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Publicarea - pentru prima dată în limba română - a unei
din scrierile lui Aurel Popp, având ca nucleu de bază o
amplă rememorare autobiografică („Din an în an ... ") prezintă un interes
deosebit, atât în ceea ce priveşte o mai bună cunoaştere a personalităţii şi
. gândirii unui mare artist român , încă puţin intrat în conştiinţa publică , cât şi
datorită , remarcabilului său talent literar , evocator de atmosferă şi
personaje, evident în cele mai multe pagini scrise de el. O întreagă lwne de
mari prefaceri şi de suferinţe dar şi de un pitoresc aparte, renaşte din aceste
însemnări. O conştiinţă inflexibilă, umanistă, a unui artist guvernează, pe
de altă parte, viziunea despre viaţă şi artă a lui Aurel Popp. Că este subiectiv,
n-i se pare firesc, tocmai din acea cauză că este pasionat. Recunoaştem şi în
verbul lui Aurel Popp ceva din grandoarea şi tensiunea fulgurantă, care au
dat măsura stilului său atât de original.
ludit Erdăs, care a avut de-a lungul timpului numeroase
contribuţii importante la studiul operei lui Aurel Popp a înfăptuit cu acest
prilej - 120 de ani de la naşterea artistului - un semnificativ act cultural.
cuprinzătoare selecţii

Gheorghe Vida
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Jurnalul vieţii unui artist plastic, mai cu seamă notată de el
însuşi, dezvăluie întotdeauna o faţetă inedită a personalităţii acestuia.
Pictorul Aurel Popp, care a trăit o viaţă deosebit de tumultoasă şi
frământată, a fost una din personalităţile care a contribuit din plin la
îmbogăţirea artei româneşti din perioada interbelică. Paralel cu activitatea sa
artistică, s-a implicat nu odată în aprecierea la justa lui valoare al artistului în
general, în activitatea obştei oraşului Satu Mare , chiar şi în viaţa politică,
privina totul în primul rând prin prisma intelectualului, a artistului în
special.
Scrierile cu caracter autobiografic, precum şi cele cu referiri
artistice legate de activitatea unor colegi pictori, sau cele cu un pronunţat
caracter social sau politic ( în unele cazuri subiective), sperăm să
îmbogăţească substanţial imaginea formată de-a lungul anilor, nu numai
despre pictorul Aurel Popp, dar şi despre omul Aurel Popp, pasionat,
asemenea operei sale, preocupat de lumea din jurul său, asumându-şi cu
curaj ideile social-democrate, susţinând pe cei talentaţi deseori măcinaţi de
griji şi lipsuri, luând atitudine faţă de bogaţii lipsiţi de talent, dar a căror
posibilităţi de afirmare erau mult mai facile, ridicându-se cu vehemenţă
împotriva nedreptăţilor societăţii în care trăia. Inainte de toate era un
intelectual, cu un suflet frământat, mereu nemulţumit fie cu sine fie cu
lumea, un nonconformist, implicându-se cu patos acolo unde simţea că poate
fi de folos. Si-a trăit viaţa obsedat chiar, de soarta breslei sale, polemizând
fără menajamente, dar creând mereu, luptând în mod înverşunat pentru
dreptate, cu un crez de nezdruncinat în rolul şi rostul artei alegându-şi
prietenii în primul rând după valoare. Binecuvântat nu numai cu talent dar şi
cu aptitudini multiple, acestea din urmă nu odată s-au întors împotriva lui,
devenind piedică în viaţa sa.
A pictat ororile primului război mondial, văzute şi trăite în
cei patru ani de front ( 1914-1918), (fiind ofiţer în armata austro-ungară),
într-un ciclu de lucrări dintre care lucrarea întitulată Noul Crist constituie o
adevărată cronică dramatică a acestei conflagraţii mondiale redate prin
intermediul unui singur personaj; a participat la mişcările revoluţionare din
1919 ; a înfiinţat o Intreprindere de ceramică şi porţelanuri la Satu Mare, s-a
implicat cu multă pasiune în organizarea unei expoziţii de amploare la Cluj
în anul 1921, întitulată Collegium Artificum Transilvanicorum;
în
organizarea unui congres al artiştilor plastici din 1936, ţinut la Baia Mare; a
pictat la Baia Sprie (orăşel lângă Baia Mare) lucrări ce cu curaj pot fi numite
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capodopere ale peisagisticii transilvănene; a pictat ciclul de lucrări întitulat
„Doborâtorii de copaci"; a prefigurat în câteva desene pericolul atomic, a
desenat execuţia lui Horea etc. etc.
Fragmentele de jurnal ( notate de artist pe baza unor
rememorări , întitulată de el „Din an în an ... ", ce evocă în mod sugestiv
atmosfera acelor ani), precum şi celelalte scrieri, fie ele cu un conţinut
cultural, artistic, social sau chiar politic ( scrise de Aurel Popp în limba
maghiară ), aduc în faţa cititorului o personalitate cu preocupări multiple,
îngrijorat nu numai de problemele artei, dar preocupat şi de atitudinea
publicului faţă de opera de artă, de nivelul cultural al oraşului în care trăia,
de organizarea unui muzeu etnografic la Satu Mare, de înfiinţarea casei
memoriale dedicate poetului Ady Endre, şi de multe, multe altele.
Sperăm că traducerea şi publicarea acestor scrieri, întregesc
imaginea despre Aurel Popp, intelectual ardelean de excepţie, artist deosebit
de valoros, uitat pe nedrept pentru o vreme după moarte, care constituie o
mândrie a oraşului Satu Mare, unde a trăit şi creat până la capătul vieţii.
Aceste scrieri sunt o vie mărturie a unei vieţi străbătute de griji, de
satisfacţiile artistului tânăr, de angoasele şi decepţiile artistului bătrân, o
oglindă al formării şi maturizării artistice. Personalitate explozivă, a cărui
mesaj artistic, se revarsă de pe pânze ca lava unui vulcan asupra privitorului,
susţin sub diferite forme de expresie, împreună cu confesiunile sale scrise,
opera unui artist profund umanist.
Arta sa de o mare originalitate, bazată pe o structură clasică,
utilizează experienţa artistică a secolului :
bogăţia cromatică a
impresionismului, viziunea plei-air-istă a picturii băimărene, unitatea
decorativă a formelor ( specifice seccesionismului).
Aurel Popp îşi
manifestă însă predilecţia pentru reprezentările monumentale, pentru ritmul
tensionat, dramatic al liniei şi formelor expresionismului. Concepţia artistică
al artistului, influenţată de firea sa vulcanică, determină o interpretare cu
totul personală a imaginii reprezentate, fiecare dintre ele purtând mesajul
sintetizat al idealurilor sale artistice ale căror apărător înverşunat a fost până
la capătul vieţii.
Adept al noului în dezvoltarea artistică, în limitele fireşti
ale formării sale , cu opinii de neclintit în aprecierile severe, Aurel Popp a
fost un "aprig judecător" al valorilor vieţii artistice, culturale, dar şi umane.
Notaţiile sale referitoare fie la anii tinereţii, fie la perioadele de mai târziu,
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sunt făcute de
lungul vieţii.

către

artistul matur, încercat de

experienţele

acumulate de-a

In anul 1980 , (achiziţii de documente din scrierile artistului
în anii '70), deci la distanţă de 20 ani de la moartea pictorului,
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului (din acea perioadă), filiala Satu
Mare, a reuşit să achiziţioneze de la familia Popp, moştenirea arhivistică a
pictorului. Consultând documentele păstrate astăzi la Direcţia Judeţeană Satu
Mare a Arhivelor Naţionale, am extras acele scrieri care alcătuiesc în urma
unei anumite selecţii, o schiţă autobiografică. Aceste scrieri se bazează pe
rememorarea întâmplărilor trecutului, unele din ele fiind datate în diferite
perioade ale vieţii ( 1941, 1945, 1954, 1956,etc), orânduite de artist relativ
cronologic, astfel încât permit cercetătorului reconstituirea vieţii artistului,
deşi întreruperea notaţiilor
şi reluarea lor într-o perioadă mai târzie,
împiedică datarea exactă a documentului. Publicarea cursivă a acestor
scrieri, dându-i forma autobiografică, dorită de altfel de însuşi Aurel Popp, a
fost făcută de istoricul de artă Banner Zoltan în volumul „Ez is efet volt ... ",
Editura Dacia, Cluj, 1977. Scrierile publicate aici, au fost de un real ajutor
în decursul traducerii, astfel că pe parcursul textului tradus s-au preluate şi
utilizat în aceleaşi locuri parantezele drepte, ce conţin însemnări lipsite de
semnificaţie cu privire la conţinutul textului tradus ( aşa cum apar ele în
originalul păstrat la arhive), sau sunt notaţii indescifrabile.
Corespondenţa deosebit de bogată a lui Aurel Popp cu
Nicolae Tonitza, Emil Isac, Octavian Goga, K6s Kâroly, Thorma Jânos,
Mohi Sândor, Szolnay Sândor, Aurel Ciupe, etc. sau cu scriitori, cercetători
ai operei poetului Ady Endre ca Hatvany Lajos, Bustya Endre, Tabery Geza,
şi mulţi alţii, nu a fost inclusă în această selecţie urmând ca ea să fie
publicată în perioada următoare.
Textele traduse au fost selectate cu intenţia de a putea
parcurge etapele mai importante ale vieţii lui Aurel Popp, de a putea privi
puţin în culisele actului de creaţie, de a putea pătrunde şi înţelege gândirea sa
profundă, străbătută deseori de suferinţe, de chinul imaginilor trecutului,
prezentului şi viitorului. Sunt confesiunile unui creator frământat de
problema creaţiei, într-o lume artistică în transformare, aflată pe un drum
diferit de perioadele anterioare, purtând neliniştea secolului.
făcându-se şi
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Împlinirea a 120 de ani de la naşterea artistului oferă o
ocazie deosebită de a ne aduce aminte de acest pictor şi prin intermediul
scrierilor sale.
Lectura acestor rânduri sperăm să redea momente inedite ale
personalităţii lui Aurel Popp, precum şi acel fundal istoric în care s-a format
şi a creat acest artist, cu o adâncă încredere în arta pe care o cultiva, tinzând
mereu spre perfecţiune.
Erdos Iudit
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Din an în an. 1
(Schiţă autobiografică)

1879 - m-am născut la 30 august.
1884, la 24 septembrie a murit tata
1889, la 30 august am împlinit 10 ani
În luna septembrie mama mă duce la Carei, în clasa a patra
înscrie la şcoala elementară romano-catolică NORMA, îl am
învăţător pe binecuvântatul Jekel. Locuinţa şi masa o aveam la văduva
Szilâgyi în strada Tompa, vizavi de casa lui Illes, funcţionar public judeţean.
Dintre colegii de locuinţă îmi amintesc de Farkas Pompei şi Molnar Gyorgy.
Sărmana văduva Szilagyi spre sîarşitul anului şcolar, deci în 1890 a murit de
ftizie. Au rămas orfani două fete şi doi băieţi. Ce s-a întâmplat cu ei, nu ştiu
despre fiecare. Lucreţia a devenit învăţătoare, Mihâly preot în Carei.
elementară. Mă

1890, la 30 august am împlinit 11 ani
Deoarece mama nu a putut plăti cheltuielile de comasare , a
trebuit să vândă atât casa cât şi pământurile din Eriu Sîncrai. 2 Nu a păstrat
decât o fâneaţă vizavi de cârciuma ZILED, aflată de-a lungul albiei
principale a Eriului, a vândut şi terenul arabil şi via. In vara acestui an ne-am
mutat la Carei, în strada Nagyhajduvâros, pe terenul lui Dezsâne, situat între
casele tâmplarului Schnell şi Hetey Abris, notarul oraşului.
1891, la 30 august am împlinit 12 ani

să învăţ

Când mama m-a înscris din nou în clasa a patra elementară,
perfect limba maghiară. In anul anterior n-am rămas corigent, dar n-

1
Manuscris aflat la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Satu Mare, în limba maghiara, achiziţonat
în anul 1972 împreună cu moştenirea arhivistică a pictorului Aurel Popp
z Eriu-Sîncrai, localitate în judeţul Satu Mare
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am stăpânit îndeajuns limba, deşi acasă la Căuaş 3 vecina noastră, Jo6
Ferencne s-a necăjit destul cu mine să mă înveţe să vorbesc bine ungureşte.
1892, la 30 august am împlinit 13 ani
În septembrie al acestui an mama m-a înscris în prima clasă
de gimnaziu la piariştii din Carei . Invăţătura mi-a mers foarte greu. In curtea
lui Dezsăne am locuit în casa mai mică, care mai stă şi astăzi, dar cu mici
adăugiri. Atunci, era formată dintr-un antreu, care servea şi ca bucătărie,
din care se deschidea o cămară şi o cameră mai măricică. Aici locuiam cu
mama şi fraţii mei Mihai şi Otto, pentru că fratele meu Ioan în acea perioadă
unna un fel de şcoală agricolă la Halmeu, deoarece în anul anterior un
piarist, pe nume Jakab, l-a lăsat corigent şi astfel binevoitoarele " rude" s-au
gândit că dintr-un astfel de băiat nu se poate face altceva decât agricultor.
Aşa l-au nenorocit pe fratele meu mai mare Ioan, oameni neghiobi din a
căror cauză deja ca om însurat a trebuit să-şi obţină diploma de învăţător al
şcolii normale, fiind frământat toată viaţa că el nu a putut învăţa şi nu se afla
în acelaşi rang social în care se afla tatăl nostru, ca preot.
· Micii noastre gospodării îi mai aparţineau o vacă şi un
purcel a căror grijă era tot pe seama mea, asemenea ca la Căuaş, unde tot în
seama mea erau şi patru cai, două vaci şi scroafele. Chiar şi ca elev de clasa
a 8-a de gimnaziu, căram în spate porţiile de făn , în fiecare marţi pe distanţa
dintre restaurantul Fuzfa ( Salcia), aflat lângă drumul care duce către
Ghenei, 4 şi tot aşa zilnic apa de băut de la îantâna din capătul străzii
Nagyhajduvăros. Nicicând nu mi-a fost ruşine de toate acestea şi nici de altă
muncă, iar dacă totuşi careva băiat se lega de mine, zău că o pomenea ... Am
devenit un bătăuş vestit -. la majorat - eram aproape spaima tuturor liceenilor
din împrejurimi , a elevilor deasemenea. Invăţătorii şi mai târziu profesorii
mei, cred că aflând de condiţiile familiei noastre, deşi - după cum am
amintit - învăţătura nu a fost marea mea calitate,m-au atenţionat destul de
des, dar nu m-au lăsat corigent decât în clasa a şaptea, din latină şi greacă,
dar şi prin aceasta am trecut fără dificultate, încât nu am rămas repetent
niciodată.

J

i

Căuaş , localitate în judetul Satu Mare, în care s-a născut pictorul Aurel Popp la 30 august, 1879
Ghenei, localitate în judeţul Satu Mare
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1893, la 30 august am împlinit 14 ani
Învăţătura merge greu, încep să mă afirm cu desenele.
Profesorul meu de desen, respectiv cel de geometrie, Jenzer Mihâly este un
bun pictor, dar un pedagog slab. Este dur şi bătăuş. In această perioadă şi
fratele meu Mihai urma clasa întâia, iar Otto ciclul primar, tot la "Norma".

1894, la 30 august am împlinit 15 ani
Cele mai frumoase amintiri din anii gimnaziului.
Dirigintele, Boros Antal, ne-a făcut să îndrăgim atât de mult limba latină ,
încât am încercat să scriem chiar şi versuri în latină. Din acest an am făcut
multă gimnastică, m-am jucat pe Postater ( Piaţa poştei), desigur numai după
ce am terminat cu muncile de pe lânga casă. Invăţătura mergea încă destul de
greu. Fraţii mei Mihai si Otto au devenit elevi mult mai buni decât mine.
Mama de multe ori stătea lângă noi, până ce ne terminam lecţiile, adesea
până la miezul nopţii. Nu a trecut nici o seară să nu ne verifice. Acest
obicei şi l-a păstrat chiar şi când am fost elevi în clasa a şaptea şi a opta;
doar mult mai târziu ne-am gândit la faptul că mama nu cunoştea nici latina,
nici greaca şi, iată, totuşi ne verifica ...
1895, la 30 august am împlinit 16 ani
Anul mileniului. 5 Toate s-au petrecut într-un mod ieşit din
comun. Incă de la începutul anului a venit vestea că la Budapesta va avea loc
un concurs de gimnastică, pentru care se pregătea şi şcoala noastră în mod
intens. Locuiam în acelaş loc, dar de această dată, de când murise Dezsane,
ne-am mutat în locul ei, în apartamentul mai mare; moştenitorul ei,
pantofarul Papp Istvan a dat locuinţa în chirie unui grefier judeţean, pe
nume Osvath, la care locuise şi Ady Endre, chiar în camera în care stăteam şi
eu, până în clasa a opta, cu o rudă, pe nume Sinkai Emil,care era cu o clasă
înaintea mea.
Deja, cu un an doi înainte de emoţiile concursului naţional
de gimnastică, am cântat la muzicuţă şi trompetă, vreau s~ spun că aveam o
~ Anul mileniului, aniversarea a IOOO de ani de la înfiinţarea statului maghiar (Milenium) a avui loc în
anul 1896 şi nu în anul 1895, cum îşi aduce aminte Aurel Popp
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mare activitate culturală din care speram să trag foloase. Pentru că eram
singurul care ştiam să cânt la trompetă m-au ales ca trompetistul acelora care
mergeau la concurs. Aceasta era un mare lucru mai ales pentru mine, care naş fi putut ajunge în echipă pe gratis, adică pe cheltuiala statului, dacă nu
ştiam să cânt la trompetă. Deşi eram bun la gimnastică, mai erau şi alţii din
gimnaziu cu această calitate. Aşa am ajuns şi eu la Budapesta la primul
concurs de gimnastică ! Invăţătura nu mergea aşa de bine ca gimnastica şi
desenul. Pe acestea le cultivam tot mai mult, şi poate datorită lor la
bacalaureat - deşi cu rezultate modeste - am trecut cumva.
1896, la 30 august am împlinit 17 ani.
Ţin minte un profesor , a cărui amintire o păstrez până la
moarte, Cirbusz Geza, profesor de filozofie şi limba germană la clasa a opta,
în clasa a treia a predat istorie şi geografie, apoi în clasa a şasea tot istorie,
iar separat, cu el am învăţat şi eu pe gratis.
Orele lui erau de neuitat, mai ales în clasa a şaptea şi a opta.
Era un pedagog excelent , iar cu umorul său realiza mai mult ca alţi profesori
atotştiutori. Asemenea unui profesor - călugăr, care poate să-şi permită să fie
cât mai firesc, aşa a făcut şi el în faţa elevilor săi, pe care i-a iubit, cărora nu
le-a făcut niciodată nici un rău , eventual ironizându-i puţin, dar mereu i-a
instruit. Nu s-a sfiit să demaşte - ex catedra - greşelile colegilor săi călugari,
beţia, comportamentul imoral, prin aceasta dorind ca elevii săi să vadă clar
murdăria vieţii, dar şi laturile ei frumoase ... Era un mare savant şi a iubit
nespus de mult frumosul. Caietele de şcoală le înveleam cu coperţi pictate
manual, şi acest lucru producându-i o mare bucurie, iar mie, sărmanului,
câştig. Eu ca şi elev de greacă, am fost lăsat de unul singur în domeniul
desenului, aşa că după bacaulereat, când m-am prezentat la Academie, a fost
o minune de la Dumnezeu că m-au acceptat.[ ... ]

1897, la 30 august am împlinit 18 ani.
Perioada cea mai periculoasă a adolescenţei. Din casa Dezsa
ne-am mutat în casa poliţistului Kosârka, din strada Kishajduvâros, nu
departe de strada Nagyhajduvaros. Şi asta a produs necazul. Poliţistul
https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

12

Kosarka avea doua fete, cea mai mică Luiza, care avea o fire destul de
zburdalnică, a contribuit la faptul că m-am ocupat mai mult de ea decât de
învăţătură. Toate acestea au dus şi la un rezultat şi anume că deja la
jumătatea anului am rămas corigent, iar la sfârşitul anului , la limbile latină
şi greacă. Corigenţa mi-a produs multe necazuri. Pe tot timpul vacanţei a
trebuit să învăţ şi numai la examenul de corigenţă, când Cs6ti Mark nu m-a
întrebat nimic din limba latină şi greacă, şi fără nici un examen m-au
promovat cu calificativul "suficient", mi-am dat seama că profesorii s-au
distrat pe seama mea, că numai la intervenţia cuiva m-au lăsat, cică,
corigent, ca să-mi ia plăcerea de a mai face curte pe viitor. Ei bine, şi-au
atins scopul, pentru că de atunci încolo nu mă mai ocupam de Luiza ...
1898, la 30 august am împlinit 19 ani
La începutul lunii septembrie a anului 1898 fără speranţe mam înscris în clasa a opta. Acela care avea doua examene de corigenţă , nu
avea prea mari speranţe de a ajunge în clasa următoare. Norocul,
întâmplarea a făcut ca în acest ultim an totul să fie în favoarea mea: începând
cu faptul că la cercul şcolar , criticam pe toţi - chiar şi pe profesorul
conducător, care îmi era şi profesor de latină - pe care l-am făcut să râdă
încât şi după mai multe zile, când mă vedea pe coridoarele şcolii se ţinea de
burtă de râs; apoi am desenat pentru clasă portretele unor mari scriitori ca
Arany, Petofi, Vorosmarty, Tompa, Madach ; toate aceste întâmplări
ridicându-mi prestigiul atât de mult, încât la jumătatea anului am rămas
corigent numai din greacă, aşa că atunci când m-am prezentat la bacalaureat
la directorul Ham J6zsef nu i s-a părut nici măcar ciudat că mai am curajul
să mă prezint, după cele întamplate.
Indulgenţa directorului a fost poate influenţată şi de faptul
că m-am prezentat împreună cu Orosz Gyuri, cu care rămăsesem corigent la
cele două materii mizerabile. Când directorul m-a întrebat ce carieră mi-am
ales, iar eu i-am răspuns că pictura, se părea că i-a plăcut, dar când l-a
întrebat şi pe Gyurka şi Gyurka i-a răspuns că el vrea să devină profesor de
latină şi greacă, aşa o mutră a făcut bătrânul director Hăm, de parcă l-ar fi
lovit apoplexia.
Din anul şcolar trecut, fratele nostru Ioan se afla la Orlaţi,
lângă Sibiu, şi se ocupa de agricultură, fapt de care mi-aduc aminte cu atât
mai mult cu cât ne trimisese la Carei un butoi de miere ...
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Alegerea carierei mele a produs numeroase discuţii, eu
nemărturisind niciodată acasă, că mă pregătesc să devin pictor, iar un bun
prieten, un băiat din Szolnok, nici astăzi nu ştiu cum a ajuns la Carei, nici de
ce aici şi-a dat bacalaureatul, împreună cu un alt prieten de al său, Hantke
Emil, deci acest suflet bun, pe nume Labdavszky, m-a convins să aleg
cariera artistică. El şi-a dat bacalaureatul mai devreme şi m-a sfătuit când
anume să mă duc la Budapesta , m-a ajutat şi la examenul de admitere, cu
atât mai mult cu cât eu eram orgolios drept pentru care, nu frecventam orele
de desen a celor mai mari. Lui Labdavszky Janos îi datorez totul, pentru că
de altfel, buna mea mamă m-a sortit pentru preoţie, alegându-mă pe mine,
deoarece după tradiţie cineva din familie trebuia să devină preot. Mama ma şi dus la "concurs" la Oradea, la fostul profesor de teologie al tatălui meu,
episcopul Pavel, care ne-a primit cu mare bucurie, lăudând-o pe mama, că
măcar unuia dintre băieţi i-a sortit această carieră. Adevărul e că nici nu
bănuiam când am plecat la Oradea , ce gânduri are mama cu acest drum. Am
crezut că doar îl vizitam pe unul din bunii prieteni ai tatălui meu, de rang
înalt, căruia vroia să mă prezinte. M-am dezmeticit , când bunul episcop, de
statură înaltă şi
remarcabil de chipeş, m-a îmbrăţişat, mângâindu-mi
obrazul, spunând că i-a produs o mare bucurie vestea că voi lua locul tatălui
meu în parohia din Căuaş.
Uimit am privit la mama, care mi-a făcut semn să sărut
mâna episcopului...Dar eu, doar priveam, şi în cele din urmă au răbufnit
cuvintele dorinţelor refulate, spunând că eu nu vreau să devin preot...
Sărmana mea mamă era să leşine, şi episcopul privea şi el uimit, aşteptându
se la orice , doar la asta nu ... A început să mă capaciteze că aşa şi pe
dincolo, dragul meu, ' că te voi educa eu şi ca artist, dar prima oara să
termini teologia ... dar eu nu şi nu... Mama plângea, episcopul o consola,
liniştind-o, că el oricând mă va admite la teologie în eventualitatea că m-aş
răzgândi ... Lipsiţi de vlagă, am coborât treptele palatului episcopal, ieşind
din biroul episcopului, flancaţi de elevi şi ceea ce nu mi s-a mai întâmplat
niciodată, m-am înseninat cu adevărat când am ieşit din palat. Mama era de
neconsolat , mă grăbea să mergem imediat la gară şi acasă ... acasă ... Mi-a
calificat purtarea deosebit de ruşinoasă şi abia a stat de vorbă cu mine pe tot
drumul...
Apoi când mă aflam la Budapesta şi eram în cea mai mare
sărăcie, odată, portarul Academiei, de la care luam pe credit - noi cei mai
nevoiaşi - brioşa de dimineaţă, mi-a făcut surpriza că am primit de la Oradea
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o sută de forinţi! ... Ei bine, aceşi bani mi i-a trimis episcopul al cărui preot nam vrut să fiu, dar care a fost mai mult Om, omul lui Cristos, decât preot al
bisericii.
Şi a venit timpul ca după înştiinţarea lui Labdavszky, la o
anumită dată, să plec la Budapesta, la examenul de admitere la academie.
Buna mea mamă m-a petrecut la gară ... Era după masă devreme, mergeam
agale unul lângă altul, parcă însoţeam un mort la cimitir...
Pe spate cu o straiţă mare albă din pânză de casă, în ea o
pâine mare albă, lângă ea o bucată mai mică de slănină, ceapă, apoi două
perechi de ciorapi şi o camaşă de schimb şi pantofi .. Pe mine haine noi, un
palton galben. Pălărie pe cap şi pantofi ieftini în picioare ... Mama în negru,
cu basma pe cap, niciodată n-a purtat pălărie ... Pe drumul destul de lung
până la gară, abia am schimbat câteva cuvinte. Ce am avut să ne spunem, neam spus dinainte, cu săptămâni în urmă, seri de-a rândul sau nopţile ... Ea
înainte de a se muta , l-a trimis pe unul dintre fraţi la Beiuş, iar pe fratele mai
mare la Ciarda. 6 Biata şi buna me_a mamă, trebuia s-o las singură cu atâtea
necazuri,cu ceea ce presupunea o mutare, dar mă consolam la gândul că nu
erau multe lucruri de dus la Ciarda ...
Cu cât ne apropiam mai mult de gară, cu atât mai mult mă
gâtuia ceva... Mi-am aşezat bocceaua pe peron, iar mama mi-a dat cinci
forinţi: "Du-te şi i-aţi bilet"- mi-a spus... şi când am primit rest 50 de
creiţari, am început să am o proastă presimţire, ce mi s-a şi adeverit...
"
Aceşti 50 de creiţari ţi-i mai pot da, băiatul meu... Aştia mi-s ultimii
bani ... Voi vinde ceva, poate fănaţul cu trestie de lângă Ziled şi din aceşti
bani voi merge la Ciarda" ... Au şi podidit-o lacrimile, şi până a sosit trenul
dinspre Satu Mare, mai mult am plâns decât am vorbit"...
Astfel mi-am început cariera artistică şi de profesor ...

1899, la 30 august am împlinit 20 de ani.
Drumul de la Carei la Budapesta , la clasa a III-a, m-a chinuit
groaznic sufleteşte. Vedeam mereu şi cu ochii închişi, ochii plânşi ai mamei,
îi simţeam fiecare atingere, ultima ei îmbrăţişare arzându-mi trupul . Dacă în
Ciarda Iapa (Csărda), localitate din judeţul Maramureş, Dicţionar de loca/iUlţi din Transilvania,
EdKriterion, 1992
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prima parte a drumului îmi treceau prin minte reveriile noii cariere alese, la
început mai slab, dar mai târziu, am descoperit fapta mea egoistă , neputând
să adorm din cauza problemelor de conştiinţă, deşi înghesuiala m-ar fi putut
îndemna la somn. Cine va mai face acum muncile casei, cine o va ajuta pe
mama să facă rost de una-alta ... Dumnezeule, ce-am facut ? ... Aşa am ajuns
la Gara de Est, unde mă aştepta Labdavszky; aveam o culoare cadaverică.
M-a dus la locuinţă, m-a culcat pe canapeaua care urma să-mi fie patul,
respectiv în partea mea de cameră, unde, - atunci când voi sta acasă - voi
putea să-mi petrec timpul liber. Pentru locuinţă trebuia de plătit opt pengo pe
lună, pentru fiecare din cei trei dintre noi . Toată averea mea erau cinci
pengo, de care nici nu aveam curajul să amintesc, fiindu-mi frică de faptul că
tovarăşii mei de cameră mă vor arunca în stradă.Am trăit din straiţă şi după
reuşita admiterii am simţit, că starea mea nu era identică cu cea visată
acasă ... Am adus cu mine şi muzicuţa şi până când am conştientizat situaţia
în care mă aflu şi mai ales până când am cunoscut băieţii , care m-au lămurit
cum trebuie să te ajuţi de unul singur , ei, până atunci, locatarii din strada
Izabela au putut asculta numai cele mai jalnice romanţe ... Fereastra se
deschidea către o curte pustie , lipsită de vegetaţie, pe care puteam privi doar
cerul cenuşiu . Straiţa mea dătătoare de viaţă pe zi ce trecea se făcea tot mai
mică si văzând asta, în sfârşit am hotărât să câştig nişte bani cu orice preţ.
Biata mama, pe lângă lenjeria mea sărăcăcioasă, îmi dăduse ca găteală
năframa ei de mătase, pe care după spusele ei, o purtase la biserică când s-a
căsătorit cu tata.
Este de înţeles că în această vreme priveam totul prin
prisma sentimentală, atât de mare grijă aveam de aceasta năframă - mai mult
ca de ochii din cap ... Şi cu această năframă a început şirul mizeriilor mele de
la Budapesta...
Pâinea şi slănina erau pe sfârşite ... cei cincizeci de creiţari sau dus pe hârtie şi cărbuni de desen. Am fost nevoit să-mi aleg din avere
ceva, de care să mă despart cu mai multă uşurinţă.De vânzare nu aveam
prea multe lucruri. Muzicuţa şi paltonul... Eram tânăr şi nu -mi era frică de
frig, dar nici nu ştiam ce mă aştepta la iarnă ... Muzicuţa, vai, de ea nu mă
puteam despărţi.Atâtea amintiri mă legau de această nenorocită de sculă
muzicală, pe care am obţinut-o cu bani din greu - ce mă voi face atunci
serile , cu ce mă voi alina în acest oraş imens, unde nu sunt nici acei
cunoscuţi ţigani din Carei, pe care-i ascultam când eram trist, pe Fătyol J6zsi
şi pe ceilalţi, pe gratis, până când mă săturam de sunetele muzicii ... Hei,
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din Carei, de câte·ori îmi aduc aminte de voi ... Când fiul lui Fatyol
J6zsi mi-a fost elev , am ascultat toate repetiţiile şi cântecele pe care ţiganii
le cântau numai atunci când erau între ei şi cântau unii pentru alţii cântecele
cu cele mai minunate acorduri, vai, ... asta aici nu o puteam auzi, iar dacă îmi
vând muzicuţa, îmi vând şi aceste amintiri .
Şi când m-am săturat de fiertura de şoric de acasă şi coaja
de pâine, dintr-o dată m-am hotărât că-mi voi vinde paltonul...
A doua zi era o sâmbătă, stăteam acasă şi aşteptam strigătele
negustorului ambulant. Şi toată ziua nu a strigat nimeni în curte, deoarece
sâmbăta nu circulau ambulanţii. Ei, la asta nu m-am gândit . Duminica am
mocoşit toată ziua ca şi sâmbăta. Mi-am dat seama că nu am nici o
perspectivă în ale târgului. Abia am aşteptat ziua de luni. Şi când pe la ora
12 ale prânzului am fugit acasă să fac târgul, îmi scânteiau deja ochii, de
abia mai vedeam. A venit ambulantul şi eu jubilam, "Aurel, imediat vei
putea mânca!" Am chemat sus ambulantul şi i-am dat paltonul. Nu m-am
târguit mult. In naivitatea mea îmi spuneam că săracul evreu, mi-a dat chiar
mai mult decât merita acel palton de nimic. Mi-a plătit suma la care ne-am
tocmit, a luat subsioară haina şi a plecat; eu am mai trebăluit una-alta,ca să
nu creadă locatarii că de aceea mi-am vândut ceva, fiindcă eram silit şi apoi
încet am pornit să iau masa. Dar n-am ajuns bine la poartă, când mi-am adus
aminte de acea năframă scumpă de mătase a mamei. M-am întors alergând
spre locuinţa noastră de la etajul întîi, şi caut năframa, şi n-o găsesc
nicăieri ... , Disperarea mi-a luat minţile şi n-am ştiut încotro s-o iau să-l
găsesc pe ambulant, să răscumpăr năframa ... Am alergat jos în stradă, am
intrat în casele învecinate, apoi am aşteptat, poate iese din careva casă, dar nam văzut nici un ambulant. Aşa a dispărut ambulantul meu de parcă l-ar fi
înghiţit pământul...

Şi stăteam

în mijlocul străzii Izabella, cu banii în buzunar,
înfometat ca un câine alungat, care de zile de-a rândul n-a găsit o
îmbucătură, şi n-am avut nici un chef să mă duc undeva să mănânc .. .In cele
din urmă am plecat la ora două la Academie şi mă plimbam de colo.-colo, de
parcă aş fi fost îndoliat... Când la ora şase s-au terminat orele de după masă
şi m-am dus la bibliotecă, vine la mine bunul meu amic Labdavzsky şi-mi
spune: "Vrei să câştigi nişte bani? .. " "Cum dracu să nu vreau" şi era cât pe
aici să mă plâng de ce mi s-a întâmplat, deşi colegii mei de cameră,
Labdavszky şi Balazer Gyurka, nu au putut ştii altceva despre condiţia mea
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decât atât ce au putut vedea eventual, în locuinţa noastră comună,
respectiv, urmele pe care nu le-am putut ascunde din jurul canapelei ...
Imi spune Labdavszky că ştie două adrese de negustori, care
urgent au nevoie de cineva care să le scrie nişte adrese, una sau două mii
pentru unul şi vreo patru mii de plicuri pentru altul. " Magazinele lor sunt
încă deschise şi deja în noaptea asta te poţi apuca să scrii pentru unul din
. I"
ei.

Ultimele cuvinte le-am auzit slab, atât de tare m-am grăbit
ajung la adresele date, să fac nişte bani. De atunci multă vreme am trăit
din această muncă, din asta mi-am plătit chiria şi lemnele pentru iarnă. Aşa
experienţă am câştigat din adresarea plicurilor, încât nimeni nu mă putea
întrece. Nu eram singurul dintre flăcăii săraci care vroiau să ajungă pe
Pamas ...
Şi cu asta , posibilităţile închise până acum, după şapte ani
de sărăcie, au urmat şapte ani de bogăţie , ivindu-se una după alta ocaziile de
a câştiga bani. În primii doi ani numai cu astfel de munci ocazionale puteam
să mă susţin. Ei bine, nici aceste munci nu se iveau în continuu. Nu odată a
trebuit' să fac pe hamalul în Gara de Est şi Vest - pe ascuns, fără să mă
observe hamalii oficiali, - mergând chiar până în Buda. Dar am muncit cu
plăcere întotdeauna , deoarece scopul pentru care am venit în această
metropolă imensă, mă capacita la orice muncă cinstită. Ar fi mult de povestit
cu ce munci mi-am câştigat eu şi tovarăşii mei slănina de amiazăzi şi pâinea,
şi desigur banii de ţigări, chiria şi din când în când, preţul biletelor de teatru
să

şi operă.

Dintre toate muncile ivite, cea mai îndrăgită mi-a fost
cioplitul pietrelor de mormânt . Un flăcău pietrar, pe nume Bokor, mi-a făcut
rost de un loc de muncă , aflat aproape de Gara de Est; la început făceam
doar ciopliturile în mare, şi numai după un an am început şi eu să cioplesc
detalii. Nu a fost o muncă uşoară, dar se plătea destul de bine. Pentru mine a
însemnat mai mult decât muncă, faptul că am putut sta de vorbă cu Bokor
Sândor, Kata Laci şi alţi muncitori, despre lucruri de care n-aveam habar
până atunci. Aceşti băieţi cioplitori m-au luminat pentru prima oară asupra
faptului că ce rău sunt plătiţi muncitorii şi că în unele locuri chiar sunt
vlăguiţi , "exploataţi ", cum spun ei. Încet-încet aşa am intrat în această
muncă, şi abia aşteptam ocazia să fiu cu ei. Aceste impresii, precum şi firea
mea ce înclina spre sentimentalism, apoi atracţia mea spre cei săraci şi
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gândirea lucidă, m-au făcut socialist, atunci când încă nici chiar mie însumi
nu-mi puteam da socoteală.
Şi când în institut printre noi "bobocii " s-a răspândit vestea
că în sâmbăta următoare la restaurantul Vampetics în Vărosliget (Parcul
oraşului ) se organizează o serată de către cei de anul patru, am reuşit şi eu
să pun deoparte nişte bănuţi, să particip cu onoare la acest mare eveniment.
Şi dintre profesori mulţi au luat parte nu numai la cina
comună, dar au vizionat şi programul ce a urmat, distrându-se copios pe
seama episoadelor în care colegii mai mari îi satirizau, iar noi "bobocii" le
ascultam cu gura căscată şi ochii holbaţi.
Aşa cam după miezul nopţii, pe la două-trei, când profesorii
noştri erau gata de plecare, am pornit cu toţii în rând câte doi, la manifestaţia
mută, ce ne simboliza sărăcia. De-a lungul bulevardului Andrăssy, acest rând
nespus de lung a intrat în fiecare restaurant şi cafenea, păşind în linişte pe
lângă mese, ieşind muţi fără nici o gălăgie şi indisciplină.Mult după
Nagykorut, la celălalt capăt al bulevardului Andrăssy, înainte de ultima
cafenea, rândul s-a destrămat şi fiecare a plecat către casă, fără să dăm şi nici
cel mai mic motiv poliţiei să intervină.
A fost impresionant de frumos şi infinit de simplu ceea ce a
simbolizat această manifestaţie, pentru acei care-şi jertfeau viaţa în interesul
cultivării Frumosului ...
A fost singura noastră sărbătorire comună, şi cel care a
participat la ea n-a uitat-o niciodată.
Iar dacă cineva avea vreun necaz, toţi concurau în a-l ajuta.
La nici o facultate n-am văzut o astfel de atitudine.
In primăvara acestui an a trebuit să mă prezint pentru
încorporare la Primăria din Tăşnad. 7 După multă vreme , acum mi-am
revăzut mulţi camarazi din copilărie. Nici mie nu-mi mergea bine, dar m-au
uimit figurile lor slabe, dezbrăcate. Oare munca de la câmp era motivul, sau
sărăcia? Dar nu am avut timp să le discutăm.
Primarul din satul meu, Gozar Săndor m-a împiedicat să
zăbovesc mai mult cu camarazii mei şi să-i mai întreb una-alta. Gozar
Săndor se considera pe undeva rudă şi se gândea că este dator să mă ajute
întrebând-mă dacă vreau să fiu soldat. I-am spus că eu nu vreau; dar legea ...
A râs de mine şi a început să-mi povestească care sunt avantajele faptului
1

Tăşnad, oraş

în judeţul Satu Mare
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dacă

cineva nu este soldat. Nu am prea înţeles eu cele spuse. Ştiam doar una
şi bună, că sunt încorporat, dacă sunt sănătos mă iau de soldat, iar dacă sunt
bolnav, nu trebuiesc nimănui. Eu mă consider sănătos, deci, nici nu-mi
puteam imagina să nu fiu soldat. Desigur, habar nu aveam de avantajele
aceluia care nu este luat pe un an sau mai ales pe trei ani !
M-am lăsat în voia sorţii şi dacă am făcut bine au ba , nu ştia
nici măcar Ady Endre, care spunea : " Aşa murim că niciodată nu aflăm
când şi cum trebuia să procedăm ... "
Întors la Budapesta, deja ca soldat, n-am observat nici o
ameliorare a destinului meu, a luptei mele, pentru existenţă. Am continuat
totul de acolo de unde am rămas ...
1900, la 30 august am împlinit 21 de ani.
După cum am mai amintit , fratele Ioan a trebuit să plece
din comuna Apa. Cum-necum, cu ajutorul directorului şcolii pedagogice din
Sighetu Marmaţiei a primit numirea la şcoala elementară din Ciarda, aflată la
unu-doi kilometri de Sighetu Marmaţiei. Locuitorii erau mai cu seamă
evrei ... ţărani, chiar păstori, doar în mică parte negustori. Când era târg la
Hust, în sat rămâneau doar femeile şi copii, restul lucrau pe câmp sau la
pădure sau " şeftăleau" 8 în târgul din Hust. Toate astea le-am constatat în
vara acestui an şcolar , ajungând în relaţii foarte bune cu mulţi evrei, am
învăţat numeroase lucruri pe care nicăieri nu le-aş fi putut învăţa.
Cârciuma satului era renumită prin faptul că aici veneau
duminicile domnii de la Sighet să chefuiască. Proprietăreasa se numea
Mayeme, care avea o rudă, un tânăr originar din Galaţi, şi cu care discutam
mult despre viaţa ciudată dusă de evrei şi obiceiurile lor. In general sâmbătă
seara, tineretul se plimba până la capătul dinspre Sighet al podului din sat,
iar acolo îşi cântau cântecele de o deosebită frumuseţe.[ ... ]

190 l, la 30 august am împlinit 22 de ani.
Aşa au zburat doi ani la academie că mc1 n-am
observat.[ ... ]Problema locuinţei am simplificat-o: cu cei de o teapă cu mine
am închiriat paturi în nişte locuinţe de la subsol, şi astfel mi s-a uşurat mult

" Şeftăleau , expresie de jargon, provenind din cuvântul german Geschaft = afacere
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Mâncarea pentru noi care ne numeam "bujorişti'"I, nu însemna prea
mult. Naiba ştie cum-necum, parcă situaţia a devenit de aşa natură, încât
poftele noastre s-au limitat la slănină fiartă, pâine şi desigur, apa, din care
niciodată nu ne puteam sătura ...
Când eram în anul doi, Agghâzy Gyula 10 , mi-a predat studiul
figurii. Era un pedagog pedant, inimos si răbdator, care înfaşurat în eşarfa sa
mare, gri şi groasă, îşi împărţea sfaturile pe un glas molatic, încât era
imposibil să nu-i simţi tonul patern.
Intr-o zi de vineri, ne-a spus: Dumneavoastră desenaţi nudul
destul de acceptabil, deşi mai aveţi multe de învăţat, până când şi nudul, la
rândul lui va simţi acest lucru , şi îl veţi considera o temă, ca oricare alta, să
zicem , un fir de floare. Şi ca să vă mai bucuraţi de o oarecare diversitate,
săptămâna viitoare câtorva dintre voi, vă permit ca în loc de nud, să pictaţi
capul. Alegeţi -vă pe când mă întorc un bătrân corespunzător, care are cap
bun de model, şi apoi pictaţi-l.
Astfel i-a desemnat pe acei pe care vroia să-i laude, printre
care şi pe mine. Desigur, culori nu aveam, dar le-am cerşit de la cei mai
bogaţi ca noi, promiţându-le că vom folosi numai strictul necesar.
Abia aşteptam lunea următoare. Cei mai harnici am apărut
deja la ora şapte şi plini de sine , căutam modelul adecvat. N-am mai aşteptat
venirea lui Agghăzy, ne-am apucat, am schiţat capul şi dă-i cu pictura ! În
acea perioadă bântuia printre noi acea concepţie, după care, pictam numai
compoziţii, sau orice altceva, în maniera celor de la Barbizon, de care am
mai auzit şi noi ici-colo, considerând în capul nostru zăpăcit, că aceasta
presupunea să folosim culori cât mai strident posibile şi forme cât mai
exagerate, aproape caricaturale. Nici nu ne-am imaginat câte lucruri trebuie
să cunoaştem, pentru a putea picta ceva ce să corespundă realităţii, dar într-o
concepţie artistică ... Tot ce am priceput noi era o aiureală, crezând că dacă
suntem studenţii unei şcoli de pictură, atunci nouă ni se permite totul, adică
să le ştim pe toate. Foloseam culorile scumpe, dar trebuie de ştiut că şi
ceilalţi colegi foloseau culori de împrumut, puneam straturi peste straturi
Bujorişti - expresie utililJltă de Aurel Popp şi cîtiva colegi în anii de studentie în sens stigmatizator, fală
de acele teme pe care le considerau drept subiecte neserioase pentru creatie. lnspre bătrânele pictorul va
mai reveni la această apreciere, considerând-o pripită, chiar naivă, specifică lipsei de experinlă artistică
a tinerilor artişti
10
Agghăzy Gyula (1850-1919) pictor, profesor la Academia de artă din Budapesta, elevul lui Munkăcsy
Mihăly, cunoscut prin lucrările sale cu tematică rustică şi peisaje de pe lacul Balaton

9
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culorile stridente, fără să ne pese ce facem şi pentru ce, şi nu aşa cum am
învăţat până acum .. .lnsă nu mi-a mai rămas timp să îndrept situaţia , că deja
venea Agghâzy şi se îndrepta tocmai spre mine.
Rareori am fost aşa de emoţionat în viaţa mea -ca acum. Pe
cartonul meu preparat 11 străluceau, de-ţi lua ochii , culori sclipitoare de roşu,
violet şi galben, nimeni nu ar fi putut să spună că ceea ce am pictat nu este
un peisaj secession 12 • Mă mişcam stângaci cu atât mai mult cu cât aş fi dorit
mai degrabă s-o iau la fugă, dar - din păcate nu puteam. Pe undeva astfel miam imaginat starea condamnatului la moarte, când pe propriile picioare este
dus la execuţie, deşi ar putea s-o ia şi la fugă. Stăteam şi aşteptam ...
Binecuvântatul şi bunul meu profesor îmi privea creaţia.
Privea ... privea. Apoi după un lung răstimp îmi spune, cu capul plecat puţin
pe-o parte, de parcă nici nu vroia să mă privească în ochi: "Spune ce-i asta
? ... " N-am putut să scot un mâc. " Ce este acest roşu urlător pe pomeţi ? ...
Apoi acest stacojiu pe gât ? ... Dumneata vrei să pictezi peisaj având ca
model un cap ? ... " Cu aceasta îşi întinde mâna după paletă şi pensulă şi-mi
corectează "peisajul " , apoi fără cuvinte pleacă ... Eu zdrobit sufleteşte şi
trupeşte, stăteam în faţa şevaletului ca şi acela care şi-a pierdut total simţul
orientării şi nu ştie încotro s-o ia ...
Şi omul acesta , cu o inima binecuvântată, Agghâzy Gyula, a
fost acela care m-a propus pentru bursă la începutul anului trei.
Şi am ajuns ca din propriile puteri şi cu ajutorul a cine ştie
ce forţe, să mă înscriu în anul trei.
Din nou mi-am petrecut vacanţa mare la Ciarda, de multe
ori, zile întregi, m-am bălăcit din nou în spuma apelor iuţi şi zgomotoase ale
Tisei. In timpul liber desenam, trăindu-mi viaţa modestă împreună cu fraţii,
de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat de care să ne pară rău. Mama făcea
curăţenie şi la şcoală pentru care primea bani separat, ceea ce completa leafa
modestă de învăţător a fratelui meu Ioan. Fratele mai mic, Mişu, era deja cu
bacalaureat, iar Otto s-a întors în clasa a opta la Beiuş. Ne adunam din când
în când cu evreii bătrâni şi de multe ori aflam numeroase lucruri atât de
deştepte şi inteligente despre unii oameni sau alte cele, încât rămâneam cu
gura cascată. In casele preoţeşti unde noi am crescut, astfel de comentarii
clare despre anumite lucruri nu s-au făcut [... ]
11

12

carton preparat ,având wia din fete grunduit!, nivelând astfel suprafata ce unnează a fi pictat!.
Secession , stil artistic, cunoscut în România şi sub numele de Arll1 1900
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In luna septembrie împreună cu fratele Mihai am plecat la
Budapesta, cu noi venind şi ruda cârciumăresei Mayeme, care vroia şi el să
se înscrie la drept, asemenea fratelui meu Mihai[ ... ]
În timpul anului nu s-a întimplat nimic deosebit. În această
perioadă aptitudinile mele începeau să se desfăşoare cu mai multă putere şi
parcă profesorii erau mai atenţi la tot ce făceam.Nu numai în desen, dar şi în
proiectele mele de artă decorativă, reuşeam tot mai bine să-mi rezolv
temele; astfel s-a întâmplat că la desenul de nud, unul dintre profesorii care
preda arhitectura, aproape de fiecare dată se aşeza în spatele meu şi mă
privea cu atenţie cum lucrez. Acest profesor a fost de altfel acela care la
sfărşitul semestrului, m-a invitat să plec în străinătate, iar apoi să revin ca
profesor la şcoala de meserii, ce se plănuia atunci să ia fiinţă. M-am scuzat,
motivând că sunt sărac, că trebuie să-mi fac şi armata şi să-mi ajut mama
rămasă acasă, deci trebuie să mă angajez cât mai repede după ce mi-am făcut
stagiul militar. M-a asigurat că el rezolvă problema milităriei: să nu
trebuiască să-mi prestez stagiul, dar eu totuşi am decis să nu primesc
propunerea binevoitoare. Ce ştie un tânăr adolescent, cum trebuie să-ţi
cârmuieşti destinul... Poate cu acest refuz mi-am pecetluit soarta nenorocită.
În anul trecut până şi la locul meu de muncă mergeam foarte
rar. Mă întâlneam din când în când cu Bokor Sândor, care m-a dus la
Căminul muncitoresc, dar relaţiile mele cu mişcarea de partid începeau să se
stingă. S-a întâmplat ca Bokor Sândor să-mi dea câteva manifeste să le
împart prin teatre, cafenele şi locuri mai .aglomerate, dar ce fusese asta faţă
de tot ce mi-aş fi asumat, dacă aş fi avut timp. Imi luam elevi şi numărul
orelor a devenit aşa de mare încât seara nu mai apucam decât foarte rar să
mă duc la Asociaţia Naţională de Gimnastică. In anul doi ( de academie de
arte, n.t.) la Asociaţia Naţională de Gimnastică am reuşit să obţin diploma de
profesor de gimnastică, acestui lucru datorându-i postul ce l-am obţinut la
Satu Mare în 1907.
Am mai participat la demonstraţiile de întâi mai, şi am
cuvântat la Vârosliget (Parcul oraşului) chiar şi atunci când mişcările
muncitorilor erau limitate destul de puternic. Ceva puţea în Danemarca astfel discutam despre restricţii - şi de aceea trebuia să fiu şi cu mai mare
grijă.

