde să fie confundat. Mult mai norocos decât József Biró orădeanul, mai
vârtnicul pictor budapestan se autoexilează din faţa primului război mondial, de la Paris în Elveţia
unde devine un emul a lui Ferdinand Holder (1853-1918), pictor elveţian, părintele curentului numit
Paralelism, îmbinând diverse genuri, cu predilecţie simbolismul şi art nouveaul.
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anexă)
„Într-o poză făcută în atelierul său se disting mai multe portrete necunoscute agăţate
pe perete. Am auzit despre un tablou ce s-ar afla la Oradea, despre mai multe la Viena, însă
acestea nu au apărut niciodată. Am publicat anunţuri la Oradea, în presa locală de limbă
română şi maghiară, însă degeaba. Mai mult decât oricare altele mă simt legat de acestea.
Am senzaţia că aş fi executorul testamentar al unei obligaţii neasumate. Că am misiunea de
a salva ceva. Spre a rămâne măcar ATÂT din el.”
Vis à vis de cele afirmate mai sus, raportat la existenţa tabloului menţionat (de fapt
a câteva tablouri, ne facem datoria morală de a comunica unele informaţii dobândite pe
parcursul anilor de cercetare, dar şi al unor întâmplări din ultimii ani asupra operei plastice
ce s-a aflat ori e posibil să se mai afle la Oradea. Într-o „LISTĂ a lucrărilor de artă aflate în
colecţiile particulare din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, lucrări susceptibile de a face parte din
patrimoniul cultural naţional” întocmită de către regretatul pictor orădean Nicolae Jakobovits,
angajat al Muzeului orădean în anii ’60 -’70, în cadrul compartimentului Artă - O.P.C.N.J., din
271 de poziţii cu diverse piese de artă înregistrate, la nici una din ele nu figurează vreo lucrare
semnată de József Biró. Greu de crezut că, în cazul în care ar fi înâlnit vreo una muzeograful
să nu o fi înregistrat. Se întăreşte ideea rarităţii lucrărilor rămase la Oradea.
În altă ordine de idei, ceva mai târziu, în anul 1973, într-un catalog întocmit de către
muzeografa Ana Martin, sub titlul „Lucrări de artă în colecţiile particulare din Bihor”, apărut la
Editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, la pagina 30, întâlnim consemnată existenţa unei
lucrări de grafică intitulată „Peisaj” (litografie: 0,420 x 0,320m, semnată şi datată dreapta jos
cu brun: „Biró József 1930”, pe atunci în colecţia Zsák Iosif, Oradea).
În al treilea caz, cu prilejul vizitelor de curtoazie făcute, cu ani în urmă, la locuinţa
regretatului Kálmán Gazdovics, unul dintre cei mai rafinaţi colecţionari de artă orădeni, acesta
ne-a prezentat un tablou pictat în tehnica ulei pe carton şi semnat Biró József, reprezentând
actuala stradă Mihai Viteazul din Oradea, în care se disting clădirile fostului Liceu Evreiesc
Ortodox din Oradea, unde tatăl artistului, Márk Biró, a îndeplinit funcţia de director, iar în
continuare gardul fostei Mănăstiri Capucine.
Cunoaştem, din relatarea lui K. Gazdovics faptul că acesta, probabil că în virtutea
anunţurilor din presa orădeană, ar fi luat legătura cu Ádám Bíró, care la nivelul anului 1991
organizase o expoziţie comemorativă József Biró, însoţită şi de un Catalog, i-ar fi oferit spre
achiziţie tabloul. Dintr-o neînţelegere asupra preţului afacerea a eşuat.
După decesul colecţionarului Kálmán Gazdovics valoroasa sa colecţie de obiecte de
artă şi cărţi, implicit tabloul în discuţie, a intrat, din nefericire în moştenirea fratelui mai mic
al acestuia, care era un necunoscător în ale artelor. Informaţia provine de la un alt valoros
colecţionar de artă orădea, Trpkovics, bun amic al lui Gazdovics, între timp trecut şi el la cele
veşnice. Tabloul, precum şi alte obiecte de valoare ale colecţiei, se pare că au luat, în mod
ilicit, drumul spre tara vecină dinspre vest, prin intermediul unui, ori a unor comercianţi de
artă, originari din Oradea şi stabiliţi în străinătate, unde făceau comerţ, mai mult sau mai
puţin legal cu piese provenind din colecţii româneşti, profitâd de vidul de legislaţie a anilor
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’90.
Un al patrulea caz privind existenţa la Oradea a unui tablou semnat de către József
Biró este cel semnalat şi reprodus (singurul dealtfel de J. Biró) în cartea muzeografei Maria