Un lucru era ciudat, specific pentru anii aceea de studenţie,
nu puteam lăsa sub tăcere lucrurile ce-mi adevereau sărăcia. Ei bine, asta
probabil şi din cauza încrederii de sine datorate unei oarecare îmbunătăţiri a
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condiţiilor

mele de trai.Viaţa îmi era mai în siguranţă, fapt ce a influenţat
comportamentul meu. La reformarea mea sufletească a contribuit şi gândirea
mea socială, dar şi sensibilitatea faţă de mizerie şi de sărăcie, sentimente ce
nu s-au atenuat odată cu starea mea mai bună, ci dimpotrivă , s-au accentuat.
Episodul pe care trebuie să-l amintesc a început la o adunare din Budapesta
a studenţilor din judeţul Satu Mare. ln acea vreme era obiceiul ca studenţii
din diferite judeţe, să se adune în asociaţii , care nu aveau alt scop, după cum
.ştiu şi-mi aduc aminte, decât că "tineretul de aur" al fiecarui judeţ, respectiv
odraslele familiilor aristocratice scăpătate, să organizeze în fiecare vară câte
o întrunire dansantă , şi la aceste chefuri - un adevărat ceremonial
aristocraţii scăpătaţi mai vârstnici, luau în evidenţă pe cei ce urmau după
ei,numărul, calitatea lor, criteriul de apreciere fiind felul după cum dansau
ciardaş. Aici se pregăteau căsătoriile, desigur pecetluite cu chefuri ce ţineau
până a doua zi la prânz, în compania lăutarilor vestitului Fâtyol J6zsi ... Hei,
ce de vin s-a scurs pe gâtlejurile răguşite de comenzi, până la sfârşitul unui
asemenea chef.
Ei bine, asociaţia judeţului nostru în capitală, nu putea avea
alt preşedinte decât un fiu de aristocrat scăpătat, de preferinţă jurist,
deoarece tineretul preţios - din acea vreme - nici nu putea fi în altă parte
decât la o facultate juridică. Pentru că, hei, spiritul bătrânului Werboczy13
mai mocnea în sufletul urmaşilor, ca şi cu secole în urmă !. ..
Ceea ce aş vrea să povestesc a început când preşedintele a
acuzat pe faţă pe unul dintre colegii studenţi mai săraci că a furat zece
coroane şi a propus excluderea lui din asociaţie. Nimeni n-a avut curajul să
spună un cuvânt, atât ne-a uluit acuzaţia grosolană. Cunoşteam situaţia de
acasă a colegului, şi ştiam cât de greu trăieşte aici la Budapesta. Şi dintrodată , parcă ceva mă trăgea în sus de pe scaun, m-am ridicat, şi am cerut ca
preşedintele să dovedească această acuzaţie îngrozitoare. La care,
preşedintele a început să se bâlbâie, ceea ce m-a întărâtat şi mai mult, şi l-am
atacat din nou, dar de această dată nu ca şi coleg de studenţie, ci ca unul care
vrea să se facă dreptate socială, am atacat dur toată clica ce constituia
conducerea, formată din odraslele uşuratice ale familiilor aristocratice
scăpătate, cerând demisia unui astfel de preşedinte care acuza, fără să poată
13 Referire la Codicele lui Werbiiczy, cunoscut sub numele de Triparlitum, care cuprindea printre altele,
mllsuri de înrllutll\ire a situaţiei tllrllnimii iobagilor din Transilvania , în urma rllzboiului \llrllnesc condus
deDojala1514
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prezenta dovezi. S-a iscat o mare zarvă, cu atât mai mult cu cât aceştia acasă
nu auzeau un astfel de ton, nefiind obişnuiţi să se apere ci numai să
poruncească. Apoi, la propunerea tot a unui băiat sărac, am supus la vot
demisia conducerii. Acest vot (cu o mare majoritate) a avut ca rezultat
demisia preşedintelui şi alegerea unui nou preşedinte.
Aşa am ajuns eu, un biet zdrenţăros în fruntea scăpătaţilor,
dar apoi a sosit vacanţa cea mare, când s-a organizat balul la care eu nici nu
am fost invitat. Acum locuiam la Satu Mare şi astfel a trecut pe neobservate
" jignirea " ce mi s-a adus prestigiului. In anul următor am săvârşit şi eu
câteva gimbuşlucuri , ceea ce i-a întărâtat pe aceşti tineri de aur, dar pentru
mine era mai important să-mi fac treaba la Academie, şi într-o bună zi miam dat demisia din onorata preşedinţie ...
Am învăţat multe din această mică luptă ...
Lupta de clasă, pe care n-o cunoşteam încă sub acest nume,
am resimţit-o astfel în mod direct, şi aceasta mi-a lăsat o adâncă urmă în
suflet...
1902, la 30 august am împlinit 23 de ani.
Anul patru ! Am analizat tot ce mi-ar putea aduce viitorul,
spre dreapta sau stânga, asemenea unui vreasc uscat al unei aşchii - gunoi
sau buruiană aruncată la putrezit.
Parcă mi s-ar fi deschis Universul ... Am început nu numai
să privesc , dar să şi văd lumea. Impreună cu amicii care se luptau la fel cu
mizeria, sâmbata şi duminicile, deci când la Academie nu aveam ore,
vagabondam pe cheiul de la Lâgymanyos 14 , pe muntele Gellert 15 , ruinele de
la Aquincum 16 sau de-a lungul albiei râului Rakos, până la Rakospalota , în
aceste excursii învăţând multe despre natură, supremul maestru. Era
perioada în care stăteam toţi cinci în strada Rozsa, într-o pivniţă, dar al
cincilea dintre noi era chelner, şi se distra pe seama noastră mai ales de
modul în care ne hrăneam, deoarece el la restaurantul unde lucra, primea şi
mâncare, iar noi mâncam doar o dată , aşa şi aşa, numai la prânz, slănină
fiartă de trei creiţari şi pâine de doi. Dimineţile - şi cu asta ne-am obişnuit
14

15

Lăgymănyos , sector pe cursul Dunării
Muntele Gellert , deal pe malul Dunării, numit munte în mod impropriu, ce oferA imaginea panoramică

a Budapestei
18
Aquincum , oraş ruină, datând din perioada romană, azi rezervaţie arheologică
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din anul întâi - de la badea Fejes Pista, portarul institutului am cumpărat
o brioşă pe credit, dar cina ... o cântam fie pe bulevardul Andrâssy, fie în
cartierul cu locuinţe de subsol.
Este adevărat că din când în când mai trimiteam şi fratelui
meu Otto câte un creiţar, dar nici acum nu pot da socoteală unde am pus acei
mulţi bani pe care-i primeam ca bursă, treizeci de coroane lunar.[ ... ]
Cu tovarăşul Bokor Sândor m-am întilnit pentru ultima oara
atunci când profesorul nostru Pasteiner Gyula17 ne-a dus pe cheltuiala
statului în nordul Italiei. Tovarăşul meu fidel se plângea că mama lui este
bolnavă şi trebuie s-o ducă la spital. A mai avut doi fraţi, dar pe aceştia nu iam cunoscut, deoarece nu erau în Budapesta , ci undeva în sudul ţării
(Alfăld). Parcă aşa mi-aduc aminte, că unul era agricultor, iar cel mai 'mare
ucenic tâmplar, parcă la Baja18 .La ultima noastră întîlnire, întâmplător
aveam puţini bănuţi, din care am cinat mai modest, astfel că ne-a ajuns şi de
câte un spriţ. Nu voi uita niciodată privirea de atunci a lui Bokor Sândor ;
emana o mare profunzime, având asupra mea un efect asemănător ca şi când
ai privi într-o fântână foarte adâncă, de a cărui adâncime n-ai auzit niciodată,
iar din adâncurile căreia străbate o voce înfundată şi foarte joasă.
Se plângea că sunt mulţi care vorbesc doar, " dar cei mai
mulţi habar nu au de ce sunt sociali.şti ? Tu mă înţelegi - continuă - dacă mă
îndoiesc de aceşti oameni. Dar prin câte au trecut aceştia în viaţa lor, ce i-ar
fi zdruncinat sau să le fi produs dureri de burtă ? Nu te îndoi de mine amice
... După cât am suferit eu sufleteşte şi trupeşte, la ce bun se mai poate aştepta
de la mine ? Nu-mi place să vorbesc despre lucrurile ce mi-au stricat viaţa.
Dar acum că pleci şi multă vreme nu ne vom vedea, răbufnesc cumva din
mine şi acele amintiri, care nu-mi fac plăcere. Mi-am iubit foarte mult tata.
Era ţăran şi religios, care nu mergea la biserică în fiecare duminică şi la
fiecare sărbătoare pentru că aşa dorea preotul, ci pentru că acolo în biserică aşa spunea el - parcă totul era mai liniştit ... Deci, tatăl meu era un om bun,
aşa spun toţi de prin părţile noastre ... Şi odată au venit în sat jandarmii. Era o
seară închisă de iarnă, când a ajuns şi la noi vestea că jandarmii vor să-l ducă
pe unul din oamenii buni de-ai tatălui meu, pentru că acesta instiga oamenii
din sat. Când un copil a adus această veste, tatăl meu s-a ridicat liniştit, şi-a
17 Pasteiner Gyula (1846-1924) istoric de artă, membru al Academiei de Stiinte maghiare, autor al
capitolelor de istoria artei din ciclul de publicatii „Osztrak Magyar Monarchia irtisban es kipekben"
(Monarhia austro-ungară în scrieri şi imagini )
IH Baja , oraş în sudul Ungariei, aflat pe cursul Dunării
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cojocul zdrenţuit şi a plecat. Eu după el. De spus n-am spus nimic
deoarece eram obişnuit că tot ce făcea tata era bine. Ne-am dus direct la
primăria comunei, unde prin geamul slab luminat am văzut camera birăului
plină de lume. Am intrat. Tata şi-a făcut loc prin mulţime până la masă, unde
amicul său stătea cu mâinile legate şi din când în când răspundea
plutonierului. Cei care stăteau în jurul celui legat, mai spuneau câte un
cuvânt, dar mai mult se răsteau, până erau gata-gata să tăbărască în orice
moment peste plutonierul care ţinea interogatoriul. In cameră aerul era foarte
îmbâcsit. Căldura înăbuşitoare din hainele aburinde se lăsa ca o ceaţă
deasă, rău mirositoare. Plutonierul ţipa tot mai tare, ameninţa şi dintr-o dată
îl pălmuieşte pe cel legat, care de lovitură cade pe spate tragând după el încă
un om,doi. Atunci parcă dintr-o dată tuturor 1-i s-a ridicat mâna, de parcă şi
ar fi pierdut minţile: s-au năpustit asupra plutonierului, care într-o clipă se
tăvălea pe jos şi urla după jandarmul de afară, ca şi cum s-ar fi înecat . Ce sa întâmplat pe urmă n-am mai văzut, decât când l-au scos pe tata şi pe alţi
doi oameni, morţi din camera birăului. De aceea îţi spun, bunul meu amic, că
cei despre care ţi-am vorbit mai - nainte, n-au suferit nici cât o durere de
burtă pentru a deveni socialişti „. Ce s-a întâmplat după asta în sat se poate
imagina. Mama cu cei trei copii mici, s-a mutat din sat. In al treilea sat
locuia o soră a mamei , văduvă, la care ne-am aciuat, unde am crescut cu
toţii, din munci de zilier şi alte munci ocazionale. După ce mi-am terminat
stagiul militar la Ladăny 19 , n-am avut nici un chef să mă întorc în satul în
care mă sculam la fiecare răsărit de soare şi mă culcam la miezul nopţii. Aici
în jungla oraşului mai uşor gaseşte omul de lucru. Am trecut de mult de
feciorie, când am început să cioplesc piatra.Acum îmi merge mai bine încât
mă mai pot îngriji şi de mama. "
Amicul meu a devenit liniştit. Amintirile l-au încercat foarte
tare şi nici vinul nu-mi mai cădea bine. Şi mai aveam multe lucruri, de
rezolvat încă în acea seară, aşa că nu am insistat ca Săndor să mai ramână
cu mine. Hei, ce mult aş mai fi dorit să-l întreb de una-alta şi să plâng din
adâncul sufletului pe umărul lui... Că tot ce i-a făcut soarta tovarăşului şi
amicului meu Bokor Săndor, mi-a făcut şi mie, dar sub o altă formă„.
Ne-am dat mâna cu forţă, dar în ochii noştri strălucea ceva.
Aş fi vrut să povestesc multe despre călătoria în Italia. Dar să n-o ia nimeni
în nume de rău, dacă am povestit mai întâi despre amicul meu şi despre
tragedia lui. In acea vreme când a început exodul în America, şi aşa circulau
•~

Ladâny , localitate din Ungaria
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oamenii peste mare, ca şi cum ar vizita satul vecin, nu era atât de important
să pleci din ţară cât era să rămâi. Aici în ţară, aici ardea pământul sub talpa
oamenilor şi nu în afară, unde, după cum povesteau cei ce s-au întors, acolo
găseau de lucru, acolo munca este plătită şi acolo toţi sunt luaţi drept
oameni ... Deci, acestea sunt motivele pentru care întâmplările din viaţa lui
Bokor Sândor, îşi găsesc loc înaintea drumului nostru de documentare în
Italia.
Noi, exc;ursioniştii arătam destul de ciudat, dacă pe toţi cei
din anul patru îi imaginam la un loc. Arătam ciudat pentru că din acei mulţi
tineri doar foarte puţini purtau haine de excursionişti şi nici bagaje adecvate
nu prea aveam. Cei mai mulţi erau echipaţi cu cutii de mucava, în care se
afla câte o camaşă, două, pantofi, ciorapi, batistă, săpun şi periuţa de dinţi şi
cu asta am înşirat totul ce puteam lua cu noi.
Ei, dar aveam tinereţea, buna dispoziţie şi umorul, să nu
observăm partea urâtă ci numai partea frumoasă şi bună a vieţii noastre ...
Bunul şi sarcasticul, dar binevoitorul nostru profesor
Pasteiner Gyula, se distra cu adevarăt de purtarea noastră poznaşă. Ne cam
interoga pe fiecare, şi numai după întoarcere am aflat care a fost scopul şi
raţiunea interogatoriului, când nu peste mult ne-a examinat, iar întrebările
examenului fuseseră identice cu cele pe care ni le-a pus în timpul călătoriei
din Italia[ ... ]
Oh, Ancona. Acest sat de pescari, construit alandala, ce
frumos era atunci dimineaţa !
Am pornit de unul singur pe malul mării, şi mergeam,
mergeam, aşa fără nici un ţel. Marea era liniştită şi enigmatică în imensitatea
ei, întinzându-se până la infinit. Departe-departe, ceva se legăna în soarele
din zori, şi aveam să aflu mai târziu că era o barcă pescărească. Apoi vedeam
tot mai multe pete colorate la orizont şi soarele şi-a revărsat razele peste
marea întindere de apă cu valuri line, ce străluceau în verde-albăstrui şi
parcă ar fi crescut din ape, deodată se legănau în faţa mea corăbiile,
strălucind în culori de galben, orange, albastru şi culori tot mai minunate,
corăbii ce trăgeau plasele de mărimi kilometrice. Ochii îmi scăpărau, trupul
mi s-a paralizat de minunăţie, mi-am întors faţa către soare şi lăcrimam[ ... ]
În hotel mă aşteptau cu nerăbdare. Profesorul ne grăbea să
mergem la micul dejun, deoarece nu peste mult ne porneşte trenul. Vrednicul
nostru profesor vroia să ne prezinte monumentele şi muzeele din Siena,
Perugia şi Assisi, ceea ce a şi reuşit, mai cu seamă că toţi rămâneam cu gura
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privind vreun monument sau tablou, în faţa căruia îşi etala
cunoştinţele sale extraordinare, dar acest lucru pe mine, sincer să fiu, nu mă
prea interesa. Valoarea acelor monumente care-mi plăceau mie cel mai mult,
nu necesitau explicaţii pe care să le aud de la altul, deoarece valorile artistice
interioare ale majorităţii acestor monumente nu se pot povesti, ele se pot
numai simţi. Nu am comentat nimic în faţa bătrânului Pasteiner, dimpotrivă,
mi-a trecut prin minte ceva extraordinar, ceva la care nu am avut la început
curajul să mă gândesc în mod hotărât... Dar, doamne , cum ocazia naşte
hoţul, iată şi gândurile mele extraordinare s-au născut tot aşa, mă gândeam
că eu, care mă aflu în Italia, unde sunt atâtea lucruri frumoase şi minunate,
stau şi-mi pierd vremea lângă bătrânul profesor Pasteiner zi de zi, ascultând
de dimineaţă până seara aprecierile şablon, făcute despre una-alta, despre
pictorii Cimabue, Giotto, Perugino şi mulţi alţii, faţă de aptitudinile cărora
îmi scot pălăria, dar„.dar ! Eu nu de aceştia aveam nevoie, ci de altceva, ce
se afla mai aproape de sufletul meu, de conştiinţa mea, de marile mele visuri,
pe care nici nu le puteam exprima.
Nu am spus nimănui şi nici nu puteam să spun ce mă
frământa, deoarece dacă aş spune ori mă vor râde, ori mă vor spune
bătrânului nostru profesor şi atunci s-a terminat cu planul meu , care se
apropia de realizare. Retrăgându-mă să nu mă observe nimeni, am început să
studiez harta: cum şi încotro aş putea ajunge la Roma. Măcar până la
Orvieto, să pot vedea ceva lucrări de Michelangelo. Nu pot da socoteală cum
m-am hotărât să mă apuc de călătoria aceasta deoarece, m-am dezmeticit
doar când eram pe drum. Seara ,când am obosit, m-am retras în vreo căpiţă,
sau şură şi în a şasea zi am văzut turnurile oraşului Orvieto cu casele sale
netencuite. O zi am stat la Orvieto, dar si aceasta în catedrală, unde în
sfârşit am putut să mă minunez în faţa uriaşei picturi a lui Michelangelo,
Judecata de apoi. Ce a ramas în mine din cele pictate de Michelangelo pe
perete, nu pot să spun. A doua zi în zori am pornit la drum din nou pe jos,
până la Ancona. Acest drum semăna cu soarta mea de dinainte de a ajunge
acolo. Viaţa îmi era numai portocale şi lamâi şi desigur polenta, acea lipie
nesănătoasă, pe care stomacul nostru o primea foarte greu. Dar eram tânăr şi
vioi, iar picioarele mele aşa înghiţeau kilometrii de parcă aş fi fost
maratonist.
·
I
Ca o poveste visată mai de demult, aşa mi-a fost drumul
până la Ancona. Mereu îmi calculam timpul, nu cumva să întârzii vaporul,
pentru că apoi voi întârzia şi termenele examenelor. Am slăbit, dar nici nu
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m-a interesat. Ultima noapte mi-am petrecut-o într-o baracă de lemn, lângă o
luncă mare. Soarele încă nici nu apăruse, dar eu eram deja pe drum,
mergeam,mergeam , moleşit, ca şi acela care avea tot mai multe griji,
ajungând cât mai aproape de Ancona.
Şi de ce mi-a fost frică n-am scăpat. Am calculat greşit data
şi m-am reîntors cu două zile mai târziu[ ... ]
Am plecat pe ţărm şi am întrebat cum aş putea ajunge acasă.
Bani nu mai aveam. Dar pe vapor era un marinar care ştia ungureşte şi el ma recomandat de fochist şi aşa am ajuns până la Fiume. La Fiume m-am
prezentat la autorităţi, mi-am arătat indexul, povestindu-le sincer totul şi am
cerut să mă transbordeze acasă la Budapesta. A doua zi după numeroase
telefoane şi rezolvarea unor formalităţi oficiale - în sfârşit m-am pus pe
tren, şi la clasa a treia am ajuns la Budapesta, chiar înainte cu o zi de
termenul examenelor.
Eram desigur o arătare ciudată atunci când am apărut la
portarul institutului, la Fejes Pista, şi ca de obicei i-am cerut brioşa. - Hu ! !
Pentru bunul Dumnezeu de unde ai apărut ?... - cu asta m-a primit, după
care mi-a povestit cât m-au căutat în Italia, crezând în cele din urmă că am
murit în mare, mai ales că eram tot timpul în jurul pescarilor. Apoi mi-a
trecut vestea că am sosit acasă, chilia portarului s-a umplut, abia mai
încăpeam, badea Fejes Pista a dispărut, ca să anunţe la birou evenimentul...
"Ei bine băieţi, Papp nu se poate prezenta aşa la examen spusese bătrânul după ce s-a întors, - i-am spus domnului profesor cum arată
şi imediat ne vom duce pe bulevardul Kerepesi şi vom procura tot ce
trebuie." Nu ne-am formalizat mult cu cumpărăturile. Am cumpărat un rând
de haine, două cămăşi, două perechi de ciorapi, cravată şi o pereche de
pantofi şi cu asta mi s-a făcut zestrea, iar a doua zi mă puteam duce la
examen.
Pentru o astfel de treabă nu poţi fi destul de recunoscător, nu
poţi să multumeşti, doar s-o răsplăteşti cu ceva asemănător. Poate modesta
mea viaţă ar putea oferi o oarecare dovadă a recunoştinţei mele faţă de gestul
profesorilor mei.
1903, la 30 august am împlinit 24 de ani
In primăvara anului 1903 fratele meu mai mare, Ioan, a fost
numit învăţător la Scoala confesională greco-catolică din Satu Mare, şi pe
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când am venit în vacanţă de la Budapesta, împreună cu mama au devenit
locuitori ai Sătmarului. Firea mea neliniştită nu m-a lăsat să mă odihnesc
nici o zi, lacom, m-am străduit să cunosc oraşul şi împrejurimile şi să caut
legătura cu oamenii. Oraşul mi s-a părut ca un sat mare, pustiu, prăfuit, cu
străzile dezordonate, ici-colo cu câte o grădină mare, iar pe alocuri cu câte o
clădire lipsită de bun gust. Nici o clădire publică mai serioasă din trecut, cu
locuitorii lipsiţi total de o înclinaţie spre cultură - cam aşa aş putea să-mi
rezum impresiile. Dar din aceste contemplări nu puteam să trăiesc. Trebuia
să caut ceva de lucru. Leafa de învăţător al fratelui meu Ioan era puţină
pentru susţinerea a cinci persoane. Dar norocul s-a aciuat de partea mea şi
mi-a prilejuit să fac cunoştinţă cu inginerul şef al societăţii de prevenire a
inundaţiilor de pe malul stâng al Someşului şi malul drept al Tisei, care de
asemenea era din Carei şi care a înţeles că înaintea examenului voluntar de la
oficiu, mi-ar prinde bine câţiva creiţari. Astfel am putut contribui şi eu câte
puţin la obligaţiile noastre gospodăreşti. Din 7 iulie 1903, până la plecarea
mea în armată la 30 septembrie, am lucrat la serviciul lui.
Apoi s-au mai întâmplat cu mine şi altele, într-o duminică
după amiază, am pornit singur să mă plimb în oraş. Pe marginea drumului
către Someş, pe o parte, am observat un parc mic cu copaci înalţi , de unde
răzbătea un glas. În imediata vecinătate a acestui loc, plantat ca o alee,
nwnită şi Promenadă, se găsea cazarma regimentului cinci de infanterie.
Apropiindu-mă , am auzit cum cineva biciuia lumea, pe cei bogaţi, pe
patroni, pentru că aceştia nu-l plătesc cinstit pe omul sărac, că omul sărac
trebuie să apuce drumul Americii
şi de toate cele despre care noi
cuvântam la Budapesta la Varosliget sau le desbăteam între noi cu amicii
mei pietrari Bokor Sândor, Kato şi cu ceilalţi.
Urmăresc cu atenţie cele spuse de orator şi ajung încet-încet
tot mai aproape de locul faptei, văd ·că un om mai în vârstă decât mine, de
statură mijlocie, spătos, corpolent, vorbeşte de pe un scaun unui număr de
zece-cincisprezece persoane ...
Era în această imagine ceva captivant şi surprinzător de
frumos. Era surprinzătoare simplitatea nemărginită cu care se manifesta
vorbitorul, Spiritul ce propovaduia renaşterea Lwnii; Cam asemănător îmi
închipuiam întotdeauna profetul, pe care toţi îl dispreţuiesc sau îl urăsc, chiar
le este frică de el, aşa mi l-am închipuit, la umbra unor copaci mari, vorbind
viitorilor săi apostoli despre noua Scriptură ... Da, totul era minunat,
surprinzător şi frwnos.
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Am aşteptat până oratorul şi-a terminat cuvântarea, care deşi
era simplă , era nemilos de adevarată, apoi m-am alăturat lui, m-am
prezentat şi am recunoscut faptul că şi eu sunt socialist. M-a privit cu
neîncredere şi înaintând ne-au urmat mai mulţi. Nu departe de Promenadă, în
faţa unei case cu etaj de la colţul străzii, mi-a întins mâna, apoi a intrat. Un
tânăr, despre care am aflat mai târziu că este tipograf, a rămas cu mine, şi am
observat şi simţit că neîncrederea îl face să mi se alăture, vrând să mă
interogheze. A întrebat din nou cine sunt. Am spus câte una-alta despre cele
trăite la Budapesta împreună cu prietenii mei muncitori, iar apoi am întrebat
cine este acel om care a vorbit pe Promenadă. Se numeşte Nisztor Gyorgy şi
în această casă Uray, este portar, dar mai taie şi lemne ...
De atunci începând, până la încorporare, pe cât era posibil
poposeam duminicile pe Promenadă ... Dar atunci, încă n-am bănuit că în
1919, voi fi tovaraş de deputăţie cu Nyisztor Gyorgy, care atunci a devenit
comisar al poporului la Ministerul agriculturii în guvernul sovietelor.20
ln acea vreme şi fratele mai mare Otto şi-a terminat studiile
liceale şi împreună cu fratele Mihai s-au înscris la facultatea de drept din
Budapesta. Sărăcia încă ne domina situaţia, de aceea cei doi fraţi mai mici
nu puteau frecventa permanent facultatea , deoarece şi acasă trebuiau să se
angajeze pentru a completa într-un fel leafa neîndestulătoare şi slabă de
învăţător. Nici măcar biletul de tren necesar pentru încorporarea mea nu l-am
putut procura, numai aşa am putut să mă prezint la data de întâi octombrie la
Regimentul 51 Cluj, numai când un binevoitor, care-i ajutase şi pe fraţii mei
mai mici să obtină câte un post la primărie, mi-a dat atâţia bani încât am
reuşit să-mi cumpăr biletul .

La regimentul 51 din Cluj, care avea şi rol de garnizoană a
oraşului, în acest an s-au prezentat destul de mulţi voluntari, pentru că
aflasem dinainte că, în luna noiembrie, regimentul va fi mutat la Viena, şi
după cum se vorbea cu lăudăroşenie : "în serviciul Burgului". Toate acestea
erau adevărate doar în măsura în care şi regimentul nostru a efectuat
serviciul militar în Burg, tot la fel ca şi celelalte regimente ce staţionau la
Viena.
Aurel Popp se referă la anii 1918-1919, perioada Republicii Sovietice Ungare. Participant activ la
revolutionare, devine comisar al poporului cu probleme de învăţământ şi culte pentru oraşul
Satu Mare. In anul 1919 este ales deputat în parlamentul sovietelor din Budapesta, iar apoi membru al
adunării pe tarll a sfaturilor. Pentru aceste fapte în anul 1920 este anchetat, fiind scos de sub anchetă la
intervenţia pe lângă autorităti a lui Octavian Goga
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Acesta era un mare lucru în acele timpuri, ca un regiment
din Ungaria să efectueze serviciul militar în BURG. Si dacă ne gândim la
acele condiţii, aceste lucruri nici nu erau aşa de uşor de digerat. Era în 1903,
abia trecuseră So de ani, de când amintirile luptei pentru libertate din '48
puteau păli în suflete.
Petrecerile ce se prelungeau până în zori, purtau încă
amprenta durerilor de la "48 ",mulţi aplecându-şi capul buimac peste mesele
udate de vin, în sunetul cântecelor curuţilor. 21
Astfel mutarea regimentului la Viena nu a produs o bucurie.
Printre ofiţerii regimentului, în afară de unguri, mai erau şi alţi duşmani
înverşunaţi ai dominaţiei habsburgice. Însuşi comnandantul , care era italian,
pe nume Peratoner, şi mai erau ofiţeri ca de pildă locotenentul major al şcolii
de pregătire a voluntarilor Sinigoi şi alţii, care, dacă ei nu, dar cineva din
strămoşii lor, plângând, îşi aduceau aminte de dominaţia austriacă. Chiar şi
noi cu un an înainte , cu ocazia călătoriei de studii din Italia, auzeam cum
italienii deseori îi ocărau pe austrieci. Intr-adevăr atmosfera regimentului,
respectiv soldaţii, şi în egală măsură ofiţerii, nu erau aşa de fericiţi, precum
se sublinia şi se susţinea în mod oficial. Când trenul s-a oprit la graniţa
maghiară, sublocotenentul nostru pe nume Csokonay, plângând a căzut în
genunchi, astfel îşi luase rămas bun de la patrie„.
La Viena am fost încartiruiţi într-o cazarmă pe Stift, de pe
Maria Hilfe-strasse, aproape de manejul Burgului , şi de clădirea în care
odinioară garda lui Bessenyei şi al tovarăşilor săi, slujeau puterea
Habsburgilor, uzurpatorii popoarelor.
Deoarece în muzeele imperiale am văzut şi am învăţat
multe, mă gândesc cu plăcere la aceşti ani de cătănie. Vizitam cursurile
serale de nud de la academia de artă şi acest lucru îl datoram
sublocotenentului meu Nagy Gusztâv. Pe lângă multele sale calităţi Nagy
Gusztâv avea şi ciudăţenii. De pildă deşi era maghiar, nu vorbea ungureşte,
numai nemţeşte sau româneşte. Soţia sa - aşa se spunea - era din România,
iar el se spunea că era originar din secuime. Apoi dacă în careva gară se
forma vreo gardă de onoare, în mod sigur din compania lui Nagy Gusztâv
era formată, acesta având flăcăi aleşi de el, unul şi unul, nişte mocănoşi de
doi metri, alături de care eu, ofiţer fiind de flancul drept, hei, de multe ori mă
încordam de mândrie în pantalonii mei de uniformă de gală albaştri !
21
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Aceasta se întâmpla mai ales când înainte de o astfel de gardă de onoare,
eram înşiruiţi câteva zile pe Schmelz - platz şi exersam puternic marşul de
paradă; deoarece flăcăul român din flancul drept era cu vreo dou~ capete
mai înalt decât mine, _iar eu ca ofiţer trebuia să fac pasul tot atât de mare ca şi
soldatul din spatele meu , nu de puţine ori mi s-a întâmplat să-mi crape
pantalonii ! Dar plutonul cu paşii mei de pantaloni crăpaţi, înainta drept ca
săgeata , asigurându-şi succesul în ritmul acelor paşi dumnezeieşti de mari,
paşi pentru care pantalonii mei nu erau croiţi adecvat. In astfel de cazuri
plutonierul Szentpetery, un instructor minunat, care înjura într-un hal în care
numai veteranii iadului mai înjurau, nemulţumit mereu îmi spunea: "
Domnule voluntar, dumneata coşti mai mult statului, decât toată şandramaua
pe care bătrânul Dumnezeu a cărat aici din murdăria aia de Germanie ( chiar
atunci Wilhelm II îl primea pe Franz Josef)„." şi astea fiind spuse m-a
împins mai încolo, trimiţându-mă imediat cu un soldat într-o încăpere mai
dosnică din incinta gării, să-mi schimb pantalonii„.
După fiecare astfel de paradă, plutonierul Szentpetery
promitea că va aduce un alt voluntar, deoarece - după cum spunea - abia mai
existau pantaloni în magazie„ ., dar între timp sosea din nou câte o înălţime
sau o majestate şi reprimeam din nou postul, pentru că aşa paşi de paradă
cum făceam eu , nimeni din regiment nu făcea'.
Plutonierul Szentpetery, după astfel de parăzi, încerca să
ghicească câte un vicleşug cu care de multe ori mă ameninţa şi anume că mă
va trimite la regimentul de bosniaci, ai cărui sodaţi purtau pantaloni largi şi
cazarma lor se afla în apropiere de Schmelzplatz de unde soldaţi îngrozitor
de înalţi, ieşeau în fiecare zi la aplicaţie, de parcă o pădure de mesteceni se
grăbea spre câmpie. Dar ameninţările înspăimântătoare ale bunului meu
plutonier au rămas doar vorbe goale, iar eu continuam să pustiesc pantalonii
în onoarea înălţimilor şi majestăţilor.
Comandantul şcolii noastre militare era un căpitan sas,
foarte tolerant şi de bună intenţie, care cum a aflat că sunt pictor, m-a aşezat
imediat în prima bancă , astfel că eu a trebuit să desenez pe tabla neagră
toate lecţiile tactice. Nici azi nu mă prea pricep la tactică, dar armata te
învaţă multe lucruri. Până şi plutonierul Szentpetery era de acest principiu,
până nu i-a dat peste nas sublocotenentul Nagy. Aceasta s-a întâmplat atunci
când Szentpetery şi-a pus în gând că eu trebuie să tapetez şi closetul. Asta
chiar n-a reuşit, dar m-a făcut să scriu toate etichetele printre care şi blazonul
cu 00, pentru că eu eram acela care aveam chemare pentru acest lucru. Lehttps://biblioteca-digitala.ro
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am şi făcut pe toate. Atât etichetele, cât şi pe acela cu 00, iar când dimineaţa
la 6 căpitanul s-a urcat la etajul întâi, unde sălăşluia compania noastră, a
lăudat plutonierul pentru curăţenia şi ordinea găsită. Dar nu ştiu ce i-a venit
deodată, s-a întors către Szentpetery şi l-a întrebat cine a pictat etichetele,
până şi cele două zerouri de pe closet. Szentpetery a răspuns mândru cu glas
ridicat: "Herr Hauptmann melde gehorsam, der Freiwilliger Papp" (n.n. Ole Hauptmann vă raportez respectuos că voluntarul Papp le-a pictat).
Doamne, Dumnezeule, ce a urmat, n-am mai auzit în viaţa mea. Căpitanul a
zbierat groaznic, iar Szentpetery s-a făcut atât de mic şi cafeniu ca o
ciupercuţă, care de cinci minute a ieşit de sub rouă, în prima rază de soare.
Ordinea în care am fost înşiruiţi s-a destrămat, cred că pentru prima oară de
la existenţa Annadiei austriece ...
Din multele întâmplări tragicotnice aş relata pe aceea care sa petrecut cu ocazia serviciului de gardă ( Hauptwache ) de la Belvedere.
După cum am mai amintit, majoritatea soldaţilor regimentului erau flăcăi
moţi şi români sălăjeni, care nu erau lipsiţi de spiritul umorului. Odată
plutonierul Szentpetery, întâmplător m-a desemnat drept comandant al gărzii
de la Belvedere. Toate au decurs normal, deşi pe drum, pe Karlplatz m-au
oprit jandarmii de două ori pe motivul că nu ordon onor la trecerea trăsurii
prinţului moştenitor, care tocmai trecea prin faţa mea. M-am prefăcut că nu
înteleg, aşa că au notat numărul regimentului şi destinaţia pe care o aveam,
apoi ne-au lăsat. În cele din urmă am ajuns cu multă greutate, la poarta
principală a aripei drepte a castelului prinţului moştenitor, unde jandarmul
Burgului, ne-a luat în primire şi ne-a dat îndrumările după care se desfăşura
serviciul şi, în sfârşit mi-am învăţat ofiţerii şi soldaţii ce trebuiau să facă,
atenţionându-i din nou, că aici trebuie să-l păzim pe prinţul moştenitor al
Monarhiei, liniştea lui şi a familiei sale. După harta primită am împărţit
garda, am poruncit ofiţerilor să-i conducă pe gardieni la punctele de gardă.
Şi eu m-am dus cu ei, ca, în imensitatea aceea de clădire să le arăt direcţia în
care sunt punctele de gardă. Ne-au însoţit şi jandarmii Burgului, aşa că
ceilalţi soldaţi ai mei au rămas singuri în căsuţa gardienilor, unde-şi aranjau
lucrurile. Când m-am întors din clădire, unde am stat cel mult zececincisprezece minute şi desigur cam tot atât au fost absenţi şi jandarmii, deja
de departe auzeam înjurăturile şi blestemele nemţeşti, şi apropiindu-mă am
văzut că un jandarm, tocmai încerca să smulgă din rucsacul de campanie al
unuia dintre soldaţii mei un crap mare ! Hei, mâncau-ar câinii lumea asta
nenorocită, ce poate fi asta ? Cum am ajuns am aflat totul. Plutonierul de
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jandarmi al Burgului, după ce noi am plecat , abia făcuse doi-trei paşi pe
aleile grădinii, a observat că soldaţii mei , unul după altul se întind pe burtă
pe marginea bazinului, şi încep să scoată unul câte unul crapii din bazinul
prinţului, crapi ce erau crescuţi acolo cu grijă, ca nişte flori. Atunci am
observat şi eu acel bazin uriaş, care mişuna de peşte. Desigur nu a fost greu
să scoţi acei doi-tr~i crapi ... Dar deja fugea plutonierul la telefon, a chemat
ofiţerul de serviciu al regimentului 51 şi anunţă profund revoltat ce s-a
întâmplat cu peştii prinţului. Aveam presimţiri rele după cât de tare striga
plutonierul şi am auzit parcă ceva , cum că cerea o nouă gardă, dar cât mai
urgent...
Ei Aurel, îmi spuneam, ţi-ai încheiat cariera militară.S-au
sîarşit visurile napoleoniene... Şi aşteptam să-mi cadă pe cap lămpaşul
lumii, ce dă viaţă vieţuitoarelor de pe Pământ...
Sosise noua gardă, iar eu împreună cu soldaţii mei, arătând
ca şi armatele lui Napoleon după înfrângerea de la Moscova, am fost conduşi
la poartă şi fără salutare, lăsaţi pe drum. In cazarmă am fost puşi sub arest,
iar dimineaţa căpitanul Nagy Gusztâv a pronunţat sentinţa: timp de treizeci
de zile n-am văzut lumina soarelui... Camarazii mai voluntari spuneau că tot
am ajuns mai bine decât Napoleon, după excursia făcută la Moscova ...
Majoritaţea timpului liber l-am petrecut în muzee. Nu aveam
nici o cunoştinţă în acel oraş imens, numai lucrările lui Rembrandt, Rubens,
Velasquez şi ceilalţi pe care-i aşteptam demult să-i pot vedea în 'original.
Aici am început să recunosc greutăţile chemării mele, aici au început
suferinţele mele chinuitoare atunci când nu -mi reuşea ceva. De ce am ales
aşa o carieră grea,când eu trebuia s-o ajut cât mai repede pe mama şi pe fraţii
mei ! Această carieră este numai pentru acela care poate ajunge nu numai
la Viena, dar şi la Miinchen, Berlin, Paris, Madrid, în toate acele locuri din
lume, unde poate cunoaşte cele mai minunate lucruri ale spiritului uman.
Pentru că tot ce am văzut în Italia pe mine nu m-a satisfăcut. Nu, pentru că
am impresia, că ori de câte ori văd o capodoperă creată de demult, recunosc
că este frumoasă, dar ziua de azi are alte cerinţe. în mine a trăit mereu mai
puternic năzuinţa spre progres , decât admiraţia pentru trecut. Aşa cumva pot
explica faptul că nici azi nu mă surprinde nimic din ce există în natură şi
omul încă nu-l cunoştea şi doar acum l-a descoperit că există. De pildă
convorbirile de la distanţă bazate pe rezonanţa sunetelor, telefonul, şi alte
noi descoperiri. Înainte, înainte ... mereu să priveşti înainte, iar în urmă numai
pentru a 1ua la cunoştinţă că şi mai demult spiritul uman, talentul său şi
https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

36
capacităţile

sale intuitive tot la fel năzuiau spre progres, precwn năzuim şi
noi astăzi. Acest principiu este valabil nu nwnai în privinţa artelor, dar şi în
cea a vieţii pe pământ, în toate manifestările ei[ ... ]
În primăvara lui 1904 , serviciul militar neobişnuit de greu
şi aplicaţiile forţate s-au răzbunat. Cu o gravă pnewnonie dublă, m-au
transportat la spitalul garnizoanei , unde m-au tratat aproape două luni, până
când m-au pus din nou pe picioare. La ultima consultaţie, medicul şef mă
întrebă de unde sunt. Îi spun adresa nouă a mamei , Satu Mare. " Ce fel de
loc este ? "- mă întrebă. " Este aproape de Carpaţi " - răspund. " Apoi acolo
sunt păduri şi mulţi brazi ?" - continuă. Imediat mi-am dat seama despre ce
este vorba şi desigur am răspuns că acolo tot ţinutul este plin de brazi. "Şase
săptămâni de concediu medical !"îi spune copistului şi trece mai departe la
patul următor. Peste o oră-două, mă aflu în biroul regimentului şi deja se
completează ordinul de permisie pentru Satu Mare ...
Fratele meu Ioan preda deja la una din şcolile naţionalizate.
Era tânăr căsătorit, soţia tot învăţătoare, fiica profesorului Madzsar Janos.
Acesta avea un trecut vestit , datorită luptei sale cu fostul ministru al
învăţământului, pe nume Trefort, şi cu alţi înalţi demnitari, aceste lupte
producându-i faima, dar cu cât faima îi era mai mare , cu atât îi era mai mică
leafa. A fost director la şcoala pedagogică din Sighetu Marmaţiei, apoi la
Deva, şcoli pedagogice preluate de stat de la biserica greco-catolică şi
desigur nu întotdeauna din dorinţa acesteia. Bineînţeles Madzsar Janos era
de partea foştilor proprietari, adică a bisericii româneşti. De aceea a început
lupta dintre el şi ministru.
Verişorul lui Madzsar Janos, (odinioară şef de poştă la Carei
şi Baia Mare) era acel Madzsar care avea doi băieţi, dintre care, Dr. Madzsar
J6zsef, fusese comisar al poporului cu probleme de sănătate în guvernul
sovietelor din timpul Republicii sovietice maghiare de la 1919. A murit la
Moscova.
Acestei perioade îi datorez şi căsătoria mea cu Macrasar Iren,
fiica mai mică a lui Madzsar Janos. Căsătoria a avut loc în noiembrie 1907,
iar eu m-am întors la Viena cu mari planuri de fericire pentru viitor.
Întors la Viena, am aflat că regimentul staţiona la Znaim ,
unde lua parte la marile aplicaţii anuale, tradiţionale. In aceiaşi zi mi s-au
întocmit hârtiile necesare şi am primit ordinul să mă îmbarc în primul tren şi
să mă prezint la regimentul meu din Znaim.
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Znaimul mi s-a părut un loc ciudat. De-a lungul drumurilor
erau sădiţi meri, dar pe ogoare nu se cultivau decât castraveţi.
Castraveţi ! Imi plăcea salata de castraveţi , fie cu oţet, fie muraţi în borcan
la soare, sau chiar ca sos, dar ca aceşti oameni să producă atâţia castraveţi ,
era totuşi cam mult...
In gară mi-au atras deja atenţia imensele butoaie pe care le
încărcau în trenuri, lungi-lungi şi în care după cum am aflat mai târziu - se
găseau castraveţi. Castraveţi şi iar castrav:eţi, pe câmp, în oraş, în grădini , în
toate părţile numai castraveţi, castraveţi ...
Când în timpul aplicaţiilor trebuia să trecem în fugă prin
vreo comună şi ne puteam opri pentru odihnă numai la capătul celui de-al
treilea sat, sacii de campanie ai soldaţilor erau plini de castraveţi. În acest
ţinut se experimenta cultivarea a nu ştiu câte soiuri de castraveţi, mărunţi,
uriaşi, galbeni şi altele, Dumnezeu ştie câte feluri.
Am şi mâncat la castraveţi, ca şi porcii dovlecii, iar
rezultatul era diferit, după natura stomacului fiecăruia. Acolo învăţaseră
flăcăii moţi să mănânce castraveţi aşa simplu, numai săraţi. Dar şi asta a avut
consecinţe, pentru ca stomacul lor obişnuit cu mămăliga, nu a putut nici cum
să digere castraveţii. Această luptă simbolică avea urmări pline de umor, ea
putea fi câştigată şi fără puşcă. Cei cunoscători în ale strategiei militare ,
spuneau că lupta a fost câştigată de noi, dar au existat şi răutăcioşi care
susţineau că victoria s-a datorat castraveţilor ...
Oameni răuvoitori totdeauna au existat în lumea asta !.. .
Că am câştigat a fost o realitate, pe care am constatat-o şi
din faptul că, atât ofiţerii cât şi voluntarii chiar, călătoream spre casă în
vagoane de clasa întâia, iar tot drumul am băut un vin bun , dar ieftin, de
parcă l-ar fi dat pe gratis. Noi, voluntarii nu aveam emoţii nici un moment,
deşi ştiam că după ce ajungem la Viena, peste o zi două vom fi examinaţi, şi
atunci ni se va hotărî soarta, cine va rămâne acolo încă pentru un an în
uniformă [... ]
Examenul mi-a reuşit, mai ales că eu am fost acela care am
desenat pe tablă planurile de luptă , aşa că s-a şi lipit de mine câte ceva.
Necazul însă a fost acela, că scopul pentru care m-am înrolat în acest
regiment - şi anume, să însuşesc limba germană - nu l-am atins.Explicaţia se
afla în atmosfera politică blestemată din acea vreme, ce domina tineretul ,
precum şi spiritul din întreaga ţară. Atunci intraseră la modă guvernele
generalilor (guvernele militare), adică dominaţia agresivităţii, al cărui ultim
sale
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scop ar fi fost Gesamtsmonarchie 22 • Dar acest vis a fost destrămat de primul
razboi mondial şi toate popoarele Monarhiei s-au eliberat.
Noi la expirarea termenului de un an nu ne-am dorit altceva
decât să ne întoarcem fiecare la casele noastre, la munca noastră. Nici măcar
nu ne-am luat rămas bun şi toţi au părăsit Viena, aşa precum s-au înrolat,
adică: fără să ştim unul despre altul nimic, eventual ; tât cât am aflat când am
mărşăluit împreună la poruncă, fugeam orbeşte înct ice şi încolo, ne târam,
sau trăgeam. In această atmosferă ameţitoare am tr:'.i1t un an, ca şi animalele
domesticite, izolate, din marile grădini. Într-o disciplină puternică,
subordonaţi, locuind în comun cu flăcăii de la ţară, într-o prudenţă
permanentă ca nu cumva să încalci regulile din cazarmă, din clădire, din
curte, în stradă, în muzee şi oriunde mergeam, mereu trebuia să avem grijă
dacă este acolo cineva sau nu mai mare în grad, pe care trebuia să-l saluţi
imediat, şi dacă merita şi dacă nu, şi mereu să fii îmbrăcat îngrijit ca un
bufon - pentru mine toate acestea au constituit cele mai grele încercări ...
1904, la 30 august am împlinit 25 de ani.
In sfârşit am ajuns la Satu Mare.Primul lucru fost că am
trimis o cerere de angajare la Ministerul Invăţământului, până în septembrie
1907, când în sfârşit am primit nwnirea de profesor suplinitor la gimnaziul
catolic de băieţi din Satu Mare, am tot trimis cereri peste cereri la
minister,deşi din octombrie 1904 până în septembrie 1907, cu o lună înainte
de a împlini trei ani de la această corespondenţă, numai o singură dată am
reuşit să obţin o slujbă la stat şi anume ca suplinitor la şcoala superioară de
fete şi şcoala civilă de băieţi din Huedin, unde trebuia să suplinesc pe
profesorul Telegdy Arpâd, căruia Ministerul i-a acordat un concediu cu
scopul de a-l ajuta pe Malonyay Dezso din Călata, în redactarea unei cărţi.
Trei luni de zile, din 17 oct-0mbrie 1904 până în 30 septembrie al aceluiaşi
an mi-a ţinut domnia. Era o vreme rece când m-am întors de la Huedin, la
Satu Mare.
La Huedin se adunase o societate foarte bună, care prelucra
Acolo
am făcut
minunatele culegeri etnografice ale acestui ţinut.

22
Gesamtsmonarchie , întreaga monarchie (din limba germani), notiunea se referii la tendinţa de
expansiune a Monarchiei austro-ungare
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cunoştinţă cu pictorii Korosf6i - Kisch Aladar 23 , Edvi - Illes Aladăr24 şi
ziaristul Rozsa Mikl6s 25 • Cu Edvi Illes Aladăr făceam numeroase excursii îil

satele din ţinutul Cătatei. Unele pasteluri pe care le-am făcut acolo, au avut o
soartă fatală când au ajuns la Satu Mare, şi anume mama a pus o femeie să
mi cureţe camera cea mică unde urma să dorm, iar aceasta din hărnicie
exagerată mi-a "desprăfuit" şi desenele. Cu Edvi Illes Aladâr am păstrat
destul de multă vreme legătura, apoi cu timpul a trecut şi asta, asemenea
unei ploi calde de vară. I-am păstrat în suflet o plăcută amintire, bunului
Edvi, cu mustăţile sale impunătoare, oferind câteva zile şi seri deosebit de
frumoase tuturor. Era un interlocutor p_lăcut, cu vaste cunoştinte, dar o fire
exagerat de iubăreaţă. Pe coperta cărţii lui Malonyai era reprezentată o
ţărăncuţă din Călata, în costum popular, idealul său de iubită, motiv pentru
care mama sa se plângea mult lui Malonyai. Ce soartă a avut această iubire
nu ştiu. Destinul l-a smuls pe Edvi Illes de lângă ţărăncuţa sa, de lângă
ceilalţi.

Intors de la Huedin, am intrat din nou la Societatea de
regularizare a malului drept al Someşului şi stâng al Tisei, la data de 30
octombrie 1905, făcând calculele în metri cubi a muncilor de pământ... am
înregistrat şi am efectuat toate lucrările necesare ce se fac într-un astfel de
oficiu, pentru ca Tisa şi Someşul să nu inunde arăturile de primăvară.
1905, la 30 august am împlinit 26 de ani.
Şi când credeam că mă voi obişnui pentru totdeauna cu
aceste lucrări şi niciodată nu voi ajunge la catedră, am fost înştiinţat de un
prieten că în localitatea Răkospalota de lângă Budapesta, la gimnaziul lui
Wagner Mano, se căuta profesor de desen. I-am răspuns imediat şi am
ocupat acest post.
De la data de 1 noiembrie 1905 şi până în 30 iulie 1906, am
predat la Răkospalota şi aceasată perioadă am considerat-o una din cele mai
frumoase din viaţa mea. Este adevărat că am lucrat aproape de dimineaţa
până seara, mai ales că în afara îndatoririlor de inspecţie, trebuia să predau la
toate clasele orele de geometrie şi desen liber, cu toate acestea aveam timp

23

Koroskoi-Kriesch Aladâr (1863-1920) pictor si artist de arte decorative, reprezentant remarcabil al
stilului secession din Ungaria, autorul frescelor Palatului Culturii din Tirgu Mureş
24
Edvi Illes Aladâr (1870 - 1958) pictor şi grafician
25 R6zsa Mikl6s (1871 - 1945) scriitor de artă
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berechet, de pildă să mă mai duc pe la şcoala de maiştri, la bunul meu
profesor Szekely Bertalan26 , al cărui elev bursier a fost colegul meu
Rakssânyi Dezso27 • Bătrânul meu profesor mă primea întotdeauna cu
plăcere în atelierul său din strada Bajza, mai târziu strada Munkâcsy Mihâly,
unde împreună cu prietenul său Lotz2 8 , obişnuiau să dialogheze în
contradictoriu, atunci când încă Lotz Kâroly mai trăia şi lucra în acest
atelier. Aici în atelierul lui Szekely puteam veni nun1:ii în timpul meu liber şi
puteam lucra doar foarte puţin. Sărăcia ce m-a îns~!it în mod tradiţional o
viaţă întreagă, şi în această perioadă mi-a fost tovarăşul meu cel mai fidel.
Cei trei ani petrecuţi în munca de birou şi suplinirile de ici-colo nu mi-au
îmbunătăţit situaţia cu nimic. Pictura în sine digera mult mai mult decât
puteam eu să câştig cu nenorocita mea de îndeletnicire. În realitate lucram în
atelierul lui Szekely Bertalan nu ca elev ci mai mult ca oaspete, totuşi acesta
fusese singurul loc unde mă grăbeam mereu nu cwnva să pierd chiar şi un
minut din timpul petrecut în compania meşterului meu. Erau ore de neuitat
când maestrul nostru, de altfel nu prea vorbăreţ, se destăinuia. In această
perioadă pregătea cartoanele pentru frescele de la Huedin, şi legat de
motivele utilizate, se discutau despre multe lucruri, despre acele secrete ,
care sunt ca o comoară pentru fiecare artist, şi din cauza cărora suferă cei
chemaţi.

Nu pot omite acel eveniment de neuitat pe care l-am trăit
inimosul şi înţeleptul meu maestru, care nu râdea
niciodată. Era perioada când pe străzi agitaţia era tot mai mare, când nu
numai socialiştii, dar şi ţărănimea, cereau revendicări, reforme în dreptul la
vot, drepturi generale ce ar fi permis, poporului, să aibă un cuvânt de spus
când se decidea asupra sorţii sale. Era obiceiul ca atunci când bătrânul nostru
maestru punea jos cărbunele şi întrerupea desenatul, ne adunam cu toţii în
jurul lui şi începeam să discutăm despre o problemă actuală. Deseori
discutam noi între noi, că ţara ar putea fi scoasă din prăpastia în care se afla
[„.] numai de către oameni cu o gândire corectă şi înţeleaptă. In mod firesc,
alături

de

bătrânul,

Szekely Bertalan (1835 - 1910) pictor, reprezentant de seaml a picturii maghiare a secolului al XIXiea. Este autorul unor mari compoziţii cu tematică istorica, alături de remarcabilele portrete, compoziţii,
peisaje, ceea ce face ca întreaga sa opera să îl aşeze printre reprezentanţii de frunte ai artei maghiare. Din
anul 1902 fiind profesor la Şcoala superioară de desen şi caligrafie din Budapesta, se numără printre
profesorii preferaţi ai lui Aurel Popp.
27
Rakssănyi Dezs6 (1879 - 1950) pictor, membru al şcolii artistice a pictorului Benczur Gyula (1844 1920), flicându-se cunoscut în primul rând prin fresce
28
Lotz Kăroly (1833 - 1904) pictor, maestru al picturii monumentale în arta maghiara
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noi ne-am gândit la Szekely Bertalan, faţă de care aveam o încredere· şi o
apreciere nemărginită. Odată când ne-am adunat pentru discuţii în jurul
sobei, cred, dacă bine îmi aduc aminte, chiar eu am adus vorba, că toate ar fi
altfel în această ţară dacă în parlament ar exista asemenea oameni ca şi
maestrul nostru. Cine îl cunoştea pe Szekely Bertalan, acela, asemenea mie,
nu şi-l putea închipui altfel decât cu mucul de trabuc între dinţi, pe care îl
scotea numai atunci când vroia să spună ceva important. M-a privit cu ochii
săi de un albastru-verzui, şi-a scos trabucul dintre buze şi a spus: - " Aţi
văzut dumneavoastră apa Dunării când se topesc gheţurile ?" Am văzut.
Desigur că am văzut. Da, - era răspunsul , şi atunci Szekely Bertalan ne-a
răspuns în felul următor" : - " Ei, şi ce aţi văzut pe acea apă murdară ? " Păi,
am văzut plutind multe vechituri, bucăţi de mobilă, tot felul de boarfe,
căpiţe, cai morţi, chiar şi oameni, deci tot felul de murdării pe care le ducea
apa. - " Ei, vedeţi , aşa-i că aţi văzut numai lucruri murdare pe suprafaţa
apei, dar desigur ştiaţi că sub această murdărie, curge apa curată a Dunării,
în paralel cu suprafaţa murdară. Aţi văzut şi faptul că, doar mă vedeţi în
fiecare zi, viaţa mea curge în apa curată. Iar dumneavoastră doriţi să-mi bag
capul încărunţit în apa murdară şi să-mi murdăresc onoarea? Nu cred că-mi
doriţi atâta rău, deci nu aşteptaţi dela mine un astfel de sacrificiu, pe care
dumneavoastră mi -1 oferiţi în mod pripit..."
Pentru a rămâne învăţătură pentru alţii, aş aminti şi acel
episod prin care bătrânul nostru maestru ne-a trezit la realitate din crezul
nostru că " noi deja ştim să desenăm." Şi aceasta a început tot cu ocazia
acelor discuţii din pauze în jurul bătrânului. Careva dintre noi a afirmat ceva,
clin care reieşea că noi elevii maestrului, ştim să desenăm. Desigur nici unul
dintre noi nu am protestat, ci am clătinat din cap, de parcă doream să
dovedim adevărul celor afirmate. Maestrul cum avea obiceiul în astfel de
cazuri, trăgea un şluc două, din mucul său de trabuc, apoi scoţându-l din
gură, a spus: " Ei, copiii mei, ia luaţi voi un carton sau o tablă de desen,
aşezaţi pe el câte o hârtie , apoi vă aşezaţi separat în câte un colţ al
atelierului, în mod comod, şi aşteptaţi ce vă spun, apucaţi-vă să desenaţi."In
câteva minute ne aflam aşezaţi în trei colţuri din atelier, cu hârtia pregătită şi
cu cărbunele în mână. Bătrânul se plimba prin atelier şi ne-a spus: - "
Desenaţi fiecare dintre voi câte un cartof, "picioici", cum se spune în părţile
noastre din Ardeal." Repede s-au terminat capodoperele şi le-am prezentat.
Privea, privea, "bătrânul secui " desenele, le tot învârtea, spunând: "Ei
vedeţi, eu am prevăzut că nu ştiţi să desenaţi nici măcar un cartof. " Fiecare
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ne-am privit întrebător, apoi spre bătrânul, deoarece nu înţelegeam nicicum,
de ce nu ne sunt buni cartofii, "picioicile"? - " la priviţi băieţi ! Dacă vă
spuneam să desenaţi o pietricică, voi tot la fel o făceaţi ca pe un cartof.
Dacă pietricica îşi are caracterul în conturul său - în cazul
cartofului - presupunând că are acelaşi contur - caracterul se află în acei
ochi mici de încolţire, ceea ce nu se află pe pietrici• 1, dar lară de care nu-ţi
poţi imagina cartoful."
Deci aşa. Fiecare stăteam cu capu~ :-'lecat, fără să ne putem
privi în ochi. Deci, din nou şi din nou ne-a întipărit în minte ca la orice să
căutăm caracterul, să fixăm trăsăturile cele mai caracteristice ale lucrurilor
sau figurilor, pentru că aceasta este esenţa, restul fiind înflorituri.
O urmă tristă şi adâncă a lăsat în mine moartea lui Hegediis
Laszl629 • Mi-a fost profesor în trimestrul în care Szekely Bertalan s-a mutat
la Muzeul Lotz, el fiind acela sub influenţa căruia am părăsit multe dintre
metodele şi tehnicile mele dogmatice,fixate în subconştient. Adevărul este că
metoda lui Szekely Bertalan era puţin depăşită faţă de noile metode didactice
utilizate în învăţământul artistic. Este de netăgăduit marea pregătire practică
şi teoretică a lui Szekely Bertalan - din punctul său de vedere - avea
dreptate, dar după plenerul barbizonian, vechea migăleală, metodele ce
destrămau atenţia, alegerea adecvată a culorilor şi pensulelor, amestecul
culorilor, grunduirea în gri etc.etc. toate acestea aparţineau unei pregătiri
tehnice temeinice, fără învăţarea cărora - acesta era crezul - nu se putea
picta, mai ales bine, un tablou, dar ele în acea vreme erau depăşite.
Conflictele au început deja la tehnica desenului, care nici până astăzi nu s-au
terminat şi nici nu se vor termina vreodată, ele au continuat la tehnica
picturii, la fel ca şi în cazul desenului, deci trebuie să spun că deja aici au
ieşit la iveală diferenţele de metodă dintre cei doi maeştri, Szekely Bertalan
şi Hegediis Laszlo. S-ar putea caracteriza mai pe scurt şi mai plastic în felul
următor: metoda lui Szekely Bertalan te strângea în chingi, era o metodă ce
tindea către sinteză, pe când metoda didactică a lui Hegediis Laszlo tindea şi
ea către sinteză, dar punea mai mare accent pe constructivitate. Deci
profesional s-ar spune că una propovăduia "migăleala", iar cealaltă metoda
unei pensulaţii "largi".

Hegedus Laszlo (1870 - 1911) pictor, profesor al Şcolii superioare de arte din Budapesta. Atât
cromatica cât şi atmosfera lucrllrilor sale cu tematică istorică şi religioasă au avut un puternic efect asupra
picturii lui Aurel Popp
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Este adevărat că, atunci parcă arta plastică n-ar fi avut nici o
decât aceea de a decide asupra acestor două metode de
exprimare. Vai, mult mai multe întrebări nerezolvate stau şi azi în faţa artei.
Dar când şi cum se poate imagina că problemele artei se pot rezolva cândva,
de cineva ?Aceasta nu se va întâmpla niciodată, căci această lume în care sa născut şi s-a dezvoltat arta, cu multe mii de ani în urmă, nu va supravieţui,
nu i se va păstra nici amintirea ...
Am fost la înmormântarea dragului meu profesor Hegediis
Laszlo. Puţini au venit dintre elevii săi, căci în marea lor majoritate s-au
risipit prin lume - să-şi câştige o pâine. Iar când în 1911 la Academia Julian
din Paris, când am câştigat pentru prima oară un premiu la "concursul de
nuduri", atunci am văzut desenul său atârnat printre lucrările premianţilor de
odinioară şi l-am plâns a doua oară pe Hegediis Lăszl6.
In acest an, când am predat la şcoala Wagner, (şcoală
particulară din Budapesta - n.t.), soarta a făcut să întâlnesc mulţi oameni
valoroşi. Aici l-am cunoscut pe Tanay Frigyes, excepţionalul june prim, din
acea vreme, al Teatrului de comedie (Vigszinhăz) şi tot aici am făcut
cunoştinţă şi cu actorul Hegediis Gyula. In timpul lor liber veneau la un
şpriţ, la cârciumioara la care şi noi, profesorii de la şcoala Wagner mai
veneam să ne înecăm amarul. De multe ori îi conduceam pe Tanay şi
Hegediis la staţia de autobus, fapt despre care Hegediis spunea că, de aceea îi
conduc ca să-mi aerisesc capul, deşi eu insistam să susţin că o fac numai din
marele respect ce le port. Nici până azi nu s-a decis cine avea dreptate,
pentru că în realitate, amândoi spuneam adevărul.
altă problemă

1906, la 30 august am împlinit 27 de ani
La 1 septembrie 1906 am pnm1t numirea de profesor
suplinitor la gimnaziul catolic regal din Satu Mare. Ce a însemnat acest
lucru pentru familia noastră nu poate aprecia decât acela care timp de
douăzeci şi doi de ani a trăit în aceleaşi condiţii ca şi noi după moartea
tatălui nostru. Cu preţul a câtor lipsuri şi suferinţe au ajuns cei doi fraţi ai
mei să câştige şi ei o pâine, prin suportarea a câtor purtări nedemne a obţinut
în cele din urmă fratele meu mai mare un post de învăţător, pentru a ne putea
ajuta pe noi cei mai mici, despre toate acestea este destul să -ţi aminteşti,
dar să le mai şi relatezi în scris , ceea ce şi astăzi îmi este dureros şi greu ,
deşi timpul a şters mult din rugina suferinţelor mele sufleteşti [... ]
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Deoarece nu aveam nimic de lucru în acele zile de
septembrie, când în gimnazii elevii erau conduşi la Veri sancta30 , întâmplător
în acea dimineţă mă plimbam în preajma catedralei episcopale, când un rând
de elevi treceau pe lângă mine, mă opreşte profe<;orul de desen al şcolii:
"Colega, ar fi un bun prilej să-ţi ceri numirea la gimnaziul catolic regal,
deoarece se mai înfiinţează o clasă paralelă cu cele 1alte clase elementare şi
nu au profesor adecvat de desen şi gimnastică. ]rabeşte-te la director,
referă-te la mine şi prezintă-te la aceste două disc:rline, deoarece ştiu că ai
diploma." Am - zic eu şi mulţumind pentru atenţionare, m-am grăbit să fac
rost de undeva de nişte bani, pentru a-mi face copii legalizate după actele
originale. lncă în acea dimineaţă m-am prezentat la director,
m-am
recomandat şi aşa cum m-a învăţat colegul, mi-am înaintat cererea cu actele
respective[ ... ]
La şcoală am luat atâtea ore câte s-au putut, pe lângă care
mai aveam timp şi de artă.Eram fericit, mult mai fericit decât atunci când la
Budapesta făceam schiţe lângă lumina lămpii. Imi iubeam elevii şi colegii şi
mai cu seamă apreciam şi-mi iubeam directorul, pe Ratkovszky Păi, un
suflet nobil, umanitar , care în dragostea ce o purta elevilor nu avea pereche.
Şi ceilalţi colegi erau nişte suflete nobile, şi mă simţeam aşa ca în vremurile
în care eram elev la gimnaziul piarist din Carei. Fiecare dintre profesori îşi
educa elevii în spiritul unei morale curate, pentr..i o viaţă adevărată, iar cu
ocazia conferinţelor profesorale, concura fiecare în strădania de a face totul
în favoarea elevilor. S-a mai întâmplat şi faptul, că în cazul unor discuţii
iscate pe marginea unei note, dacă diriginţii erau convinsi că acea notă ar
trebui să fie mai mare, fiind importantă pentru viitorul elevului, erau în stare
să meargă la tipografie, să corecteze nota din certificat, să recalculeze
mediile şi să întocmească un nou certificat. Şi când se prezentau la director
pentru a relata cele întâmplate, în loc ca directorul să-i sancţioneze, le
spunea doar: - Bine ai făcut băiete ! „.
Faima acestei şcoli era foarte bună„.Din oraşe îndepărtate
părinţii îşi aduceau copiii la gimnaziul din Satu Mare pentru a-şi termina
studiile. Mulţi oameni de ştiinţă renumiţi, scriitori, au ieşit din băncile
acestui institut pe scena vieţii publice, unde s-au prezentat în mod
excepţional.

Veni sancte, (artistul notează greşit Veri sancta) - denumirea unei părţi din cadrul slujbei romanocatolice, ţinută mai cu seamă la începutul anului şcolar, prin care sfântul spirit este chemat în a ajuta
elevii la învăţlltură în timpul anului şcolar
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1907, la 3 o august am împlinit 28 de ani.
Din 3 aprilie 1907 datează numirea mea de profesor plin, la
gimnaziul din Satu Mare. De la această dată până la 1 august ·1914, când mi
s-a înmânat chemarea în primul război mondial, doi ani şcolari am petrecut
în străinătate şi anume 1911112 şi 1912/13.
În perioada profesoratului meu de la şcoala generală, am
organizat, înfiinţat (cu contribuţia financiară a oraşului Satu Mare şi cu
ajutorul profesorilor de desen din localitate), şi am pornit un curs de arte
plastice şi artizanat, dintre elevii căruia, unii cu talente remarcabile şi-au ales
cariera artistică. Unul dintre elevii noştri cei mai talentaţi era Tatz Kâlman,
care mai târziu ca prizonier la ruşi, a ajuns în China, şi în drum spre casă a
murit de ftizie într-un spital din Sanghai. Se presupune că acolo i-a rămas
soţia şi cei trei copii, orfani. Fratele său mai mare, Laszlo, a pornit personal
să-i găsească familia, dar a dispărut şi el.
In data de 1O noiembrie 1907, m-am căsătorit. Soţia mea era
învăţătoare în comuna Vetiş, la 12 km de Satu Mare, iar eu, din Satu Mare
mergeam la Vetiş, de-a lungul digului Someşului, în fiecare zi, iama - vara,
când pe jos, frământând noroiul, când cu bicicleta, exersând echilibristica ca
un gimnazist pe trapez. Deşi obosit nespus, după munca unei zile, fluierând
mă grăbeam la dig, şi ce conta dacă, după o zi ploioasă mă mai răsturnam de
pe digul al naibii de abrupt ! Chiar şi la naşterea primului nostru copil , soţia
mai preda la Vetiş. In acea vreme Satu Mare avea un inspector deosebit de
răutăcios, de care am scăpat oraşul numai în 1919, când eram membru al
Directoratului, deputat cu probleme de învăţământ şi cultură, de i-am dat
papucu.
Doar după doi ani soţia a fost mutată la Satu Mare. Până
atunci multe tablouri am mai pictat pe digul dinspre Vetiş al Someşului , cu
care mereu am avut succes la expoziţiile fie de la Galeria de Artă
(Milcsarnok) 31 , fie la Salonul Oficial (Nemzeti Szalon)32 •
Mucsarnok (Galeria de artă) , sală de expoziţii la Budapesta. Iniţial fusese proprietatea Societafii
Arti.ytilor Plastici. Din anul 1896 se mută din vechiul sediu, într-o altă clădire fiind şi astăzi este locul de
expunere a artiştilor plastici maghiari contemporani, precum şi a altor expoziţii nationale sau
internaţionale de amploare
32 Nemzeti Sza/on , (Salonul Oficial) - asociape artistică înfiinţată în anul 1894 ca o reacţie a unor artişti
nemulţwni\i de politica oficială de expoziţii. In anul 1907 îşi construiesc o sală de expozitii a cărui
director este colecponarul si scriitorul de artă Ernst Lajos
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În 1907 am participat pentru prima oară la expoziţia de
toamnă de la Miicsamok şi începând de atunci în fiecare an. De asemenea
şi la expoziţiile Salonului Oficial.
În primavara lui 1911, cei doi copii au făcut tusă convulsivă
şi medicul a recomandat urgent schimbarea de aer. In primii ani am făcut
câteva studii în galeriile ocnei din Slatina. In genernl ocnele dau o impresie
majestuos de impunătoare. Mai ales acestea pe care :ncă romanii au început
să le exploateze. Alături de lumina electrică ce lumina întreaga galerie,
pâlpâiau flăcările micilor lumânări primitive, asemenea luminiţelor de "
Betlehen", iar trupurile descoperite ale muncitorilor constituiau dovada vie a
mizeriei de sute de ani. Deasupra pământului locuiesc în case mici, cu curţi
mici doar de câţiva paşi, iar înspre stradă cu o grădină mică. Minerii erau
păziţi straşnic de conducere, ţinându-i departe de orice influenţă a vreunui
străin. De aceea, nici mie nu mi-a fost uşor să ajung în mină la Slatina. Aici
am avut prima oară contact cu minerii, aici aş fi avut ocazia să valorific în
interesul acestei mase de oameni părăsiţi, tot ce am învăţat de la Bokor şi
tovaraşii săi în· atelierul de cioplitori şi în Vârosliget (Parcul oraşului).
Deoarece nu am obţinut aprobarea de a coborî în mină la Slatina, am hotărât
ca în interesul vindecării copiilor mei să aleg localitatea Coştiui, mai cu
seamă că printre elevii mei erau şi copii învăţătorului de aici, care m-a
asigurat că voi putea coborî în mină să desenez[„.j
După două luni de muncă asiduă la Coştiui, m-am întors la
Satu Mare, unde deja mă aştepta înştiinţarea Ministerului, prin care mi se
aproba un concediu plătit, pentru anul şcolar 1911/12, în vederea continuării
studiilor mele în străinătate, ţinând seama de perfecţionarea pe mai departe a
talentului meu dovedit.
Astfel mă aflam în faţa unei probleme greu de soluţionat.
Să-mi părăsesc tânăra mea familie şi să plec în străinătăţuri, să-mi găsesc şi
mai multe motive de frământare ?
Printre dorinţele mele ascunse se afla demult această
speranţă, iar acum când realizarea ei depindea numai de mine, mă punea pe
gânduri. Indoiala în aptitudinile mele, autocritica ce mi-o făceam de zeci de
ani, apoi singurătatea multor ani în şir, conştiinţa răspunderii faţă de
căsătorie, toate, toate acestea îmi accentuau frica în faţa deciziei pe care
trebuia s-o iau asupra destinului meu. Cine a intervenit pentru acest
concediu, n-am aflat niciodată, şi nu aveam pe nimeni cu cine să mă
sfătuiesc. Eram singur, ca şi de atâtea ori în clipele grele ale vieţii mele, şi
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singur trebuia să decid asupra viitorului alor mei şi a mea. Eram patru fraţi,
fiecare cu o carieră intelectuală, dar nici unul nu vedea cu ochi buni că eu
trag cu ochiul fie spre artă , fie spre socialism. Sărăcia noastră provenea de la
ţară, unde oamenii nu se puteau împărţi decât în săraci şi bogaţi. In noi trăia
acea părere, moştenită de mii de ani că: există om sărac şi om bogat. Săracul
trăieşte în sărăcie, bogatul în bogăţie. Deşi eram copii de preot, în noi era
mai firească supunerea iobăgească de sclav, de servitor, decât revolta. Şi
dintre cei patru fraţi, pe mine m-a ales destinul drept răsculat...
Încă din copilărie mi-aduc aminte de fiecare faptă a mea ,
dar fiecare din ele erau revolte.Nu eram în stare să fac nimic fără să mă
gândesc că: dacă nu fac un lucru aşa cum mi se spune, ci altfel, în mod
contrar, ce se va întâmpla ? Deci revolta mea nu era răuvoitoare, ci
căutătoare de adevăr. Iar acum, în clipa grea a vieţii mele, mă apăsa căutarea
unei rezolvări liniştitoare. Frământările m-au ţinut săptămâni de-a rândul,
până când în cele din urmă, fără să consider corect să profit de concediul
acordat, stând acasă, am împachetat şi am plecat, ca unul ce este atras de o
nălucă , căreia nu i te poţi împotrivi. Am privit înapoi, analizând profund
munca celor câţiva ani, lucrările ce mi-au ieşit de sub mână, rezultatul unei
perioade de frământări. Recunosc că acele lucrări nu mă prea încurajau, că
din cauza nebuniilor mele artistice ( cum numeau fraţii mei această călătorie
în străinătate ) , îmi părăseam familia.
Micile mele peisaje
precum şi scenele de pe malul
Someşului în care apărea ici-colo o figură (acestea îmi erau temele), toate
cele despre care visam în primul an de Academie, din momentul în care am
ieşit de sub vraja acesteia, toate parcă au devenit amintiri palide. N-am
observat nimic din toate acestea până când problema călătoriei mele în
străinătate nu a scos la iveală din adâncul sufletului amintirea lor.
Inainte de toate a trebuit să hotăresc încotro s-o iau în
Europa ? Scoala de la Milnchen o cunoşteam încă din timpul studenţiei mele
la Budapesta, când mlădiţe de viitori pictori circulau ici-colo şi aduceau ştiri
de la toate academiile de pictură din Europa, doar academiile din Madrid şi
Stockholm ne-au rămas necunoscute. Despre Rusia nici nu putea fi vorba,
deoarece până şi paşapoartele întocmite, erau valabile pentru toate ţările
Europei numai pentru Rusia nu. Am decis deci să mă duc la Paris, iar de
acolo să fac excursii de documentare la muzeele şi academiile din Apus.
1911, la 3Oaugust am împlinit 32 de ani.
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In octombrie 1911, într-o după amiază însorită, am pornit
spre Paris. Intenţia mi-a fost să mă opresc la Budapesta, să-mi caut foştii
profesori, să le cer sfatul, dar acest plan - din păcate - nu mi-a reuşit. La
Carei privind în vagonul restaurant, l-am văzut pe Ady Endre stând în faţă cu
o sticlă de vin. Firesc, m-am aşezat lângă el, am început să discutăm şi
fiecare îşi spunea ale lui. Nu i-am pomenit nimic despre ţelul călătoriei mele,
iar el a început să-l ocărască pe groful Zichy, mii.:<:trul culturii de atunci,
care nici în ruptul capului nu voia să-l numească pe fratele său Lajos, la
gimnaziul Wesselenyi din Zalău, sau la vreun gimnaziu din Budapesta. Ne
plângeam unul altuia, la început pe un ton mai liniştit, iar apoi, cum se
goleau mai des flacoanele cu gât de argint, aşa şi noi aveam un ton mai
ridicat, încât la Blidari (Kobănya n.t.) , am ajuns să ne permitem să înjurăm
guvernul. Pe tot drumul o singură dată m-am aşezat pe locul meu din
compartiment, pentru a verifica siguranţa bagajelor, că de altfel am băut
încontinuu, ca acei care sunt foarte trişti. Printre altele când am amintit de
scopul călătoriei mele la Paris, dintr-o dată Endre a început să povestească
cu capul ameţit de lucruri de care la Paris n-am auzit şi n-am văzut
niciodată„ Dar vinul fusese excepţional şi când trebuia să ne îngrijim de
coborâre, ne-am înţeles că a doua zi să-l caut la Hotelul Budapesta
(Budapesti Szall6) şi în a treia zi, să călătorim împreună la Milnchen,
dearece el se pregătea să meargă pentru trataIP.ent la o staţiune balneară de
lângă Milnchen. In ultimnele minute când trenul trecea deja prin faţa
depozitelor Gării de Apus ( Nyugatipalyaudvar), atunci Endre a amintit doar
în treacăt, că în gară îl aşteapta Csinszka33 şi mătuşa.
Ei, mă gândeam, frumoasă va fi prima înfăţişare „. şi cum
de altfel se întâmplă în cazul băutorilor, fulgerător m-am gândit cum să mă
scap de această întâlnire nu prea plăcută. Atât Endre cât şi eu, eram într-o
stare jalnică. Repede am fugit după bagaje, apoi înapoi în vagonul restaurant
şi când trenul s-a oprit, ne-am strâns mâinile, iar apoi ca pe un bagaj l-am dat
jos pe uşa din stânga a vagonului, ştergând-o repede să nu mă vadă Csinszka.
Incă mai auzeam chemările lui Endre, dar mergeam cât puteam, străduindu
mă să trec cât mai repede de zona periculoasă. Cu această ocazie am văzut-o
pe Csinszka, neavând ocazia s-o mai reîntâlnesc niciodată, aşa că nu mi-am
putut spăla nicicând ruşinea pe care soarta mi-a hărăzit-o la începutul
drumului meu spre Paris„.
ll

Csinszka , nume dat de poetul Ady Endre sofiei sale, Boncza Berta
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Acest episod ştrengăresc m-a scos din programul meu
iniţial. A doua zi m-am prezentat fidel promisiunii, la locuinţa lui Ady
Endre, unde însă mi s-a spus că nu-i sigur că se va mai întoarce în acea zi.
Aşa a trebuit să aflu că pentru scandalul de ieri, eu am devenit " autorul
răspunzător".

Şi aşa e bine, îmi spuneam, sperând că până la pornirea
trenului ne vom întâlni în Gara de Vest, iar până atunci va trece ziua cumva,
chiar fără să mai vizitez pe nimeni, am plecat la gară, unde însă nu mă
aştepta nimeni... Deci eu am fost ţapul ispăşitor din cauza căruia Ady Endre
s-a inspirat din nou din pahar„. Aceasta a fost cauza pentru care la Paris nici
nu l-am mai căutat. Poate asta m-a scăpat de numeroasele cunoştinţe care mar fi deranjat în programul meu de lucru de la Paris. Şederea mea la Paris era
mult mai importantă în atingerea ţelului meu, decât desele întâlniri cu Ady.
Acasă, încă înainte de numirea mea, m-au frământat mult
problemele artei. La academia budapestană, de pildă, am auzit puţin despre
cei de la Barbizon34 • Când la Satu Mare mă plimbam serile prin împrejurimi,
în ploaie, în frig, pe vreme mohorâtă sau însorită, în urma lecturii unor studii
de artă, îmi puneam întrbări una dupa alta: ce este corect, şi care este acel ţel
artistic, pentru care omul merita să-şi sacrifice toate aptitudinile native, chiar
şi viaţa ? Am amintit deja ce decepţie mi-au produs cele văzute în muzeele
din nordul Italiei. Singurul pe care l-am admirat atât în muzee cât şi în
pieţele Italiei de nord, a fost Michelangelo. Şi aici, la Paris când în primele
săptămâni am colindat muzeele mai mari Louvre, Grand Palais, Troccadero,
Luxemburg, unde în marea majoritate erau expuse portretele mult proslăvite
de Rodin, iar şi iar, mi-am adus aminte de cele gândite de mine atunci când
vizitam muzeele din nordul Italiei. Cele văzute în schimb în demisolul
Louvre-ului m-au uimit şi m-au îngrozit cu adevărat, gândindu-mă ce m-a
apucat când, cu capul buimăcit, rară să ascult de sfatul nimănui , mi-am
consacrat viaţa artei. In astfel de ocazii, când ieşeam dintr-un muzeu şi mă
grăbeam seara la orele de studiu de nud, mă aşezam pe scaunul înalt de rafie,
ca un condamnat la moarte. In jurul meu cu americanii pripiţi, ce mestecau
gumă în permanenţă, cu englezii ce trăgeau din pipă, cu italienii gălăgioşi şi
spaniolii cântăreţi , apoi nemţii şi austriecii serioşi, mereu modeştii ruşi şi
balcanicii, unde mă înşiruiau şi pe mine, deci cu aceştia în jur , nu puteam

34

Artistul se referă la şcoala de pictură de la Barbizon
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desena, îi priveam numai pe aceşti oameni mulţi, talentaţi, dintre care numai
unul s-a desprins din rândul talentelor mijlocii, sârbul Mestrovic35 •
Atunci când mă întorceam acasă din lungile mele plimbări,
în City Falguiere, în locuinţa mea de la etaj, aflată într-o casă fără atelier, mă
prăbuşeam pe pat şi în loc să dorm şi să mă odihnesc, luam scrisorile primite
de-acasă şi, pocăit, mă aplecam asupra lor plângând i 1 hohote.
Primele zile au trecut în astfel de L mântări sufleteşti. Imi
reproşam de ce am procedat astfel , întrebându-mă cc fel de capăt vor avea
toate acestea. Mă condamnam , blestemând clipa în care primisem cu orgoliu
primele semne, chiar de început, ale artei, făcându-mă să cred că sunt
talentat. Talent !„.Da, talent are toată lumea, unii mai mult, alţii mai puţin ,
dar are încredere în sine, voinţa puternică, credinţa de nezdruncinat, iar acela
care-şi sacrifică viaţa pentru artă, poate dovedi acest sacrificiu prin creaţii
valoroase?
ln nopţile mele chinuitoare suceam şi răsuceam de o sută ori
prin minte această întrebare, cea mai importantă pentru viaţa mea, iar ziua
unnătoare porneam din nou şi din nou pe drumul Canossei mele - Louvre parcă aş fi fost blestemat să fac, împotriva voinţei mele,
tot ce mă chinuia nopţile.
Şi deja când mă cunoşteau toţi supraveghetorii din muzee,
am hotărât să mă înscriu la una dintre cele mai vestite şcoli, Julian36 , cu
intenţia să verific, dacă într-adevăr am talent, sau nu. Cine era profesorul
corector nu-mi era important. Stiam deja că elevii nu învaţă de la profesorii
lor, ci alături de ei, adică doar aşa " după simţ " îsi însuşeau din cunoştinţele
profesorului atât cât instinctele lor native le permiteau. De multe ori, elevii
învăţau mai mult unii de la alţii, decât de la profesorii lor. Aceasta nu
însemna sigur, că profesorul devine inutil în predare. Nu este inutil deoarece
el este acela care sintetizează cunoştinţele pe care elevul doreşte să le
însuşească, dar pe care într-o oarecare măsură nu le ia totuşi direct de la
profesor. Invăţarea artei este o muncă colectivă şi în nici un caz nu este un
sistem dependent de un singur individ , ca de pildă învăţarea limbilor latină
sau greacă, unde profesorul le ştie pe toate, în predarea artei de multe ori
elevul mai talentat impulsionează pe ceilalţi la învăţarea unui lucru sau altul.
'
15

Mestrovic,Ivan (1883-1962) sculptor croat, personalitate de frunte a sculpturii monumentale modeme
16
Şcoala de arte de la Paris cunoscutăsub numele de Academia Julian, fondată în anul 1868 de pictorul
Rodolphe Julian. Această şcoală a avut un rol deosebit de important în viaţa artistică de la răscruce de
secol, fiind frecventată de un mare număr de tineri artişti din întreaga Europă, în perioada de dinainte de
primul război mondial
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Probabil, în 15 noiembrie 1911, am devenit elev la Julian şi
desenam şi eu nuduri, asemenea celorlalţi. Profesorii predau şi la Beaux-Art,
adică la Academia de pictură, care se afla pe aceeaşi stradă, mai sus pe malul
Senei, într-o mare clădire de colţ. Umblam în mod sârguincios la desenat
nuduri, dar după două luni am simţit că pictura nu mi se potriveşte.
Rezultatul zbaterilor mele între esenţa picturii şi diferitele isme a fost:
decepţia faţă de pictură. Deşi după rezultatele aparente n-ar fi trebuit să se
producă acest sentiment în sufletul meu. La " concours" -urile de nuduri am
obţinut de mai multe ori premiul întâi, cât şi la concursurile de compoziţii.
Cu toate acestea mi s-a întipărit o astfel de convingere, că în pictură un rol
mare o are întâmplarea, susţinând chiar la un moment dat că pensula mea
este mai deşteaptă decât mine. Ceea ce a contribuit şi mai mult la decepţia
mea, au fost sculpturile văzute în galeriile de la demisolul muzeului Louvre.
M-au cuprins din nou frământările şi hotărârea, ca din nou şi din nou, să mă
întorc acasă, deoarece aceste zbateri îmi fac mai mult rău.
ln această stare sufletească mi-a venit ideea să trec Ia
sculptură. Atelierul de sculptură se afla împreună cu cel de pictură, într-o
sală cu un acoperiş mare de sticlă, fiind despărţite una de alta doar de un
perete improvizat de scânduri. Hotărârea luată mi-am şi dus-o la bun sfârşit.
Când la sfărşitul săptămânii a venit sculptorul Landowski37 , m-am prezentat
la corectură şi cu o franţuzească proastă mi-am expus cererea să mă ia elev,
ajutându-mă în conversaţie colegul meu Schillinger1 8 de la Budapesta, pe
care îl găsisem acolo în noiembrie când m-am înscris. Când în sfărşit
Landowski a priceput ce vreau, mi-a răspuns, că de săptămâna următoare să
lucrez la sculptori, iar la sfărşitul săptămânii îmi va da răspunsul definitiv.
După această discuţie, sâmbătă s-a şi îndreptat către mine. lnvârtea stativul,
privindu-mi lucrarea din toate părţile şi în cele din urmă mă întrebă: - "
Unde ai învăţat până acum ?" - La şcoala superioară din Budapesta - am
răspuns. Tace din nou ... şi în cele din urmă îmi spune: - " De ce ai venit aici
să înveţi când acasă se predă atât de bine !?" - Nu mi-a venit nici un cuvânt
pe buze, deoarece am fost pregătit la toate, dar la asta nu . - " Aici vrei să
lucrezi ?" - întrebă. - "Da" - am spus. - "Ei, atunci continuă treaba la
noi, şi vom vedea ce va fi ! ". Şi din acel moment am lucrat la sculptură, dar
când aveam chef mai schiţam şi nudul din vecini.

n Landowski, Paul ( 1875 - 1961 ), sculptor francez, personalitate artistică proeminentă a vremii sale

n Schillinger Gyula ( 1888 - 1930) sculptor
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Intr-un astfel de atelier se aduna o societate foarte
interesantă, întâlneai acolo câte un baron al fiecărei naţii, din întreaga lume,
unde şi francezii vin cu plăcere să înveţe, chiar şi generali câteodată ,nu
unul, ci câte doi-trei - având Ordinul de Onoare în piept - desenau acolo
printre noi, dar îmbrăcaţi în civil.
La Paris, în acea lume artistică şi democratică, de o tentă
foarte originală, acest fapt nici nu se observa, dimpotrivă era atât de firesc,
cât de firesc fusese şi decapitarea marchizilor în timp11l Revoluţiei franceze.
Erau atât de dăguţi acei bătrânei care veneau aici, cu capul
cărunt, cu mâini îngrijite, în haine simple, dar bine croite, amestecaţi în
forfota mlădiţelor de artişti, de diferite neamuri, cu care stăteau de vorbă cu
plăcere în timpul pauzelor, interesându-se: de unde sunt, cum este în ţara lor
? Unii dintre ei arătau ca nişte păpuşi de zahăr, aruncate în forfota lumii
dintr-un bâlci [... ]
ln 1912 am participat la Salonul Independenţilor, şi cum era
obiceiul, mulţimea de cunoştinţe m-a felicitat peste măsură, iar eu le-am
plătit câte o cafea cu lapte cu o brioşă. Boemii atelierelor pariziene aveau
vechiul obicei de a te invita la o cafea cu lapte şi o prăjitură, simplificând
astfel bucuriile ospeţiei. Până şi elevii din Bruxelles păstrau acest obicei, dar
deja nemţii din Diisseldorf şi Miinchen, precum şi elevii austrieci, n-o
dădeau mai jos de câteva pahare de bere. Acela în schimb care îi ospeţea,
postea toată luna, lucrarea intrată în expoziţie nu se vindea, câteodată nici
costul ramei nu-l putea plăti bietul băiat. În astfel de cazuri lua drumul spre
casa de amanet paltonul de iarnă, iiberciher-ul39 , sau ambele, pentru o cură
de câteva luni de naftalină.
În
City Falguiere, denumire ce vine de la numele
sculptorului Falguiere, toate locuinţele şi atelierele erau locuite de artişti
flămânzi. Aici locuia şi un bursier al cazinoului din Lipotvâros40 , care era
mai boem decât toţi, dar ca artist era un netalentat fără pereche. Cum, în ce
mod a ajuns aici bursierul cazinoului din Lipotvâros n-am putut afla de la el
niciodată, deşi vai, mult I-am chinuit cu asta. Imi era ciudă, că odinioară,
după primul an, Por Bertalan41 numai pe jos a apucat să meargă până la
Roma, şi iată, aici este un tânăr care nu-i bun de nimic, doar fura zilele şi
Oberciher, expresie jargon folosită pentru denumirea paltonului necăptuşit
Lip6tvăros, cartier din Budapesta
P6r Bertalan (1880 - 1964) pictor, personalitate artistică reprezentativă a picturii maghiare din prima
jumătate a secolului XX
39
«1
41
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banii cu care îl puteai face fericit pe un tânăr talentat. Acest " coleg" ajungea
să exagereze atât de mult cu boemia, încât băcanul de la colţul străzii, de la
care desigur cumpăra pe credit, a ajuns ca la sfârşitul lunii să închidă cu
lanţuri capătul străzii, şi-şi pusese ucenicul să-l oprească pe acest "coleg"
dacă vine, şi să nu-i dea drumul până nu scoate de la el datoriile. Când am
aflat de la băcan toată povestea aceasta, am bătut la uşa atelierului, (el avea
bani şi pentru a închiria un atelier !) unde l-am găsit gol puşcă, pe un frig
năprasnic, iar pe perete atârna o vioară. Nici urmă de şevalet, tablouri, rame,
pânze sau aşa ceva, tot ce constituia propriu-zis interiorul teatral al unui
atelier. Astfel arăta acest coleg, trmis la Paris cu bursă de studii de către
cazinoul din Lipotvâros. Ce era să fac, l-am întrebat ce datorie are, apoi i-am
achitat-o. I-am spus şi lui Schillinger să-l ajute, şi astfel, după ce a reuşit să
mai răscumpere din hainele date la amanet, şi-a continuat "studiile". Nici lui
Schillinger nici mie nu ne-a înapoiat niciodată nici un crăiţar.
In boemie de altfel cei mai mari sunt spaniolii. Dacă nu
fuseseră toreadori la vreo coridă, nici nu erau consideraţi artişti. La ei asta
era măsura talentului, deoarece şi Goya fusese odinioară toreador...
În total, în acea vreme la Paris locuiau în jur de 140.000 de
artişti; din aceşti 140.000 cel puţin 80.000 voiau să pască din cununa de
lauri, năpădind toate pieţele şi peisajele, încât la tot pasul puteai vedea <loitrei care stăteau în faţa şevaletului lucrând deseori de dimineaţă până seara,
în acelaşi loc. La Versailles te priffiea aceaşi imagine.
Pe unul dintre colegii de la Julian , l-am putut convinge că
aş dori mult să vizitez fabrica de porţelanuri de la Meissen, astfel că el s-a
oferit să mă conducă şi chiar să mă ajute, dacă aş dori să lucrez acolo.
Meissenul m-a interesat foarte mult. Iubeam întotdeauna
foarte mult lumina mată a porţelanului şi-mi închipuiam: cum ar fi dacă
în locul figurilor în stil rococo şi biedermeier, aş modela statuete de
porţelan, structurate pe suprafeţe netede? ... Cu ajutorul prietenului meu
francez, am lucrat două luni la atelierul de pictură al fabricii de porţelan din
Meissen. Am învăţat şi văzut multe, care mi-au fost de folos mai târziu.
Se împrimăvăra: Schillinger, pe care l-am revăzut numai cu
ocazia revoluţiei sovietelor de la Budapesta din 1919, a plecat la Bruxelles
unde trăiau cei mai buni în sculptură, să lucreze într-~nul din ateliere.
Am hotărât că primăvara este timpul să plec pentru o lunadouă la Londra, să pot colinda prin British Museum. După două zile de la
https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

54

întoarcerea mea de la Meissen, am străbătut "navigând" canalul Calais şi am
ajuns la Londra, care atunci era lipsită de ceaţă.
Muzeul British !„. Obiectele perioadei primitive, obiectele
săpăturilor din Egipt şi cele ale vechii Indii mi se amestecă şi acum în
minte, ca şi când într-o cratiţă se pun mai multe obiecte mărunte, le scuturi
bine, iar apoi le răstorni pe o masă. Astfel apar în faţa mea acele obiecte
minunate, adunate de secole de un mare popor, î 1inte de noi, fiii unor
neamuri mici, cu preţul unor mari sacrificii, necunc<:cute.„Timpul consacrat
studierii acestui muzeu s-a dovedit nespus de scurt. Atât de decepţionat mam întors la Paris, de parcă aş fi suferit vreun necaz. Am simţit, chiar , că
aceasta fusese unica ocazie din viaţa mea , să văd British Museum.
Câteva zile am umblat ca un ameţit, apoi, mi-a venit o idee,
şi am plecat la Madrid. Era început de vară, iar copacii Pirineilor străluceau
într-un verde " aprins" , de parcă cineva le-ar fi pictat frunzele. Ici colo, erau
livezi de portocali şi lămâi, mari terenuri cu vie, plantaţii de duzi, exact ca şi
în Italia, locuitorii îmbrăcaţi colorat şi veseli, cântând fie cu sau fără chitară,
de parcă s-ar fi pregătit mereu de nuntă. Am constatat în mod surprinzător,
pentru prima oară, câtă diferenţă este între buna dispoziţie a francezilor, a
spaniolilor, şi cea a nemţilor şi englezilor. Atunci m-am gândit şi la faptul
că, după observaţiile mele, neamţul şi englezul - cu felul lor mai mohorât sunt mai veseli decât popoarele noastre de acasă, românii, maghiarii, şvabii,
sârbii sau croaţii. Am început să mă gândesc, care este cauza formării
sufletelor în acest mod a unor popoare. Mi-am dat seama că buna dispoziţie
a popoarelor noastre a fost uscată de oprimarea de secole şi aceasta se
oglindeşte în fiecare faptă, oricât de mică din viaţa lor. Maghiarul este ţinut
în jug de clasa habsburgică, românul, şvabul, sârbul, croatul, sasul, de clasa
dominantă maghiară, şi această situaţie nefirească ce durează de secole este
motivul lipsei bunei dispoziţii a popoarelor noastre. Dar faptul că după un
pahar, două de pălincă mai scoate câteva strigături, oh, asta nu este aceeaşi
cu faptul despre care vorbesc eu.
La Madrid am locuit într-un hotel excelent. Şi este ciudat că
aici m-am descurcat şi cu nemţeasca mea, deoarece regele este descendent
de Habsburg şi este fireic să se cunoască şi limba acestei familii, odată ce 1au dat tronul42 •
cz Jurnalul artistului ce relatează evenimentele din perioada tinereţii si a studiilor artistice, se întrerupe cu
aceste rânduri. Scrierile autobiografice (sub forma unor schite) La capatu/ unei vieţi (Egy efet vegerol) ,
precum si Din an în an (Evrol-evre) - aceasta din urma cuprinzând evenimentele din prima parte a vietii,
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DESPRE VIAŢA ARTISTICĂ ŞI DE ARTIZANAT
NOSTRU
( Modalitate de transformare a situaţiei

A ORAŞULUI

actuale )43

Privind oraşul Satu Mare în care trăiesc 33.000 de locuitori,
omul ar crede ca din punct de vedere cultural există toate posibilităţile că
locuitorii săi să atingă nivelul de cultură generală cerut. Este punctul de
răscruce al apusului răsăritean. Depune o mare muncă de răspundere atât în
domeniul agriculturii, economiei, industriei, cât şi al învăţământului. Stau
mărturie numeroasele sale şcoli, societăţi, instituţii de cultură şi întreprinderi
comerciale, a căror activitate binecuvântată impulsionează şi ponderea ei
materială. În oraşul nostru există de la şcoli elementare până la şcoli
superioare. Cea mai nouă şcoală de meserii sperăm că va reuşi pe viitor, să
asigure dezvoltarea domeniului artizanal, stimulând şi alte meserii, fie
industriale, fie de mici meseriaşi.
Oraşul actualmente este cel mai vitreg spijinitor al
artizanatului. Este o afirmaţie mai curajoasă, dar mi-o bazez pe constatările
făcute la expoziţia de artizanat organizată recent, constatări ce se referă nu
numai la condiţiile locale. Să vorbească aceste fapte care sunt de netăgăduit.
La expoziţia destul de apreciată desigur , fiecare a fost
surprins de ţesăturile de casă şi cusăturile maramureşene, de broderiile
discrete - ale băimărenilor lucrate cu migală, de cusăturile celor din Călăţele,
a căror căutare este mai mare în Anglia şi America, în străinătate, decât la
noi, de ciopliturile, una mai frumoasă decât cealaltă a târgurnureşenilor, de
teracote şi dantele. Le-am amintit doar pe acelea care au valoare artistică,
care prin lucrătură, produc bucurie şi plăcere ochilor şi care sunt valoroase
pentru lumea dornică de frumos.
Alături de acestea nu pot aminti nici una din producţiile
locale, deoarece căutându-le, nu le-am găsit. Ce fusese, era puţin şi slab, ca
în mod ciudat au fost notate la bătrâneţe , la srarşitul anului 1959. Datorită scăderii vertiginoase a puterii
cauzată de starea sa fizică tot mai slabă {moare în anul următor), determină întreruperea depănării
amintirilor si a potrivirii lor cronologice
4
'
Papp Aurel, Vtirosunk je/en muveszeti es muipari ti/lapottiro/ - Modozat a je/en tillapot
megvtiltoztattistira.,Szatmăr, [Satu Mare], 1908, junius. Broşură publicată la Satu Mare în care Aurel
Popp pledează pentru reprofilarea învăţamântului artistic, prin înfiinţarea unui curs de arte plastice şi
artizanat, predarea fiind efectuată de profesori de desen şi artişti plastici sătmăreni. In acest scop
întocmeşte un regulament al cursului, care ar avea menirea de educaţie estetică a colectivităţii, prin
sensibilizarea ei spre frumos
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celor amintite. Astfel, în faţa acestui fapt susţin afirmaţia
făcută, şi anume că în oraşul nostru , preocupările artizanale sunt vitregite,
sau mai bine zis neângrijite. Sau, spus şi mai corect - că pe nimeni să nu
atingă critica pe nedrept, este îngrijită ca şi până acum. Numai spiritul
modem este dispus să dezvolte frumosul - cum am putut constata din cele
văzute aici. Sunt cunoscute rezultatele obţinute în acest domeniu de
străinătate, unde se dă posibilitatea dezvoltării artiz< ale , indiferent de preţ
şi sacrificii. A devenit într-un fel o caracteristică ;.: acestei epoci ocrotirea
cauzei artistice şi de artizanat. Astfel a ajuns străinătatea nivelul înalt la care
se află. Există şi la noi sufletişti şi rezultate vizibile. Mai târziu voi aminti
străduinţa câtorva oraşe în acest sens.
La început aş propune un proiect legat de producţia de
artizanat locală, arătând şi motivele care o fac necesară.
Materialul expus la expoziţia locală, precum şi obiectele de
artă şi artizanat întâlnite sporadic în oraşul nostru, au un slab caracter
artistic, fapt demonstrat şi prin comparaţiile făcute cu alte obiecte din cadrul
expoziţiei. Lipsa cunoştinţelor de desen, lipsa de sensibilitate şi o
dezorientare totală în lucrurile de artă sau artizanat , la noi sunt de natură
le pot

alătura

generală.