Zintz.22 Tabloul se intitulează „Circul”, poartă data de 12 iulie 1922 şi prezintă un peisaj de
ansamblu, cu deschidere spre actuala Piaţă 1 Decembrie, de pe vremea când funcţiona ca
debuşeu agroalimentar şi loc de distracţie ocazional, mărginită de clădirea fostului magazin
„Andrény” (mai apoi „Oţelul”) şi de către fostul Pavilion Comercial Central (azi ‚‚Facultatea
de Medicină” din Oradea). Tabloul, la fel ca şi cel amintit anterior (strada Liceului Evreiesc şi
Mănăstiri Capucinilor), au fost realizate de sus, din perspectiva înălţimii Palatului Ullmann,
fost centru bancar al familiei omonime. Lipsesc informaţiile asupra tehnicii de realizare, a
suportului, a poziţionării semnăturii şi a datării, a dimensiunilor tabloului, precum şi al
numelui proprietarului / colecţionarului care e posibil să fi dorit să rămână în anonimat.
În momentul de faţă punem în discuţie cazul unui, probabil al cincilea tablou aflat
încă sub semnul întrebării în ce priveşte paternitatea, o compoziţie în ulei pe carton, de
dimensiuni medii având o temă mitologico-religioasă, sugerând în plan secund un peisaj
montan, asemănător cu cel din jurul oraşului Baia Mare cu semnătură şi datare indescifrabilă
în stânga, probabil din perioada de început a carierei artistice. Lucrarea rămâne încă în studiu.
A fost prezent în Colonia de la Baia Mare în anii 1924 şi 192523.
Din păcate Muzeul orădean nu deţine picturi executate de Biró J.
Comunicarea de faţă nu s-a dorit nici pe de departe să fie una exhaustivă. S-a căutat
înainte de toate să se completeze cunoştinţele despre unii pictori, iniţiatori de şcoli de artă
şi teoreticieni ai artei din Oradea, din prima jumătate a secolului XX, participanţi şi la Colonia
de creaţie / Şcoala de la Baia Mare.
Ne propunem să continuăm şi cu alte comunicări similare, în care să punem în
discuţie prezenţa în cadrul Coloniei de creaţie de la Baia Mare şi a altor artişti plastici proveniţi
din Oradea, Bihor ori activi în oraşul de pe Crişul Repede, perioade mai lungi sau mai scurte
de timp.
Drumul materialului de mai sus spre lumina tiparului a fost unul anevoios. Iniţial,
sub o formă mai restrânsă a făcut obiectul unei comunicări ţinute la Baia Mare cu prilejul
Centenarului Şcolii de la Baia Mare. Urma să fie inclus într-un volum consacrat evenimentului.
Se pare că din motive financiare proiectul a eşuat.
Într-o a doua fază, am încercat să publicăm Comunicarea în volumul I al Fascicolei
Facultăţii de Arte Vizuale din Analele Universităţii din Oradea, 2004. Materialul a fost publicat,
din păcate ciuntit şi neglijent pregătit de către referenţii ştiinţifici ai volumului în sensul că
a fost încurcată numerotarea aparatului critic, care îl continua pe cel al articolului autorului
precedent: 27, 28......30 în loc de 1,2 ş.a.m.d.. Apoi din cei patru pictori orădeni a fost publicat
22 Maria Zintz, Artişti plastici din Nordul Transilvaniei victime ale holocaustului, Editura Arca, Oradea,
2007, p.98 şi 105
23 Adam Biró, Löwei Pál, Biró József (1907-1945) - emlékkiállítása / Biró J. (1907-1945)- expoziţie
commemorativă, Országos Műemléki Felügyelőség, Budapest, 1991, catalog de expoziţie; Adam Biró,
Szűcs Győrgy, Biró József, Expoziţia commemorativă de la Muzeul Evreiesc Maghiar, Budapesta, 29
aprilie – 29 iunie 2014, Catalog editat de către Institutul Balassi din Paris
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doar József Biró. Apoi o altă eroare impardonabilă a fost ilustrarea cu imagini din pictura unui
alt artist plastic orădean, Ernő Tibor în loc de materialul ilustrativ privind pictura lui József
Biró. De neînţeles rămâne şi faptul că, înainte de publicare nu ni s-a restituit, spre corectare şi
avizare textul destinat tiparului.
În cea ce îl priveşte pe pictorul şi istoricul de artă am publicat în Anuarul Muzeului
Ţării Crişurilor din Oradea, în BIHAREA XXXI/XXXIII 2004-2006, Oradea, 2009, la capitolul
Restitutio de la paginile 351-373 un articol intitulat „Un text semnat József Biró, cu privire
la istoria Muzeului orădean şi a «Societăţii de Arheologie şi Istorie a Judeţului / comitatului
Bihor şi oraşului Oradea» material care îi tratează opera ştiinţifică, de istoric de artă a lui
József Biró.