A aprecia caracterul artistic, a face diferenţa de către public
între adevăratul frumos şi cel de bâlci, sincer trebuie s-o spun - este greu.
Dar un anumit grad de sensibilitate artistică poate fi însuşit, pe baza căreia
putem face o apreciere mai corectă, fără o perfecţionare sau învăţare anume.
Ştiu ca voi fi înţeles greşit , dar o fac din bună intenţie. Am
curajul să susţin faptul că această expoziţie locală, în înţeles artistic nu a
adus rezultate. Câţi au învăţat secretele ţesăturilor maramureşene ? În ce a
constat frumuseţea lor ?
Câţi au observat în ce constă :frumuseţea
ciopliturilor sau a cusăturilor din Călăţele ? Şi în cazul celorlalte ? Dar prea
puţini au înţeles, deoarece nu au pregătirea necesară care să-i facă să
înţeleagă. Chiar o cât de mică pregătire ar putea permite înţelegerea lor,
darămite o învăţare temeinică şi o practică artistică sistematică. Aranjarea în
pagină, compunerea anumitor spaţii ce necesită o completare: acestea sunt
cele mai importante. Atât în broderie, desen , cât şi în pictură, sunt deosebit
de importante anumite cunoştinţe de bază, fără de care nu putem înţelege
reprezentarea, darămite s-o mai şi imităm.
Proiectul meu ar putea să ofere un ajutor în acest sens, a
cărui realizare constă în necesitatea unei educaţii culturale, dar
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marginalizarea lui, consider că ar însemna un gest îndreptat împotriva
interesului public.
Consider necesară înfiinţarea unui curs de 8 ore, pentru 4
discipline , ce ar cuprinde 2-2 ore pentru fiecare materie. Cadrele didactice
ar fi profesorii locali de desen, care constituie o garanţie a succesului
predării. Elev poate fi oricine, femeie sau bărbat, care plăteşte cotizaţia
stabilită de I O coroane pe lună.
Cursul ar fi format din 3 trimestre, care ar cuprinde patru
perioade pe lună.
Discipline:
1. Desen figurativ, (cap, corp, desen animalier şi pictură);
2. Natură statică, (grup de obiecte, fructe, peisaj , etc. );
3. Broderia şi cusătura
4. Proiectare de obiecte meşteşugăreşti - mă gândesc.
Detaliile acestor discipline le comunic mai jos, având un caracter orientativ
pentru toţi cei interesaţi în această problemă ...44 îmbunătăţi situaţiile locale.
Intenţia mea este subordonată scopului cultural, atingând în mod special
interesele situaţiei locale, drept pentru care aş solicita sprijinul consiliului
orăşenesc, deoarece proiectul meu este de interes public.
Amintesc acest lucru într-o speranţă totală, deşi consider
imposibilă primirea de rezerve de către consiliul oraşului nostru, crezând
totuşi, că realizarea acestui proiect, ar reprezenta un mod unic, de orientare a
preocupărilor
spre artele plastice. Necesitatea unui astfel de curs l-am
prezentat în mod schematic. Consider că este de datoria mea morală,
îndreptarea situaţiei de nesuportat a artelor plastice şi a artizanatului, drept
pentru care, public în prezenta broşură, modalităţile de rezolvare.
Părtinirea artelor nu este străină oraşului nostru . Avem şi
exemple în acest sens. Chiar dacă nu pe cheltuiala oraşului, dar din averea
unei fundaţii gata de sacrificii, înfloreşte azi şcoala de muzică, oferind
posibilitatea uimitoare de dezvoltare şi perfecţionare muzicală a multor
elevi. Arta plastică nu ·este şi ea în egală măsură de importantă, sau chiar mai
importantă, în privinţa artei artizanale ? Şi atunci nu este mai urgentă,
actualmente chiar mai necesară, dezvoltarea artei plastice şi de artizanat ?
Din punct de vedere artistic şi al culturii generale, nu este arzătoare
necesitatea însuşirii unor cunoştinţe ce oferă strictul necesar, unei vieţi
Urmează o schiţă detaliată a procesului de predare, precum si un orar al cursurilor, pe care le-am omis
considerând că îngreunează. textul

44

https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

58

intelectuale ? A existat oraşul nostru şi fără de acestea, dar este vizibilă pe
obiectele de artă plastică şi de artizanat deţinute de proprietăţile publice şi
particulare.
Institutii asemănătoare au mai fost înfiinţate şi în alte oraşe
şi succesul obţinut arată că sacrificiile materiale şi-au adus rezultatul din
plin. Exemplul cel mai apropiat este Baia Mare, m de alături de şcoala de
pictură ( şi acesta a necesitat numeroase sacrificii , s-a oferit posibilitatea
unor cursuri asemănătoare - să spunem de un nivel :ii.ediocru - dar s-a simţit
nevoia lor. Sau în ţinuturile mai nordice, oraşul Kosice, unde cursanţii care
au terminat, aceste cursuri, sunt admişi la şcolile superioare de artă
decorativă şi artă plastică, Tîrgu Mureşul, unde se predă doar pictura şi
sculptura, dar aici ele au un rol de completare. Instituţiile cu astfel de gen de
cursuri sunt cunoscute [ ... ]
Local, la aceste cursuri există posibilităţi bogate, prin
disciplinele prevăzute, datorită profesorilor, aproape ca în cazul unei şcoli
superioare. Activitatea lor ar putea concura cu munca şcolilor identice, iar în
ceea ce priveşte condiţiile locale, va constitui o instituţie de completare a
activităţii şcolilor în general. Această instituţie va putea lua legătura cu alte
instituţii importante de acest gen din ţară, cu societăţile de "artă plastică. şi
decorativă", să organizeze temporar expoziţii comune, de care, atât arta cât
şi artizanatul din oraşul nostru are mare nevoie. Instituţia ar putea să
organizeze acele activităţi pe care şcolile şi organizaţiile în general nu le pot
organiza decât cu mari cheltuieli.
Cultivarea frumosului şi plăcutului este nu numai o datorie
personală , dar şi publică. Cu aceasta se schimbă nu nwnai individul, dar şi
imaginea colectivă. Stă exemplu în acest sens începutul unei puternice
dezvoltări a epocii modeme, arta plastică actuală cunoscând deja o înflorire
în decursul dezvoltării sale. Casa, mobila, vestimentaţia, este altceva,
concepţiile artistice le-au influenţat întotdeauna dezvoltarea, având chiar un
efect de transformare asupra lor. In noile împrejurări este de speriat tot ce
-nu este deplin, tot ce este gândit şi făcut după şabloane vechi, sau este
amestecat vechiul cu noul, într-un mod lipsit de inteligenţă, făcându-se fără
cunoştinţe în domeniu, în felul acesta fiind gândite obiecte, tablouri sau
case. Nu mai poţi fugi din faţa noului. Acesta lasă urmă în toate. Şi vai de
acel incompetent, care amestecă în ceea ce face, noile forme sau concepţii,
stricând obiectul . O astfel de creaţie - să fie orice - este şi mai proastă decât
una veche. Obiectul din urmă, reprezintă nwnai răul, adică vechiul, pe când
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vechiul cu noul, dar

şi

din nou, ce este mai

rău, şi

asta

datorită ignoranţei.
Aş putea da şi exemplu, dacă aş avea posibilităţi, dar aşa fac
numai referiri. Am văzut " lucru de mână " care printre florile de "nu mă
uita", de stil vechi, aşezate dispersat ca pe o hartie albă arătând ca "ceva
albastru ", avea printre ele deci împlântat, în spirit modern un motiv
unguresc, văzut ca printr-un ciur !
Acest aspect nu este observat doar de puţini, dar dacă ceva
asemănător în de-ale mâncării s-ar servi oricui, desigur s-ar observa !
Deoarece nimeni nu poate mânca o supă amestecată cu lapte de pasăre. Aici
florile de " nu mă uita" au rol de supă.
Am fost nevoit să utilizez acest exemplu pentru că oferă cea
mai adecvată dovadă şi astfel toata lumea o pricepe. Viaţa intelectuală este
tot atât de importantă ca şi viaţa trupească, deci grija pentru prima nu poate
fi aşezată într-o situaţie de subordonare nici într-un fel. Proiectul meu este o
acţiune de impulsionare a vieţii intelectuale, slujeşte viaţa intelectuală de
fiecare zi, de care deocamdată oraşul nostru are nevoie. Aceasta pentru ca să
putem aprecia şi să ne facă plăcere frumuseţea lucrurilor ce ne înconjoară,
fie ele eşarfe, vase sau tablouri. Dar nu numai să ne facă plăcere , dar să le
putem şi executa. Desigur nu susţin obţinerea unor rezultate în general, dar
se pot forma o mulţime de oameni ce domină bunul gust şi o întelegere
corectă în acest sens. Aceştia la rândul lor şi-ar putea exercita influenţa în
modul de executare a obiectelor destinate drept marfă, făcând cunoscută
corect arta plastică şi artizanală.
Pentru aceasta este nevoie de o mare sârguinţă, de o pornire
deosebită a profesorilor în predarea la un înalt nivel al disciplinelor
respective, drept pentru care am făcut referire în mod cât mai convingător, la
fenomenul în sine.
Acest curs ar putea avea rezultatul şi efectul scontat, numai
dacă am spori numărul de semestre şi am introduce o funcţie curat

productivă.

A aminti deocamdată aceste detalii, este încă inutil.
Proiectul meu ar sluji acelora care doresc să-şi însuşească unele deprinderi şi
cunoştinţe în domeniul artelor plastice şi artizanatului. Restul planurilor
(
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de predare) se vor

arăta

de la sine, pe parcursul cursului,

după

nevoi

ş1
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posibilităţi •

2 DECEMBRIE 1912, PARIS.
Ninge. Imi acoperă deja pălăria, încet sufletul îmi este
îngreunat de aerul rece, cu burniţă. Este seară. O seară frumoasă de iarnă.
Mă plimb singur pe bulevardul Saint Michel, de i'arcă m-ar mâna un foc.
Mă cuprinde o senzaţie de rece, mai rece ca zăpada sau ca gheaţa. Pe faţă nu
o simt , dar acolo, în interior mi-e foarte frig ...
Pe drum sunt oameni mulţi, de se ating unul de altul. Sunt
veseli si cheflii, parcă mai mult ca în alte dăţi. Amintirea lui Messia nu le
produce melancolie. Dar acela căruia totuşi, i se întâmplă acest lucru, se
retrage într-o dugheană. Păşesc în zăpada apoasă. Privesc mulţimea plină de
distracţii copilăreşti. Strada şi trotuarul sunt pline de rămăşiţele de jucării,
resturi de beteală, de mâncare. Oamenii merg agale, colcăind în gunoiul ce le
ajunge la gleznă. Strigă, fac gălăgie, căutând şi cumpărând acele lucruri care
le produc bucurie lor, sau celor dragi. Nu înţeleg această zarvă şi hărmălaie ...
Înaintez cu sufletul zdruncinat. Şi cu cât mă amestec mai
mult în mulţimea entuziastă , cu atât mai mult simt durerea produsă de
singurătate. Apoi, mă cuprinde şi pe mine iureşul mulţimii. Merg şi eu
printre ei, căutând distracţia, căutând să uit de cei de-acasă, să-mi uit
singurătatea, să uit de mine însumi. Nimeresc la un cinematograf unde
rulează ceva cu o temă adecvată. Mă uit. Este o istorioară şablon. Mama
părăsită, aşteaptă împreună cu copiii ca tatăl să se întoarcă [... ]. ln locuinţa
rece le este frig. Tatăl rătăceşte pe străzi, în disperare o ia spre Sena, gata să
se arunce, când un bătrân inimos îl observă, îl reţine şi-l duce în palatul său.
Ii dă o mulţime de cadouri, iar acum tatăl se grăbeşte spre casă, la mica lui
familie înfrigurată.
O istorioară sentimentală şi falsă. Dar cu toate acestea ,
ochii mi se înlăcrimează. Mă grăbesc să ies. Azi, orice amintire mă doare şi
parcă singurătatea o simt înzecită. Obosit, mă aşez pe o bancă acoperită de
zăpadă şi mă gândesc acasă. Zarva boemilor nu se aude până aici în grădina
În aceasta scriere se pot observa exigentele artistice ale lui Aurel Popp, atât fată de cei ce fac arta cât şi
de cei ce o privesc, adicll publicul; mai târziu aceste exigente fata de arta, gusturi artistice, aprecieri
desuete, prejudecllti, devin şi mai t4ioase, artistul pledind cu insistenta pentru orientarea spre adevllrata
valoare
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Cluny, unde este o linişte, o linişte adâncă. Stau la umbra bătrânelor ziduri.
Acolo, departe, văd Someşul, iar lângă el o căsuţă cu familia mea. Sunt cu
ei. Micul cuib este cald. Micuţii mei îşi întind mâinile după cadourile ieftine
cwnpărate de mama lor. Le simt bucuria şi astfel, încet şi sufletul meu se
încălzeşte. Ninsoarea îmi acoperă haina, şi încet nu nwnai sufletul dar şi
exteriorul îmi devine alb imaculat. ..
Nu am în mine nimic rău, nimic murdar. Sufletul meu,
dornic de bine şi frumos s-a liniştit, trupul mi s-a împrospătat de frigul
domol al nopţii. S-a echilibrat în mine durerea, s-a liniştit sentimentul
depresiv al singurătăţii [ ... ]
Răsună cântecul.
Aleluia46 •
REVOLUTIA CURUŢILOR IN ORAŞUL LOBONŢILOR47

In noiembrie 1915 am ajuns pe frontul italian.
Băteau vânturi reci printre stâncile munţilor Carstici (Karst).
In zăpada până la genunchi şi într-un ~rig năprasnic se făceau aplicaţiile de
noapte, iar eu, veşnicul revoltat, la încolonarea de dimineaţă, nu o dată îmi
trâmbiţam în gura mare, nemulţumirile, în faţa camarazilor mei de" 17 ani.
Ningea deja în decembrie, când după câteva săptămâni de
exerciţii de front, compania noastră de infanterie a fost repartizată
regimentului 3 de honvezi din Debreţin.
In ianuarie 1916 am ajuns şi noi pe linia frontului unde în
decurs de două săptămani, în compania mea, abia rămăseseră câţiva dintre
cei de 17 ani .
Aceasta fusese o gustare groaznică din ororile războiului ...
În timpul ploilor de primăvară, adăposturile de pe linia
frontului, aflate în scobiturile făcute în stâncă, se wnpleau de apa de ploaie,
iar sanitarii bosniaci de pe linia frontului aduceau vestea, că cei din
adăposturi îngheţau în zilele senine cu soare!. .. Aceşti oameni plini de argilă
, asemenea Golemului din poveste, înmuiaţi în argila galbenă, arătau ca şi
când demult sufletul lor ar fi zburat din ei ... Niciodată nu pot să uit aceste
mormane groaznice de noroi ...

4li Manuscris aflat la Direcpa Judeţeana a Arhivelor Na\ionale, Satu Mare
'" Lobont , denwnire utilizata pentru solda\ii din armata habsburgici
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In 1916, toamna târziu, Divizia a 20-a de honvezi - din
care făcea parte şi regimentul din Debreţin, împreună cu regimentul de
honvezi din Alba Iulia şi Oradea , ajunsese pe frontul rusesc, unde, numai
peste câteva săptămâni am depus jurământul de fidelitate faţă de ultimul
împărat al fatalei case de Habsburg. Nu voi uita niciodată acest jurământ. Ne
bătea o lapoviţă, de parcă şi cerul ne-ar fi plâns de milă. Am jurat, am jurat
fidelitate şi noi nici nu ştiam de ce ne-au cărat aici. Ni s-a spus că de aceea,
pentru ca Divizia să se odihnească după pierderii~ şi suferinţele de la St.
Mi chel...
Toată lumea vroia să se odihnească şi să se liniştească,
ofiţeri şi soldaţi deopotrivă„.Până şi venirea noastră aici a fost groaznică, de
plâns!
Am venit aici trecând mlaştinile Stripei, pe un drum de
scânduri, care se legăna sub noi ca un balansoar„. De-a lungul drumului, de
o parte şi de alta, se vedeau picioare încremenite de cai înecaţi în noroi, ca
nişte pari strâmbi, pe care ici-colo se odihneau croncănind, ciori mari şi
grase„. Apoi apăreau din apa murdară care părea a fi de o poftă nestăvilită,
aişti şi roţi rupte de căruţe, asemenea martorilor unei mici tragedii, care ne
pândeşte şi ne aştepta şi pe noi... Sus, pe cerul de un cenuşiu închis şi des,
printre norii învolburaţi, se auzea croncănitul unui stol mare de ciori, care
zburau greoi deasupra trupei noastre, trupă care înainta de parcă era împinsă
din spate de o putere din lumea de apoi, ne împingea într-un tempo încet,
către mormântul din faţa noastră, acoperit de o ceaţă groasă„. 48 •
Într-o astfel de atmosferă de infern, am ajuns la locul nostru
de odihnă, unde a trebuit să depunem jurământul de fidelitate, că vom muri
cu bucurie pentru împarat !„.
Am fost repartizaţi în Armata prinţului moştenitor german
Eitel, în care era disciplină, dar mâncare puţină, atât pentru soldaţi cât şi
pentru ofiţeri. Dar cimitirele continuau şi aici ca şi pe frontul italian. Aveam
şi soldaţi de cincizeci de ani, alături de care mărşăluia măcar un fiu de-al
său, pe când ceilalti trei, sau chiar mai mulţi aşteptau măcar o veste despre
ei, care puteau fi răpiţi în orice moment de moarte„.
Aceste imagini deosebit de expresive, recepţionate de arti~t în întreaga lor cruzime, vor constitui baza
numeroaselor pânze, dintr-un întreg ciclu de lucrări cu profund mesaj antirăzboinic, executate de Aurel
Popp după întoarcerea sa de pe front. Lucrări ca : Atacul, Cine-l ştie?, Noul Crist, Atac cu gaze,
lnmormântarea siberiana, Pro patria, etc„ vor avea un ecou puternic în rândul publicului şi al scriitorilor
de artă
4
M
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În loc de odihnă, suferinţele deveneau tot mai insuportabile.
Terenul mlăştinos înmulţea tot mai mult îmbolnăvirile, faţă de care cei
înfometaţi nu aveau nici o rezistenţă. Tot mai des şi mai des plecau trenurile
cu răniţi şi bolnavi spre Lemberg.
Şi minuni totuşi se întâmplau !
Spre sfârşitul lui octombrie, soldaţii ruşi ce sufereau în
primele linii ale frontului, au fost năpădiţi de un fel de febră pacifistă ...
Nimeni nu ştie cwn a început, dar la un moment dat, ai noştri cu mai multe
căruţe transportau tot feluri de alimente pe front. Oamenii din cele două
tabere duşmane parcă niciodată nu s-ar fi împuşcat, ieşeau veseli, unul după
altul din tranşee, râzând, jubilând, fugeau unul către altul, vorbea fiecare pe
limba lui, se îmbraţişau şi se sărutau.
Toată linia frontului arăta de parcă o mare mulţime se
pregătea pentru o mare adunare, veniţi de departe şi aşa cum obişnuiau
rudele sau bunii amici, se îmbrăţişau, se îmbiau cu plosca şi cu alimente, pe
care ai noştri le-au adus; mâncau, gustau, ca nişte vechi cunoştinţe. Apoi nu
peste mult au început să danseze, batându-se prieteneşte pe umeri,
înţelegându-se de parcă ar fi fost vechi prieteni şi nu duşmani ...
Şi toţi am crezut că a sosit PACEA. .. !
Apoi dintr-o dată s-au auzit tunurile !
Şi toţi cei ce se imbraţişau plângând, acum împuşcau din
nou ... Visul a încetat, de parcă nu s-ar fi întamplat nimic, ne omorau din nou!
Crăciunul anului 1917 m-a prins
la Eger, în cadrul
batalionului. Doi ani am trăit pe două fronturi groaznice, unde mii şi mii de
oameni au fost nimiciţi în luptele cele mai odioase ... Am adus acasă în suflet
amintirea atacurilor cu gaze, atacurilor cu aruncătoare de flăcări, focurilor
de armă, o muzică wagneriană, oroarea şi groaza răutaţii oamenilor,
sentimente ce au crescut în mod uriaş în sufletul meu şi aşa mereu
nemulţwnit...

Dar acasă în acest Hinterland4 9 cu o pace silită, nu mi-au
dispărut viziunile groaznice. Nu, pentru că aici lângă tovarăşii mei
nemultumiţi din Budapesta, vechii mei tovarăşi, cu care împreună în anii
studenţiei participam la manifestările anuale de întâi mai - mă stimulau din
nou cu tot mai multă râvnă, până când în octombrie 1918, aceste
nemulţwniri s-au transformat într-o victorioasă revoluţie ce a izbucnit pe
străzile Budapestei. ..
.,. Hinterland, spatele frontului
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Eram chiar la Satu Mare să-mi vizitez familia suferindă de
gripă spaniolă, când venise vestea revoluţiei de la Budapesta. Eram încă la
pat, deoarece şi eu luasem gripa de la membrii familiei în acel timp scurt al
şederii mele acasă, când din locuinţa învecinată cu cazarma 5, auzeam
desluşit împuşcături repetate din stradă, de sub geamul meu.
Asemenea unui furnicar, pe străzile Sătmarului circulau
soldaţi înarmaţi, unii fiind în concediu, alţii reţinuţi în oraş cu alte treburi.
Încă mai trăgeam patul, când am auzit vestea că din cazarmă, respectiv cei
din detaşamentul de voluntari al regimentului 12 de honvezi, patrulau pe
străzi şi-i adunau pe soldaţii ce împuşcau aiurea.
Nici n-am aşteptat să mă însănătoşesc ca lumea, m-am
grăbit să-mi caut camaradul, căpitanul Boromissza Tibor, comandantul
gărzii de la gară, cu care deseori făceam schimburi de idei. Agitaţi, am
stabilit problemele mai urgente pe care le aveam de făcut, apoi grabiţi, l-am
căutat
pe Kocsis Laszlo, preşedintele partidului social-democrat,
comunicându-i, că cel mai urgent ar fi în condiţiile actuale organizarea unei
gărzi muncitoreşti, iar apoi preluarea puterii. Atunci erau deja formate
Sfaturile naţionale, dar nu aveau nici o putere. Poliţia era în destrămare,
căpitanul de poliţie , Ozoray, nu mai avea nici o influenţă, iar soldaţii întorşi
de pe front, se alăturau tot mai mult mulţimii răzvrătite. Soldaţi cântând şi
împuşcând aiurea, circulau pe străzi, fie în grupuri, fie răsfiraţi, iar cetăţenii
îngroziţi urmăreau
din ferestre manifestaţiile de stradă, gălăgia,
împuşcăturile.
Hotărârea luată trebuia urgent dusă până la capăt.
lmprejurimile gării erau ticsite de soldaţi ce se întorceau de pe frontul
rusesc, o mulţime de cai,căruţe, oameni, un tumult ce nu existase nici în
august 1914. Nici asigurarea alimentaţiei publice nu era satisfăcătoare, iar
din gară majoritatea mulţimii de oameni se îmbulzea spre oraş, neputând să
şi facă rost aici de alimente, îngroşând numărul acelora care urlau şi tulburau
ordinea.
Grăbiţi, am început organizarea Gărzii Muncitoreşti.
Neţinând cont de interziceri, am făcut rost de cheile depozitelor de muniţii
ale regimentului din cazarmă, şi am înarmat imediat muncitorii şi soldaţii. In
această acţiune de un mare ajutor mi-au fost plutonierii aflaţi în acel
moment acasă, Grenzer Gâbor, Gramma Antal, Molnâr Mihâly, Nagy Gyula,
Timovân Lambert şi mulţi alţii, fără de ajutorul cărora , n-aş fi reuşit să
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recrutez primul detaşament de gardă publică, şi folosirea acestuia în
potolirea crescândă a răzvrătirilor şi nemulţumirilor.
Cazarma 5 aproape goală, de la o zi pe alta, s-a umplut de
voluntari pentru gărzile naţionale, de parcă ar fi crescut din pământ, aceştia
la rândul lor au preluat comanda peste gărzile din teritoriile unei mari părţi
ale Sălajului şi judeţelor Bereg ,Ugocea. Numai astfel puteam împiedica
jafurile soldaţilor amărâţi, întorşi de pe front.
Este foarte important să amintesc că în acelaşi timp cu
formarea Gărzilor Muncitoreşti în oraşul Satu Mare, pe teritoriul judeţului, sa format şi o altă Gardă Naţională, şi anume Garda Natională Română,
organizată de căpitanul regimentului 5, pe nume Albu, cu scopul apărării
drepturilor populaţiei româneşti. Colaborarea dintre acestea a asigurat
ordinea publică şi apărarea, nu numai în reşedinţa judeţului, oraşul Satu
Mare, dar şi în restul teritoriilor amintite, în aşa fel încât populaţia din aceste
teritorii nu avea nici un conflict nici în privinţa siguranţei proprietăţilor, dar
nici în cea personală50 •
DESTIN COMUN

Destul de repede a trebuit să recunosc că, din munca mea nu
nici măcar o pâine uscată. Ce să mă fac ? Abundenţa
curgea pe străzi ! Oamenii câştigau atât cât voiau ![.„] Exploatau păduri şi
acei ce n-au făcut-o niciodată. Se exporta grâu, porumb, de toate în
Cehoslovacia, Elveţia, Anglia, Olanda, Italia şi cine ştie încă ce şi unde„.
Cunoştinţele credeau că şi eu am toate posibilităţile pentru astfel de
tranzacţii fabuloase. Erau uimiţi că mie nu-mi reuşea nimic. Mereu susţineau
: "Banul se rostogoleşte pe drum ! Eşti orb ?" Degeaba îmi povesteau, îmi
dădeau idei. Aceasta nu era lumea mea„. Şi nu puteam vedea acel ban, dat
naibii, numai dacă se afla pe masă.
Şi dintr-o dată marea abundenţă din 1919 sau ' 20, când 4
lei costa un kilogram de carne de vită, şi 20 de lei legumele lângă ea, a
început să scadă. Dar munca tot nu voia s-o pornească. Munca în construcţie
stagna, drept pentru care stagna şi mica producţie. Astfel s-a ajuns ca
reuşesc să-mi câştig

'° Manuscris nedatat, păsb'at la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Satu Mare. Datarea exactă a
acestor scrieri este cu atât mai dificilă cu cât, Aurel Popp notează unele evenimente înainte de 1944 (cum
este cazul Republicii Ungare a Sfaturilor din anul 1919, respectiv despre rolul său politic,repercursiunile
suferite, perioada terorii albe, etc.), iar altele după această perioadă, adică prin anii '50, cum este scierea
autobiografică Din an în an„.
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muncitorilor să devină tot mai animate şi mai organizate. Toate
acestea au generat grevele, răbufnirile datorate şomajului insuportabil, care
au avut drept consecinţe: arestările, întemniţarea, ridicarea cu forţa, bătaia
muncitorilor„.şi în cele din urmă: condamnarea la moarte a multor secretari
şi conducători de partid.
Capitalul nu permitea formarea unor locuri de muncă. Erau
sprijinite doar comerţul, afacerile cu plata unor dobânzi mari. Omul sărac
putea crăpa pe străzi. Deşi pentru apărarea muncito:-ilor europeni, la tratatele
de pace, s-au formulat măsuri cu referiri sociale, toate acestea s-au ofilit ca
nutreţul [„.] atunci când statele trebuiau să le aplice ! In felul acesta s-au
ofilit pe birourile marilor sociologi apuseni şi ideile lor mântuitoare. Aşa sau ofilit, ca nişte flori aduse din preerii şi ideile lui Wilson si ale altor mari
sociologi americani ! Hei, la naiba cu America şi cu toţi acei care nu
cunoşteau situaţia din alte ţări : de ce se amestecau în treburile lor ? ! De ce
nu lăsau ca popoarele să-şi rezolve treburile, la fel ca şi ei în propriile lor ţări
? De ce? De ce?„.
În Ardeal muncitorii îşi duceau zilele fără rost. La Satu
Mare, în piaţă la colţul cu ceas51 tot mai mulţi rătăceau încoace şi încolo,
aşteptând să găsească vreun loc de muncă„. Unii îşi luau lumea-n cap, dar
după o scurtă vreme se întorceau în sărăcia de aici„. Alţii reuşeau să obţină
adrese în Regat; plecau şi acolo rămâneau. În schimb aici Siguranţa avea
grijă de acei dute-vino, să nu prea predice şi să-şi etaleze nemulţumirile !
Toată lumea să-şi vadă de treabă !... Să nu-i deranjeze pe funcţionarii şi
domnii care înainte de masă, la ora IO, se înghesuiau prin cârciuma, aflată la
poalele primăriei, bând şpriţuri răcoroase sau mâncând ringli, peştişori în
ulei sau marinaţi, cu ceapă, după care beau două-trei halbe de bere! Între
timp gustau pogăcele calde crocante, ca să le pice mai bine prânzul...! Toate
astea desigur din acei câte 20 de lei pe care-i încasau de la cetăţenii mai mult
sau mai puţin săraci, pentru rezolvarea unor documente, pentru o semnătură
sau aplicarea vreunei ştampile„.
Firul destinului meu se împletea mai departe, făcându-se tot
mai subţire şi mai subţire. Intr-o zi m-a vizitat un prieten lacom de bani.
Copilul unei familii înstărite, dar arta o făcea mai mult pentru bani decât din
dragoste. Adusese veşti. A citit în Gazeta de Est (Keleti Ujsâg ), că secţia de
51
Artistul se referă la acel "legendar" ceas electric, ce se află şi azi la colţul centrului vechi, punct de
reper şi întâlnire al locuitorilor oraşului Satu Mare. Piaţa amintită de Aurel Popp (azi amenajată ca parc)
fusese în secolul trecut locul de târg al oraşului

https://biblioteca-digitala.ro

La capătul unei

vieţi ...

67

artă a Consiliului Dirigent52, organizează un concurs pentru o bursă. Acela

care reuşeşte, primeşte zece mii de lei pentru un drum de studii în Italia.
Trebuia să te prezinţi personal la Cluj. Era firesc ca şi eu să mă prezint la
acest concurs. Mi-ar fi prins bine, ce-i adevărat acei zece mii de lei şi drumul
în Italia. Demult nu am fost plecat departe de acasă. Dar din păcate şi acest
concurs ca de altfel ca şi multe altele, s-a aplatizat în mod ciudat. Inspectorul
cu probleme de artă [... ] influenţat la rândul său de un artist pentru care arta
nu era altceva decât modul de a câştiga o pâine cât mai mare, era plin de
afectare şi aroganţă. Aceste influenţe dominau cercurile artistice din Cluj şi
gustul acelora care erau adepţii câştigului de bani mulţi, într-un mod cât mai
rapid. Dar toate acestea le-am aflat ulterior. Cuminte, m-am prezentat şi eu
la concurs. Mi-am prezentat lucrările. Uimire totală [... ]. In absenţa mea,
tablourile au fost arătate şi "specialistului şef'. Aşa am observat, că şi acesta
a fost frapat de lucrările mele. Pe colegii clujeni i-a putut înfrânge cu falsul
său naţionalism, dar cu mine nu i-a mers. Majoritatea lucrărilor prezentate
erau din rândul minorităţilor , pe care i-a terminat una-două. Avea pretenţia
să-i muncească chiar şi acela care îl întrecea în cunoştinţe. Am avut o
experienţă tristă.

În cele din urmă , câţiva au primit o sumă mai mică, iar pe
mine m-a înlăturat pe motivul că, cunoştinţele mele sunt mult mai valoroase
pentru un astfel de concurs ...
La cererea lor am hotărât să aştept, să văd ce vor face fraţii
mei. Peste o zi - două, totul s-a lămurit. S-a stabilit organizarea la Cluj a unei
expoziţii monstre 53 • Vroiau să-mi încredinţeze organizarea acestei expoziţii.
Consiliul Dirigent, guvern provizoriu din Transilvania, după 1918
Aurel Popp se referi la acea expoziţie memorabilă numită „Collegium Artificum Transilvanicorum" ,
primul Salon de artll. plasticll. transilvăneană, organizată din iniţiativa lui Emil Isac, Thorma Janos şi Aurel
Popp. La aceastll. expoziţie participă un număr de peste 80 de artişti, printre care şi Aurel Popp care
expune 32 de lucrll.ri. Aceste pânze de o puternică forţll. si expresivitate, cu o tematică socială si
antimilitaristă, inspirată din momentele tragice trăite însuşi de artist în primul rll.zboi mondial, au avut un
efect deosebit, prin adevărurile necruţătoare pe care le aducea în faţa privitorului. Cu trei ani mai târziu
cunoscutul scriitor Kos Kliroly îşi reaminteşte într-un mod deosebit de laudativ de adevărata „apariţie
explozivă" a artistului sătmărean (Kos Kliroly: Popp Aurel, a keramikus, Keleti Ujsăg, nr. 214., 1924.),
rămânând stupefiat în faţa imenselor pânze, având un „mesaj profund" , spunând fl1rll. ocolire „sângerosul
adevăr" cu o „expresivitate de maestru". Tot Kos noteazll., că la această expoziţie au fost mulţi artişti care
au avut vânzări considerabile, numai Aurel Popp „ s-a întors acasă mai sărac decât cum venise, ducânduşi toate pânzele. Mesajul SĂU, adevărurile SALE n-au trebuit nimănui. Cristul SAU cll.zut sub greutatea
crucii, soldaţii SAi morţi, muncitoarea LUI înfometată, minerul SAU cu bustul gol, cromatica LUI
stupefiant de sumbră, din care străfulgeră de undeva un punct roşu neliniştitor, nu şi-au găsit
cumpărători ... ". Catalogul acestei expoziţii a apll.rut cu o prefaţll. ( în 4 limbi ) scrisă de unul dintre
iniţiatori, poetul Emil Isac
52

~3
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am primit ? Nu prea erau speranţe de reuşită. Aşa am ajuns în fruntea
acelei expoziţii de artă plastică din 1921. M-am înţeles cu comitetul de
organizare, fiecare ce să muncească, până mă duc acasă să-mi aduc mai
multe lucrări. Acesta a asigurat spaţiul, asumându-şi toate problemele de
organizare. Ne-am înţeles ca pe când mă întorc, materialul expozţiei va fi
adunat, iar restul îl voi face eu.
M-am întors acasă demoralizat. Dacă îmi expun lucrările,
poate voi vinde ceva. Aşa mă gândeam în sinea me~. Acasă cu soţia [. „] Mă
pregăteam cum puteam. Nu aveam bani de rame, şi între şipcile cele mai
înguste mi-am aşezat chiar şi lucrările de cele mai mari dimensiuni. Sărăcia
striga de pe fiecare lucrare. Si când expoziţia fusese terminată, cuprinzând
toţi pictorii ardeleni mai prestigioşi, lucrările mele cu teme urlătoare erau
aşezate cu modestie într-o nişă de la capătul expoziţiei, în locul cel mai
întunecos. Alţii aproape că se băteau pentru locurile cele mai luminoase. Eu
în mod modest m-am mulţumit cu colţul cel mai întunecat. Ştiam că lucrările
mele vor trezi interes chiar dacă le-aş aşeza pe coridor, sau în stradă.
Zâmbeam în sinea mea pentru înghesuială, şi-mi făceam mai departe treaba.
În juriu l-am invitat şi pe Thorma Jănos 54 ; am petrecut cu el
ore de neuitat, un adevărat suflet de artist, om până în tălpi.
Expoziţia a avut un mare succes moral. Material, mai puţin.
Şi s-a terminat şi cu tapajul acesta. N-am vândut nici o lucrare, dar cu atât
mai mare a fost surpriza pe care am produs-o cu temele mele. Ziarele
publicau comentarii unul după altul despre expoziţie. Lăudau ce era de
lăudat, şi criticau pe acei care nu aveau legături suspuse sau pe acei faţă de
care îşi permiteau să fie sinceri. In esenţa acestor critici se împleteau chiar şi
interese etnice, pe care nici nu merită să le amintesc ...
S-a întâmplat ca în mod grăbit a trebuit să mă întorc la Satu
Mare. Aici am citit critica lui K6s Kâr6ly5 5 despre expoziţie, în care constata
faptul că Ardealul trebuie să aştepte adevărata artă de la Satu Mare ! Oh !
Asta este cam mult spus ... Dar m-a uimit tonul acestei critici. Până atunci nul cunoscusem pe K6s Kâr6ly; în timpul pregătirii expoziţiei l-am cunoscut pe
Szentimrei Jeno56 , care lucra la Gazeta de Est (Keleti Ujsag).

54
Thonna Janos (1870-1937) pictor, reprezentant de frunte al Coloniei de pictură de la Baia Mare
ss K6s Karoly (1883-1977) arhitect, grafician, scriitor
56
Szentimrei Jeno ( 1891-1959) poet, scriitor maghiar din România, care în anii '20 este redactor al
ziarului Szatmtiri Hir/ap
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În ceea ce mă priveşte am simţit încă de atunci, că trebuie să
fac faţă acestei critici. Trebuie să dau cât mai mult... De aceea nu prea aveam
curajul să mă prezint de mai multe ori la expoziţii ... 57 •
Într-un fel norocul mi-a tras cu ochiul, dar nici asta nu era
altceva decât amăgire, nu aveam din asta nici un folos. In absenţa mea,
expoziţia a fost vizitată de regina Maria, însoţită de Octavian Goga5 8 • Au
ales o lucrare întitulată "Păcat... păcat..."(Kăr ... kăr... ), lăsând vorbă că după
închiderea expoziţiei să o predau colonelului care făcea parte din comitetul
de organizare. Se împacheta. Colegii pârliţi îşi duceau lăzile una după alta.
Când colonelul şi-a făcut apariţia după tablou, i-am cerut banii, - preţul
lucrării ... dar ... dar ... ! Tabloul îl pot da numai dacă i se plăteşte preţul. Că va
trimite un curier la curte să aducă banii, iar până atunci să aştept. Mi-am
putut permite, chiar o făceam cu bucurie, nu cumva să se creadă că din
încăpăţânare nu vreau să dau lucrarea. După trei zile s-a întors curierul fără
bani. Tabloul l-am adus acasă cu celelalte ...
Mi-am continuat viaţa obişnuită, din care dispărusem câteva
săptămâni. Iarăşi căutam toate modalităţile şi mijloacele de supravieţuire.
Dar, de parcă toate căile mi s-au închis mai tare. Au trecut luni de la
expoziţie şi nimic, nimic ... Atunci mi-am adus aminte câte lucruri frumoase
au scris despre mine atât ziarele româneşti, cât şi cele maghiare şi săseşti.
Mi-a venit o idee curajoasă şi mare. Am dat la toate ziarele de prestigiu din
Ardeal un anunţ de mică publicitate, că deschid o şcoală ( cursuri de artă
n.t.). Să se prezinte elevii, am înfiinţat un mic premiu , cu condiţia să fie
acceptat pe gratis fiecare al zecelea elev talentat şi sărac - aşa se cuvine
unui socialist. Aşa socoteam că aceşti elevi luaţi pe gratis, vor fi protejaţii
mei, cărora le pot da locuinţă şi căldură în atelier. Lemnele de foc sunt mai
puţine? ... Voi cumpăra din multele taxe şcolare ... Vor fi de toate. Ce bine iar prinde un mic ajutor soţiei mele, care a suferit atât de mult cu cei trei copii
mărunţi, cu şcoala şi cu bătrâna ei mamă ... Şi umblam drumul nebunilor dis
de dimineaţă în atelier, iar seara târziu ma întorceam. În primele zile mă
întrebam curios : oare acasă s-a prezentat cineva ? Nimeni ... Nici nu mai
spun că nici la atelier... Dar lemnele de foc le duceam cu mine în fiecare
dimineaţă, că altfel mă bătea dumnezeu de frig. Când veneam acasă, seri dea rândul stăteam cu soţia şi visam ... Dacă se vor prezenta atâţia şi atâţia
57

Aurel Popp se referă la obligatia sa artistică fată de aprecierile laudative ale criticii avute în urma
clujene din 1921
56 Octavian Goga a avut o admiratie deosebită fată de pictorul sătmărean
expoziţiei
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elevi, vor trebui iar selectionaţi, deoarece în atelier nu încap mai mulţi de
douăzeci. Atâţia vor fi destui„. Şi împleteam visele, ne mai pregăteam să
mai cumpărăm una - alta„. Aşa adormeam. Dar serile au devenit tot mai
tăcute şi mai tăcute. Nici acasă şi nici la atelier nu s-a prezentat nimeni.
Poşta îşi trimitea chitanţele pentru publicitate, dar eu nu le puteam achita.
Alte lucruri au început să mă preocupe şi am uitat total şi de publicitate şi de
"şcoală"„. Dimineţile cumpăram câte o bucată tot mai mică de slănină de la
măcelăria ce-mi cădea în drum, pâine lângă ea, 1~ împachetam alături de
bucăţile de lemne pentru foc. Mi-a zburat din gând "şcoala", aşa cum mi-au
zburat şi multe alte gânduri şi planuri pe care le tot încercam în acea vreme„.
hni băteam capul cu altele şi altele. Fie că vroiam să vând tablouri, fie că
voiam să mă angajez într-un serviciu, nimic nu mi-a reuşit.
Aşa trăiam.

Într-o seară viforoasă, cu zăpadă, cineva bate cu insistenţă la
fereastra din sufragerie. Era destul de târziu, pe la miezul nopţii. Cine o fi ?
Oare din nou Siguranţa ? Sar din pat, nu iau nimic pe mine, numai aşa în
cămaşă de noapte, mă aplec pe fereastră. Ciudat ! In faţa casei era o căruţă
acoperită cu ceva pături. Zăpada cădea. Prin albeaţa zăpezii, parcă ceva lăzi
se ascundeau sub pături. Sub pervazul ferestrei stătea un om, pe care nu-l
puteam vedea bine. Îi vedeam doar pălăria neagră de velur. Cine o fi sub
ea ? Ce o fi pe căruţă ? Oare nu cumva bunele cunoştinţe îmi trimiteau
alimente, aflând de situaţia mea mizeră ? lncepea deja să-mi fie ruşine„.
Omul striga către mine să deschid poarta. Grăbit am îmbrăcat ceva, am sunat
îngrijitorul şi m-am întors în sufragerie. Am aşteptat. Deodată intră în
cameră un om îmbrăcat într-un caftan lung, însoţit de un băiat, în mâna
căruia atârnau tablouri pe şasiu. Tatăl şi fiul. Veneau din Sighetu} Marmaţiei.
Au citit mica mea publicitate. In această noapte la ora douăsprezece expira
termenul de prezentare la "şcoala" mea. El - săracul om „. a întârziat trenul,
dar s-a grăbit să ajungă să-şi înscrie băiatul la timp, ca elev gratuit. Arătă
spre tablourile pe care băiatul le ţinea în mână. S-a referit şi la faptul că
afară în căruţă mai sunt o mulţime. Mă roagă să mă uit la ele şi să-l iau sub
aripa mea pe baiat... Este aşa de talentat !... că nu-i trebuie altceva, decât
thora scriptura sfântă şi această zugrăveală„. că nu mai poate cu el, că a
făcut tot pentru fiul său, care este un mare talent...Vorbea, vorbea, vorbea„.
Din dormitor, soţia mea cu o voce înfundată mă întrebă
despre ce este vorba ? Ce se întâmplă cu mine ? Cine-i acolo ? Să-mi îmbrac
pantofii, că mă răcesc„. Iar eu privesc tablourile, mă gândesc , mă gândesc„.
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Imi bat capul ce să le şi spun acestor oameni ? Eh, de unde să ştie ei ce se
întâmpla cu mine ? ... O privire este suficientă să-ţi dai seama din lucrarea
unui începător, ce ascunde viitorul..:Vai, de câte ori s-au înşelat, mult mai
talentaţi şi mai experimentaţi decât mine. Nu aveam curajul să-mi spun
părerea - dar să-l mai şi iau ca elev gratuit, de ce ? ... Strigătele soţiei m-au
trezit la realitate. Spunea că acum în miez de noapte nu se pot rezolva aceste
lucruri. Toate-s bune şi frumoase ... dar să vină mâine. Voi face tot ce-mi stă
în putinţă ...
Foarte greu mi-am liniştit nevasta, când i-am povestit ce s-a
petrecut în camera alăturată. Intre timp căruţa s-a întors în faţa casei. Am
auzit cum cei doi au trecut sub fereastră şi mi-am imaginat cu câtă grijă
priveau căruţa. Au grijă de marea valoare ... au grijă de speranţele tatălui şi
de visele fiului...
Nu am ce face mâine îi voi ocoli. Se poate că săracul băiat a
păţit ca mine la Cluj. L-au înţeles, dar nu l-au apreciat.
Destin comun.
A doua zi m-am închis în atelier astfel încât nimeni să nu
bănuiască că sunt acolo. Toată ziua aveam emoţii din cauza vizitei. La un
moment dat am auzit ceva la uşă. N-am deschis uşa cum nici mie nu mi s-a
deschis în multe locuri în acea vreme. Da, da, ... acesta este un destin comun
cu săracul băiat maramureşan, visător.
Din nou totul mergea prost . Eram în toamna lui 1921. Nu
câştigam nimic, drept pentru care m-am apucat de olărit. Chiar de olărit,
pentru că încă oale nu ştiam să fac. Dar am făcut ceramică la roată. Şi asta
are povestea sa ...
Într-o după masă urâtă, ploioasă, un om ciudat a sunat la
mine acasă. Un om ciudat, în haine ciudate, la gât cu un papion mare negru.
Arăta ca un artist... Dar se vedea că nu avusese timp să-şi completeze
pagubele vestimentare produse de război. S-a prezentat, numindu-se
Kudelâsz Kâroly. Spunea că a fost prizonier la ruşi împreună cu fostul meu
elev, Tatz Kâlmân, care i-a povestit multe despre mine. Da, Tatz Kâlmân ...
speranţa mea. Moştenitorul tuturor cunoştinţelor mele. Cu un viitor
promiţător şi glorios ... Căruia la propunerea mea, oraşul i-a acordat o bursă
în străinătate. Cel care speram că va răsplăti din plin gestul oraşului. Pe care
în 1916 războiul l-a smuls de sub oblăduirea mea. De atunci nu l-am mai
văzut, şi nu mai ştiu de el nimic ... Mi-aduc aminte cum l-am condus la gară.
Eram acasă cu o învoire de 14 zile. Trebuia să se înroleze la Ujgorod. I-am
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dat toţi banii. Ne-am îmbrăţişat şi a început să plângă în hohote ... De atunci
mi-am adus aminte de el în fiecare oră din zi, dând de lucrurile pe care le-a
lăsat la mine în atelier. Modelajurile s"ale din gips crapă încet, desenele se
_rup, parcă puţinele sale lucrări se tot împuţinează ... Dar amintirea îi rămâne
închisă aici în inima mea. L-am iubit ca pe propriul copil. Eu îi iubesc şi pe
aceia care-mi iubesc prietenii şi pe cei dragi mie. Deci şi pe Kudelasz
Kâroly l-am socotit printre ai mei. Cu atât mai mult cu cât îmi adusese veşti
de la Kâlman. A povestit prin câte nenorociri ~i mizerii au trecut în
prizonieratul ţarist. Câte n-au făcut să trăiască. In cele din urmă cum au
dezertat, unul după altul, luand-o unul către vest, iar celălat către est, către
Manciuria sau chiar China. Kâlmân s-a dus în Manciuria. Ştie că a fost
profesor într-un gimnaziu de fete. S-a însurat. După care nu mai ştia nimic
despre el... Mă gândeam la cei morţi... Kalman nu avea un fizic prea
puternic. De câte ori îi spuneam că un artist avea nevoie de un fizic
puternic, de un corp sănătos. Numai astfel poate duce atâtea un artist şi să
învingă toate greutăţile ce-l aşteaptau ... Ce-o fi cu el? Erau doi fraţi, şi mai
avea trei surori. Părinţii erau săraci. Tatăl era mecanic de locomotivă, sau
aşa ceva. I-au rămas doua fete, despre care - alături de multele mele
necazuri - abia ştiam ceva. Ştiam doar că trăiau din croitorie. Kudelasz le-a
vizitat şi pe ele, aşa că astfel m-am liniştit că şi surorile au aflat câte ceva
despre fratele lor.
Erau ciudaţi fraţii Tatz Laszlo şi Tatz Kalman. Laszlo era
cel mai mare. A fost elevul lui Ballo Ede59, cunoscându-l la Budapesta ca un
bun portretist. In timpul acelei co~une60 cu sf'arşit îndoliat, am fost mult
timp împreună. Ca artist ce trăia din portretistică, şi-a pierdut comenzile din
Lipotvâros. Nicicum nu-şi putea imagina cineva , ca în timpul comunei să fie
artist. Din ce să trăiască dacă nu poate picta portretele doamnelor de salon,
pline de bijuterii de aur şi platină. Oh, această artă a reprezentării portretului
doamnelor tolănite pe canapele, era depăşită... Bietul Laci, din cauza unor
necazuri a trebuit să părăsească teritoriul ţării. Prima oară a plecat la Roma.
Acolo a produs mare senzaţie un autoportret, care-l înfăţişa în timpul
bărbieritului. Probabil lucrarea se află în Galeria Naţională. Mai târziu am
văzut lucrarea acolo. După o scurtă şedere la Roma, prietenul meu Laci a
pornit spre Asia, să-şi caute fratele mai mic, pe Kalmân. Pe toate acestea leBa116 Ede ( 1859-1936) pictor, din 1894 este profesor la Şcoala superioara de desen şi caligrafie de la
Budapesta
(i) Aurel Popp se referă la revoluţia din Ungaria (1919)
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am citit într-un articol al unui ziarist ardelean, care trecuse prin Roma şi care
fusese martorul succesului lui Tatz Lâszl6. Intre timp am primit o scrisoare
de la fratele său -Kâlmân. O scrisoare lungă, foarte lungă, în care îşi descrie
greutăţile, vagabondările şi faptul că de mai multă vreme s-a însurat.
Îmi trimite fotografiile soţiei, fetiţelor şi a lui , precum şi a
bonei chinezoaice. In ce bucurie mă scăldam zile întregi ! Este directorul
unei fabrici de artizanat chinezesc din Peking. Se pregăteşte să vină acasă,
deoarece din însărcinarea firmei are numeroase probleme de rezolvat în
Europa. De altfel este· foarte chinuit de dorul de casă. Ar dori să-mi trimit
băiatul cel mare la el. Aşa ar vrea să-şi exprime recunoştinţa pentru
bunătatea mea. Peste câteva săptămâni a trimis şi câţiva dolari pentru cei trei
băieţi ai mei, pe care-i iubea foarte mult. Aflând toatre acestea, am scris
imediat câte o scrisoare la consulatul maghiar şi român din Tokio. I-am rugat
să caute adresa lui Tatz Lâszl6, alăturând şi o scrisoare de-a mea către ţl,
prin care-l înştiinţez de cele aflate din scrisoarea lui Kâlmân, fratele său.
Răspunsul de la Tokio a venit destul de târziu : nu cunosc adresa lui Tatz
Lâszl6. Din acel articol al ziaristului ardelean pe care-l citisem, am mai aflat
că la expoziţa universală de la New York, vor fi prezentate o sută de portrete
de femei, executate de Tatz Lâszl6, pe care acesta le-a executat la comanda
unui mandarin chinez foarte bogat, despre cele mai frumoase femei din Asia.
Dar se preciza ca ţel al călătoriei ,Tokio. Răspunsul negativ primit, m-a
făcut să scriu imediat la consulatul din Peking, cerând acelaşi lucru ca şi
consulatelor din Tokio. Răspunsul din nou fusese negativ ... Deci nu am
reuşit să dau de urma prietenului meu Laci. După multă vreme am primit o
scrisoare de la sora lui , care era învăţătoare în judeţul Tolna61 , care aflase la
rândul ei de la un prieten comun, dr. Pâskândi Jânos, consilier ministerial, de
atunci încetat din viaţă, despre istoria corespondenţelor mele. Alătura acestei
scrisori, o scrisoare primită de la Kâlmân , scrisă la Sanghai, în care acesta îi
scria că îi este foarte dor de casă. Are de toate, dar dorul de casă nu-l putea
înfrânge. Vine în curând ... ea să-l aştepte la Triest, la vaporul ce sosea la o
ora semnalată de el. Să aducă cu ea slănină şi pâine, de care mâncase
împreună cu mine în micul meu atelier ... Bietul Kâlmân, n-a putut mânca din
slănina şi pâinea de casă... A murit într-un spital din Sanghai, atunci când
vaporul cu care trebuia să plece , ieşea din port... spre Triest. Toate acestea
le-a relatat soţia lui Kâlmân în scrisoarea trimisă cumnatei, dar despre Laci
nu se ştia nimic. Nici eu şi nici Kudelâsz Kâroly nu am ştiut nimic despre
81
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toate acestea, atunci când am pnm1t prima scrisoare. Tema discuţiilor
noastre era perioada petrecută împreună în Siberia, iar eu mă bucuram că ma căutat.
A venit de mai multe ori să mă încurajeze. L-am îndrăgit
pentru purtarea sa modestă, dar mai cu seamă datorită lui Kâlmăn, despre
care deseori discutam cu plăcere. In timpul acestor discuţii mi-a povestit că
ar dori să deschidă un fel de atelier de olărit.
Kudelăsz Kâroly a terminat o şcoală de meserii cu profil de
olărit, şi cunoştea multe din dichisurile acestui meşteşug. Nu aş avea chef să
învăţ şi eu toate acestea şi să încercăm ceva în acest domeniu ? N-am stat
mult pe gânduri, imediat am fost gata cu planurile. Deocamdată am rămas
înţeleşi în utilizarea comună a antreului. Am eliberat spaţiul din antreul
alăturat, care constituia depozitul meu. Acolo puteam pune şi o sobă. Dar ce
nu face curiozitatea ? M-am apucat să lucrez şi eu la roată. Când Kudelâsz
nu lucra, lucram eu. Până şi P.D. 62 s-a minunat de noua mea jucărie. Din
glumă spuneam că mă reprofilez ca şi olar. Din artă nici aşa nu reuşeam să
mă descurc. La început am râs de toate acestea. Dar cu cât discutam mai
mult, cu atât se reliefa tot mai stăruitor ideea că nici n-ar fi o nebunie
realizarea ei. Aici este parterul acestei clădiri. Acolo toate ar încăpea. Ei
bine, P.D. a pornit să ducă vestea. Dacă alţii înfiinţează fabrică de vagoane,
noi vom înfiinţa o fabrică de ceramică. Şi încă ce fel ! A doua zi a adus cu el
doi prieteni, care la fel au fost uimiţi de noua mea experienţă. Treaba
începea să devină serioasă. Kudelâsz ameţea oamenii cu marea rentabilitate!
Şi eu împreună cu oamenii mei, ne-am şi ameţit, am crezut tot ce spunea
Kudelâsz. Ce ştiam noi unde vom ajunge ? In cele din urmă ne-am înţeles să
înfiinţăm o societate pe acţiuni. Ei se ocupă de eliberarea spaţiului de la
parterul clădirii şi noi amenajăm. Va merge totul strună. Şi noi vom deveni
fabricanţi ! Vom câştiga bani mulţi ca şi ceilalţi fondatori de fabrici !
Prietenul meu Enescu, directorul dispensarului vedea deja numeroasele
coşuri, care vor umple oraşul de fum. Construia deja linia ferată înspre gară.
Vedea cum pleacă vagoanele pline de marfă şi se întorc cu materie primă„.
Aşa ne-am aventurat în această industrie, fără să ne dăm seama ce facem.
Am înfiiţat o societate pe acţiuni cu un capital de pornire de
o sută de mii de lei. Bineînţeles eu nu aveam bani. Dar eu am devenit
director şi din salariu îmi plăteam partea ce-mi revenea din preţul acţiunilor.
O vreme tot mergeam-veneam. ln stărşit am eliberat parterul. Ne-am aranjat.
li2
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Am adus argilă. Am angajat muncitori. Am comandat roţi de olar, şi am
pornit. Kudelăsz lucra sârguincios în atelier, iar eu în camera alăturată miam început activitatea industrială. Kudelăsz a construit rapid cuptorul. Unul
mic, deoarece nu aveam nici unde şi nici din ce să facem unul mai mare. Dar
coşul înalt umplea de fum împrejurimile. Nu aveam pe nimeni aşa că pe
toate trebuia să le fac singur. Pe Kudelăsz nu-l pute. m lua de la treabă. Dar
în câteva luni s-a conturat fabrica şi totul mergea fn.mos. Vasele decorative
de diferite feluri, nearse încă, se tot înmulţeau. i\m început executarea
formelor din gips. Turnam doar cele mai potrivite. Am lărgit depozitul de
argilă. Am nivelat împrejurimile clădirii, părăsite din Grădina Romei63 , care
devenise loc de depozitare a deşeurilor. Mergea treaba în mod febril. Se tot
adunau mărfurile semiterminate şi terminate. Întreaga fabrică ocupa spaţiul
de la parterul clădirii... Ce era asta faţă de acele fabrici pe care le-am văzut
mai târziu!
Aveam un salar lunar modest, dar mi s-au rezolvat grijile
cotidiene. Viaţa mea începea să îmbrace o formă normală. Aşa gândeam,
deşi chiar şi această viaţă era plină de multe necazuri.
Dintre acestea cel mai mare era lipsa soluţiei de plumb. Fără
de ea nu puteam face smalţul. Caolina pentru angobă o aduceam din
dealurile de la Apa. Ministerul a interzis comerţul cu soluţia de plumb. Se
putea cumpăra numai cu aprobarea ministerului, de la uzina chimică
Phoenix, din Baia Mare. A trebuit să plec la Bucureşti.
Am plecat pe o vreme viforoasă de toamnă. La Bucureşti
însă vremea era frumoasă, însorită. Tocmai mergeam la Ministerul
Comerţului, pe calea Victoriei. Dintr-o dată se opreşte lângă mine o maşină
mare, gri, în care stătea Octavian Goga şi încă cineva. Goga mă invită să urc
în maşină. Mulţumesc, dar nu pot. Am treabă. Trebuie să mă duc la
Ministerul Comerţului, unde pe astăzi mi-au promis un act necesar pentru
cumpărarea soluţiei de plumb. La ce vă trebuie? Ii povestesc că mă ocup de
olărit. Surpriză generală. Până şi domnul de lângă Goga rămâne mirat. Apoi,
face prezentările şi mai târziu am aflat că era Cioflec, critic de artă, scriitor şi
colecţionar. De această dată, amândoi mă invită să urc, deoarece vroiau să
mi comunice ceva foarte important. Eu - nu şi nu !... In sfârşit m-am lăsat
convins. Pe drum am discutat puţin. Imi spun ceva, dar din cauza gălăgiei,
nu înţeleg ce spun. Stăteam pe gânduri, ce naiba o fi asta?

ra Grlldina Romei, parc de agrement din Satu Mare
https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

76

La Ministerul Culturii îl aşteptau mulţi pe Goga. Pe coridor
o mulţime de preoţi regăţeni şi ardeleni, de rang mai mic sau mai mare. Se
grăbea spre cabinet, iar pe mine mă predă lui Cioflec. Acesta m-a condus la
secretarul personal al ministrului, pe care-l cunoşteam încă de la Cluj. De la
el am aflat că, Cioflec era desemnat pentru funcţia de secretar de stat cu
probleme de artă. Apoi amândoi mi-au relatat, ce vrea cu mine ministrul. Cu
orice preţ voia ceva de la mine sau cu mine ! Ce poate să-mi facă-îmi spun
? „. Cadou nu primesc. Să stau să mă gândesc. Până mâine să-mi dea răgaz
şi voi reveni. Dar de această dată ei mi-au întors-o: nu şi nu ! Credeau că nu
voi mai veni înapoi. M-au întrebat unde stau.; Ei bine, Cioflec vine să mă ia
încă în această după masă. Aşa s-a şi întâmplat.
După masă, exact la ora fixată, Cioflec, viitorul secretar de
stat, a venit după mine. Ne duceam împreună, - pe jos. La marea înghesuială
ce era pe Calea Victoriei, nu vorbeam, aşa am avut timp să mă gândesc ce să
răspund la întrebare deoarece eram sigur că primul lucru va fi să mă întrebe
ce am hotărât ? Voi cere o comandă de stat mai de amploare. Cu un avans
mai mare o voi scoate la capăt câţiva ani. Arunc olăritul şi chiar de aceea îmi
voi face meseria. Totuşi asta va fi altceva„. De aceea îmi mai pot arunca
privirea spre olărit. Desigur numai spre partea artistică„.
Când la minister eram din nou împreună, Cioflec şi eu, i-am
spus la ce mă gândeam. Hei, mare le-a fost bucuria celor doi ! Asta da !
Numai nu aveau curajul s-o spună ! Da, da, aceasta este rezolvarea cea mai
bună ! Pe scurt mi-au spus condiţiile, apoi am redactat hârtia, a citit-o şi a
dat-o la bătut la maşină. Între timp a sosit şi ministrul. Nu se mai înghesuiau
preoţii pe coridorul larg de la parter. Mă gândeam că vom rezolva treaba
liniştit. Mă plimbam şi mă gândeam că aşa se plimba odinioară Rubens, când
aştepta comenzile marilor sale pânze„. Zâmbeam în sinea mea. Mă gândesc
la lucruri aşa mari, nu umblu cu picioarele pe pământ... Imi cădea bine să mă
imaginez în această situaţie. Inima şi sufletul sunt totuşi ale artei... Pentru
asta m-am născut, pentru asta am suferit, pentru asta am luptat şi am
flămânzit atât. Pentru asta am cărat saci, acolo pe malul Senei, când nu-mi
soseau la timp bănuţii. Ho-ho! Acolo am văzut lucrările lui Rubens, în acel
Louvre minunat. Iată nu degeaba am lucrat zi şi noapte. M-am gândit încă
odată asupra cererii mele. Trebuie să aibă forma unei cereri, aşa-mi spuneau
! M-am lăsat dus şi în acest caz, cu toate că propriu-zis n-am cerut ! Era
vorba de executarea unei pânze de 6-8 m lungime, cu o înălţime
proporţională, o compoziţie istorică, având libertatea alegerii temei şi a
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termenului de execuţie. Preţul va fi stabilit de o comisie, împreună cu mine,
care va prelua lucrarea ~in însărcinarea ministrului. In ultima parte a cererii
am precizat modest că, avansul îl las la aprecierea ministrului. Ei, nu m-am
târguit cu secretarul de stat. Ce se pricep ei la asta ? Ministrul, el va şti cum
se rezolvă aceste probleme ... Aşa ...
Repede s-a făcut actul. Secretarul de stat era bucuros,
secretarul ministrului era bucuros, şi eu eram bucuros... Ministrul s-a
interesat dacă sunt aici ? Secretarul ne-a anunţat şi <'f11 intrat. Noi trei, autorii
hârtiei ...
Goga ne-a primit stând la masă. Parcă ar fi continuat
dezbaterile de dinainte de masă. Are multă treabă, de aceea este grăbit - mă
gândeam. Cioflec predă hârtia, o citeşte, pe colţul primei pagini - în stil
franţuzesc - notează "se aprobă". Şi mi-o şi întinde. Grăbit o recitesc "aprobat" şi nimic altceva. Discret menţionez că în ultimul pasaj al cererii
mele este vorba şi de un avans. Reciteşte pasajul. Da, firesc - spune. Şi din
nou ia stiloul şi mai notează ceva după "aprobat". Iau hârtia şi constat dintr-o
privire că-mi aprobă un avans de cinci mii de lei. Mergând spre uşă
menţionez că "nici din asta nu va fi nimic". Cioflec m-a auzit ce-am spus şi o
clipă s-a oprit. Mă priveşte întrebător, dar eu merg mai departe. Afară pe
coridor mă întreabă ce-am spus înăuntru, pentru că nu m-a înţeles. Spun din
nou. I-am explicat că pentru o astfel de comandă, avansul ce mi s-a acordat
nu înseamnă nimic. Această sumă nu este destulă nici măcar pentru pânză.
Nu mai aveam nici o răbdare. Rog să mi se dea aceşti bani cât mai repede,
deoarece trebuie să mă grăbesc acasă. Am pierdut mult timp şi eu încă în
această seară vreau să plec acasă. Treaba însă nu fusese aşa de simplă.
Trebuia să aştept. Nu mai răspundeam la nimic. Să ia naiba acele vise ...
Rubens, apoteozele Ecaterinei de Medici... La ce nu mă gândesc eu blândul
visător ... Ce mă fac cu cei cinci mii de lei ? Aş fi vrut să mă dau cu capul de
pereţi, să nu răspund nimic bietului Cioflec, care era atât de stânjenit, că nu
putea nici să vorbească. Iar nenorocitul acela de casier încă nu vine ... Nici nu
mai pot să mă întorc azi .. Rămân în urmă cu toate treburile. Spre norocul
meu, încă înainte de masă am obţinut hârtia de la minister, pentru care am
venit aici. Cioflec, care simţea în ce situaţie mă aflu, mă încuraja, că mă vor
mai ajuta în această treabă ... Cu pumnii strânşi mă plimbam pe coridor şi
casierul nu venea. Ne-am înţeles cu Cioflec, că a doua zi dimineaţă ne
întâlnim la el acasă, să văd colecţia lui. Până atunci rezolvă ca dis de
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dimineaţă să

iau banii, aici la minister, iar apoi mă aşteaptă să mergem la el.
Ne-am despărţit.
A doua zi am luat banii. După care ce gânduri îmi treceau
prin minte. Chiar de ce m-am ferit n-am scăpat ! Am primit cei cinci mii de
lei şi anunţ că din această lucrare nu va fi nimic ... Asta este o escrocherie ...
Nu trebuia s-o fac ... Da, dar lucrarea încă o mai pot face, doar ce mi-a
promis Cioflec ? Că voi mai primi, că va rezolva... Eram cu banii spre
terminate. Degeaba, m-am pripit. Dar la toate acestea m-am gândit doar
atunci, când banii erau deja în buzunar... Am cumpărat nişte culori şi
pensule, şi m-am dus la locuinţa lui Cioflec.
Era o adevărată casă boierească. O mică clădire cu etaj,
cochet îngrijită, în mijlocul unei grădini. Poarta, o lucrătură frumoasă de
feronerie.
Am sunat. M-a primit Cioflec însuşi. Sociabil, amabil, cu o
manieră adevărat europeană. Acum am văzut pentru prima oară, locuinţa
unui suflet artistic, român. Locuinţa unui înstărit, boier, iubitor de artă. Un
hol mare, din care urcau la etaj trepte de lemn cioplit. Pereţii plini de
tablouri. Tablouri bune ! Câteva capodopere ale artei franceze. Pe stative,
sculpturi, iar pe pereţii de sub trepte, lucrări în acvatinta, gravuri, desene
originale ... Bun gust şi ştiinţă, în fiecare colţ... Ne-am încălzit repede.
Intelectualul plăcut, înaltul nivel al gazdei, m-au fermecat. M-am simţit ca şi
odinioară la Paris, în locuinţa baronului Munkâcs, coleg artist, emigrant
croat, din strada Rue de Seine. Da, acesta este acceptat până şi de sufletul
meu revoltat. Până şi mintea mea nemulţumită trebuie să recunoască, că
pentru artă, pentru salvarea sa, este nevoie de sacrificii, de adunarea
comorilor. Care va fi sfărşitul acestei colecţii ? Aceea că, atunci când Cioflec
va aparţine trecutului, această colecţie va ajunge în proprietatea statului, şi
devine tezaur comun. Până atunci este cel mai bine să se afle aici, şi nu la
lipitorile de negustori de artă profitori. Eram încântat. M-am împăcat cu
toate. A venit vorba din nou de comanda mea. lncerca să-l apere pe Goga.
Acum nu-mi mai părea rău de nimic. ln fond unde scrie că poetul trebuie să
ştie ce-i trebuie unui pictor64 •
CRIZA ARTEI PLASTICE DIN ARDEAL

iM Manuscris nedatat din moştenirea arhivistică al artistului, păstrat la Directia Judeteană a Arhivelor
Nationale, Satu Mare
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( pe marginea expoziţiei lui Nagy Oszkâr )65
Situaţia artei noastre, aici în Ardeal, este ciudată. Artiştii
din fărâmiturile scăpate ici-colo, din ajutoarele de stat
mizerabile, nu se pot strânge într-o tabără. Statul nu-i ajută, publicul nu le
cumpără lucrările, cu toate acestea artiştii noş1 i pictează, desenează,
modelează. Muncesc pentru cultura ardeleană, şi SUi , lipsiţi de materiale, de
o viaţă bună, şi de toate cele pe care marea masă îr. frunte cu statul ar trebui
să le ofere. Organizează expoziţii, micile lor economii le cheltuie pe
materiale, rame, marmură, bronz şi mai bine nu mănâncă, dar fac expoziţii şi
prin acestea "oferă" oamenilor. Perseverenţa, sârguinţa şi nobleţea fac
plăcere maselor , sau unora, în schimb viaţa nu le oferă nimic.
Omul ar crede că toate acestea aşa trebuie să se întâmple,
sau că oamenii au multe alte probleme mai importante, decât să se ocupe de
aceste lucruri. Este adevărat, problemele de care se ocupă oamenii în
permanenţă, nu sunt bine rezolvate. Nu, deoarece vedem că şcolile noastre,
justiţia, reforma agrară şi politica noastră, de care se ocupă mult şi mulţi, nu
stau mai bine aici în Ardeal decât problema artei. Slabă mângâiere, dar aici
în aceştia există măcar speranţa că odată şi odată !
Dar în artă ! Artiştii noştri n-au reuşit să realizeze nici o
grupare până acum. Sistemul de breaslă al băimărenilor îi mulţumeşte, dar ce
se întâmplă cu ceilalţi , care nu se împart pe mantia Hollosy-FerenczyCristos ! Vagabondează ici-colo şi se poate citi şi auzi că organizează
expoziţii unii sau alţii. Expoziţii cu un succes moral mai mare sau mai mic,
dar mereu în pierdere pecuniară.
Este un mare păcat, al nostru, al tuturor, artişti şi public
deopotrivă că nu adunăm artiştii din Ardeal într-o tabără. Aici, numai aici
mai există speranţa ca popoarele Babelului să se înţeleagă, care acum
lucrând separat, binecuvântaţi şi fără rost, construiesc ziduri ce se năruie.
Descentralizarea aşa nu e bună. Artiştii din Arad, Timişoara, Oradea, Cluj,
trebuie să ştie totuşi unul despre altul. Arta tuturor artiştilor ardeleni, trebuie
să-l intereseze pe acela căruia îi plătim impozit din bănuţii noştri. Ei, şi dacă
statul este dezinteresat, de ce nu ne-ar interesa pe noi : artiştii ?In fiecare
oraş artiştii îşi au publicul lor ( de pildă la Oradea, Baia Mare) , da, dar
noştri,

trăind

"-' Popp Aurel: ( Valsagban az erdelyi kepzomuveszet.(Nagy Oszkăr kepkiăllitâsa alkalmâb61) - Criza
artei plastice din Ardeal ( pe marginea expoziţiei lui Nagy Oszkăr), Keleti Ujsâg, 30 dec., 1922

https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

80
ceilalţi trăiesc

separat, ca rătăciţii în pustiu, pentru că nu au unde şi în jurul a
ce, să se grupeze.
Am fost nevoit să spun toate acestea, cu ocazia organizării
mai multor expoziţii în tot Ardealul, şi pentru că mă doare să văd această
situaţie dezorganizată. lată, aici la Satu Mare şi Nagy Oszkăt6, alături de
artiştii sătmăreni, a organizat o expoziţie. A fost forţat de împrejurarea
izvorâtă din dezordinea artei şi artiştilor. Deşi el este un artist serios.
Înaintând pe un drum aspru, dar bine gândit, mai poate produce lucruri
mari. Iscusinţa desenului, simţul pictural, tehnica sa, concepţia tematică în
egală măsură, ne oferă multe. Nu se aventurează în nici un curent, înaintează
pe concepţiile lui Putz Le667 • Şi această concepţie este deosebit de plăcută şi
mulţumitoare. Nu doreşte să ofere în mod forţat nici ceva nou, nici ceva ieşit
din comun, dar oferă o artă picturală colorată şi pe aceasta o face bine
întotdeauna. Este cel mai interesant că e poate singurul care, deşi pictor
băimărean, pictează muncitori. El este singurul băimărean, care a pornit
singur pe acest drum de la Baia Mare,unde, - chiar acum se desfăşoară
expoziţia de iarnă - la Miicsarnok.
A trebuit să scriu şi acestea despre Nagy Oszkăr , fiind unul
dintre cei mai talentaţi pictori tineri, care trebuie să-şi arunce valorile mult
trudite, fără speranţa vreunei perspective - publicului, care-l primeşte fără
plăcere. A trebuit să scriu toate acestea pentru că, noi ardelenii îi avem pe cei
buni ai noştri şi în artă. A trebuit să scriu, pentru că poate strigătul meu va
avea ecou şi poate va exista cineva care va aduna într-un loc artiştii
Ardealului. Intr-un loc, unde vor ieşi mai mult în evidenţă talentaţii noştri,
putându-i valorifica mai bine.
Satu Mare, în seara de Crăciun
DE CE NU A MANIFESTAT MUNCITORIMEA PENTRU
REŞEDINŢA JUDEŢULUI

(A trecut sezonul cireşelor ... Răspuns la un referendum denaturat) 68
"" Nagy Oszkâr (1895 - 1968) pictor, a lucrat în cadrul Coloniei de pictură de la Baia Mare. Este
influenţat de pictura lui Aurel Popp, lucrând chiar în grupul de pictori de la Baia Sprie. Are ca tematică
predilectă peisajul
67
Putz Leo, la care face referire Aurel Popp, este necunoscut
1111
Popp Aurel : " Miert nem tiintetett a munkâssâg a megyeszekheyert ? (Elmult măr a cseresznyeszezon
... Vâlaszom egy eltorzitolt referâdâra.)". [ "De ce nu a manifestat muncitorimea pentru reşedinţa
judeţului. (A trecut sezonul cireşelor ... Răspuns la un referendum denaturat.)". ], Hetfoi Friss Ujsăg,
Szatmăr, 5 oct.1925. Publicarea acestei scrieri, deşi nu are o tematică artistică se justifică prin dorinţa de
a demonstra elanul, chiar patima cu care Aurel Popp prezintă adevărul, fie el de natură artistică, legat de
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Ştire din cotidianul SZAMOS :
Muncitorimea nu doreşte să participe la acţiunea
reşedinţei de judeţ. SZAMOS notează că primarul Ferenţiu Augustin, a
convocat pentru joi dimineaţa la o consfătuire toate organizaţiile locale,
conducerile corporaţiilor, cu scopul de a discuta derlasarea unei delegaţii la
primul ministru. La consfătuire s-a discutat şi înto"mirea listei cu numele
delegaţilor din Halmeu. Au fost puse în discuţie pe ~<lnd toate organizaţiile şi
delegaţiile în parte. Surpriza a fost mare atunci când, primarul a anunţat că şi
muncitorimea să fie reprezentată în această delegaţie, iar pictorul Aurel Popp
a vorbit firesc în numele muncitorimii:
Muncitorimea nu pleacă. A trecut sezonul cireşelor. Asta
înseamnă că muncitorimea locală nu doreşte să mănânce cireşe cu "domnii"
din aceaşi tavă, nici atunci când este vorba de o cauză atât de importantă, ce
atinge fiecare cetăţean al oraşului, şi anume reşedinţa de judeţ. Răspunsul a
surprins cu atât mai mult pe cei prezenţi cu cât aceasta nu era o luptă politică
sau economică, ci ne atingea pe noi toţi, atât muncitorii cât şi "domnii". Atât
negustorii şi angajaţii lor, industriaşii şi angajaţii lor, aveau interesul de a nuşi pierde piaţa de desfacere, cât şi Jellinek Ede, căruia să-i meargă bine
tipografia. Deoarece mutarea birourilor îl atinge şi pe acesta. După refuzul
lui Aurel Popp nu s-a mai pus problema po:,ibilităţii de participare a
muncitorimii în această luptă a cetăţenilor.
Iată că şi în viaţa noastră factorul cel mai important este
obiceiul. Mascat ne conduce gândurile, el defineşte totul în viaţa pe care o
trăim. El este puntea pe care trecem imensa prăpastie socială.
Chiar de aceea se spune că " societatea este minunea
permanentă a lumii. "

*
Citez toate acestea pentru că cineva, anonim, cu reavoinţă şi
mima rea, în numărul IX din data de 26 al ziarului "Szamos", prezintă
apostrofarea mea din timpul consfătuirii, ca o acţiune îndreptată împotriva
intereselor oraşului nostru, în numele unei întregi clase sociale.
experienţele

sale, fie de natură politică. Ţinând seama de condilia sa socială, se poate înţelege simpatia sa
de comunişti, dar convingerile sale rămân pe mai departe fidele ideologiei social-democrate, cu
caracteristici romantice chiar, de unde îşi trage seva caracterul său nonconformist
faţll
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Pe cine

interesează

problema, va

căuta numărul

ammht mai
motivez, şi să

sus. De această dată aş cita declaraţia încriminată şi aş Q.ori să
explic anonimului, de ce a trecut sezonul cireşelor.
In 1787, când Notabilii - la chemarea regelui - s-au
adunat la Versailles, pentru a se sfătui cum să ajute ţara : în stradă printre
numeroasele manifeste ironice şi gravuri - aşa se scrie - umbla din mână în
mână un desen ce reprezintă im ţăran, care-şi adună animalele în ogradă şi le
cuvântă astfel:
" Animale dragi, v-am adunat laolaltă , să vă cer sfatul, ce
fel de sos să vă pregătesc când vă voi servi masa ? " Un cocoş intervine: "
Noi nu vrem să ne mănânci" - la care ţăranul, care prezida adunarea, îl
opreşte spunând: "Ai deviat de la subiect "...
La fel se întâmplă astăzi şi cu noi, în 1925. Cuvântul marilor
şi prestigioaselor partide politice, părerea lor, mulţimea, vaietul ţinuturilor
ţării, voinţa interesul - toate, toate acestea sunt doar cuvinte goale, deoarece
poporul ţării nu există numai pentru ca aceste partide să-şi dea cu părerea
despre alţii, sau ca ce sos să li se pregătească pentru a putea fi mâncaţi. ,
Din 1787 nimic nu s-a schimbat. Conform deciziei
autorităţilor, cică pe criterii morale, delegaţiile s-au prezentat în faţa gazdei
şi au putut auzi cu propriile urechi morala că:" dumneavoastră aţi deviat de
la subiect."
Cu toate că au trecut 138 de ani de la evenimentele petrecute
la Versailles, iată că acel anonim, nu dorea ca în Halmeu69 , şi aici în gară, să
apară o mulţime de 15-20 de mii de oameni. Nu cumva să manifesteze, ca
această manifestaţie să nu dureze nici cât cântatul acelui cocoş, care a spus
deschis că nu vrea să fie mâncat.
Nu ! Ar fi lezat morala acestor corporaţii, o manifestaţie a
muncitorimii - aşa gândea el - trebuia folosită la ceva.
Cu siguranţă, dacă s-ar fi ajuns la o astfel de situaţie, dacă ar
fi fost condiţii prielnice, muncitorimea şi-ar fi" revendicat reşedinţa."Aşa, în
schimb de ce ?
Nici dumneavoastră, nici acele corporaţii morale şi nici
autorităţile, nu sunt cu nimic mai buni decât acel ţăran gospodar.
Dumneavoastră tot la fel vă purtaţi cu muncitorimea. Pentru că nici
dumneavoastră, nici corporaţiile, nici autorităţile - cinste pentru acele foarte
puţine excepţii - nu se prea îngrijesc de muncitorime, numai în cazul în care
Ml

Halmeu, localitate din jude!ul Satu Mare
https://biblioteca-digitala.ro

La capătul unei vieţi ...
aşa

83

interesul. Că unde munceşte, unde trăieşte şi unde îşi duce
viaţa mizerabilă, de cele mai multe ori printre străini ? Că muncitorul nu-şi
poate exercita drepturile legale, că li s-a luat unicul loc de adunare, că
muncitorii atunci sunt arestaţi când se vrea şi închişi pentru atâta vreme cât
le place, aşa că nici pe dumneavostră nici pe ei - din nou stimă pentru
excepţii - nu vă interesează ?
Mulţi muncitori au fost arestaţi şi chinuiţi de la cazul
Reinitz 70 încoace - de cele mai multe ori fără motiv - şi dumneavoastră naţi scris atât despre aceasta, cât despre Reinitz, care deşi a omorât 6 oameni,
în temniţă i se dă pat cu pernă. Şi nici nu veţi scrie, deoarece dumneavoastră
nu aveţi ţeluri "Omeneşti", chiar şi acum doriţi să instigaţi mentalitatea
cetăţenilor împotriva muncitorimii asurprite, pe care dumneavoastră, după
cum aţi recunoscut , odinioară fericit l-aţi slujit.
Deci, iată Obiceiul ! Obiceiul să anchetăm atunci, când am
întîrziat cu faptele; obiceiul ca prin presiune să unnăm un făgaş ce nu duce
la nici un ţel; obiceiul de a apărea mereu dacă ne caută sau nu gazda, dacă
nu pentru altceva măcar pentru a vedea dacă tălpile sale sunt curate, dar un
lucru este sigur: să-i dăm ocazia ca şi el " să devieze de la subiect"; obiceiul
de a ne acoperi necazurile chiar cu astfel de cazuri; obiceiul de a face totul în
aşa fel încât să nu aibă tăiş, să fie lipsit de voinţă - caracter; obiceiul de a
scoate pireul nostru de castane de fiecare zi din foc, cu mâna altuia; obiceiul
ca asemenea gazdei noastre, să deviem mereu, pe cât posibil în jos, de la
subiect; obiceiul de a scrie carte despre criminal, dar pe acela căruia îi
datorăm totul, să-l biciuim ca pe calul care trage şi în cele din urmă obiceiul
dumneavoastră, care este asemenea obiceiului celor de mai înainte, dar de o
anume specialitate, să atacaţi perfid mereu pe cel mai slab ( acum
muncitorimea ), da, aceasta, respectiv acestea sunt obiceiurile ! „.
Dumneavoastră învăluiţi toate prăpastiile sociale şi necazul ,
dar ele sunt vizibile în scurta dumneavoastră scriere.
Eu cred că de mult în caz de pericol, toate păturile sociale
erau împreună, pentru ca gazda să vadă că noi ne aflăm bine. De mult, dar
după toate acestea vă întreb din nou: De ce ?
le

dictează

Cazul Reinitz( 1923-1924), proces intentat unui negustor evreu acuzat de omor, desflşmat la Satu Mare,
la care Aurel Popp a fost prezent, executând în timpul procesului un ciclu de 16 desene, de o mare
expresivitate, dând dovada si de această dată a WlUi desenator de exceptie

70
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Pentru aparenţă ? De aceea muncitorimea nu poate face nici
un pas - după mine, pentru că aparenţele fac şi astăzi ca această pătură
socială să fie minunea lumii !
Deci, sunteţi un om necunoscut anonim, cu rea voinţă !
După toate acestea nu pot să las totul fără observaţie, deşi declar - fără
invitaţie, fără mandat, ci doar în numele meu - întâmplător, din obişnuinţă
am fost acolo.
Nu puteam s-o las fără comentariu, pentru că atunci,acolo
mi-au venit în minte toate câte se comit împotriva poporului şi mai ales
împotriva muncitorimii, şi nu cred că dacă aveam un alt tovarăş de principii în situaţia prezentă, nici el nu putea spune altceva.
Nu puteam lăsa nici pentru următoarele. Dacă , acolo în
delegaţie se spunea că şi în numele muncitorimii era cineva prezent, , care
doreşte reşedinţa judeţului - atunci„. (ei asta mai bine n-o scriu !), că de fapt,
muncitorimea nu doreşte să manifesteze împreună cu elementele burgheziei,
deoarece„. (nici pe asta n-o scriu), în schimb se scrie că: azi muncitorimea
nu are nimic comun cu reşedinţa judeţului, deoarece azi aceasta nu este în
jocul ei.
Sezonul cireşelor„. deja a trecut.
EXPOZIŢIA DE ARTĂ POPULARĂ71

De când mijloacele de transport au făcut posibile ca
popoarele să aibă contact mai uşor între ele şi de când datorită acestui lucru,
fiecărui popor îi place să-şi prezinte ceea ce are specific, capacităţile sale fie
bune sau rele, de atunci cunoaştem arta populară.
În Europa, fiecare cucerire colonială, producea în acelaşi
timp şi o migraţie a artei populare. Cucerirea Americii a dat ocazia
descoperirii artei străvechi incaşe, apoi cucerirea coloniilor africane, indiene,
australiene au constituit un puternic stimul ca în bătrâna Europă să se
înfiinţeze una după alta, muzee de artă populară. Rezultatul acestor influenţe
sunt vestitele muzee de artă populară din Londra, Bruxelles, Paris, Niimberg,
Koln, Miinchen, iar mai târziu cele din Bucureşti şi Budapesta, care
păstrează mărturiile vii ale artei şi culturii instinctive a popoarelor, pe care o
numim pe scurt etnografie sau artă populară.
Nepmiiveszeti kialliuis. /rta: Popp Aurelfestomiivesz. (Expoziţie de artă populara. De pictorul Popp
Aurel), articol apărut în: Szilâgymegyei Ujsâg, 29 nov. 1929

11
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Fiecare popor se ocupă în timpul liber instinctiv de artă.
Popoarele primitive şi antice, avari, celţi, asirieni, egipteni, greci, latini, ca şi
în zilele noastre , fiecare popor ciopleşte, ţese, pictează, face poezii şi
povesteşte. Şi cioplitura, pictura, poezia şi povestea fiecărui popor - sunt
încântătoare. Primitivismul, fantezia, culoarea şi simţul formei, încântă şi
uimeşte serios fiecare artist. Cioplitura şi ţesătura t tarilor din Tibet sunt la
fel de încântătoare, de frumoase ca şi cioplitura i ţesătura românilor şi
secuilor din Ardeal, la fel de artistice sunt vasele rictate ale incaşilor ca şi
cele de acum 3000 de ani ale egiptenilor sau grecilor. Sunt minunate
aptitudinile popoarelor , dar dintre toate cea mai minunată este arta lor, pe
care o fac din instinct. Probabil această caracteristică deosebit de umană ,
precum şi propagarea ei, face să fie vrednică de om.
Papini, vestitul scriitor italian scria că: " acei ce se cunosc,
se iubesc", Dumnezeule, câtă înţelepciune şi indiciu are această axiomă
pentru noi. Aici noi, în această ţară mică, unde trăiesc o mulţime de neamuri,
care abia se cunosc, oare aceasta este cauza pentru care ne purtăm unii cu
alţii ca străinii ? Neamurile nu se cunosc unele cu altele deoarece nu-şi
cunosc cultura şi necunoscând-o nu se împrietenesc şi nu se iubesc72 •
Cu câţiva ani în urmă am adunat obiecte de etnografie din
judeţul Satu Mare, şi am organizat o expoziţie ! A reieşit că însăşi
intelectualitatea sătmăreană nu şi-a cunoscut cultura populară al propriului
judeţ. Oşanul cunoaşte creaţia populară din zona Maramureşului, dar aceasta
în schimb habar n-avea despre cultura populară a meleagurilor din jurul Băii
Sprie. Iar toate acestea au reieşit cu ocazia expoziţiei creaţiei populare
artizanale româneşti, din acelaş judeţ. Şi ce senzaţie a produs pentru alte
neamuri prezenţa plugului de lemn, alături de mobilierul cioplit, cu un
deosebit bun gust şi rafinament, pe care privindu-le, s-a văzut sufletul
poporului român, rafinamentul său nobil, bunul gust, aptitudinile sale
deosebite, adesea de un înalt nivel artistic. Deşi , unde sunt creaţiile
artizanale ale românilor sătmăreni, faţă de creaţiile artizanale, ţesăturile şi
ciopliturile românilor din Mehedinţi, Vrancea, Dolj, Dorohoi, Argeş,
Muscel, Buzău, Prahova, Suceava, Teleorman, Putna, Iaşi, Ilfov, Vaslui,
judeţele şi ţinuturile din Banat şi Ardeal.
In această constatare (deşi artistul în principiu are vederi democratice, juste cu privire la cunoaşterea şi
stima reciprocă a diferitelor nationalitAp faţă de culturile lor), concluzionează greşit, pripit, generalizând,
deoarece în perioada anilor '20, dacă naţionalităple diferitelor meleaguri ale ţării nu-şi cunoşteau arta
populara atât de bine ca în zilele noastre, nu însemna că nu a existat o stimă şi o apreciere reciprocă între
ei în acest sens de-a lungul anilor
72
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Dar iată, expoziţia judeţeană de etnografie, prin prezentarea
ţesăturilor, ciopliturilor, a obiceiurilor populare, a dansurilor, etc., a fost
suficientă pentru ca poporul român să se facă înţeles şi iubit de naţionalităţile
convieţuitoare.

am făcut această succintă prezentare, ca
să accentuez importanţa expoziţiei etnografice a lui Bethlen Măria. Această
expoziţie este asemănătoare cu colecţia doamnelor Prie, Goga, etc.,ale căror
lucrări de artă artizanală a poporului român, intenţionează să le facă
cunoscute şi să le valorifice în mod firesc, iar Bethlen Maria are aceeaşi
intenţie, cu lucrările de artizanat ale maghiarilor ardeleni7 3 .
Această expoziţie de artizanat s-a deschis în 18 noiembrie,
la ora 6 după amiază, în sala mare a Cercului literar, în cadrul expoziţiei de
fructe şi obiecte de artizanat al Camerei de Comerţ şi Industrie din Cluj.
Aici, acest material a luat medalia de aur şi diplomă, pentru prezentarea artei
artizanale maghiare (cioplituri, ţesături şi cusături), din Călata (Kalotaszeg),
Trascău (Torocko ), Odorheiu Secuiesc (Udvarhely), Ciuc ( Csik), Trei
Scaune (Hâromszek), pe care noi aici, români, maghiari, şvabi (de pe' acest
câmp pustiu al Moftinului), abia,abia le-am cunoscut.
Admirabila industrie artizanală, care în cazul fiecărui popor
este armonioasă, originală, colorată şi spirituală, iată şi aici nivelul artei
populare este acelaşi. Ceea ce poporul tătar execută aproape la fel cu poporul
român, îl execută şi cel maghiar, la fel ca şi cel tătar. Artele populare de
valori asemănătoare, apropie deosebit de mult popoarele între ele; rădăcinile
sufleteşti şi artistice trebuie să fie atât de înrudite, încât din ele să apară
aceleaşi flori de câmp ! Şi care om de cultură nu iubeşte florile de câmp ?
Cărui om de cultură nu-i place arta originală, care ne determină să iubim şi
pe creatorii lor.
lată adevărul lui Papini, că "cei ce se cunosc, se iubesc".
Niciodată nu fusese nevoie mai mare de dragostea dintre
popoare, de preţuirea reciprocă, decât astăzi, când ajung la noi să ne sfăşie
sufletul, mii de demagogii răsunătoare, când noi ne apărăm vieţile grele,
eforturile noastre făcând din noi o epavă.
Această expoziţie urmăreşte realizarea a trei ţeluri: Prima, să
ofere posibilitatea de a cunoaşte arta artizanală a popoarelor mai îndepărtate,
a doua, să stimuleze poporul nostru în cultivarea industriei artizanale, şi a
treia, ca din preţul obiectelor vândute să răsplătim creatorii.
In mod

intenţionat

n Este vorba de expoziţia de artă popularii si artizanat cu titlul " Pitvar" (Tinda)
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Pe lângă misiunea culturală, Bethlen Măria depune şi o
muncă plină de altruism. Işi iubeşte dezinteresat poporul, preţuieşte munca
poporului său , fără a se sfii să o prezinte din oraş în oraş, contribuind astfel
la bunăstarea neamului său. Este un act admirabil în zilele de astăzi trebuie s-o iubim, stimând-o şi preţuind-o.
Este un exemplu vrednic de urmat în cazul fiecărui neam74 •

ZEII

Este seară târziu. Sunt obosit şi frânt. Meditez asupra vieţii
a altora. Simt o nervozitate ciudată, asemănătoare cu acea care
copleşeşte creaturile universului, atunci când presimt furtuna, şi se zguduie
atomurile Naturii.
Mă simt în afara zgomotelor lumii ... Mă afund în gânduri şi
mă întreb de ce am venit eu pe Lume, cu care înainte nu aveam nimic
comun, şi de care n-am avut nevoie ... Aici m-a târât destinul, sau nici n-am
venit, am redevenit ?
Este atât de mărginit tot ce este omenesc ...
Numim pământul Lume, iar aerul Cer. Şi pământul se află în
aer, deci şi noi cu lumea noastră, cu pământul nostru, ne găsim în aer ...
Ciudat !... Scrierile noastre vechi spun că, odinioară: zeii au locuit pe pământ
! Ba chiar unul dintre zei, Cristos, a murit aici. Mahomed este înmormântat
la Mekka. Zeii mai vechi: greci şi romani, au fost chiar locuitori pământeni.
Mâncau, beau, făceau dragoste, ba chiar se băteau şi dacă altfel nu mergea,
se dădeau şi la adulter !
Budha chinezilor şi zeii africani şi acum mai locuiesc aici în
templele lor înzorzonate şi strălucitoare.
Imi închid ochii, aş dori să dorm ... Mă silesc să adorm, dar
nu merge! Aceşti zei mi-au luat totalmente somnul, şi îmi ţes pe mai departe
raţionamentele ...
Ce bine era odinioară ! Zeii trăiau aici printre noi, desigur
erau buni şi cumsecade, cel puţin cărţile vechi scriu numai bine despre ei !
Suspin. Dumnezeule, ce bine le-a fost acelor oameni în vechime. Dacă nu
mele

M

şi

Vezi nota 70
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aveau haine sau mâncare, măcar aveau zei care-i ajutau la necaz. Iţi dădeau
haine, sau o frunză de smochin, mâncare sau chiar şi mană„.
Oamenii erau buni, deoarece şi zeii erau buni. Oamenii nu plângeau, nu se
plângeau deoarece nimic nu îi durea.
Era linişte pe pământ, o linişte dumnezeiască şi pace. Aerul
era plin de dulci miresme, pomii se rupeau de fructe, animalele erau blânde,
iar oamenii buni... O muzică vrăjită încânta inimile îndrăgostiţilor, cântul
păsărilor colorate umplea totul. O linişte adâncă era pretutindeni, deoarece
era pace, şi unde este pace acolo totul devine blând şi liniştit...
Ah„. Ce este ? Aud o voce groaznică. Dintr-o dată dispar
dulcile voci„. Zgomotul şi zarva întrerupe majestuoasa armonie. Imaginea
îmi este încă neclară, dar încep să se contureze figurile şi îi văd urlând !
Fiecare este învăluit într-o lumină puternică. Figurile, unele sunt grase, altele
slabe, şi fiecare are sute de însoţitori. Şi uite ! Deasupra capului fiecăruia o
aureolă, iar însoţitorii cu săbii şi biciuri.„ Ce-i asta ? Oh ! Ei sunt zeii ! Da,
da, deja-i văd, doar atât de mult mi-am dorit lumea lor, şi iată le pot vedea
culoarea, să le aud vocile, să le simt mireasma. „
Sunt curios. Imi ascut urechile şi-mi deschid bine ochii să
aud şi să văd mai bine„.
Oh, ce mulţi sunt ! Nu atâţi cât în scrierile sfinte şi bătrâne.
Nu, oh nu, sunt mulţi, mulţi, atâţia că năpădesc întreaga Lume. Şi cât sunt de
vioi şi proaspeţi. Strigă, dirijează cu bâte, bice, săbii .„ In faţa lor o mulţime
mare de oameni, a căror strigăte numai eu le aud. Deşi văd, oh ! văd clar
deja că zeii biciuiesc mulţimea. Ii bat, îi împroaşcă, nu aud gemetele
oamenilor deoarece aceşti zei, da, văd bine, nu au urechi. Oh, bătrânule
Dumnezeu, de ce i-ai creat astfel ? Mă gândesc, dar nu am timp de meditaţii,
deoarece au ajuns aproape de mine, şi deja mă frământă altceva.
Unul dintre zei poartă pe cap un cilindru, altul o şapcă
englezească în carouri „. Unii poartă căciulă, alţii pălării. Unii sunt cu
turbane, găseşti printre ei şi mandarini. Doamne ! Ce pestriţeală ! ? .„ Unii
sunt graşi, alţii slabi, blonzi, bruneţi, scunzi şi înalţi„.
Intr-un singur lucru seamănă: toţi poartă capul ridicat, astfel
pot să-i observ bine. Ah ! ce mare le este gura şi ce groaznic de mulţi dinţi
au ? ! Şi n-au urechi ! Iar craniul le este transparent şi în interior e gol...
Fiecare dintre ei au burţile umflate : fiind transparenţi se vede că sunt pline
de bunătăţi ! Au stomacul plin şi cu toate acestea sunt foarte lacomi ! Lovesc
muţimea cu bice, bâte, să le dea de mâncare„ .Dacă nu au ce să le dea, să
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scoată

de sub pământ ! Şi oamenii sapă gropi adânci, le aduc mâncare, aur,
cărbuni, metale strălucitoare, scule, haine, căruţe, de toate, de toate ... Imi
scapără ochii...Ce-i asta ? Copii, femei, bătrâni, schilozi, şi oameni jumate
morţi, cară roadele pământului, şi îndoapă gurile zeilor blestemaţi! ...
Ca în nămolul de după inundaţiile de primăvară, astfel se
mişcă mulţimea de oameni, în chinuri, şi vai de acela care rămâne la
suprafaţă şi nu oferă nimic gurii deschise ...
Este groaznic să vezi ! Zeii sunt g0i pe dinăuntru, când îi
vor putea îndestula oamenii ? Şi mereu cresc ! Sunt unii care ajung deja până
la nori, şi nu să se îndestuleze, ci dimpotrivă, locul gol ce urmează a fi
umplut este tot mai mare si mai mare ... Văd bine, nici unul dintre ei n-au
inimă, nici plămâni. Totul este un mare stomac ! Şi picioarele le sunt goale
pe dinăuntru şi digeră şi ele, la fel mâinile, spatele, gâtlejurile, fiecare
părticică din ei este goală şi digeră ...
Groaznic ... Mi-e frică ... Fruntea îmi asudă, aş vrea să fug şi
deja o pornesc, fug ... alerg într-un suflet...
Simt o mare prăbuşire, mă împiedic, m-am lovit sau nu ?
Mă trezesc... Mă doare ceva foarte tare în jurul inimii. Este frig, iar afară
oamenii merg şi vin sub fereastra mea. Mă uit la ceas. Este ora cinci
dimineaţa. Sunt paşii greoi şi obosiţi ai muncitorilor... Viaţa .. a pornit.
Ca în nămolul inundaţiilor de primăvară ţiparii, astfel se
mişcă şi suferă în chinuri oamenii75 .
VIAŢA

UNUI SCULPTOR •••

(Ferdinand Gallasz - Gallasz Nândor )76
Am treizeci şi nouă de ani. Mă simt sculptor, deşi n-am !acut nici o
Când eram elev la Simay, deseori mergeam să cioplesc în piatră
trepte, pentru bani, pentru a mă putea susţine. Atunci am simţit pentru prima
oară materialul, ce domină majestuos sculptura. Atunci a încolţit în mine
dorinţa de a crea sculpturi. De atunci simt că oricât am modelat până acum,
cu adevărat n-am !acut nici o sculptură ... 11
11

sculptură.