LISTA REPRODUCERILOR
DUPĂ TABLOURILE PICTORILOR:
Pagina 1.

JANCSÓ JENŐ (1879 - ?)
1. Portret lipsă
2. Luminiș în pădure
3. Început de toamnă
MIKES ÖDÖN (1878 - ?)
1. Mikes Ödön (foto)

2. Piața mare din Oradea
3. Pod peste Arieș
Pagina 2.

TIBOR ERNŐ (1889 – 1945)
1. Tibor Ernő (foto)
2. Podul vechi peste Criș
3. Peisaj marin cu barcă
4. Peisaj marin
5. Peisaj din Oradea
6. Bucătărie țărănească
7. Casă țărănească

Pagina 3.

BIRÓ JÓZSEF (1907 – 1945) I.
1. Autoportret grafică
2. Biserica reformată din
Baia Mare
3. La piață
4. Interior (al locuinței din
Oradea)
5. Portret de tânără
6. Piața Franciscană

u/c, 60 x 50 cm, semnat dreapta jos cu negru: Jancsó
(colecția Andi Damian);
pastel/c, 70 x 55 cm, semnat dreapta jos cu negru:
Jancsó (colecția Andi Damian)
Reproducere foto după: Biró József, Nagyvárad
képzőművészete înBihor -Biharmegye, Oradea -Nagyvárad
Kulturtörténete és Öregdiákjainak Emlékkönyve,
szerkesztette Fehér Dezső, Editura şi tipografia
Sonnenfeld Adolf, Oradea, 1933-1937, p.185-194
u/c, 75 x 83 cm, semnat și datat dreapta jos cu vișiniu
Mikes (1) 922 (colecția Aurica Dinu Pop)
u/c, 70 x 47 cm, semnat și datat stânga joscu negru Mikes
1920 (colecția Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
Portret realizat în creion de către Alfréd Macalik în anul
1930, lucrare aflată în proprietatea Galeriei ”Tibor Ernő”
din Oradea
u/c, 70 x 100 cm, semnat stânga jos Tibor (colecția
Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
u/c, 41 x 56 cm, semnta dreapta jos cu negru Tibor E (în
continuare text indescifrabil, probabil localizarea)
(colecția Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
u/c, 41 x 66 cm, semnat stânga jos Tibor (colecția
Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
u/c, 70 x 94,4 cm, semnat dreapta jos Tibor (colecția
Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
u/c, 79,5 x 100 cm, semnat stânga jos cu negru Tibor Ernő
(colecția Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
u/c, 45,5 x 65 cm, semnat stânga jos cu negru Tibor Ernő
(colecția Muzeului Țării Crișurilor Oradea)
peniță / hârtie, 20 x 16 cm(colecție particulară)
u/c, 22 x 33 cm, semnat și datat stânga jos B.J. 1924
(colecție particulară)
u/c, 31 x 37 cm, semnat dreapta jos Biró (colecție
particulară)
u/c, 30 x 24 cm, semnat dreapta jos Biró József
Nagyvárad și pe verso Biró (1)927 (colecție particulară)
u/c, 75,5 x 69, 5 cm, semnata stânga jos Biró (proprietatea
Galeriei Naționale Maghiare)
u/c, 22 x 32,4 cm, semnat dreapta jos Biró, (colecția
Muzeului Național de Artă, Budapesta)
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7. Baia Mare - Peisaj

Pagina 4.

BIRÓ JÓZSEF (1907 – 1945) II.
1. Portret foto
2. Pomi în floare
3. Case
4. Peisaj din Baia
Mare
5. Portretul Klárei
Harsányi
6. Strada Liceului
Evreiesc și a
Mănăstirii
Capucinilor
7. Circul

u/c, 22 x 32,4 cm, semnat dreapta jos Biró (colecție
particulară)
Reproducere după catalogul expoziției ținută la Budapesta
în anul 1991
u/c, 40,8 x 56 cm, semnat și datat dreapta jos Biró (1)923
(colecție particulară)
creion/hârtie de desen, semnat dreapta jos Biró, 10. VIII.
(?) (colecție particulară)
u/c, 35 x 40 cm, semnat și datat dreapta jos Biró (19)27
(colecție particulară)
u/c, 31 x 28 cm, semnat dreapta jos cu galben Biró J
(colecție particulară)
u/c, 18 x 25 cm, semnat și datat dreapta jos Biró József
(1)921 (colecție particulară)
u/?, dimensiuni ?, semnat stânga jos cu culoare deschisă
Biró, datat 12 iulie 1922

Obs: Reproducerile sunt făcute după cele două cataloage ale expozițiilor retrospective Biró
József de la Muzeul Maghiar Evreiesc, din anul 1991 și din perioada 29 aprilie – 29 iunie 2014,
întocmit de către Biró Ádám, Szűcs György și redactat de Gábor Anna, Ed. MAZSIHISZ
Muzeul Evreiesc Maghiar, Budapesta.
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