' Popp Aurel: Az istenek, Weisz Sandor munyomdăja (Aurel Popp: Zeii, Tipografia Weisz Săndor), Satu
Mare (Szatmăr), f. a. , apărut sub formă de broşură redând "viziunile" artistului, scrisă probabil la sfârşitul
anilor '20, un adevărat pamflet împotriva exploatării, cu un profund caracter anticlerical
76
Ferdinand Gallas (1893-1949), sculptor timişorean. Termină studiile la Academia de arte decorative de
la Budapesta unde este asistent un an. Cariera artistică îi este întreruptă de primul război mondial. Din
1924 se face tot mai simlit în viaţa artistică transilvăneană
7
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Eram trei în atelier. Doi, foşti prinzonieri ruşi. Unul era Gallasz
Năndor, celălalt un frate de suflet, care cu o dorinţă lascivă, căuta secretele
profunde ale vieţii. In liniştea atelierului mai auzeam şi acum, zumzetul
cuvintelor lui Gallasz. " Crede -mă nu este nimic în viaţa mea, ce s-ar putea
povesti. Mizerie, muncă, suferinţă, căutări şi luptă permanentă„. Acestea nu
merită de notat. Acela, a cărui tată fusese simplu muncitor şi azi trăieşte cu
bătrâna mea mamă dintr-o pensie de 800 de lei, ce fel de viaţă să fi avut ? „.
O luptă permanentă.
Perspectiva vieţii mele înainte de război, a fost aceea să
trăiesc la Budapesta ca elev, ca mai târziu să fac lucrări de sculptură de
·dimensiuni mai mari, desigur pentru alţii, la un preţ de nimic„. Abia aveam
26 de ani când cu regimentul 96 croat, am fost trimis în ritm alert în Siberia,
ca nu peste mult timp, într-un ritm şi mai alert, să ne retragem din ordinul
Domnului comandant Potjorek, datorită cunoştinţelor şale strategice. Deşi
fiind copil, lipsit de experienţă, am trăit toate culorile şi grozăviile
războiului.

ln 1915 cu ocazia înaintării victorioase de la Stanislav, am
fost luat prizonier de ruşi şi timp de 7 ani am trăit în ţara lor, epoca
Faraonilor moderni şi a Mesiilor. La Krasnoiarsk, împreună cu Gy6ni Geza,
Muhics, Prihoda, Jakabovics şi alţi 15-20 de mii de prinzonieri intelectuali
am trăit misterele sufletului omenesc, ca în infernul lui Dante, dar înmiit.
Este adevărat că noi artiştii, ne-am retras în atelierele noastre, dar am trăit
acele vremuri de care doar unii cronicari îşi mai aduc aminte. Şi eu am fost
de toate. De la bijutier până la pantofar, de la bucătar, până la miner„.
L-am văzut pe acel căpitan, care avea un pricipiu, şi anume
că un ofiţer nu are voie să lucreze, dar care peste câteva luni m".'a iritat atât
de mult, încât în timpul activităţii sale l-am apostrofat. Deşi avea o funcţie,
a rămas văcar ce se ascundea sub uniformă, mânându-şi de pe cal vacile di~
Krasnoiarsk, spre stepele de lângă Ienisei„.
Am văzut din fereastra lagărului cum cei 5-600 de oameni
de-ai lui Krafcenko, au fost măcelăriţi în mod bestial, în timp de 3-4 ore„.
acolo lângă casa Domnului din Krasnoiarsk, poate pentru ca sufletele să
ajungă cât mai repede în faţa judecăţii sale„. ·
Am văzut acei mii de cai, care s-au rătăcit, aparţinând
armatelor lui Kolciak şi s-au răsfirat pe întinderile înzăpezite ale Siberiei, şi
care de foame îşi loveau capetele de ferestrele noastre, asemenea copiilor ce
se rugau, cu ochii plini de lacrimi să li se dea ceva să mănânce„. Am văzut
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cai zbătându-se în bălţi de sânge, întinşi pe zăpadă, vlăguiţi şi slăbiţi de
foame, sfăşiaţi de lupi urlând ... iar ei nu se mişcau, suportau ...
L-am văzut pe Gy6ni Geza, steaua căzătoare, în tristeţea lui
nemăsurabilă, cauzată de moartea fratelui său, l-am văzut cu sufletul chinuit
de disperare, l-am văzut cu câtă lăcomie s-a autonimicit, el care asemenea
păsării Ph6nix din legende, înainte de moarte cânt< un cântec înduioşător,
trecând dintr-o viaţă în alta cântând ...
L-am văzut pe cel învins şi pe ::ivingător, am văzut pe
crudul soldat, veşnic în acţiune, pe tatăl îngrijorat de familie, pe filfizonul
arogant , pe profesorul doct şi pe cel neştiutor, pe medicul lipsit de
conştiinţă, am văzut binele şi răul, am văzut : ... omul !
Am trăit printre seminţii cu o civilizaţie alterată, printre cei
primitivi, dar de o mare puritate, tătari , ciuvaşi, printre cercetaşi. Printre
oameni exotici, îmbrăcaţi pestriţ în chimonouri chinezeşti, în haine cu
blănuri scumpe, sau în haline cu cizme, printre neamuri cu un aspect exterior
amestecat, dar cu sufletele clocotinde, din care au răbufnit asemenea unui
gheizer dorinţa a mii de ani ... Am văzut seminţii ce-şi aprindeau focul cu
cremene, dar care au pârjolit lumea veche în 1919, fără a simţi sau a vedea
nimic, iar înainte de culcare se rugau pentru Tătuca, poeţii lor neştiutori de
carte îşi spuneau poeziile, iar cu concepţiile lor ne uluiau pe noi, cei cu
creierii "docţi", îngrăşaţi de o cultură europeană ...
Am văzut foarte multe în Rusia, şi pe toate le-am trăit
atunci, când în spatele cenzurii prin taberele de prizonieri circula poezia lui
Gy6ni Geza [... ]
Doi ani am fost la Academia din Moscova, unde am
cunoscut noi suflete şi noi lumi căutând instinctiv, ca de altfel până şi astăzi,
ceea ce gândeam în timpul cioplirii treptelor pe malul Dunării ... "
Îmi zumzăi au în ureche cuvintele lui Gallasz... Lupta
permanentă însoţeşte viaţa fiecărui artist, asemenea sunetului trist de
clopot... Sufletul său trebuie să se întrevadă în creaţie, să-i definească
întreaga fiinţă, dar este nevoit să trăiască o viaţă plină de lupte, de bătălii. Un
artist format şi călit astfel, va avea un mare simţ analitic în artă.
S-a întors de mai bine de 6 ani, iar acum trăieşte la
Timişoara. Îşi îngrijeşte bătrânul tată, pensionar, şi copii săraci. Soţia predă,
şi în mare se bucură de o atmosferă liniştită, reuşind să vândă atât cât să-şi
permită să plece în străinătate, o săptămână-două. Incă de tânăr lucrările sale
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au fost premiate, iar acum nu demult , i-a fost premiată o sculptură la
"Salonul" din Bucureşti.
Mari aptitudini mărunţite ... Numai un artist care a trecut prin
atâtea ca şi el, poate vedea în forme monumentale, dar foarte simple. Este un
mare monumentalist, ceea ce se poate vedea pe fiecare lucrare, dar vai. ..
faţă de ce ar putea crea, toate pe câte le face, este ca şi cioplitul picioarelor
de scaune ... Dar la noi încă totul în cultură este dominat de permutaţii, şi să
fie fericit acela care scapă din cele - 45 de grade ale Siberiei, oricât de
talentat ar fi ... Să nu glorificăm epoca cu mari amintiri, este destul ca vitejii
conjuncturilor, să decoreze după gustul lor marile saloane ale noilor bogaţi.
Cine se mai gândeşte astăzi la artiştii capabili de măreţe creaţii, cu ce
condiţii umilitoare se luptă ? Cine ar avea curajul să-i compare - de pildă- cu
acei mari funcţionari, care ar fi nevoiţi în mod ruşinos să facă treaba micilor
funţionari. Cu toate acestea nimeni nu ridică glasul pentru talentaţii artei
monumentale ...
Gallasz este unul dintre talentele excepţionale. Işi domină
meşteşugul şi este un artist conştiincios. Este dotat de la natură cu o mare
putere de muncă şi talent. (Pentru arta monumentală aceste calităţi sunt cele
mai importante!). Cu toate acestea, ideile naive ale sufletului său din
tinereţe, după o astfel de viaţă, abia, abia s-au realizat...
Spunea:" ... mă simt sculptor, dar n-am reuşit încă să fac o
adevărată sculptură ... "
Satu Mare (Szatmăr), luna noiembrie.
APEL
către artiştii plastici din Ardeal şi Banat. 77
Situaţia artiştilor

din Ardeal (Erdely) şi Banat (Bănat) nu
fusese niciodată atât de disperată ca astăzi. La aceasta ne referim acum, când
apelăm la solidaritatea tuturor colegilor, artişti plastici, care trăiesc pe aceste
teritorii.
Fără deosebire de naţionalitate, de ani de zile suportăm fără
nici un vaiet, indiferenţa autorităţilor şi publicului. Precupeţii fără suflet ne
invadează pieţele cu lucrări din străinătate, "obiecte artistice", negustoriile

n Apelul este adresat artiştilor plastici din Ardeal şi Banat în vederea convocării lor la congresul ţinut la

Baia Mare în iunie 1936
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lor periclitându-ne nu numai arta, dar inundă cu falsuri, tablouri lipsite de
valoare şi sculpturi publicul dezorientat: discreditând şi artiştii ţărilor vecine.
Izolat şi în mod disperat s-a apelat la autorităţi, dar cu toate
acestea nimic nu s-a schimbat . Acesta este doar unul din motivele situaţiei
noastre vitrege, datorate şi negustoriei degenerate. Tn afară de aceasta mai
există multe, multe condiţii a căror lipsă de perspe tivă, ne obligă ca în al
24-lea ceas, să apelăm la toţi cei interesaţi în a se , _saniza în această luptă
de apărare a intereselor lor.
Apelăm Ia toţi artiştii plastici din Ardeal si Bănat (Banat),
chemându-i la muncă comună. Să ne unim într-o asociaţie, scopul căreia să
fie: sprijinirea artiştilor plastici, apărarea intereselor lor spirituale şi
materiale, - întreruperea acelui spirit cultivat, purtat până acum faţă de artă atât în Ardeal cât şi în Banat.
Chemăm toţi colegii din Ardeal şi Banat să-şi comunice
părerile la congresul ce va avea loc la Baia Mare (Nagybanyan) în data de 14
-15 iunie, cerem să ni se comunice aceste propuneri până în 31 ale lunii în
curs, pentru a putea fi incluse în programul congresului.
Să se adune pe oraşe sau judeţe, iar delegaţii acestor adunări
să expedieze foile de participare a colegilor şi comunicările lor referitoare la
acest congres, pe adresa : AUREL POPP, Satu Mare (Szatmâr), str. Petru
Maior 11 b.
Cât priveşte reducerile de transport şi întreţinere, pe
perioada zilelor congresului, s-au făcut demersuri în acest sens. Rezultatul îl
vom comunica din timp participanţilor.
In numele comitetului de organizare:
Satu Mare (Szatmâr) - Baia Mare (Nagybanya), 15 mai, 1936
Popp Aurel
Thorma Janos
ECOURILE

congresului băimărean al artiştilor plastici din Ardeal si Bănat.78

7H Aurel Popp împreună cu Thonna Janos organizează congresul amintit, acesta fiind unul dintre cele mai
de amploare încercllri de organizare a unui sindicat al artiştilor plastici din perioada interbelică, bazat pe
un statut bine definit, ce aplra interesele artistului. Congresul a fost ţinut la Baia Mare între 16-18 iunie
1936. Din păcate reuşita acestui congres a fost sub aşteptllrile organizatorilor, fapt ce reiese si din
articolul Utohangok a baiamarei Ardeal es Banat Kepzomuveszeinek Kongresszusaro/ (Ecourile
congresului băimărean al artiştilor plastici din Ardeal si Banat), apărut în cotidianul Ujsâg, 20 iunie, 1936
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(Satu Mare, 19 iun.). Aproape în acelaşi timp cu consfătuirea permanentă a
filialei literare şi artistice din cadrul Uniunii Naţiunlor, şi-au ţinut congresul
şi artiştii plastici din Ardeal şi Banat. Există totuşi o mică diferenţă între
scopul şi destinaţia celor două congrese, şi a găsi o legătură între ele, ar
însemna ceva asemănător cu episodul în care Szabo Dezsă, pensionar, fost
notar în Carei a protestat în presă că cineva l-a identificat cu scriitorul Szabo
Dezs679 •
Şi notarul pensionar Szabo Dezsă, mai scrie din când în
când, ce să tăgăduim, astfel şi noi artiştii plastici ardeleni şi bănăţeni am dori
să contribuim mai mult - în primul rând la cultura popoarelor noastre, iar
apoi la cultura popoarelor din cadrul Ligii Naţiunilor.
În esenţă nu prea este diferenţă între cele două cazuri, dar în
ce priveşte lipsa interesului, relativ: suntem egali !
Presa a făcut propagandă în privinţa trezirii interesului
ambelor părţi. Noi artiştii ardeleni şi bănăţeni, ne amintim cu recunoştinţă de
aceasta şi putem constata cu curaj că succesul cauzei noastre nu a depins de
presă, dar el s-ar datora se pare presei ardelene şi bănăţene !
Este totuşi uimitoare indolenţa artiştilor faţă de propriile lor
interese. La cele 125 de invitaţii, abia au răspuns 60, participând la congres
în total 64 de artişti delegaţi. Relativ este un număr destul de mare, însă
constatăm cu părere de rău că au rămas departe chiar artiştii cu un trecut
merituos, dar mai cu seamă artiştii noştri români.
Care este oare cauza ?
Doar la câţiva kilometri de noi, Paul Valery, în numele Ligii
Naţiunilor, în interesul spiritului colaborării internaţionale, duce tratative cu
toţi delegaţii diferitelor naţiuni ale lumii, pe când aici la noi, fii a două
popoare, nu se învrednicesc de a se aşeza la masa verde, pentru a-şi discuta
măcar problemele (Saşii cu o tăcere majestuoasă s-au ţinut departe!). Au fost
oraşe, ca de pildă Timişoara, care are şcoală de arte, de unde au fost doar doi
artişti care au răspuns la apelul nostru.
De ce, de ce ? In domeniul sportului - că şi de aceasta se
mai interesează omul - cei mai buni ai celor două popoare, români şi
maghiari, de mult merg mână în mână. De ce chiar artiştii plastici, cei mai
vitregiţi ai culturii noastre comune, nu pricep chemarea acestor ultime clipe
? Cultura română şi maghiară este interesată în egală măsură în stimularea
noastră de a chema artiştii la congres, demnitatea artei româneşti fiind lezată
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cel mai mult în condiţiile de astăzi, mai cu seamă în privinţa situaţiei artei şi
artiştilor din Ardeal şi Banat, şi cu toate acestea desfăşurarea congresului a
depins de indolenţa artiştilor români.
Ei nu văd şi nu simt, că suntem datori nu numai faţă de noi,
dar şi faţă de poporul nostru ? Intâmplător chiar atunci, fusese arestat la
Baia Mare viceprimarul, din cauza unei delapidări de cca. un milion si
jumătate, când noi artiştii, mai puţini români, şi mai mulţi din minorităţi: ne
frământam pentru situaţia noastră economică dezastruoasă (de plâns) ...
Oraşul Baia Mare de ani de zile nu are acoperire de a sprijini
arta. Artiştii din Ardeal şi Banat îşi strigă în gura mare mizeria în care
trăiesc, iar viceprimarul băimărean delapidează un milion şi jumătate din
avutul obştesc ...
lată, dragii mei fraţi· români, colegi, aceasta este indolenţa
care m-a făcut să-mi amintesc de congresul lui Valery, de sport, de toate
necazurile noastre în care ne ducem zilele, şi ni se distruge cultura, arta
noastră plastică.

Pe noi nu ne interesează altceva decât propria soartă. Noi,
români mai cunoscuţi, cuiburile, micile noastre salarii de profesor,
ici-colo câte o mică comandă, şi astfel credem că am făcut totul pentru noi,
pentru cultura noastră ...
Tinerii, Dumnezeule, ce se poate aştepta de la tineri, când în
orice s-ar afla, doresc să se autoliciteze. Aşa s-a întâmplat şi aici, dar nu are
importanţă, nu merită nici măcar un comentariu , suntem răspunzători de
cele întâmplate şi trebuie s-o recunoaştem. Exagerările de astăzi au existat şi
în trecut. Un lucru este cert, dacă ar fi fost prezenţi artiştii români mai
vârstnici, nu s-ar fi întâmplat nici atât. Ei sunt răspunzători de cele
întâmplate, în schimb artiştii din rândul minorităţilor trebuie să recunoască la
rândul lor, că cele întâmplate nu pot fi cauza neparticipării lor la acest
congres80 •
Ceea ce am hotărât noi artiştii ardeleni şi bănăţeni la
congresul băimărean, poate rămânea doar o dorinţă !
Trebuie să ne trezim odată din trândăveală, să ni se trezească
conştiinţa când este vorba de destinul nostru, de cultura noastră ! Chiar de
aceea, rep~din nou şi din nou chemarea către toţi artiştii plastici din Ardeal
şi Banat, să ni se alăture în revendicările noastre de a ne conduce destinele
artiştii

"° Constatarea lui Aurel Popp în ceeea ce priveşte absenţa si dezinteresul artiştilor români „ mai vârstnici
" - cum remarca artistul îl demoralizează
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cul1!Jrii artistice ale popoarelor noastre, să nu rămână pe mai departe pe
mâna acelora, care se folosesc de el numai în cazuri spectaculoase, şi pe care
de altfel îl consideră ca pe florile câmpului, din care îşi pot rupe oricând
doresc.
Valery propune o colaborare între toţi intelectualii lumii,
propagând un umanism militant, şi chiar dacă acest caz al meu este
asemănător cu cel al careianului Szabo Dezs6, accentuez din nou şi din nou
marea importanţă a solidarităţii, care în cazul nostru este o problemă de viaţă
şi de moarte.
Existenţa sau neexistenţa noastră în aceste părţi ale ţării, aceasta este
problema, deci nu se pot lipsi sau sustrage dintre noi, fără motiv, nici
oamenii mai puţin sau mai mult talentaţi, nici români, nici maghiari !
Convingerea mea în acest sens este puternică şi de
neschimbat : voinţa noastră de organizare va fi încununată de succes !
DRAGĂ FRATE

!

Tu, care în funcţie, eşti deasupra noastră, şi care lucrezi cu
zel pentru noi , contribuabilii, Ţie îţi adresez aceste rânduri modeste. Ascultă
cum vorbesc astăzi supuşii tăi, cei care nu sunt ascultaţi. De pildă, cum ne
spunem în permanenţă zicătoarea: dacă nu te bagi în apă, nu te vei îneca,
dacă urci în pom ... etc .... etc. , restul nu interesează, deoarece nu mai există
pomi în apropiere care să fie liberi, atâţia s-au urcat în ei, astfel că au mai
mulţi căţărători decât frunze ...
Deci, rămâne valabilă prima parte a zicătorii, care în mod
serios este foarte actuală.
Desigur cunoaşteţi faptul că autorităţile au delimitat zona
ştrandului, astfel ca "ştrandul" celor săraci să fie porţiunea dintre cele două
poduri, loc de unde se exploatează nisip. Malul drept al acestei porţiuni are
apa destul de mică, dar pe malul stâng adâncimea apei este destul de
schimbătoare, ori este foarte repede, ori este atât de adâncă încât şi pentru
înotătorii buni constituie o performanţă să iasă. Şi nici urmă de vreo
giamandură sau vreo atenţionare. Copii şi maturi, în majoritate
necunoscători în ale înotului, sunt luaţi de val spre apa adâncă, aşa că
aproape zilnic există înecaţi.
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Da, este de necrezut, dar aşa este. Cine are copii să meargă
să vadă la ce pericol i se expune copilul, copilul omului sărac ! Să meargă să
vadă şi să reţină bine zicătoarea ...
Ei, despre aşa ceva discutăm în ultima vreme, dragă Frate,
tu care te afli în funcţie de conducere şi lucrezi cu zel pentru noi,
contribuabilii ... Mă gândesc tremurând de spaimă, că ţi-am stricat siesta
răcoroasă , şi eventual te aventurezi să priveşti acel "ştrand popular", unde
vei vedea că s-ar putea investi din impozitul nostru câte ceva, doar pentru a
pune câţiva pari, şi poate cu asta ai salva multe vieţi omeneşti. Imi este şi
mai frică de faptul că vei merge mai departe şi doar cu câţiva paşi mai încolo
pe "ştrandul domnilor", vei vedea câte nu sunt amenajate în favoarea şi
plăcerea oamenilor. Sunt desigur multe lucruri care sunt necesare, parcurile
în oraş, drumuri bune .. .
Da, ... dar de ce nu este şi pe "ştrandul popular" măcar un pic
de umbră, şi de ce nu este delimitat locul unde apa devine periculoasă ? De
ce, de ce?
Dacă te-ai hotărî totuşi, "Frate căţărător", te-aş ruga să-l duci
şi pe domnul inginer şef G. Şi el are copii şi după cum ştiu, are şi inimă.
Eu încă mai sper în minuni. Poate, poate ...
CETĂŢEANUL

căruia

i se mai îngăduie doar înecul,fără timbru fiscal
NU AM NEVOIE DE ÎNDURARE

Abia reuşisem să-mi termin munca în grădină. Toamna
trebuie din nou să pun îngrăşământ în grădina de zarzavaturi, s-o sap, să
curăţ pomii, să leg pomii tineri şi via, nu cumvjl în timp de iarnă s-o roadă
iepurii. Deci aveam treabă nespus de multă, deşi în acest an abia am avut
roade, şi nici în anul următor nu prea sunt perspective.
Vremea era ploioasă, nepotrivită pentru pictură. Câteva
lucrări neterminate aşteptau momentul şi atmosfera potrivită, dar degeaba.
Ba era înorat, ba ploua, pentru o scurtă vreme mai ieşea soarele, asta poate
pentru a mă face să doresc terminarea unui tablou sau altul. Dacă din când în
când mă apucam să aşez şevaletul, şi lada de culori, iar se schimba totul şi
nu mai puteam lucra.
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Îmi trecea cheful. Timpul trecea tot mai deprimant. Am
rămas singur în micul meu atelier din Baia Sprie81 şi încet mă pregăteam să
mă întorc acasă, în atelierul meu de iarnă din Satu Mare. Acolo voi recupera
totul, acolo voi putea lucra atât cât doresc ...
Aşa a trecut începutul lui octombrie, fără. nici un rezultat
meritoriu. În data de 15, am primit prin poştă veşti de acasă. În scrisoare
soţia îmi trimitea o citaţie pentru data de 18, din partea Direcţiei generale
într-o anchetă de verificare82 , problemă în care m-am adresat autorităţilor
deja cu patru ocazii încă din luna septembrie a anului trecut. Ultima oară
atunci când am cerut rezolvarea pensionării mele de către Biroul de
retribuţii.

În sîarşit m-am gândit în sinea mea, ceea ce n-am putut
rezolva douăzeci şi doi de ani, în curând se va termina. Aşa mă gândeam, şi
imediat, am început să-mi plănuiesc modul în care să-mi organizez apărarea.
Am auzit că procedeul de verificare este şi se petrece ca un proces justiţiar.
Despre toate acestea ştiam, dar şi faptul că te poţi apăra în cazul acuzaţiilor.
Deci ne apărăm !
Mi-am împărţit în două părţi procedeul de apărare. Prima
parte cuprindea rolul meu la Satu Mare în timpul revoluţiei şi partea a doua,
activitatea mea din această perioadă petrecută la Budapesta. Credeam că altă
acuzaţie nu va exista împotriva mea, decât activitatea din timpul revoluţiei,
deoarece nici nu credeam că pot fi considerat vinovat în altceva.
La Baia Sprie a mai rămas şi B.Ă., coleg pictor, care
odinioară îmi era şi coleg de studenţie la academia de pictură, dar cu un an
mai mic, şi care de-a lungul verii a povestit multe despre activitatea mea de
revoluţionar, chiar şi lucruri pe care eu le-am uitat demult. De pildă că în
timpul dictaturii proletare, am fost preşedintele sindicatului profesorilor de
desen şi că mă ştia bine de la aceste şedinţe.
Ne-am înţeles că în 17, vom merge împreună la Satu Mare.
Nu mă prea gândeam la procedura mea de verificare. Tot oraşul mă
cunoaşte, ştie ce am făcut în timpul revoluţiei, drept pentru care oricine
poate să mă certifice, dacă va fi cazul. Deci am pornit pregătit din Baia
Sprie. Încrezător în oameni şi cu buna credinţă în mine.

Baia Sprie, localitate în judeţul Maramureş, unde Aurel Popp lucrează în fiecare vară pânll în anul 1943
Episodul la care se referll Aurel Popp este legat de anchetarea sa pentru activitatea revoluţionarll
desfllşuratll de artist în anul 1919. Este scos de sub anchetll la intervenţia lui Octavian Goga
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Câtă amărăciune şi

marginalizare a trebuit să suport în cei
douăzeci şi doi de ani. Câtă umilinţă şi ruşine. Cu atât mai mult cu cât toată
lumea şi-a primit pensia din partea românilor, indiferent dacă a participat sau
nu la revoluţie. Şi dacă era maghiar, şi dacă era din majoritate. În schimb eu,
cu toate relaţiile, cu toată silinţa mea, n-am putut obţine decât un maldăr de
acte, cereri şi copii. Ei, şi un maldăr de amintiri neplăcute, care în cei
douăzeci şi doi de ani m-au marcat, strivindu-mi din suflet toată
bunacredinţă ca şi gândacii frunzele. Nici n-a rămas din frunzişul sufletului
meu, decât crengile spinoase şi ţepii, pe care multă vreme le înfigeam ba
într-o autoritate, ba într-alta„.
Hei, de multe ori am fost, mai cu seamă la începutul noii
puteri, în situaţia să nu am ce pune în gură în propria mea ţară. M-au silit să
mi şcolarizez copii printre străini. Şi toate aceste numai pentru că am
participat la revoluţie.
Dar acum, se va sfărşi şi asta„.
Aşa mă gândeam.
Ne-am prezentat punctual la ora desemnată. L-am prezentat
pe colegul meu B. A. preşedintelui comisiei, şi l-am rugat să-l primească ca
martor în problemele mele din perioada de la Budapesta, coleg care mai
târziu a devenit profesorul academiei de pictură şi preşedintele comisiei
naţionale de admitere pentru profesorii de desen. Preşedintele comisiei de
anchetă a promis politicos totul. Toate au decurs bine. Preşedintele părea un
suflet manierat, iar eu mă gândeam că problema mea stă bine în mîinile unui
astfel de om. Insă prietenul meu B.A„ când am rămas singuri după
prezentările de rigoare, m-a atenţionat : "Ai grijă cu acest secretar de
învăţământ, deoarece are freza ca o perie ! Astfel de oameni întotdeauna sunt
suspecţi ! Credemă ăsta este un om perfid, şi te sfătuiesc ca în timpul
interogatoriului adresează - te cu domnia voastră. Măcar cu atât flatează-l..."
A mai amintit câteva figuri dintre cunoştinţele lui, cu care şi-a susţinut
teoria. Chiar şi eu mi-am amintit de H.K„ mai târziu ministru al culturii şi
prim-ministru, pe care prin 1914-15, îl aveam în subordine ca plutonier, aici
la Satu Mare, la spitalul rezerviştilor. Desigur nici despre prietenul meu mi
aveam o părere prea bună. Zău, Dwnnealui s-a purtat nerecunoscător şi urât
cu mulţi dintre noi, ( ărora le-a datorat nu numai comoditatea, dar într-o
ocazie şi viaţa ...
Ajunsesem la rând la ora 1O.
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Sala de dezbateri : o cameră mică, o masă mare, câteva
scaune lângă ea, în faţa ei o măsuţă cu o maşină de scris şi cu o domnişoară,
vizavi un dulap pentru acte. In mijloc, faţă în faţă cu masa cea mare, un
scăunel, care stătea aşa de singur de parcă şi el aştepta interogatoriul. La
masa mare, în mijloc era preşedintele, căruia mă voi adresa cu domnia
voastră, căruia nici numele nu-l ştiu, deoarece pe citaţie se putea descifra
doar "vicepreşedinte, secretar de învăţământ". In dreapta lui un "judecător"
slab, deşirat, în stânga unul destul de tânăr. Cine sunt, nu ştiam, pentrucă nu
-i văzusem până atunci niciodată. Nici nu mă prea interesau. Mă simţeam
sigur în cauza mea, şi nu mă gândeam să mă acuze cineva, dacă îmi va
cunoaşte cazul. Trăiam cu gândul că eu am înşirat exact toate datele pe
cerere, aşa încât acuzatorul sunt eu. Domnii trebuiau doar să analizeze
veridicitatea datelor şi în calitatea mea de "cel citat", să declare dacă sunt
vinovat sau nu ? Dar mă gândeam şi la varianta - eu aşa aş fi făcut - că ei
se vor informa la cunoştinţele mele, de la profesorii care mai trăiau în Satu
Mare. Pregătiţi astfel şi cunoscând totul - Bunule Dumnezeu - nu numai
că mă vor achita, dar mă vor şi îmbrăţişa !.. .
Trebuie să amintesc aici faptul că în cei douăzeci şi doi de
ani, cât au trecut de la revoluţie, cu ori şi cine am discutat, cu toţii au
accentuat din câte pericole am scos oraşul şi cetăţenii lui. Nimeni nu-mi
putea reproşa că am făcut oricât de mic rău. Numai acum, după Dictatul de
la Viena, mă privesc unii strâmb, cei care nu demult mă salutau scoţîndu-şi
adânc pălăria. Deşi nici atunci nu aveam putere mai mare ca acum ! Deci,
aceştia nu ar avea nici un motiv pentru a fi îmbufnaţi, duşmănoşi : numai
dacă au devenit mai obtuzi în concepţia lor despre lume, sau simplu din
prostie sau bigotism. Ei sunt aceia care, în acele vremuri şi-au pierdut
comodităţile pe nedrept, din pricina războiului au pierdut lumea lor : îi
învinuiesc pe acei ce au curajul să privească astfel spre viitor. Ei sunt aceia
care sunt orbi, nevăzând niciodată cauzele şi esenţa lucrurilor, numai acele
întâmplări care-i ating direct şi personal. Ei sunt aceia care privesc mereu în
urmă, dar înainte niciodată. Sunt aceia care-şi pot mâna măgarul
ademenindu-l numai cu făn. Ei sunt : buricii pământului.
Mici suflete blestemate. De multe ori au răstignit Adevărul.
De multe ori au strigat :"răstigniţi-l". Incă mai existaţi, încă sunteţi mulţi,
încă stăpîniţi Adevărul. Oare a ajuns cineva dintre voi şi aici în comisie ? In
comisia doritoare de a condamna trecutul?
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Preşedintele arătă spre scăunel, invitându-mă să mă aşez.
Mi-a cerut datele personale şi după ce domnişoara le-a notat, a citit
acuzaţiile : că în timpul României m-am purtat duşmănos cu maghiarii; că
am luat parte în mod activ la revoluţie; că sunt liber cugetător...
Nu neg, m-au surprins acuzaţiile. In câteva clipe am retrăit
în suflet toate cele pentru care trebuia să ascult aceste acuzaţii. Ca imaginile
unui film, astfel mi-au apărut în faţă o serie de lucru1 i, lupte, eforturi pe care
le-am depus în aceşti douăzecişidoi de ani în interesul oamenilor maghiari.
Mi-am amintit articolele scrise în ziare, sacrificiile materiale pe care le-am
oferit şi atunci când a trebuit să le iau chiar din cele trebuincioase alor mei.
Mi-am amintit de luptele duse cu cei de un neam cu mine, şi atâtea alte
lucruri pe care Ie-am făcut în interesul minorităţilor, pe care acum - vai, pe
care cât de greu le-am enumerat fără să roşesc. Nu de aceea le-am făcut, şi
încă multe altele ca să-mi câştig interesele. Nu pentru că ne-ar fi trecut prin
minte vreodată posibilitatea "Dictatului de la Viena". Cui îi trecea prin minte
aşa ceva, când suferinzi, în mod afectuos îmi cereau ajutorul? ...
Am menţionat cu modestie, nu văd rostul pentru care în faţa
acestor acuzaţii să fac pe "maghiarul", eu care nu m-am născut maghiar.
Cunoscând acuzaţiile, rog a se lua în considerare că, voi răspunde fără
abţineri şi fără frica consecinţelor, deoarece tot ce am făcut, am făcut cu
bunăcredinţă. Condiţiile în care am trăit în cei douăzeci şi doi de ani,
împreună cu maghiarii, trebuie să le cunoască şi domnii, dacă vor să mă
judece. Presupun că le cunosc. Dar în momentul în care observ că nu cunosc
toate acestea, şi judecă strâmb : mă supun oricărei sentinţe, renunţ la apărare
şi voi face recurs !
Voi face referire la actele anexate la cerere, conform cărora
atunci m-am sacrificat pentru tineretul maghiar, când în urma reformei
agrare proprietarii de "numai" zece holde de pământ arabil şi păduri
maghiari - nu au dat nici un sfert din cât dădusem eu, cu cele mai curate şi
bune intenţii. Da, cu cele mai bune intenţii, pentru că nu de aceea am dat să
mă recunoască de maghiar, ci pentru că aşa am găsit de cuviinţă. Cine poate
să ajute, să ajute, să ajute mereu pe cei la ananghie, mai ales dacă poate. Eu
atunci am putut, fără să regret şi azi aş face la fel, dacă ar fi să fie. Aş
proceda la fel pentru oricine. Răsplată nu aştept şi nici nu cer, nici de o parte
nici de alta.
Şi preşedintele la toate acestea n-a spus nimic.
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Repede a trecut la a doua acuzaţie. Dar aici nu s-a mai
zgârcit cu părerea. Nici nu a citit-o bine, adăugând că numai cele înşirate în
cerere ar fi destule pentru condamnare. Eu am răspuns exact la întrebările
puse, fără să ascund nimic legat de rolul avut în timpul revoluţiei. De ce leaş fi ascuns ? Ca să mă dojenească, să mi-o arunce în faţă că am fost, şi să
creadă că am ascuns toate acestea pentru că mă simt vinovat? Nu, asta nu sar potrivi cu sinceritatea şi nevinovăţia mea.
Deşi ştiu că au fost chiar aici în Satu Mare "revoluţionari",
care deşi au avut acelaşi rol ca şi mine au scris în actele respective
referitoare la întrebările despre trecutul lor politic că: au fost adepţii tuturor
guvernelor ... Dumnezeule, se poate şi aşa. Te poţi lupta şi cu coiful tras,
numind-o "abilitate" ... Te poţi lupta şi cu coiful deschis, iar rezultatul să se
numească "curaj", "sinceritate", "francheţe", "cinste". Dar dacă nu ai succes,
în acest caz curajul, sinceritatea, francheţea şi cinstea: sunt calificate drept
"stupiditate" şi "prostie"[ ... ]
Oare domnii de la masa mare , care-şi privesc ba unghiile,
ba burţile, ştiu ceva despre activitatea mea din timpul revoluţiei? Asta mi-am
amintit atunci când preşedintele a repetat cea de-a doua acuzaţie. Mi-am
adus aminte şi de faptul că, oare aceşti domni tot la fel au fost lăsaţi la vatră
în optsprezece ca şi mine, încât acasă nu mai aveau nici un rând de haine,
oare aşa se îmbrăcau ca şi mine, cu şapca de soldat "Kaiserber", roasă,
decolorată? Pentru că asta mi-a fost toată garderoba ce era recomandabil s-o
porţi. Acestea mi-au fost hainele de paradă, cu pantalonii "peiacevici"
decoloraţi şi cizme de soldat, până când bunul meu flăcău (ordonanţa) nu
mi-a dat pătura pe care a adus-o cu el, din care mi-am făcut un zacou, în
timpul acelei revoluţii.
Oare şi aceşti domni au fost acolo unde optzeci de mii de
morţi din divizia mea se odihnesc în gropile comune minate în stâncă ?
Gropi comune în care italienii trăgeau cu grenadele douăzeci şi opt, chiar şi
atunci când în zorii cu ceaţă, îi aşezam pentru odihnă veşnică pe eroii de la
Doberdo, în aceste cavităţi murdare, pline de noroi, bucată cu bucată, nu
corpuri întregi, aşa încât sub focul grenadelor căutam adunând capuri,
trupuri, mâini şi picioare, pe care răsculaţii bosniaci îi coborau din tranşeele
de la San Michele, în valea Vallone, în cimitirul diviziei...
Curajoasa divizie 20 de honvezi ! Să vezi cum unul dintre
ofiţerii tăi cu care ai fost împreună mulţi ani, acum stă în faţa a trei oameni,
care nici datorită vârstei pe care o au nu puteau fi acolo ... (Aurel Popp aici
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revine din nou la procedura anchetei -. n.t.). Doar eu eram mult peste
şaizeci, până când unul din "judecătorii" mei, poate mi s-ar fi adresat cu
·nenea soldat, dacă m-ar fi văzut acolo stând în noroiul roşu de sânge, de la
Doberdo. Acel loc mic de pământ era roşu de sânge, era plin de noroi, încât
soldaţii, taţi şi fii, arătau ca nişte "omuleţi de argilă".
Ce puteam spune la această acuză ?
M-au înrolat ca cetăţean nevinovat, ia 1 august o mie nouă
sute patrusprezece. Chiar atunci primisem ordinul de înrolare când într-o
atmosferă de pace, îmi pictam modelele aşezate la o masă frumos aranjată,
sub boscheţii din grădina Romei„. Multă vreme n-am mai văzut o masa
astfel aranjată, dar lucrarea mai există şi astăzi cu inscripţia :" „.Interrompu
del-er Auot, 1914, au son decloches de midi, lorsque j'ai recu ma
convocation pour la guerre mondiale„."
Mi-am amintit încă odată de aceasta masă aranjată„.
Lipsa ei acasă, lipsa ei acolo departe. Apoi sunetul
clopotului, care s-a transformat în bubuit de tunuri„.
Şi mă gândeam oare să le spun toate astea acestor buricuri
ale pământului ? Vor înţelege ? Au mâncat şi ei mâncarea putrezită în
tranşee unde se simţea şi mirosul cadavrelor soldaţilor austrieci, italieni,
maghiari, români, croaţi, şvabi, etc. şi Dumnezeu mai ştie de ce neam, iar
vântul aducea până şi mirosul penetrant al latrinei înjghebată în grabă aflată
la doar zece paşi? Oare au stat lângă o masă aranjată cu cablul de telefon, cu
lampa ce stărâia, iar flacăra îi pâlpâia , şi ca perspectivă erau tranşeele din
piatră şi placaj, cu inscripţii făcute în creion chimic de eroii a căror cruci pe
morminte erau înjghebate din scândurile lăzilor pentru gloanţe, şi imaginea
gurilor căscânde ale şanţurilor distruse de împuşcături„.
Nu spun. N-ar înţelege. Mai bine spun cum am ajuns în
tabăra celor nemulţumiţi Şi asta ar explica situaţia mea de atunci, ar adeveri,
că împotriva tuturor aptitudinilor mele, nu din propria hotărâre, ci datorită
situaţiilor de aici am fost târât în curentul revoluţionarilor.
Am spus că la începutul lui noiembrie optsprezece (1918)
comandamentul batalionului meu, m-a trimis la Satu Mare, să organizez o
expoziţie pentru ajutorarea orfanilor şi văduvelor regimentului 12 de
honvezi. Aşa am fost silit să rămân acasă, chiar pe perioada când a izbucnit
revoluţia lui grof Kârolyi Mihâly8 3 • Comandantul gărzii în şedinţa de
comandament, a hotărât să organizez Garda Naţională şi să apăr oraşul, pe
u Gr6f Kârolyi Mihăly, preşedintele primei republici ungare din 1919
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se auzeau tot mai des şuierăturile gloanţelor provenite din
puştile soldaţilor unei armate deja destrămate . Am relatat cum am trecut sub
observaţie elementele periculoase şi cum am salvat ceea ce se mai putea
salva. Mai multe n-am spus. Nu mai aveam putere pentru mai multe.
Am putut spune numai cea ce toţi ştiu şi cunosc în oraşul
nostru. Nu mă puteam lăuda pentru faptele pentru care timp de douăzeci şi
doi de ani toată lumea mă lăuda pe faţă şi anume că eu am salvat atât oraşul
cât şi averea proprietarilor. Nu, asta n-o puteam spune. Mai bine am spus în
ce fel am ajuns în tabăra muncitorilor, ceea ce n-am negat niciodată, pentru
care nu m-am aşteptat niciodată la vreo mustrare - la pedeapsă cu atât mai
puţin ! Dacă în Belgia, Franţa, prim-ministrul poate fi socialist, atunci şi la
Satu Mare poate fi un profesor - membru de partid ! ... Rele nu am auzit
niciodată despre acest patid , în scrieri am citit numai de bine şi frumos. Şi
când printre muncitori - prin intermediul acestor idei - m-am învârtit mai
des, am văzut şi am constatat cât de aproape este sufletul acestor oameni de
sufletul lui Cristos. Ei nu s-ar fi ridicat în faţa regimentului cu ocazia
jurământului - ca episcopul. Ei n-ar fi îndemnat pe cei ce mergeau la război
"să omori" ! Dar şi ei au fost acolo unde am fost şi eu, şi ei şi-au mistuit
viaţa, şi ei au suspinat pentru ai lor aflaţi printre stâncile de la Doberdo, şi în
noroiul din Wolynia. Intorcându-se au vrut numai să construiască, nu să
dărâme, dar de această dată vroiau să construiască pentru ei şi nu pentru
aceia care i-au trimis în faţa puştilor ani de zile, ani grei, anevoioşi.
Aceşti oameni orice s-ar spune, nu au fost răzbunători !
Aceşti oameni erau buni şi disciplinaţi, deşi timp de patru ani au fost instruiţi
şi îndemnaţi la crimă [... ]
Vai, ce greu a fost redactarea legilor de la '48. ( 1848). Vai,
ce anevoioasă a fost eliberarea iobagilor ! Vai, ce greu a fost să legiferezi
"Egalitatea", şi vai de sute de mii de ori, ce greu este să vezi în celălalt omul
şi să-l recunoşti ca om ! ...
Cu voce tare însă am spus:
"Dacă ar fi să-mi asum vreo vină, ar fi poate aceea că atunci
când în Satu Mare, însărcinat de directoratul de aici cu funcţia de comisar al
poporului cu problemele de învăţământ şi culte , deci nu din însărcinarea
Gărzii Naţionale, am eliberat un ordin general, ca fiecare din cadrele
didactice să predea elevilor şi tinerilor în limba acestora. Acest ordin l-aş da
şi astăzi, pentru că simt că aşa este drept
şi rezonabil. Da, aşa este
rezonalbil, ca în orice condiţii să ne stimăm şi să ne cinstim reciproc limba,
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ca şi cum ar fi limba noastră. Până cand nu vom ajunge la acest adevăr, nu
ne putem gândi la pace în această albie a Europei de Apus şi Răsărit !"
" Iar dumneavoastră care aţi spus toate acestea într-o
maghiară impecabilă, spuneţi-mi vă rog, în ce limbă preferaţi să vorbiţi?" întrebă preşedintele.

pentru că aşa am fost întrebat. Dar, asta nu
înseamnă să nu mă consider ceea ce m-am născut; sau dumneavoastră în
locul meu a-ţi face altfel? Aţi renega pe aceia care v-au dat viaţă ? Sau
credeţi, că omul care a fost dus de soartă printre acei ce fac parte din altă
rasă, trebuie să-şi schimbe culoarea ? Dacă aş fi ajuns printre negrii, ar trebui
să mă vopsesc în negru, sau printre pieile roşii, în roşu ? Este adevărat că
aici în Europa sunt oameni care îşi vopsesc pielea în brun, albastru sau
negru. Şi toţi acei care se maimuţăresc în culori străine, se amăgesc. Cred
desigur - că în felul acesta completează lipsa naturii, fiind convinşi că astfel
sunt mai deosebiţi decât alţii. Nu este un păcat şi nu o consider lipsă de
modestie dacă spun, că această "schimbare la faţă" - este o înşelătorie. Se
înşală pe ei înşişi, deasemena şi pe alţii. Cu atât mai mare este înşelătoria, cu
cât cineva îşi ascunde într-o altă culoare eul şi sufletul, decât în ce s-a
"

Ungureşte,

născut!"

Preşedintele m-a oprit cu motivaţia să nu politizez ... "
Atmosfera începea să se întoarcă, parcă eu aş fi acuzatorul.
Cel cu frizura "ca o perie" începea să discute pe un ton mai paşnic şi tot mai
mult şi mai mult i se îmblânzea vocea. Mi se părea că simpatiza cu cauza
mea ...
" Vă rog să răspundeţi la cea de-a treia acuzaţie şi anume că
sunteţi "liber cugetător".
Nu aveam nici un chef să discut acestă problemă. "Da,
sunt", am spus şi aşteptam efectul. "Da, da se regăseşte şi aici pe liste,
degeaba aţi nega." "Da, sunt. Dar este un păcat ? Eu acolo n-am auzit nimic
rău. Despre liberii cugetători vorbesc lucruri rele numai cei neavizaţi şi
numai acolo unde aceştia există ? N-o luaţi în nume de rău şi nici ca o
aroganţă, dar aş aminti pe unii dintre cei renumiţi ca: Kossuth Lajos,
Kazinczy Ferenc, Martinovits, care au fost şi ei liberi cugetători ! Şi dacă tot
aveţi în mână şematismul, desigur trebuie să cunoaşteţi, că dintre prelaţii
sătmăreni, dintre magistraţii şi funcţionarii Oraşului, nu unul a fost şi este "
frate!" ... "
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se scuza : "Caz foarte grav." "Dar se poate face
recurs." "Ei cu toţii sunt de bună credinţă în cazul meu, dar sunt oameni cu
familie, serviciul, pâinea... "
Din nou pâinea ...
Imi dau seama de situaţia lor - spuneam - cunosc ce am
făcut şi pot să apreciez "păcatul". Iată, am spus tot şi aştept sentinţa. Din nou
accentuez că nu mă simt vinovat. Dacă totuşi mă vor condamna, aşa cum am
mai spus, nu voi face recurs, deoarece îl găsesc inutil. Crezul meu este:
Adevărul nu are recurs. Recurs se poate face numai pentru un lucru
contestat. Adevărul meu este de necontestat, dar poate fi condamnabil !
După masă la ora 5 am fost chemat pentru a mi se aduce la
cunoştinţă sentinţa. Ne-am despărţit amical ca vechi cunoştinţe.
Este un simţământ ciudat când omul este "interogat". Este
ceva asemănător cu clătitul rufelor spălate.
Dumnezeule, în cei douăzeci şi doi de ani care au trecut, de
câte şi de câte ori m-am gândit la toate cele prin câte am trecut în timpul
revoluţiei ! De câte ori am încercat să mă învinovăţesc şi să mă acuz. Să mă
acuz, nu să mă salvez sau să mă dezvinovăţesc ! Eram liber. Nu mă influenţa
nimic. Şi totuşi n-am ajuns niciodată la rezultatul după care ar trebui să mă
consider vinovat.
Nici nu-mi pot imagina care ar fi starea sufletească a unui
"adevărat " vinovat. Eventual asemănătoare cu aceluia care "nu este
vinovat", dar stă sub acuzare. La amândoi este prezentă tensiunea sufletească
pentru a-şi arăta cât mai plauzibil justificările. Mestecă bine fiecare cuvânt
pe care-l spune, de sute de ori se gândeşte la conexiunile logice ale
lucrurilor, situaţiilor şi în cele din urmă îşi vede firesc adevărul. Nu poate
crede altceva decât ceea ce gândeşte în cele din urmă: suspendarea.
Mă simţeam şi eu într-o stare · sufletească asemănătoare.
Eram convins că tot ce făcusem era bine. Am flicut totul bine în viaţă
deoarece am acţionat întotdeauna pentru alţii, fapt pentru care acum îmi
aştept sentinţa. Am flicut bine pentru că am spus totul sincer, deoarece nu
viaţa este aceea care închide porţile din când în când. Viaţa este o linie
dreaptă, care după concepţia oamenilor, bine sau rău trebuie parcursă ! Şi nu
de aici de la o distanţă de doi paşi de lângă acea masă se poate aprecia
performanţa unui suflet pe arena Vieţii ! Oh, nu. Este nevoie de o distanţă
mai mare, de o tribună mai înaltă şi poate de o altă "frizură", pentru ca
judecătorul să-mi poată aprecia performanţa.
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Când am intrat în camera în care înainte de masă a avut loc
"interogatoriul", preşedintele mă aştepta singur. Ne-am salutat ca vechi
cunoştinţe, după care s-a îndreptat imediat spre dulapul cu acte, pentru a-mi
citi sentinţa. Sentinţă despre care a constatat cu părere de rău că este de
condamnare, dar să-i permit s-o citească, să văd cât de "omenesc" a redactato. M-am aşezat fără să fiu invitat, pe vechiul meu loc, am cerut îngăduinţa să
aprind o ţigară, iar apoi am aşteptat citirea sentinţei.
După o scurtă introducere... acuwtul, adică eu... pe baza
mărturiilor depuse... mă găsesc inacceptabil pentru exercitarea muncii de
profesor, de a educa tineretul... fără drept de a primi orice pensie sau
despăgubire ... Astfel a trebuit să aducă sentinţa - se spunea în motivare, iar
la restul nici nu am mai fost atent...
Îi aud vocea, să fac recurs la sentinţă, el crede că voi fi
graţiat...

Întinde spre mine actul.
"Nu-l primesc şi nu fac nici un recurs - Mi-am luat pălăria,
să ies cât mai repede din această cameră de schingiuire. Preşedintele meu nu
a fost însă omul care să priceapă ce s-a petrecut în acea clipă în sufletul meu
"condamnat". Pe el îl interesa numai actul, susţinând sus şi tare că în acest
fel el nu poate să-mi închidă cazul, pentru că este neapărat nevoie de
semnătura condamnatului, pentru a dovedi preluarea actului de condamnare.
L-am liniştit că toate acestea sunt cunoscute de mine, dar cu toate acestea nu
semnez nimic.
Am pornit din nou să ies.
De data aceasta s-a ridicat şi m-a rugat agitat să-mi fie "milă
de el" şi să semnez de luare la cunoştinţă.
Aproape m-a apucat râsul. I-am privit capul blond, "frizura
sa ca o perie". Intr-adevăr mi-a fost milă de el, dar nu aşa cum îşi imagina ...
De două mii de ani au răsunat pe muntele pleşuv KurunHettin cuvintele : "... sunt fericiţi cei îndurători, căci şi lor li se va aduce
îndurare ... "
Om sunt şi eu ... Nu-mi trebuie !... Nici mie nu-mi trebuie
îndurare.„
Când scriu aceste rânduri au trecut deja două luni de când în
acea mică sală de procese m-au "legitimat".
Acum am primit înştiinţarea că:
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"In Cererea dumneavoastra de stabilire a pensiei .. .în urma hotărârii comisiei
competente a celor trei... nu a putut fi luat în considerare„.
Consilier ministerial."
S-a isprăvit „.
Satu Mare, 1941, decembrie 1084

VREMEA SACRIFICIILOR

Gestul meu modest, venit poate la vreme, a fost dat în
vileag. Nu am fost de vină că s-a întâmplat aşa, dar este adevărat că
sacrificiul meu lipsit de pretenţii, ar fi dorit să fie mai mult decât un simplu
cadou al recunoştinţei.
Mă grăbesc să mulţwnesc ziarului "Szamos" 85 , pentru
articolul de duminică, deorece mi-a dat posibilitatea de a-mi spune părerea.
Sunt recunoscător [„.] că am putut face cunoscut publicului atitudinea mea,
atât în interesul poporului meu, cât şi în interesul comun al popoarelor
noastre. Dar în recunoştinţa mea nu voi fi nici Iuda, nici Judecătorul
nimănui. Deasupra trufiei dureroase, riscând "popularitatea", privesc spre
viitorul destinului veşnic comun al popoarelor noastre. Dacă din când în
când îmi aplecam capul îngrijorat pe biroul meu, nu o făceam din dorinţa de
afirmare, ci dintr-un sentiment curat, atât faţă de poporul meu, cât şi faţă de
poporul maghiar.
Poate nu sunt eu cel competent. [„.] Sunt însă ardelean,
peste strămoşii căruia au trecut croncănind vulturii romani, pecenegii,
bulgarii, tătarii, apoi multă vreme turcii cu stindardele lor cu coadă de cal.
Sunt fiul Ardealului ai cărui strămoşi, asemenea zilelor de azi, împreună au
.suferit loviturile, revoltele, pustiirile politice - maghiarii la fel ca şi poporul
meu.
Pămîntul Ardealului este însângerat. Aici nu se cunoaşte
văicăreala, iar cinstea nu este drămuită după titluri şi ranguri. In schimb sunt
pecetluiţi dacă sunt buni sau nu„. Strămoşii mei au aparţinut celor buni şi cu
modestie, pe această moştenire îmi strig dreptatea. Destinul popoarelor este
Manuscris aflat la Direcpa JudeţeanA a Arhivelor Naponale Satu Mare, fondul Aurel Popp
din ianuarie 1944 al ziarului sAtmArean Szamos, negAsindu-se nu a putut fi consultat, drept
pentru care nu se cunoaşte "gestul" propriu-zis la care se referi Aurel Popp
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condus şi de împrejurări. Văzând ş1 apreciind corect aceste împrejurări,
profitând de ele, se formează un viitor mai bun. Poporul maghiar şi român
sunt demni de o apreciere şi sprijinire deosebită.
[ ... ] Am citit scrierea ţepoasă, dar totodată îngrijorată a lui
Illyes Gyula86 din "Magyar Csilag" şi cu inima fremătândă articolul lui
Szentimrei Jen687 , întitulată "Fii bun până la moarte", scrisă cu inima
deschisă.

Cunosc deci bunele intenţii a "celor buni" : dar cu toate
acestea poporul meu tace, de parcă nu am simţi deasupra capetelor noastre
mirosul de surcele arzânde. Ne stropesc în ochi mâlul râurilor Volga şi
Nipru. Noroiul îmbibat de sângele comun în lupte, este împroşcat spre noi...!
Iar ai mei, aici, cu capul băgat în nisip cred, fac tot ce trebuie, trimiţând
haine călduroase eroilor noştri, pentru a mai rezista o oră în plus ... Dar în
suflete ? Stă încremenită răceala, iar în inimi se întăreşte aversiunea, ca
piatra.
Sperând, dar şi cu multă îngrijorare îmi dau seama, ce va
provoca strigătul meu ... aici şi acum ! Şi totuşi ! Mă adresez vouă, oameni
buni ! Intindeţi o mână împăciuitoare, Voi, români, care trăiţi aici ! Voi, care
împreună cu maghiarii, timp de o mie de ani aţi suportat jugul: goţilor,
pecenegilor, bulgarilor, hunilor, tătarilor şi turcilor ... Şi voi maghiari,
întindeţi o mână împăciuitoare, în noua situaţie, cu faţa spre Soare, aducând
sacrificii în interesul păcii dintre noi, asemenea sacrificiilor aduse de
strămoşii noştri , în urma marilor bătălii purtate în comun.
Acesta este strigătul meu către poporul meu şi către
maghiari ... Către acei care-şi iubesc neamul ! Către cei care văd în viitor şi
nu se uită la fumul cărui foc de sacrificiu se înalţă azi spre cer, ci la soarta
mieilor din turmă.
Astăzi a ne întrece unul pe altul în plângeri şi reproşuri ar fi
asemenea concursului dintre cei ce stau să se înece. Să nu ne luptăm !
Dimpotrivă, să ne grăbim să ne prindem barca, întorcând-o din drum. Iar cei
mai puternici să-i salveze pe cei ce stau să se înece !
Ardeleni ! Români ! Vouă mă adresez în primul rând. Cine
mă înţelege, s-o facă în interesul poporului nostru şi nu în interesul său
personal ! Aduceţi sacrificiul vostru dar nu numai zeilor noştri străbuni, care
demult au fost acaparaţi de vulturul roman. Iar voi, maghiarii de acasă, nu
"

6

87

Illyes Gyula (1902 -1983), scriitor maghiar
Szentimrei Jeno, vezi nota 55
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sacrificii numai legendarului vostru cerb alb, ci în comun să se aducă
sacrificii CONVIEŢUIRII, sădit din plin de sacrificii dese în decursul celor
o mie de ani, depăşind piedicile. Numai Voi, cele două popoare, sunteţi
chemate să vă apreciaţi între voi, cu bună credinţă şi încredere reciprocă.
Aduceţi sacrificiul vostru, dând exemplu celorlalte popoare
şi judeţului nostru, aduceţi sacrificiul vostru strămoşilor noştri care au
însângerat drumul comun al viitorului; nu pentru a ne lupta, ci pentru Pacea
veşnică!

Aduceţi sacrificiul vostru pentru că Timpul ne
Timpul nu aşteaptă, el înaintează spre Viitorul neprevăzut... 88

cheamă,

16. I. 1944.

CÂTRE GHEORGHE FLORIAN 89 , Paris
Satu Mare (România) 14. II. 1948
DRAGUL ŞI BUNUL MEU COLEG!

Doar acum reuşesc să vă răspund atât la scrisoarea
din anul în curs, cât şi la cea primită încă anul trecut. De la început vă cer
iertare pentru întârziere. Greutăţile şi mizeria schimbă mult viaţa omului,
până şi în a răspunde prompt la scrisorile ce-mi sunt adresate ... Degeaba,
lumea este în transformare şi eu mă supun suferinţelor transformării. Mulţi
spun că ce e mult e mult, nu se mai poate suporta ! Tuturor le spun ce-mi
dictează mintea şi anume: "Ce ar spune oricine, dacă înainte de sorocul
naşterii l-ar fi tras din burta mamei ?" Deci, totul îşi are timpul său, contextul
său, faţă de care trebuie să ne supunem, oricât de greu ar fi să suportăm
întârzierea. Condiţiile de astăzi pe care le suportăm aşa de greu, sunt chiar
atât de necoapte ca şi acele embrioane care sunt silite să se nască înainte de
vreme. Trebuie să aşteptăm cu răbdare până când la toate le vine timpul !
"" Apelul artistului, făcut în ultimii ani ai celui de-al II-iea razboi mondial, în timpul Dictatului de la
Viena, constituie un adevărat "manifest" de împăciuire a naţionalităţilor , în special români şi maghiari.
Aurel Popp vorbind în numele poporului său, încearcă să se adreseze în primul rând intelectualităţii
ambelor popoare, demonstrând şi de această dată sentimentele sale democratice, sincere, ridicându-se
mereu împotriva oricăror manifestări naţionaliste, din oricare parte ar veni ele
9
• Gheorghe Florian (Floriăn Gyorgy) (1894 - ?) pictor, activează în cadrul Coloniei de pictură de la Baia
Mare, apoi se stabileşte la Paris, unde participă la câteva ediţii ale Salonului Oficial, Salonului de
Toamna, iar în 1926 deschide şi o expoziţie personală
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Intârzierea răspunsului meu are şi alte cauze: Nu am avut bani să-mi
expediez scrisorile, chiar şi acwn am dubii , pe când scriu această scrisoare
lungă , dacă voi mai avea bani s-o expediez. Deşi aceasta este situaţia, eu
totuşi m-am apucat de răspuns, deoarece şi prin acest mod vreau să vă
mulţumesc pentru amabilitate, că deşi n-am răspuns la prima scrisoare, totuşi
îmi scrieţi. Vă mulţumesc şi pentru copiile lucrărilor dwnneavoastră. Ar
trebui să vă scriu multe despre lucrări, dar pentru că i1u vă cunosc condiţiile,
nu pot scrie altceva decât bazându-mă pe imaginaţi:i mea. Am impresia că
lucraţi aşa, fiind silit de împrejurările de acolo, dar sufletul: vă este altfel !
Trebuie să fiţi altfel pentru că din scrisoare riu radiază acelaşi suflet ca din
lucrări. Acestea sunt făcute pentru cwnpărătorii parizieni şi oglindesc gustul
lor. Desigur, al acelor parizieni care vor să cwnpere astfel de lucrări ! Dar
ştiu bine - Parisul are şi un alt public, care într-adevăr slujeşte o artă de un
nivel mai înalt, indiferent că o face sau o cumpără, în acest fel sprijinind
dezvoltarea artei ! Am fost oarecum decepţionat, mai bine zis am avut o
"părere de rău" văzând copiile după lucrările dwnneavoastră. M-a cuprins
din nou o mare decepţie. Până acum credeam că aţi prins plugul de coame şi
v-aţi pus mai serios pe treabă. Presupun că după sacrificiile făcute pentru
artă, prin faptul că v-aţi părăsit căminul şi trăiţi demult printre străini,
profitaţi de toate posibilităţile de acolo (vai, cât de multe mai sunt ), pentru a
vă dezvolta talentul dat de Dumnezeu şi vă străduiţi să creaţi opere noi, mai
frumoase decât cei nechemaţi şi neserioşi ! Credeam că în acele împrejurări
care se pot întâlni acolo, vă veţi regăsi, vă veţi dezvolta personalitatea şi nu
veţi cădea pradă maimuţărerilor, slăbiciunea multor emigranţi şi artişti
autohtoni. Fără un caracter personal, artistul nu are nici o valoare, chiar dacă
ceea ce face denotă o mare pricepere ! Iată aceasta este tot ce am vrut să vă
aduc de ştire, legat de artă. S-o luaţi aşa cum trebuie, adică de la un om care
o viaţă întreagă a slujit acest ţel şi în mod conştient nu a deviat nicicând de la
acest scop şi intenţie ! Aceasta desigur nu vrea să fie o laudă de sine, doar
dorinţa de a pune în lumină, cât de mortal de serioasă este arta şi ce doreşte
artistul de la ACELA - care s-a hotărât să se ocupe de ARTĂ ! O
întreagă viaţă de om : o mare valoare ! Şi dacă eu, proprietarul unei vieţi
omeneşti, mi-am consacrat întreaga viaţă să slujesc"arta" atunci cât de
necinstit ar fi din partea mea s-o părăsesc mereu ? Dwnneavoastră puteţi citi
acolo în original ce spune Chateaubriand despre adevărurile artei, conform
căruia trebuie să iubeşti natura - ca o blasfemie -"imitând-o". Astfel spune
Chateaubriand: "Să ne ferim a crede că fantezia noastră este mai abundentă
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mai bogată decât natura ... ". Peisagiştii (după mine şi figurali ştii ) nu
iubesc îndeobşte natura şi nici n-o cunosc (după părerea mea nici figurali ştii
!) ... Afară, în ambianţa provinciei ar trebui să-şi ia primele lecţii ... Uneori
peisagistul ( după părerea mea şi figuraliştii !) asemenea poetului, în lipsa
unui studiu al naturii, schimbă forţat caracteristica peisajelor ( după părerea
mea şi figuraliştii !) ... Până şi noaptea îşi are culorile sale. Nu este destul să
pictezi luna palidă pentru a fi frumoasă ... Trebuie să faci şi nudul regiunii,
dacă dorim s-o reprezentăm cât mai fidel, cum am spune, să -i reliefăm
muşchii, _oasele şi formele. In artă studiile, copiile executate după copii, nu
vor înlocui niciodată lucrarea făcută după natură... Iată principiile mele
despre artă, deci vă rog foarte mult ca toate acestea să nu le luaţi ca
didacticisme, ca o dorinţă din partea mea de a face pe profesorul, ci ca un
patriotism de-al meu, cu care aş dori, chiar aş dori foarte mult, să-i fac să
vadă clar şi să-i înţeleagă pe toţi cei de-un soi cu mine !!
Imi este milă de dumneavoastră, pentru că v-a răpit "moda"
şi maimuţăreala altora ! Singura scuză - cu părere de rău fiind cea mai
valabilă dintre scuze - este situaţia dumneavoastră financiară. Din păcate
aceasta este ceea ce numim condiţie, pe care până şi medicii o consideră mai
importantă decât izbucnirea unei epidemii ! Savanţii institutului american de
biologie Camegie, cercetează de zeci de ani, cum să creeze condiţii de viaţă
mai frumoase şi mai bune omenirii , ajungând în mod unanim la concluzia
că mai important decât tratarea bolilor, este crearea unor condiţii optime
pentru încetarea cauzelor bolilor. Această teorie se poate aplica şi în cazul
artei ! Deoarece dacă am putea pune capăt "condiţiilor" vitrege, lipsei de
educaţie a publicului, mizeriei artiştilor, inculturii amândurora, atunci
desigur toate s-ar schimba în "artă" ...
Mă gândesc la toate acestea deoarece, repet, acolo există
atâtea ocazii bune şi frumoase pe care le-aţi neglijat, drept pentru care
trebuie să primiţi cu bună inimă atenţionările mele ... Sunteţi încă tânăr, mai
puteţi repara multe, iar "împrejurările" vă servesc din abundenţă scopurile ...
Drept exemplu, şi pentru nimic în lume nu doresc să scot în evidenţă
avantajele mele, dar aş vrea să vă relatez ca o consolare, împrejurările vieţii
mele, care cu nimic n-au fost mai bune şi mai frumoase decât ale
dumneavoastră.

La academie am fost mai cerşetor decât toţi. Am absolvit
medie predând copiilor de ţigani , iar ca recompensă pentru asta ,
primaşul lăutarilor cu "dirijorul" în frunte, m-au învăţat muzică. Acasă, când
şcoala
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eram elev, eu curăţam coteţul văcuţei ce ne dădea lapte şi al purcelului, ce ne
dădea untura şi tot eu le dădeam de mâncare. Chiar şi când eram de clasa
opta, tot eu aduceam apa de la fântâna aflată destul de departe, ca şi fânul,
pentru văcuţă, iar dacă vreunul dintre colegi mă ironiza - căci şi atunci
existau copii "de domni" - nu pregetam să-mi iau revanşa, acolo pe loc, cu
pumnii. La Budapesta mi-am putut da examenele numai aşa, că profesorii
mi-au adunat bani să-mi pot lua un rând de haine, deaorece nu aveam nici
măcar o cămaşă, iar din pantofi îmi ieşeau degetele. Profesorii mei nu doreau
ca cel mai bun elev de-al lor să se prezinte aşa în faţa comisiei de examinare.
Iar când am plecat la Paris pentru a studia, am lăsat acasă doi copii mici, nu
prea aveam bani să savurez viaţa de acolo. Studiam zi şi noapte, în orice
moment, când nu trebuia să descarc sau să încarc saci şi lăzi pe şalupele de
pe malul Senei. Am muncit ca un animal pentru că de leafa de învăţător pe
care o primeam acasă, avea nevoie familia. Dacă nu-mi era destul ziua,
lucram şi noaptea, iar din banii câştigaţi cumpăram vopsele şi pânze, iar
seara cina era caltaboşi cu ceapă puturoasă, până când mi s-a făcut rău ... Dar
chiar şi aşa am ajuns să fiu cel mai bun desenator din Paris şi luam premii cu
compoziţiile mele ...
Ei bine, aşa am pornit eu în viaţă, jertfindu-mi totul ... Apoi
am ajuns să am condiţii mai bune, cel puţin aşa credea lumea ! Aveam fraţi
bogaţi, care prin înşelăciune şi-au agonisit averile, de pe urma cărora, eu şi
băieţii mei n-am moştenit decât supărări şi amărăciune. Până când trăiau
trebuia să bravez în faţa lumii, că alături de fraţii mei bogaţi nici eu nu sunt
cerşetor, deşi eram ! Dar mi-ar fi fost ruşine să-i fie cuiva milă de mine, şi de
aceea nu m-am lăsat ! M-a costat bani mulţi, dar am suportat şi asta ! Chiar
şi faptul că familia ( cei doi fraţi bogaţi ), nu-mi suporta preocupările
artistice ! Deci a trebuit să lupt şi cu acest lucru ! Mi-au otrăvit întreaga
viaţă, şi dacă mă mai ajutau ici-colo, asta mă costa tablouri, pe care azi
moştenitorii lor le valorifică pentru sume mari, pe când de la mine nu
cumpără nici dracu lucrări „. Am fost revoluţionar şi mai sunt şi astăzi atât
în viaţă cât şi în artă ! Dar numai în conţinut şi intenţii morale. In toate caut
ştiinţa, fiind adeptul a ceea ce spunea unul dintre talentele excepţionale ale
revoluţiei franceze, Joseph Joubert, cel mai mare stilist al limbii franceze, şi
anume că " idealul său este perfecţionarea contiunuă " în domeniul poeziei,
fapt ce l-a împiedecat deseori să-şi termine operele „. Ei da, acesta este
destinul omului care doreşte să fie perfect. Destinul meu este aproape identic
cu cel a lui Joubert ... Foarte multe din lucrările mele rămân neterminate, iar
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dacă sănătatea

într-un ritm ca în această iarnă, atunci nu le
pot termina, păstrându-le în atelier ...
Chiar şi acum, abia de o săptămână m-am sculat din pat,
suferind de o gravă sciatică, cu care am zăcut toată iama, având dureri
groaznice ... [.. .].
Aş dori să vă scriu şi despre alte lucruri ce v-ar interesa, dar
din păcate de altele nu-mi amintesc, doar de nereuşita mea cu băimărenii,
cărora le-am lăsat scrisoarea dwnneavoastră încă de anul trecut şi - deşi au
promis - nici până astăzi nu mi-au returnat-o, sau să-mi fi răspuns referitor la
ceea ce s-au angajat, respectiv să vorbească cu primarul ... [... ]
Dacă mi se reface sănătatea, la primăvară aş ieşi la Baia
Sprie pentru a-mi reface sistemul nervos şi să mai şi zugrăvesc ceva. Dacă
îmi reuşeşte planul, nu ştiu. Totul depinde de cum şi ce pot vinde, nu
tablouri, ci ceea ce există în casă ...
Despre fratele dumneavoastră mai ·mic, demult nu mai ştiu
nimic. Se spune că în timpul cât am bolit a fost odată aici, nici nu a intrat pe
poartă, spunând doar că va reveni imediat. Ei, de atunci tot vine ... Mi-a
promis o căruţă de îngrăşământ pentru mica mea grădină, şi nici pe asta nu
mi-a adus-o. Deja este primăvară, aşa că n-aş mai putea-o folosi ... Am deja '
necazuri şi cu îngrăşământul nu numai cu arta ... S-o ia naiba întreaga viaţă
... Scrieţi-mi şi nu uitaţi pe acela care vă iubeşte şi vă îmbrăţişează cu
prietenie:
Popp Aurel
mi se

şubrezeşte
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LA MECENŢIU 90

3-7. N. 1954

Era un timp ticălos de rece, cu vânt „. Aşa era probabil şi
atunci când curuţii91 lui Râkoczi, în hainele lor zdrenţuite, scrâşnind din
dinţi, îşi aruncau armele - una peste alta - pe mormintele în care era
îngropată Lupta pentru Libertate„. 92 Trenul de la Satu Mare ne-a adus în
gara din Domăneşti, aflat în câmpia Moftinului. Ne aflăm pe marginea estică
a mlaştinii Ecedului, azi dispărută. Nu departe - spre sud - Careiul, mai în
depărtare, în stânga, comuna Ghenei, cu conturul turnurilor de biserici
tremurânde în razele slabe ale soarelui. In urma noastră Domăneştiul, iar în
faţă, satul strămutat Moftinul Mic ...
Stăm înţepeniţi de frig în faţa mormântului Libertăţii „. In
faţa obeliscului ce păstrează amintirea îndoliată a luptei pentru libertate.
1711-1954 !
Retrăim în câteva minute istoria de acum 243 de ani,
împreună cu Gellert Sandor 93 cu care venisem aici, ca apoi să pornim în
pelerinaj în lumea lui Ady Endre. Căruţaşul nostru se chema Szabo Gyula, şi
era bărbatul acelei Kovacs Katica94 care fusese ajutoarea mamei lui Ady
Endre în ultimii ei ani de tristă văduvie, tovarăşă de conversaţie, consolândo, îngrijind-o, până când dorul mistuitor n-a chemat-o la Budapesta să pună
flori pe mormântul celui mai iubit fiu al ei, Endre „.
Apoi, într-o duminică înorată de toamnă, în 28 noiembrie
193 7, soarta a făcut ca Maria neni să ajungă doar moartă în cimitirul de pe
bulevardul Kerepesi „. Mergând la biserică, i s-a făcut rău, însoţitorii ei
Foldessy Gyula, pastorul Vince cu soţia, pastorul Mozsay, au urcat-o repede
într-o trăsură, unde a şi murit „.
Mecenţiu, sat în judeţul Satu Mare, (azi poartă numele de Ady Endre), unde s-a născut marele poet. Din
1957 casa natală funcţiona ca şi casă memorială, iar satul a primit numele poetului. In 1977 cu ocazia
împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Ady, Muzeul Judetean Satu Mare a reorganizat acest obiectiv
într-o formă complexă, îmbogăţind-<> cu un bogat material documentar, piese de mobilier, etc.,
amenajând totodată întregul spaţiu aferent gospodăriei familiei Ady, aşezând un bust - opera sculptorului
Fekete J6zsef, devenind astfel un complex memorial. In realizarea casei mamoriale pictorul Aurel Popp a
avut o contribuţie deosebită
91
Vezi nota 21
92
Aurel Popp utilizează termenul de Szabadsagharc (din limba maghiară) adică Lupta pentru libertate
'll Gellm Săndor ( 1916-1988) poet maghiar din România
!>I Kovacs Katica, servitoarea familiei Ady
'IO
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Astfel a ajuns ca trăsura tragică din Buda, să devină barca
lui Caron, iar acea stradă din Buda, râul Styx, pentru sufletul celei mai bune
mame, Ady L6rincne 95 , Pâsztor Măria ...
La astfel de lucruri gândeam, şi vorbeam pe drum, în vântul
crunt de rece, ce ne înţepenea, hurducându-ne pe bulgării tari de pământ[ ... ]
spre direcţia Mecenţiu-Căuaş-Hotoan , respectiv de-a lungul Eriului ce
şerpuia în zig-zag. Căci, hei ! albia Eriului ce sporeşte apele Oceanului96 nu
este ca albia altor pârâuri sau râuri ! Terenul plin de denivelări, îi întrerupe
din când în când direcţia, astfel produce Eriul multe-multe băltoace, pe care
doar păsările de apă le observă ! Noi cei ce umblăm pe uscat, dacă pornim
de-a lungul unei băltoace, niciodată nu ştim pe unde şerpuieşte albia !...
Din hotarul Moftinului Mic nu se vede încă, dar deja din
părţile Sânmiclăuşului, până în comuna Girolt : tot mai des şi mai des se văd
reflectându-se oglinzile băltoacelor, atât mai aproape cât şi mai departe, de
parcă ar fi ochii Pământului, ce privesc către noi curioşi, cine suntem, ce
vrem? ...
Mai încolo de comuna Girolt, în partea dinspre Mecenţiu,
multe ochiuri de acest fel se holbează către noi. Vedem din ce în ce mai
multe sate, vedem pe case cuiburi de berze, din ce în ce în mai multe
băltoace cu păsări având picioare şi ciocuri lungi, ce strălucesc în câmpia de
un verde proaspăt ...
Soarele a apus demult, dar vântul usturător de rece ne mai
chinuie. Am lăsat mult în urmă comuna Girolt şi ne apropiem de scopul
călătoriei noastre. Aici în hotarul satului Mecenţiu la poalele dealurilor, în
colţul cel mai ascuns al acestei zone, parcă ne scufundăm şi mai tare în
pământ[ ... ]
Este un drum asemănător cu cel aflat în hotarele dintre
cârciuma Ziled şi Mecenţiu, Căuaş, drum ce duce către Cig şi Tăşnad - drum
de care nu mai există pe întreg teritoriu al fostei Monarhii austro-ungare ... !
Să umbli acolo pe timpul ploilor de toamnă sau primăvară, înseamnă atât
pentru om cât şi pentru animal o încercare, de parcă ai fi umblat mii de
kilometri, deşi el este doar de 5-6 kilometri lungime ... de 75 de ani
negăsindu-se nici o autoritate a Sălajului, să-l repare ... Spre norocul nostru
noi nu am mers pe acet drum ...

~s
\l(j

Ady LOrincne, mama poetului Ady Enc:lre
Referire la poezia lui Ady Endre, "J4z Ertol az Ocecinig" ( Dela Eriu la Ocean)
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Dar cum ne apropiem de Mecenţiu, tot aşa simţim din nou
că ne scufundăm şi mai mai tare în pământ ... Privind de aici, mai de jos,
turnul bisericii calvine din Tăşnad parcă îl vedem şi mai înalt, iar spre
dreapta, la un nivel cu noi, se văd turnurile din Căuaş. Caut cu privirea pusta,
numită Hetey, numită aşa după numele aceluia care a cerut să fie îngropat în
mijlocul ei, mormântul fiind împrejmuit de un gărduleţ - unde ne jucam de
copii ... Toate acestea s-au întâmplat acum 63-65 de ani ...
63-65 ! O distanţă respectabilă... Şi atunci sărbătoarea
paştelui fusese aşa devreme ca şi cea de-acum. Şi atunci era nevoie de ouă
pentru sărbătoare ca şi acum ... Dar atunci flăcăiaşi fiind, eram ca nişte
drăcuşori ... neastâmpăraţi , ca şi acest mânz al nostru, care chiar şi după
acest drum lung şi plin de gropi , mergea vesel pe lângă noi.
Acum 63-65 de ani, stăteam aşezaţi pe mormântul lui Hetey,
şi priveam mirajul strălucitor pe cerul dinspre Căuaş ... Acolo, străluceau în
faţa noastră turnurile marilor oraşe, imensele palate cu zidurile lor de apărare
... Acolo mijeau, tremurând în faţa ochilor noştri pe cerul însorit ...
ademenindu-ne sufletele de copii, iar noi credeam şi speram ... Eram ameţiţi
de propriile noastre închipuiri ... In cei 63-65 de ani ce s-au scurs, nici n-am
observat că aceste miraje ne-au purtat spre Apus, spre Sud şi mai departe
spre Nord, până la Moscova ...
Ne aflăm la primele case din satul lui Ady Endre. Pe dealul
din stânga, numit şi dealul Bence, stau casele construite de secui, care au
ajuns aici din Ciuc, mânaţi de setea de pământ, şi pe care Ady Lorinc i-a
iniţiat în regulile cultivării pământului din această zonă. [... ]
Alianţa lui Francisc Râkoczi cu regele Poloniei şi hanul
tătarilor nu reuşeşte. Tătarii întârzie, nici regele Poloniei nu a mişcat şi astfel
Francisc Răkoczi a fost silit să depună armele pe câmpia de la Moftin. După
depunerea armelor, cam la 7-8 ani dintr-o dată au apărut tătarii în valea
Oltului, intrând ca vântul în Ardeal, ajungând până la Mecenţiu. Acesta
avea atunci alt nume, probabil K6t6 [... ].
Numele satului Mecenţiu (Er-Mindszent) (96) s-a născut
după cum se spune în felul următor: In perioada invaziei · "hoardelor
turceşti", populaţia vechiului sat s-a refugiat în pădurile apropiate, de pe
dealul Bence. Biserica catolică exista deja (azi este incendiată), iar lângă ea
era şcoala maghiară de astăzi, care se presupune că în acea vreme funcţiona
ca şi mănăstire de călugăriţe, din care doar câteva aveau grijă de biserică.
Când populaţia refugiată ieşea din păduri pentru a merge la biserică spunea :
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"elmegyUnk a minszentekhez" , adică "megem la toţi sfinţii". De aici ar fi
denumirea de Ermindszent (adică, toţi sfinţii Eriului).
Suntem în sat. Tot mai des se înşiruie casele cu acoperişurile
lor de stuf şi gardurile din floarea soarelui. Pe homuri, cuiburi de berze . Dea lungul gardurilor, potecă din scânduri. Nu trecem prin faţa casei natale
incendiate, ci prin faţa bisericii incendiate, da ... Pe uliţe oameni puţini. Unii
ară, alţii seamănă, acasă au rămas doar bătrânii şi copii. Satul lui Ady Endre
are oameni foarte harnici, fapt ce mi-a bucurat sufletul, rămânând în
amintirile mele ca un sat luminos şi însorit, dar acum parcă s-ar fi
scufundat... [... ]
După o scurtă odihnă ne-am îndreptat spre casa natală
incendiată. Ne-a uluit tot ce am văzut ... Hohotul de plâns îmi îneca vocea
când l-am condus pe Gellert Sândor în casa arsă, în care s-a născut Ady
Endre.
Cu capurile aplecate am ieşit din cameră ... de parcă ne-ar fi
căzut ceva pe cap ... Pe toate le simţeam ca pe o imensă greutate. Parcă un
pumn de fier îmi strângea sufletul, ochii mi se scăldau în lacrimi... Mă
sufoca atmosfera apăsătoare ...
Am ieşit toţi trei : Gellert Sândor, Katica - tovarăşa fidelă a
lui Mari neni (mama poetului) şi eu. Stăteam în curtea acoperită de
funingine, în acea curte îngustă, unde am zburdat atâta, iar mai târziu ne-au
năpădit amintirile ... împreună cu Kuncz Aladâr, Szombati, Szabo şi în cele
din urmă cu Taberi Geza 97 • Câţi morţi, cât de multe amintiri ! ...
Trei case din chirpici au fost cauza incendiului, care aici a
ars amintirile multor ani. Amintirile casei natale, a grajdului din dosul ei,
precum şi a bucătăriei de vară ridicată în faţa grajdului. In primele două au
ars amintirile bătrânului Ady şi a celui tânăr, iar în ultirna amintirile lui Mari
neni ... Intre cele trei clădiri abia erau 5-6 m distanţă. Clădirile erau micuţe,
nici chiar casa natală nu era mai lungă de 12 m. Celelalte două arătau chiar
mai scurte [... ] Intr-o curte micuţă se gospodărea cel mai îndărătnic Ady
Lorincz98 , încă de pe atunci de când nu avea decât două văcuţe, cu care ara şi
mergea la pădure.

v7 Vezi nota 89
YK Kuncz Aladăr (1886 - 1931) scriitor maghiar; Szombati Szab6 Istvan (1887 - 1934) poet, Taberi Geza
(1890 - 1958) scriitor maghiar, cercetător al operei lui Ady cu care Aurel Popp duce o corespondenţă de
peste patru ani, pentru a realiza muzeul Ady la Mecenţiu
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Aceste cocioabe acoperite cu stuf parcă erau condamnate la
incendiu, atât de aproape erau una de alta. Aşa arse arătau ca şi acele vetre
făcute din crengi şi frunze uscate, la care oamenii prăjeau slănina, numai că
erau cu ceva mai mari ... Pereţii de chirpici erau susţinuţi doar de bârnele
podurilor şi de scândurile rămase, deoarece stâlpii s-au putrezit demult. Nici
pereţii bucătăriei de vară n-au rezistat răvăşelilor din timpul stingerii focului
şi s-au dărâmat în mare parte. Casa natală, sculele şi alte catrafuse, aşezate
în podul grajdului şi bucătăriei, precwn şi recolta au ars, ca şi nutreţul uscat
aflat lângă cuptorul din bucătăria de vară, de unde a pornit propriu-zis focul.
Dudul aflat între poarta dinspre uliţă şi uşa veche, era mutilat şi el,
ridicându-şi încremenit spre cer crengile groase, de parcă vântul rece l-ar
presăra cu blesteme, iar hornul a rămas numai în cărămidă, despuiat, de
parcă plângea şi acum după zilele sale trecute ...
Acoperişurile arse peste care se aflau coceni de porumb şi
paie, parcă înlocuiau giulgiul ... giulgiul ce acoperă amintirile tinerei familii
Ady ...
De departe întreaga casă incendiată arăta ca un altar păgân
acoperit de un linţoliu galben , sortită pieirii de moştenitorii săi infideli ....
Katica îmi spune şoptind :
S-a întîmplat anul trecut, în 30 octombrie, înainte de masă,
în jurul orei 11. La noi numai eu eram acasă, iar dincolo în casa nouă,
Dolosne cu copii. Eram în cameră când am auzit strigătul. Foc ! Foc !
Vecina de vizavi, Pataky Lajosne, striga văzând ea prima fumul ce ieşea
prin acoperişul bucătăriei de vară. Pe când am alergat în curte, cocenii de
lângă bucătărie luaseră foc şi aici în curtea noastră, iar în câteva clipe focul a
trecut pe acoperişul grajdului şi de acolo, pe partea dinspre grădină a casei
natale. Dolosne a ieşit, dar n-a putut împiedica focul ...
Vremea era uscată, fără vânt. Dar hornul cuptorului ce
trecea prin pod era găurit, iar nutreţul uscat era depozitat aproape de horn.
Dolosne făcea foc cu rămăşiţe de coceni şi de tot felul, ce scoteau flăcări
înalte. Astfel ajunseseră flăcările la nutreţul uscat, de aici la acoperişul din
stuf, apoi la cocenii de porwnb, la acoperişul grajdului şi mai departe la
acoperişul casei natale ...
Perceptorul Manu şi viceprimarul, au fost primii care au
sărit să împiedice focul. S-au urcat pe acoperişul casei s-o desfacă, ca în
felul acesta să împiedice extinderea, dar nu au reuşit nicicwn. Au lăsat totul,
au fugit la primărie după pompă şi să dea telefon la pompierii din Carei.
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Restul populaţiei din sat deja purta apa în diferite vase, dar nu au putut
împiedica focul. Pompa comunei nu funcţiona şi numai când sosiseră cu
pompa de la Sîncrai, numai atunci au reuşit cu chiu cu vai să potolească
focul. In câteva clipe au ars acoperişurile celor trei clădiri, printre care şi
casa în care s-a născut Ady Endre, precum şi casa de lângă ea.
Multe ne-a mai povestit Katica, în timp ce ne întorceam din
singura cameră rămasă din casa natală îndreptându-ne spre curte. Era după
masă târziu şi ne-am luat rămas bun cu promisiunea că duminică ne vom
întoarce „.
Am căutat preotul reformat, vechiul nostru însoţitor pentru a
ne conduce la mormântul lui Ady Lorinc şi pentru a ne relata şi el despre
împrejurările incendiului. Doream să ne facă cunoştinţă şi cu oamenii care
mai ştiau câte ceva despre viaţa lui Ady Lorinc. Căci în cele din urmă a ars
cuibul lui Ady Lorinc şi Păsztor Măria, casa fericirii lor de tinereţe „. Din
vorbă-n vorbă şi din amintiri în amintiri, înaintam pe drwnul ce ducea de la
casa Ady spre cimitir.
Din casa nouă-Ady - curia, priveşte spre noi fereastra
camerei lui Endre. Oglindirea ei parcă ar fi un crâmpei al privirii lui Ady,
care ne însoţeşte mai departe „. mai departe „.
Încă nu ajunsesem la cimitirul reformat, când pe drumul ce
duce la Sâncrai, observ crucea la care Ady Endre face referire când scrie
printre adânci chinuri sufleteşti, despre îndărătnicul său tată. Ii arăt lui
Gellert crucea şi el deja recită versurile [„.]
Preotul ne arată pe rând cimitirele, aşa cum le descria Ady
Endre. Şi suntem în faţa mormântului lui Ady L6rinc „. lângă mormânt se
ridică un stejar uriaş, ciuntit, la fel ca dudul de lângă casa natală „. Crengile
sale ciuntite şi negre, freamătă în vântul rece, asemenea lui Iov din Biblie, de
parcă
cu braţele ridicate spre cer ar glăsui, cu o voce răsunătoare şi
îndărătnică :
" Dumnezeu să mă judece cu balanţa adevărurilor sale,
privind capătul strădaniilor mele „." Adevărul unei vieţi nevinovate, cuvinte
tari şi pline de mândrie, dar astfel fusese Ady Lorinc !
S-a făcut seară târziu când am ajuns înapoi în sat. A rămas
din nou în singurătatea lui, mândrul stejar uriaş, ciuntit. Nu se odihnea
lângă el nici soţia sa fidelă, fiii l-au părăsit. Au fost retezaţi de pe
trunchiul destinului, fie în timpul vieţii sale, fie după moartea sa, până şi
cuibul său de tinereţe a fost mistuit de flăcări „. Hei, deşi în tinereţe venise la
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mândru, pe căruţa trasă de patru boi din Vîrşolţ aici la Mecenţiu, la
frumoasa Pasztor Măria ... !
Vântul bate tot mai tare, vuind, iar frigul îmi pătrunde prin
măruntaie. Numai în suflete simţim căldura pe care o purtam faţă de
caracterul vârtos al lui Ady Lârinc ... 99
Se făcuse noapte pe când am ajuns acasă.
Pe când am ajuns, locuinţa era bine încălzită cu coceni de
porumb. Sora mea ne aştepta cu o cină excepţională, iar pe când am
terminat de mâncat, ne-am mai şi încălzit bine. Făcându-ne siesta, am stat
îndelung de vorbă ... Despre multe, dar mai cu seamă despre ce am văzut şi
am auzit la casa arsă a lui Ady şi în cele din urmă despre treburile din ziua
următoare ...
Poetul Gellert Sandor avea sufletul fie plin de veselie, fie
că-şi depăna amintirile cu vocea frântă. Când am pornit de la Satu Mare,
sufletul său era plin de bucurie şi desfătare la gândul că va vedea satul lui
Ady Endre ... apoi - pe drum - suporta descurajat hurducăielile căruţei, şi
din cauza frigului îşi mai amintea, dând exemple despre frigul suportat la
cotul Don ului ... Acwn seara, cu un amestec de bucurie şi tristeţe îşi cernea
din suflet minunatele rime - recita ... Buna mea soră asculta cu evlavie, îi
făcea plăcere ca după atâta singurătate să simtă din nou că locuieşte în satul
poetului ...
Ii făcea plăcere să asculte cu ochii închişi cuvintele lui
Gellert Sandor, care parcă fâlfâiau în lumina lămpii ... De afară se auzeau
frânturile cântecelor de nuntă, orbecăitul nupţial al broaştelor, care de parcă
concurau cu sunetul rimelor... Poetul recita de parcă rimele ce răsunau îi
uşurau sufletul... astfel se făcea loc altor sentimente.
Obosit de cele văzute şi auzite, buimac, încercam să adorm,
dar multele decepţii îmi sfârâiau în minte, ca de altfel o serie de gânduri,
asemenea fierului înroşit scufundat în apă. Gânduri despre sentimentele mele
pline de evlavie datorită celor povestite de Katica, despre casa incendiată,
despre cele salvate, dar tratate ca şi fânul nimănui, despre obiectele sustrase
din curiel0°, despre camerele neângrijite ale bătrânului şi tânărului Ady,
despre curtea neglijată ... vai !. .. mă simţeam de parcă m-ar fi lovit ceva pe
neaşteptate.

1111

Ady LOrinc, tatăl poetului Ady Endre
Curia Ady, clădirea nouă, construită în vecinătatea casei natale

100
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Gardurile bătrâne ale gospodăriei lui Ady Lorinc, de parcă
erau după un cutremur care le-a aruncat ici-colo, crengile ciuntite ale dudului
de lângă casa natală căutau degeaba brazii de lângă curie ~ au fost tăiate, în
locul porţii frumos ornamentate, stătea o poartă cârpită din deşeuri de
scânduri, în locul straturilor de flori se ridicau buruienile şi gunoiul ...
Fântâna mică cu pompă lipsea, tăblia mesei de piatră spartă, stătea prăbuşită
pe pământ lângă piciorul mesei, de parcă plângea, celălalt picior de masă
cine ştie în care casă servea drept prag ... Această masă de piatră a fost adusă
de la Ciucea, fiind cadoul lui Csinszka 101 , dar aici şi-a găsit pieirea
Mă tot gândeam, frământându-mă, ce era de făcut ?
Ce anume trebuia de încercat pentru ca această situaţie în
care se aflau gospodăriile, fie cea veche, sau cea nouă, să înceteze ? Căci au
apărut dispoziţii legale încă înainte de incendiu, conform cărora astfel de
monumente trebuiau declarate de consiliile locale, înaintate secţiilor de
cultură, pentru ca ele la rândul lor să dea socoteală despre buna întreţinere a
unor astfel de clădiri şi obiective memoriale !
Ce s-a întâmplat aici în această direcţie ? Ceea ce am aflat era mult
prea puţin ... Astfel de dispoziţii au apărut în mai multe rânduri, încă din
1953, ele fiind valabile până şi astăzi!
Deci guvernul s-a îngrijit şi se îngrijeşte de salvarea
monumentelor. Şi conducătorii secţiilor de cultură au mai venit aici din când
în când, raportând desigur condiţiile încremenitoare de aici, cu atât mai mult
cu cât Ministerul culturii, după incendiu a repartizat 78.000 lei pentru
reparaţiile caselor. Desigur au fost aici şi specialişti, deorece pentru un
singur incediu oarecare nu se repartizează o astfel de sumă !?
Ce s-a întâmplat aici ? S-a întâmplat că satul, fără nici o
dragoste şi pietate faţă de Ady Endre, contrar dispoziţiilor, nu s-a îngrijit de
respectarea lor, doar a pustiit şi a ruinat...
Vai, de o mie de ori vai ! [ ... ]
Cuvintele sale aspre se adeveresc în casa natală arsă, în
obiectele pierdute ce-i păstrează memoria ... ! Nimănui nu-i este urgentă
păstrarea amintirilor gospodăriilor Ady, Ady Lorinc, Pâsztor Măria, Ady
Endre şi Lajos.
Nu le este urgent, au timp, deorece:
"Mi mindig mindenrol e/kesimk
"Mereu ajungem prea tîrziu
Faradt, szomoril a /epesunk
Ni-i pasul trist şi e pustiu
101
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Mi mindig mindenrol e/kesimk. .. " Mereu ajungem prea tîrziu"
(Ady Endre:"Cei ce ajung mereu tîrziu", traducere de Paul Drumaru)

Cu frunzele de dafini din laurii coroanelor de flori, depuse
în amintirea lui Ady Endre, s-a dresat gustul supei de cartofi, iar fundele
acestor coroane cine ştie în lada de zestre a cărei fete sau femeie se
mucegăiesc ... ? Da, avea dreptate, întotdeuna avea dreptate Ady Endre.
Astfel m-am frământat multă vreme, până mă cuprinse
somnul ...
Mica căsuţă din imediata apropiere a Eriului în care
poposisem, dormea în linişte, dormea tot satul. Era o mare tăcere, întreruptă
din când în când de orăcăitul broaştelor.
Afară era un frig ce te înţepenea, dar nu deranja cu nimic
nunta broaştelor ...
ln cele din urmă, după atâta frământare, în sfârşit mi-am
găsit liniştea în versurile lui Ady Endre din " Magyar jakobinus dala"
(Cântecul iacobinului maghiar):
"Când ne vom stringe laolaltă
"Mikor fogunk mar osszefogni ?
Mikor mondunk mar egy nagyot ?
Maghiari şi nemaghiari, dar fraţi ?
Când răsuna-va glasul nostru ?
Mi, elnyomottak, osszetortek,
Magyarok es nem magyarok ?... "
Al celor frînţi şi împilaţi ?"
(Traducere de Eugen Jebeleanu)
Da ! Aşa trebuie să procedez şi eu, astfel că situaţiile de azi
se vor termina, gospodăriile Ady vor avea o menire nouă, demnă de
memoria lui Ady Endre ...
De mâine începând voi folosi fiecare moment, să arăt o
imagine clară despre toate, acelora cărora se adresează poezia lui Ady Endre.
Mă voi adresa celor mici şi celor mari, dar şi acelora care se
încălzesc la flacăra Acestora, în primul rând celor care înipreună cu Ady
Endre vegheau focul, a cărui căldură o simţim azi cu toţii ! ...
Asta voi face, şi nu mă voi linişti până când din gospodăriile
şi clădirile - Ady, nu vom face noi "maghiari şi nemaghiari" locul de
pelerinaj, care pentru viitorul îndepărtat va păstra cu vrednicie amintirile
familiei Ady şi ale lui Ady Endre ... !
Am speranţa că împreună, cu puteri sporite, nu vom îngădui
să se adeverească profeţia Sa, care demult, cu multele sale adevăruri, s-a
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deja. Ea poate fi încă împiedicată, deoarece azi aceasta este sfânta
noastră datorie, nu numai faţă de noi, dar şi faţă de Popoarele noastre !
Ady Endre, nu ! Ţi se va ridica din nou casa natală !
Satul tău scufundat, te va primi din nou şi nu te va alunga
niciodată, niciodată ! Spiritul Tău va domina deasupra lor şi al satului tău.
Locurile de joacă din copilăria ta nu vor mai fi năpădite de bălării, ci de
flori, iar în curtea maturităţii tale zbuciumate, tineri şi bătrâni ce te admiră
maghiari şi nemaghiari, se vor întâlni ca împreună să vegheze focul, pe care
Tu l-ai aprins în inimi.
Şederea mea la Mecenţiu de această dată am folosit-o numai
pentru a face inventarul obiectelor ce aveau un caracter memorial, şi nu a
obiectelor lipsă înşirate de Katica, pentru a putea fi adunate pe parcurs.
De un mare ajutor mi-a fost Kovâcsne Szabo Katica, care cu
atâta grijă veghea asupra obiectelor, încât a scos din cotlonul cel mai ascuns
acea cutiuţă, în ce se păstra un pumn de pământ de pe mormântul lui Ady
Endre, trimisă părinţilor îndureraţi, care n-au putut fi prezenţi la
înmormântarea fiului lor , temuta lor mândrie „.
Katica păstrează şi acea eşarfă de logodnă, de Călata, pe
care Bonca Berta i-a dăruit-o lui Ady Endre de logodna lor, după tradiţie „.
cu multă dragoste, dar cu intenţia unui alt destin „. Eşarfa era uzată de Timp,
dar avea acea Putere enigmatică, care transformă obiectele în simbol,
culorile şi formele pălite cu timpul, frumos, în tăcere, parcă doreau să
adeverească realitatea „. Era găurită de uzură, trandafirii cândva roşii de la
bordură s-au decolorat, a rămas aproape fără culoare. Oare ce semnifică
aceste transformări? Timpul? Oare, semnifică doar Timpul şi nimic altceva?
Vai, schimbările sentimentelor cât de mult schimbă şi gândurile omului.
Imi amintesc de cuvintele pline de confidenţă spuse de
Katica, atunci când a pus la locul lor eşarfa şi cutiuţa cu pământul de pe
mormânt. Şoptind mi-a dezvăluit marele secret, deşi nu era nimeni în cameră
„. Când a venit acasă domnişorul de la Ciucea, de i-a cerut mâna
domnişoarei Boncza Berta, era foarte depresiv, zile întregi nu vorbea, numai
bea„.bea. Iar mama , Mari neni plângea, plângea„.li spusese lui Katica
marea veste şi motivul pentru care totul a devenit atât de trist în casa Ady.
De ce ai făcut asta, fiul meu? Era întrebarea mamei. Iar fiul, pe care-l temea
de toate, răspundea " pentru că astfel îmi pretindea mândria bărbătească"„.
Ei bine, aceasta era cauza pentru care plângea Mari neni „.
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, semnificaţia trandafirilor decoloraţi, sau este simbolul
a ceva ? Nu cercetez, deoarece cine cunoaşte Puterea care ne conduce
treburile şÎ viaţa, cine cunoaşte semnele prin care această Putere ni se arată ?
Văd în acea eşarfă de logodnă simbolul multor tristeţi , a multor dureri, şi
întâmplări care mai târziu s-au adeverit.
După moartea poetului, pomul doliului a crescut, încât a
umbrit ultimii ani de viaţă a celei mai bune mame. Pomul îşi trăgea seva
chiar din aceste întâmplări, făcând şi mai triste ultimele zile ale bătrânei.Din
acea căsnicie a încolţit veşnica tristeţe a celei mai bune Mame ...
Cele petrecute după moartea lui Ady Endre, au devenit
dovada întâmplărilor, despre care din "bun simţ" s-a scris şi s-a vorbit altfel,
ceea ce n-a fost altceva decât o muşamalizare a faptelor ... Realitatea fusese
ceea ce mi-a povestit Katica în şoaptă ... care explică totul ... totul ...
.
De munca ce-am depus dau socoteală celor ce trăiesc în
Republica Populară Română, bazându-mă pe ajutorul lor. Celor ce trăiesc în
Republica Populară Ungară, prin intermediul lui Dr. Făldessy Gyula, iar
primul lucru a fost să-i aduc la cunoştinţă şefului culturii din cadrul Sfatului
Popular Regional Baia Mare, cele constatate, solocitându-i totodată sprijinul
în a lua toate măsurile pentru împiedicarea pierderii obiectelor memoriale
Ady Endre.
Scopul meu final este acela de a salva de la pieire
gospodăriile Ady, fie de către Republica Ppulară Română, fie prin sacrificii
împreună cu Republica Populară Ungară, respectiv să se salveze ce mai
poate fi salvat. Aceasta nu se poate realiza altfel decât prin cumpărarea de
către Republica Populară Română a celor două case, cea incendiată şi cea
nouă, împreună cu holdele de pământ arabil ce-i aparţn, apoi să se renoveze
casele: după care să se înfiinţeze aici un muzeu. 102 • In casa nouă o cameră
poate fi destinată unui intendent, care şi-ar putea asigura traiul din produsele
pământului aparţinător caselor.
Există încăperi corespunzătoare şi pentru găzduirea unor
grupuri mai mici de scriitori sau elevi. Astfel îmi imaginez reamenajarea
gospodăriilor - ca un punct de pelerinaj literar la Mecenţiu , locul natal al
poetului, pe care l-aş numi " Loc de pietate culturală şi muzeul Ady Endre."
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Din anul 1977, în satul Ady Endre funcţionează Complexul memorial dedicat poetului, vechea casă
în 1957, fiind reamenajată de către Muzeul Judeţean Satu Mare, în felul acesta
împlinindu-se visul lui Aurel Popp
memorială, înfiinţată
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Cu timpul s-ar putea ridica o statuie în curtea casei natale,
iar în muzeu se pot aduna din sat, din ţară şi din regiune, scrierile, obiectele,
corespondenţa. Mă gândesc la scrisorile pe care le-a.schimbat cu Emil Isac şi
Octavian Goga, în interesul poporului maghiar şi român, apoi la
corespondenţa particulară şi unele obiecte date în păstrare colegiului
Wesselenyi din Zalău, precum la tot ce ar avea locul cel mai cuvenit în
muzeul ce ar urma să fie amenajat acolo unde s-a născut Ady Endre.
Cei 78.000 de lei viraţi deja, ar acoperi aproape acele
cheltuieli ce ar fi necesare pentru realizarea acestui proiect.
Ca intendent al viitorului muzeu aş angaja o persoană care
este conştientă de însemnătatea acestui loc de pelerinaj literar.
Anual - la o dată anume stabilită - ar trebui ţinută aici o
festivitate, ca o aducere aminte a personalităţii lui Ady Endre, pentru a
conştientiza în opinia publică viaţa plină de sacrificii a poetului „.
În acest sens, voi prezenta un Memorandum celor două
guverne, semnate de scriitori şi artişti, de către cei ce preţuiesc poezia lui
Ady Endre.
Szab6ne Kovacs Katica a dat deja o declaraţie prin care este
dispusă să vândă casa natală, primită în cadou ( de la mama poetului, n.t.)
precum şi obiectele aflate în proprietatea sa - în afara pământului arabil
necesar traiului ei şi al familiei sale. De asemenea tot o astfel de declaraţie
am cerut - prin intermediul lui Dr. Făldessy Gyula - şi de la văduva lui Ady
Lajos (fratele poetului, n.t.), iar când le voi primi şi pe acestea, ambele
declaraţii le voi anexa Memorandumului, pentru a susţine şi mai mult
realizarea proiectului.
Cu această primă ocazie solicit tuturor celor, care-mi aprobă
ideea dacă au cunoştinţă de orice obiect sau scriere memorialistică legată de
viaţa lui Ady Endre, să mă înştiinţeze printr-o carte poştală, ca ea să poată fi
cumpărată de secţia de cultură. Nu este un lucru pripit, deoarece obiectele se
uită repede, scrierile îşi pierd din însemnătate, mai ales în cazul acelora,
după cum am constatat şi în satul natal, care nu c.unosc valoarea lor literară
şi memorială; Ei şi astăzi au uitat totul ce ar putea reconstitui viaţa lui Ady
Endre pentru generaţiile viitoare. (Adresa: Satu Mare, str. Jdanov nr. 11)
Sacrificiul ce-l cere memoria lui Ady Endre, nu este mare,
dar, repet suntem în ultimul ceas de a salva obiectele memoriale, care deja
au început să fie uitate. La Salonta, la muzeul Arany Janos, am văzut cum sa păstrat numai un zid al casei natale, pentru că desigur restul nu s-a putut
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salva. La Mecenţiu, în satul natal a lui Ady Endre, au fost luate obiecte din
camera Lui şi a lui Ady Lărinc, chiar de către aceia care au fost păzitorii
acestora ... în casa nouă chiar în camera lui Ady Endre se preconizează
amenajarea unor birouri, de parcă în tot satul ar exista doar această încăpere,
destinat acestui înalt scop ... deşi casele Ady se află la marginea satului, deci
departe de restul satului !. .. Unde este aici buna intenţie, unde este evlavia,
unde este dragostea de care sufletul poetului era atât de dornic ... ?
Memoria lui Ady Endre trebuie salvată chiar de noi, care
trăim astăzi, care retrăim realitatea prezicerilor sale şi simţim avantajele lor.
Este îngropat în Republica Populară Ungară, unde există un loc de aducere
aminte. Şi noi cei din Republica Populară Română trebuie să creăm un astfel
de loc, chiar în satul său natal, unde mergând ca într-un pelerinaj, să ne
putem odihni sefletele, dacă ni se face dor de spiritul Lui ... Da, trebuie să ne
creăm locul de cinstire a memoriei Lui, pentru a ne putea dovedi în mod
demn preţuirea, recunoştinţa noastră faţă de ideile sale, dragostea noastră
veşnică, pe care şi-l dorea atât de mult sufletul său zbuciumat. Deoarece
(omisiunile din versuri sunt făcute de artist, n.t.):
"Akarom, hogy szeressenek.
Ma: btirkinel kiu5mb vagyok
Holnaputan: mas Jon taltin,
Ma en vagyok a legkU/Omb,
Nem varhatok, nem varhatok,
Akarom hogy szeressenek. "

"Eu vreau să mă iubiţi pe mine
Astăzi sînt eu cel fără seamăn
Poimîine poate vine altul
Azi eu sînt cel neasemuit
Nu pot să-aştept, nu pot să-aştept,
Eu vreau să mă iubiţi pe mine." 103

(Ady Endre: "Să mă vedeţi cu limpezime", traducere de Paul Drumaru)
"NU MAI VREAU SĂ PICTEZ BUJORI"

... Azi nu am nici un alt motiv sau scop de a mai pune
decât crezul că arta nu are menirea doar să facă plăcere,ci
şi de a educa ... Perioada de naştere a noii noastre lumi seamănă mult cu
perioada în care, cu mii de ani în urmă, au apărut germenii lumii clasice
greceşti... Atunci, exact ca şi astăzi, homo sapiens tindea către Raţiune,
asemenea lui homo de astăzi. Ca şi atunci, - provocând uimirea noastră - s-a
această problemă,

Manuscrisul se află în arhivele sătmărene, în fondul Aurel Popp, el fiind pe parcurs publicat
fragmentar în revista Muve/Jdes, nr.18-20, 1957
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ajuns la rezultate, prin aplicarea gradată a Raţiunii, aşa cwn şi în epoca
noastră Raţiunea - nu doar prin creaţiile ce satisfac
instinctul - ci prin
el, se poate spera obţinerea unei culturi mai ridicate decât cea a grecilor ... "
(Scrisoare adresată de Aurel Popp redacţiei "Korunk.") 104
"Nu mai vreau să pictez bujori"„. Sub acest titlu mi-am
descoperit un articol, gălbenit de vreme, pe care l-am sortit drept răspuns
unui prieten bun şi deosebit de talentat, mort deja, fiind singurul care putea
să ne înfrâneze exploziile noastre tinereşti.
Şi asta pentru că teribil ce mai puteam discuta în
contradictoriu, acolo, în palatul de pe bulevardul Andrâssy 71, sediul de
atunci al Şcolii de caligrafie şi desen, noi toţi cei ce ne-am adunat din
diferite părţi, ciufuliţi , dar iubitori de artă.
Despre ce a fost vorba în aceste dispute ?
Care a fost motivul pentru care, acum după 58-59 de ani am
simţit nevoia să aştern pe hârtie răspunsul meu atât de plin de sine ? In
realitate încă nici nu mi-a fost clar, ce este pictura„. Mândria înfocată,
crezul că noi vom mântui Lwnea, noi cei care am fost admişi din cei 120130 de tineri prezenţi la admitere, - era motivul pentru care sub orice formă
a trebuit să aduc la cunoştinţa Lumii că : " Nu mai vreu să pictez bujori„."
Dar oare de ce am exclus tocmai bujorii din operele mele ?
De ce ? Propriu zis nu fusese vorba numai de bujori ! Astfel etichetam toate
acele teme, pe care le consideram , cică, subiecte neserioase în creaţie.
Este adevărat, consideram o artă serioasă numai pe aceea,
care ne spunea ceva, ne educa „. Acestea erau marile noastre discuţii, care
nu mai aveau capăt.
Deoarece nu eram de acord nici pe departe unii cu alţii în
privinţa menirii şi sarcinilor artei, asemenea "celor mari" ne grupam după
opinii. Gruparea de care aparţineam eu, considera arta mortal de serioasă.
De grupa cealaltă aparţineau aceia pentru care totul era bine aşa cum era,
nu prea îi interesau temele sau metodele de învăţare. A treia grupare era
formată din aceia pentru care era mai important pantalonul bine călcat decât
orice altceva pe lwne„.
104 Iniţial

manuscrisul (aflat în arhivele sătmărene) este de amploare. In cazul de faţă traducerea a fost
fhcutll. după scrierea apărută în revista Korunk din noiembrie 1959, publicată de istoricul de artJ! Banner
Zoltân în cartea PoppAurel:Ez is elet volt... , Kolozsvăr,1977
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Cu o pregătire lacunară, dar cu o voinţă nespusă, voiam să
ne însuşim cât mai rapid totul. ln marea majoritate atunci auzisem pentru
prima oară de barbizonieni şi despre plenair-ism. Doar când fusesem anul
patru am văzut expoziţia retrospectivă Szinyei Merse Pâl105 , lucrările lui
Segatini 106, pictorul munţilor italo-elveţieni, care utiliza deja destul de
curajos verdele smarald şi albul curat de ţinober - dar pictorilor noştri
oficiali le era încă groază de culori şi aer.
Parcă aveau cataractă ce nu le permitea să vadă lumina şi
culorile, astfel că în şcoală trebuia să facem grundul în gri pentru portret sau
nud. Numai acela care a suferit în cei patru ani de pe unna metodelor de
învăţământ din acea vreme, poate înţelege de ce a trebuit apoi să lupţi zeci
de ani să te debarasezi de tehnica falsă sădită în tine.
În această atmosferă refulată, am umblat fără rost primii doi
ani, până când deodată am început să "gonim" după culori. Căutam ce ne
dictau reflexele, asemenea boscheţilor care se usucă, dornice de ploaie. Chiar
şi după atâţia ani simt emoţiile acestei impresii extraordinare. Profesorul
nostru Agghâzy Gyula - drept recompensă, deoarece am desenat corect
ultima figură - ne-a permis câtorva, să pictăm un portret de bărbat .
Cei aleşi făceau parte toţi din gruparea noastră (cei cu
aceeaşi opinie - n.t.). Numai că noi, vrăbiile Artei, nu prea aveam
instrumente. Săptămânal cumpăram pe credit hârtia şi cărbunele, iar din când
în când acuarelă, dar nu ne mai ajungea pentru culori în ulei. Nu puteam face
altceva decât, să împrumutăm strictul necesar şi astfel am aşteptat cu mari
emoţii ziua de luni.
Luni dimineaţa, fără să mai aşteptăm profesorul pentru a ne
corecta desenele, dir-dur, ne-am apucat să pictăm, gâfâind aproape de
plăcere, aplicam pe desenul improvizat culorile, care mai de care mai
minunate. Aplicam şi eu cu spor culorile împrumutate, de parcă aş fi fost
moştenitorul unui fabricant de culori.
Deodată apare bătrânul nostru profesor şi de parcă ar fi
bănuit ceva, se opreşte direct lângă mine. Îmi priveşte, capodopera, apoi
după o vreme destul de îndelungată zice:
"Spune, ce este asta ... ? Unde vezi dumneata aşa un roşu pe
pomeţi ?" Şi cu asta mi-a scos din mâinile tremurânde paleta şi pensula şi a
105 Szinyei Merse Păi ( 1845 - 1920) pictor, unul dintre cei mai remarcabili
maghiare din secolul al XIX-iea
106 Segantini,Giovanni ( 1858 - 1899) pictor italian
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repictat totul. Bâlbâind, în şoaptă mă justificam că de dimineţă modelul a
sosit foarte grăbit şi astfel i-a fost roşu obrazul. Bunul meu profesor, de
parcă nici nu mă auzea, când a terminat cu nimicirea tabloului meu, a trecut
la cel ce lucra lângă mine, şi corecta mai departe ... (Mult mai târziu am aflat
că acest om, să-i fie amintirea binecuvântată, a fost acela care m-a propus la
o bursă de studii în anul trei).
Mizeria ne deprima rar, dimpotrivă, ne făcea mai inventivi,
uneori sarcastici. Eram mai inventivi în a ne face bani pentru a trăi şi mai
sarcastici unul faţă de altul, mai cu semă dacă cineva dintre noi nu avea
destul simţ al umorului pentru a percepe situaţia în care se afla. In astfel de
cazuri îl certam până când se dădea bătut, dar eram atenţi cu toţii ca nu
cumva să rămână totuşi în afara unor surse de câştig ca: adresări de scrisori,
planuri de monumente funerare, figuraţie la teatre şi cine ar mai putea să
înşire din ce nu eram în stare să facem bani ... Din când în când mai stăteam
şi de model, atunci când vreun amic mai şoptea unui profesor cât de prost
stăm. Mai dădeam şi ore celor mai slabi ca noi, deci ne străduiam să facem
de toate pentru a putea plăti în data de întâi ale lunii lui baciu Fejes Pista
creditul din care cumpăram în luna anterioară, hârtie, cărbune, acuarele şi
desigur brioşa ce constituia micul nostru dejun. Dacă brioşa luată pe credit
de la baciu Pista era micul nostru dejun, în ceea ce priveşte cina, ea trăieşte
în amintirea mea ca un lux acoperit de nori negri.
O, viaţa noastră depăşea cu mult lumea boemă a lui Henri
Murger, ea fiind doar o imagine anemică , faţă de ceea ce era viaţa mizeră
a plăntuţelor de artişti.
Dar toate acestea ne-au călit şi mai mult sufletele, pecetluind
cu foc în eul nostru convingerea că artă se poate face numai într-un mod
mortal de serios - ceea ce a rămas valabil pe parcursul întregii noastre vieţi.
Numai astfel se poate înţelege de ce, alături de toate generaţiile, noi ne
prezentam foarte punctual la ore, iar în locul cinelor, de multe ori ne
apucam să cântăm cântece vesele şi chicotind, hoinăream pe străzi, de parcă
vroiam să scăpăm de greutatea unei cine copioase. Inaintam cu atâta
încredere şi ambiţie spre ţelul nostru, care devenea tot mai clar, încât uitam
de lipsuri, de foame şi de sete.
Pe parcursul discuţiilor noastre, ajunsesem la convingerea că
arta, pentru care suportam mizeria cu atâta rezistenţă, este ameninţată. La
început, când numeam "bujori" toate tablourile şi sculpturile care aveau un
subiect considerat de noi neesenţial, pericolul nu ni se părea atât de
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important şi nu a trebuit să treacă multă vreme, ca să vedem clar: cât de
mult a crescut mulţimea paraziţilor şi cu câtă uşurinţă, fără predici,
murdăresc
arta serioasă. Aceşti paraziţi 1ş1 executau cârpăcelile
marginalizând conştient conţinutul, numindu-şi lucrările făcute de mântuială,
drept secesioniste, pentru ca astfel să-şi cucerească recunoaşterea.
Aceste lucrări erau considerate de noi ca făcând parte din
categoria"bujori", chiar şi atunci când în mod oficial, autorii lor erau
premiaţi de Mucsarnok (Galeria de arte). "Astea sunt nişte bujori ... nu spun
nimic ... " , scoteam de pe ei până şi apa sfinţită ...
In bezna exploatării burghezo-moşiereşti, dornici de o viaţă
mai omenească, în sufletul exploataţilor s-a aprins flacăra, la fel ca în
amurg luminile opaiţelor din ferestrele cocioabelor acoperite de stuf. Toate
acestea erau observate mai bine de micul nostru grup, decât de acei care erau
concentraţi asupra meselor lor copioase. Noi mâncam mâncare caldă în cel
mai bun caz atunci când umblam la orele de pedagogie ale lui Peterfy
Sândor, de la care primeam pentru un colocviu luat drept recompensă, un
tichet de masă la cantina lui Hirsch din strada Dob. Ei bine, noi şi acolo am
învăţat multe ! Am învăţat de pildă că, în întreaga noastră viaţă să ne ardă în
suflete dorinţa de mai bine. Am învăţat că printre nenorociţii vieţii există
oameni excepţionali. Unii dintre ei şi-au deschis inimile în faţa mea şi în
astfel de cazuri aflam lucruri sfăşietoare despre cei săraci şi mizeria lor. De
multe ori ne şi ajutam între noi. Fie că ei ne împrumutau cu câte un tichet de
masă, fie noi, şi astfel ajungeam să ne apropiem unii de alţii, ajungeam să ne
cunoaştem vieţile, cauzele mizeriei în care existam ...
Aşa sporea şi se acumula în noi nevoia de a spune.
Când maestrul nostru de neuitat Szekely Bertalan, ne învăţa
compoz1ţta, îl ascultam în extaz. Era firesc, deoarece prin studierea şi
discutarea compoziţiilor, ne fortificam şi mai mult în crezul nostru, că tot ce
numeam noi până atunci "bujori" - aşa era într-adevăr!
Tot ce auzeam şi vedeam , conştientiza în noi menirea
sublimă a chemării noastre, îndreptându-ne în mod reflex, nealteraţi către
direcţia unde găseam creaţiile cele mai valoroase : compoziţia. Dorinţa
noastră cea mai mare era să pictăm compoziţii "plein air".
Cei care nu se străduiau spre o creaţie inteligibilă, vedeau în
pleinarism doar artă pentru artă şi apreciau în egală măsură temele mai
uşoare, ce necesitau cunoştinţe mai puţine ca şi cele pentru realizarea cărora
era nevoie de o pregătire temeinică, claritate şi multe cunoştinţe.
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Până şi
suprafaţa

fiind

ce

arta decorativă, numai atunci spune ceva, dacă
a fi decorată este compusă într-un mod bine gândit,

urmează

decorată raţional.

De asemenea şi expresivitatea cromatică necesită, ba chiar
pretinde raţionalitate. Ce fel de artă ar fi aceea care prin totala marginalizare
a raţionalului, ar tinde de pildă : spre utilizarea unui verde, ce ar detennina
pe o vacă sau un bou să muşte din iarba verde pictată ? Chiar şi această
culoare, acest verde derutant al ierbii, nu poate fi preparat fără raţionament.
Rezultatele obţinute în decursul dezvoltării artei nu
înseamnă că ne aflăm în posesia celor mai perfecte mijloace de expresie ale
picturii. Vor veni noi şi noi talente, care vor depăşi modalităţile de expresie,
crezute până atunci cât mai perfecte. Dar un lucru este sigur : geniile viitoare
vor transpune pe pânză culorile şi formele mai perfecţionate tot cu
raţionament şi nu lipsa lui.
LA CAPĂTUL UNEI VIEŢI .„ 107
Marţi,

22. III. 1960

Zilele lungi, sumbre, în care mereu eşti de neconsolat, s-au
sfărşit; doar de două-trei zile, mai devreme sau mai târziu, mijeşte o oarecare
rază de lumină, care deşi slabă, de un auriu tocit, reuşeşte să mai vrăjească
cu puţină seninătate Cerul şi Pământul ...
După zilele învăluite într - un voal gri, face plăcere atât
trupului cât şi sufletului un Univers mai senin. Cândva, când gândeam că
sfărşitul firesc al Vieţii este moartea,
aceasta neavând nici un efect
îngrijorător asupra conştiinţei mele încrezătoare, azi , pe zi ce trece simt că
acea încredere în sine, ce-mi dădea puteri, se evaporă aproape pentru
totdeauna, iar sufletul meu încăpăţânat, începe să fie dominat tot mai mult de
o serie de întrebări, dintre care cea mai înfricoşătoare şi cea mai importantă
este: ce va fi după aceea ?
Fiecare om normal, la 81 de ani, numai atunci poate fi
sentimental când are vreun motiv deosebit. Sentimental mă pot gândi la
viitorul nepoatei mele, la soarta fiilor, a soţiei, a mamei ... dar nimic nu
motivează sentimentalismul gândindu-mă la viitorul meu. Pentru că vai !
asta este doar egoism, amintindu-mi de văicăreala iubirii de sine ...

107

Manuscrisul după datare indică 1960, deci anul morţii artistului
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Numai Adevărul obţinut pe calea Raţiunii poate servi
omului consolare, concluzia după care, se consideră ca o părticică a
Universului şi conştient de aceasta, îşi găseşte liniştea, gândind că odată cu
încetarea vieţii trupeşti se întoarce în materia din care a luat fiinţă şi a
crescut, iar sufletul devine din nou parte a Marelui şi Atotputernicului Spirit,
singurul cunoscător al menirii fiecărui suflet în viaţa sa pământeană.
Miercuri, 23 III.
In această lună i-am însoţit pe ultimul lor drum pe doi
prieteni din tinereţe: Ferenc Ăgoston, care timp de peste 10 ani a fost
primarul oraşului Satu Mare, şi pe Bodnăr Karoly director şi inginer şef al
Societăţii de apărare împotriva inundaţiilor de pe malul drept al Someşului
şi malul stâng al Tisei, care în tinereţe a avut o mare contribuţie la drenarea
apelor mlaştinii Ecedului, pe o suprafaţă de 160-170 de holde. Ambii au fost
bărbaţi importanţi şi de excepţie pentru Satu Mare, caractere puritane,
drepte, cu o viaţă exemplară pentru cetăţenii oraşului. [... ].
Ne-am iubit, ne-am preţuit şi ne-am sprijinit - deşi ne
deosebea crezul, întotdeauna am luptat pentru scopuri de bună intenţie.
Privirea ce mi-o îndrept spre Ei, mi se înceţoşează, probabil
din cauza serii care se lasă ...
Joi, 24 III.
Din nou şi din nou mă gândesc la toate amintirile legate de
moartea cunoştinţelor mele, meditând la cei ce s-au mutat din viaţă. Ce-ar fi
cu noi oamenii, dacă moartea, nu ne-ar atenţiona din când în când şi nu ne-ar
lovi drept pedeapsă, pentru trufia şi prezumţia noastră ?
In aceste cazuri numai suferinţa este singura, care ne
înfrânează pornirile răutăcioase şi uneori chiar le pune capăt. Pentru că vai !
de sute de ori vai, dar trebuie să recunoaştem că suferinţele milenare şi
cultura câştigată prin muncă, nu sunt decât un smalţ, ce se depune arzând pe
suprafaţa sufletului nostru, la fel ca pe vasele de ceramică, sau pe porţelan,
topindu-se la cele 2-3 mii de grade, dar în cazul nostru mult mai profund.
Exemplul biblic a lui Cain şi Abel este valabil şi azi, neamul
mai slab trebuie să moară sub ciomegele celor mai puternici, cei care ieri
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erau
carne de tun,
mâine vor fi încărcături nucleare cu efecte
incomensurabile.
De atunci, pe altarul celor bogaţi se află cărbuni de 4-5
calorii, pe când pe cel al săracilor, vreascuri. De atunci, de când Cain l-a
lovit în ceafă pe Abel, furându-i imediat secretul focului, numai fumul celor
bogaţi urcă spre Cer ...
Oare fumul focului de sacrificiu al acelui Abel biblic, ce se
ridică spre Cer, nu semnifică-strigătul de vai al Spiritului celor oropsiţi ?
Imaginile Bibliei sunt atât de profunde şi plastice, încât nu este nevoie de
mare fantezie să ne închipuim fumul ca imaginea Spiritului ... 108 •
Vineri, 25 III.
Trăim

vremuri minunate. Din 1944, de la eliberare, cum
obişnuim să spunem, au trecut 15 ani, perioadă în care abia-abia trecuse zi să
nu mă gândesc la reala semnificaţie a cuvântului : eliberare, la etimologia
lui. Deseori în astfel de cazuri, mă gândesc şi la acele vremuri, când , aşa
numiţii marii bărba~, marii conducători de armate, conform minciunilor
necesare din vechile scrieri istorice, eliberau una peste alta omenirea,
popoarele, naţiunile şi fără să vreau, îmi vine în minte acea aforismă ironică
din jurnalul parizian a lui Ady Endre: "Napoleaon venea din Corsica, ca de
altfel şi cei mai frumoşi măgari de lux." Ce vroia să spună cu asta Ady Endre
? Despre el (Napoleon), geniul spiritului revoluţionar, celebru, faimos
criminal ? Oare prin aceasta vroia să-şi bată joc de unul din Cesarii omenirii,
care prin promisiuni de independenţă şi-a înşelat propriul popor, ducându-l
spre o insurgenţă fără ţel ?
In ceea ce priveşte măgarii de lux, şi despre asta se poate
spune câteva cuvinte. In acel şir interminabil de evenimente istorice
cunoscute, păşunile corsicane se împuţinează faţă de acele păşuni imense, pe
care alături de măgarii de lux, milioanele de măgari de muncă, calcă în
picioare florile câmpului, una dintre cele mai mari frumuseţi ale Naturii.
Şi totuşi, trebuie să ne împăcăm cu loviturile acelei Puteri
necunoscute, ale Sorţii, ale Fatalităţii, deoarece faţă de această herghelie
colosală nu există nici o pavăză.
Sâmbătă,
108

26 III.

Aurel Popp în acest caz face referire concretă la una din lucrlirile sale intitulată "Cain şi Abel"
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Ieri am trebăluit multă vreme în atelier, făcându-mi ordine
printre boarfele ce mi s-au adunat una peste alta de luni de zile. Tablouri,
mobile, lucrări neterminate, pentru că pe timp de iarnă nu am reuşit să-mi
încălzesc atelierul. In ultimii ani iernile mi le petreceam în dormitor, schiţele
mai mici mi le fac aici, dacă lumina este destulă pentru a lucra ...
Cunoscuţii de multe ori mă surprind cu întrebarea pe care
mi-o adresează şi anume, ce fac de arăt aşa de bine ? Deja nu mă surprind
întrebările deoarece, văd bine, ba chiar simt, că această întrebare nu exprimă
atât bucuria, cât mai mult curiozitatea de a afla când plec şi eu de pe acest
Pământ, şi nu mai incomodez pe nimeni cu observaţiile mele ironice.
Aceluia, căruia îi sunt suspect, îi răspund întotdeauna astfel : Nu vă miraţi că
arăt bine şi nici nu mă mai întrebaţi ce fac să arăt aşa. Imi conduc viaţa după
propria-mi "voinţă" şi aflaţi că fără acceptul meu nici nu pot muri ... Că doar
şi eu voi avea ceva de spus, când şi ce se va întâmpla cu mine? ... Nu odată
putem auzi că tatăl, mama, nu pot muri până când riu-şi văd copilul aflat
departe. Unei situaţii asemănătoare aparţine şi i se adaptează şi voinţa mea,
ca şi autosugestionarea subconştientă a părinţilor aflaţi în pragul morţii ...
... Nu dispunem de cunoaşterea totală nici a trupului nici a
sufletului nostru. Funcţionarea fizicului nostru este reglată de anume secreţii
de glande şi hormoni, dar această funcţionare o cunoaştem destul de puţin.
Necunoaşterea existenţei noastre fizice o mai suportăm cumva, dar
necunoaşterea sufletului ne conduce deseori de-a lungul Vieţii spre cele mai
grave greşeli.
lată cruda realitate ! Omul ca fiinţă socială îşi trăieşte viaţa
în comunităţi, triburi, popoare, naţiuni, dar este conştient şi simte de milenii
că se află în siguranţă numai atunci, când luptă cu succes împotriva
elementelor periculoase ale Naturii , de aceea trăieşte în comunitate, - totuşi,
încă de la episodul cu Cain şi Abel trăind astfel , nu au încredere unii întralţii, mocnind în fiecare om suspiciunea că semenul îi vrea pieirea ...

Duminică,

27 III.

Scriu puţin despre îndeletnicirile mele zilnice şi despre arta
mea. Voi fi sincer, deoarece în propriul tău jurnal nu se cade să nu seri Îll
https://biblioteca-digitala.ro

Aurel Popp

136

mod sincer despre toate acele evenimente şi gânduri, care toate la un loc
alcătuiesc viaţa unui om.
Trebuie să-ţi trăieşti viaţa pe pământ cu ochii deschişi, să nu
omitem nimic din ceea ce am învăţat ...
Blestemul meu, povara mea şi viaţa-mi stricată constă în
faptul că, am vrut şi vreau să apuc mult prea mult - şi un astfel de om, după
cum spune zicala : prinde puţin !
M-a bătut Natura cu aptitudini de mai multe feluri, cu care
am reuşit să creez pe ici pe colo, ceva mai bun decât alţii, dar eu, în loc să
mă fi străduit să-mi dezvolt aceste aptitudini, ca bogatul ce-şi pierde minţile,
mi-am irosit comorile, şi în locul lor am adunat pietriş.
Tânăr, încrezător, încredere ce-mi arde şi azi sufletul, am
păşit pe poteca ce duce spre Calvaria veşnică. Sunt oameni în care, încă de
la naştere, se aprinde acel opaiţ al voinţei şi dorinţei de sacrificiu. Dintre
aceştia făceau parte profeţii , martirii, creatorii de credinţă . .. (Să nu
înşele pe nimeni faptul, că amintesc toate acestea, legate de greşelile vieţii
mele, doarece ştiu bine că cu astfel de asemănări, nu voi putea provoca
aprecierea cititorilor de a mă considera şi pe mine ca pe un profet ... )
Luni, 28 III.
Deretic, aranjându-mi în atelier tot ce-mi pică în mână,
desene, scrieri şi între timp tot mă bate gândul : oare cât voi mai rezista, şi
dacă le las aici pe toate, cine şi cum le va purta de grijă ? Atelierul l-am
construit în 1935, din câştigul meu cinstit şi câte şi mai câte proiecte mi-au
prins în minte, stând în serile liniştite şi meditând asupra proiectelor făcute !
Viaţa mea de până acum a fost victimizată de capriciile
atâtor domnii, încât m-am obişnuit ca fiecare nouă domnie să-şi trimită la
mine prima oară soliile, persoanele angajate ale securităţii statului [.. .]. De
parcă eu aş fi fost şeful statului care-i acreditează în funcţie. Nu neg, mi-am
îndeplinit cu cinste vocaţia, chiar nu odată s-a întâmplat să-mi ducă cu căruţa
mulţimea de cărţi din bibliotecă , documente, cu care s-au autocadorisit,
văzând că eu, nu am nici cea mai mică dorinţă să-i cadorisesc pentru
oboseala lor ...
Deci, mă pregătesc pentru perioada de muncă, cu speranţa
că Puterea ce ne ţine în mână Destinul se va despăgubi pentru timpul pierdut
în iarnă ...
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Vremea este
Marţi,

favorabilă şi

Soarele produce minuni ...

29. III.

Am intrat azi la librărie, unde şefa magazinului, tovarăşa
W.sz. m-a primit cu o mare veste. Mi-a povestit că au discutat deseori de
mine cu tovarăşii F .J. şi L.P. legat de faptul că ar trebui să pictez o
compoziţie de dimensiuni mai mari. Mi-a mai spus că tovarăşul L. încă în
aceste zile va veni pe la mine, pentru a discuta această problemă a
compoziţiei [ ... ].
Munca mea de pregătire a atelierului a sporit astfel în
importanţă, iar vestea primită, fără să neg, mi-a căzut bine şi m-a electrizat.
Miercuri, 30 III.
N-a trebuit să aştept mult după vizita promisă. Tovarăşa
W.sz. m-a primit cu vestea că mâine va veni tovarăşul secretar regional şi
vom definitiva problema. Ei bine, tovarăşii F. şi L. s-au gândit la
imortalizarea unei scene a răscoalei ţărăneşti condusă de Horea Cloşca şi
Crişan. Aştept tare mult această vizită, sperând mult de la ea ...
Joi, 31.III.
Intâlnirea avusese loc. Tovarăşul secretar L. mi-a relatat
ideile sale şi ale lui F.J., adică să pictez o scenă mai importantă a răscoalei
lui Horea, Cloşca şi Crişan.[ ... ]. Apoi veni vorba despre monumentul ce
urma să se execute la casa natală Ady. M-am angajat s-o fac, promiţând că
voi trimite proiectul, o reprezentare simbolică a convieţuirii paşnice între
popoarele conlocuitoare. l-am rugat ca înainte de hotărârea mea definitivă,
proiectul să fie prezentat conducerii Uniunii Artiştilor Plastici, spre aprobare
[... ]. Demult nu m-am simţit atât de liniştit şi într-o atmosferă atât de
stimulatoare de muncă şi parcă mi se păreau de necrezut cuvintele de
asigurare şi promisiunile făcute, legate de cele două lucrări mari... Da,
aceasta este vocea ce nu deranjează liniştea creaţiei „.
Am reânviat, nu mai era nici urmă de acel sentiment de
descurajare latentă „. aşteptam cu nerăbdare desfilşurarea evenimentelor ...
Apreciez locul din atelier, să văd dacă voi încăpea cu lucrarea „. calculez,
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îmi bat capul cu problema procurării materialelor şi în fiecare jumătate de
oră îmi schimb programul de lucru ...
Aşa se întâmplă toată ziua, iar în visurile mele, fie că mă
văd la poalele ruinelor cetăţii, fie că mă imaginez pe schelele din faţa statuii
lui Ady, lucrând la figurile mai înalte de trei metri care o compun ...
Voinţa de a lucra, de a crea, de a vrea, nu are limite şi nu
există nici slăbiciune fizică atunci, când artistul crează ... Nu există oboseală,
doar simte , vede şi ştie un singur lucru în verva creaţiei : să facă în aşa fel
încât să se vadă ce i s-a prins în suflet ...
Vineri, I.IV:
O nouă surpriză. Mi s-a comunicat, că săptămâna viitoare,
luni, fix la ora 9 dimineaţa, mă va vizita tovarăşul L. şi delegatul
ministerului culturii, pentru a discuta detaliile.[ ... ]

Sâmbătă,

materiale

şi

2.IV.

Am bătut la maşină proiectul cheltuielilor, al
al preţurilor, precum şi al procesului de lucru.
Îngrijorarea, nervozitatea, mi-a trecut ...
Duminică,

cantităţii

de

3. IV.

Nimic nou, îmi pun lucrurile încoace

şi

încolo

şi aştept.

[.. .].

Luni 4.IV.
Ei, fix la ora nouă, n-au venit, doar în jurul Orei unu, poate
era după masă pe la ora 2, deoarece când au plecat, fiind chemat de ai mei la
masă, am făcut ochii mari, că trecuse deja de ora cinci !
Dar a meritat, deoarece am discutat în amănunţime toate
problemele legate de pictură şi statuie. Am arătat că aş dori să redau tragerea
pe roată a lui Horea şi Cloşca, deoarece cred şi sunt convins că acest
sacrificiu fusese momentul care poate evoca cel mai bine semnificaţia
revoluţionară şi tragismul acestui eveniment. Luptele purtate, precum şi
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conflictele cu stăpânii înrobitori maghiari, ce evocă în sufletul şi mintea
privitorului ? Crime, iar acestea nu cred că ar glorifica amintirea marilor
ţărani-revoluţionari .. . Delegatul ministerului ar fi dorit ca această
compoziţie să reprezinte o scenă victorioasă de luptă. Scenă de luptă, pe
când noi, propovăduim în permanenţă pacea, hărnicia şi viaţa paşnică a
popoarelor conlocuitoare ? - spusesem pe un ton destul de pornit.[ ... ]. Am
încheiat discuţia noastră cu promisiunea că, într-un răstimp cât mai scurt, voi
trimite documentaţia, ce va cuprinde şi un calcul al materialelor necesare şi
al preţurilor acestora, iar tovarăşul L., secretarul raional, va reveni a doua zi,
pentru a discuta în detaliu călătoria mea de documentare şi stabilirea datei
pornirii. [ ... ].
Marţi,

5 IV.

Tovarăşul L. a venit punctual, înainte de masă, la ora 10. 1am relatat detaliile legate de călătoria mea de documentare, accentuându-i că
am nevoie de o maşină bună şi de un şofer serios. I-am semnalat că prima
oară vreau să parcurg prima parte a documentării, iar apoi după 10-14 zile să
ne întoarcem la Satu Mare; cam după două săptămâni să parcurg a doua
parte a drumului. Prima parte ar cuprinde : Oradea şi Clujul, apoi Turda,
Aiud, Alba Iulia ( de unde pentru puţină vreme aş pleca la Tîrgu Mureş
pentru un consult medical ) şi în cele din urmă probabil Sibiu, pentru a
cunoaşte şi desena obiectele aflate la muzeul Brukenthal.
A doua parte a documentării ar fi la : Oradea, Cluj, Turda şi
Aiud precum şi în acele locuri unde au avut loc evenimentele revoluţiei,
(108) şi în cele din urmă la Timişoara, unde aş vrea să cunosc obiectele
păstrate [ ... ]

Miercuri, 6 IV.
Prietenul meu G.V. adună cheltuielile, iar pe B.T.(109)
directorul muzeului, l-am rugat să ceară în scris muzeelor ce urmează a fi
văzute, o listă a obiectelor ce se mai păstrează legate de revoluţia ţărănească
(110) a lui Horea, Cloşca şi Crişan.
Joi - Vineri, 7-8 IV.
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Nimic nou. Pregătirile pentru drumul de documentare. sunt
în toi. Am rugat-o pe tovarăşa W.Sz. să-mi facă rost de o maşină, pentru un
drum până la Baia Mare, de la tovarăşul secretar L., ca să aflu ce a rezolvat
în problema pensiei mele. [ ... ]
M-a căutat inspectorul şcolar T. şi inspectorul regional
şcolar P., pentru a se interesa cine mă va însoţi în prima parte a drumului de
documentare plănuit. Le-am spus că mă va însoţi nepoata şi V.G. neavând
nevoie de altcineva decât de un şofer serios, ţinând seama şi de cheltuieli.
Au plecat promiţând că vor reveni cu 3-4 zile înainte de a porni, pentru a-mi
comunica ultimele dispoziţii ...

Duminică,

1O IV.

Nimic nou.
Marţi,

12 IV.

Mă gândesc, de ce se întâmplă mereu că înţelegerea mea
cu unul sau altul dintre tovarăşii mei, aproape întotdeauna se amână,
datorită faptului că, tovarăşul meu a înţeles greşit sau deloc, înţelegerea
noastră. Repet deci, ceea ce trebuia să priceapă în mod hotărât; după noua
noastră înţelegere, s-a desemnat o nouă dată, iar tovarăşul meu îşi aminteşte
totuşi de o alta, şi promite din nou, că mâine la ora nouă să mă duc din nou,
cică, să rezolvăm problema definitiv, drept pentru care desemnează un al
treilea termen definitiv ... Trebuie să existe vreun motiv care dă ocazia unor
astfel de greşeşeli, care produc atâta oboseală inutilă chiar şi celui mai de
încredere funcţionar.( 111)

făcută

•

•

•
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CRONOLOGIE

1879

Se naşte la 30 august, în comuna
azi jud. Satu Mare).

1882

Rămâne

1886-1892

Urmează

şcoala

Craidorolţ,

continuând-o în

orfan de tată
copilărie plină de griji.

împreună

primară

în

Căuaş

cu

încă

Căuaş,

oraşul

( atunci jud.

trei

fraţi,

Sălaj,

având o

apoi în comuna

Carei.

1892-1899

Urmează

liceul în oraşul Carei, unde îl cunoaşte pe
poetul Ady · Endre. Încă din aceşti ani dovedeşte un
remarcabil talent pentru desen, din această perioadă
datând primele sale încercări artistice.

1899-1903

Urmează

1903

După

1904

Îndeplineşte stagiul militar la Viena, perioadă în care

Şcoala superioară de desen şi caligrafie din
Budapesta trăind în condiţii grele. Paralel cu studiile
artistice, urmează şi un curs de educaţie fizică, obţinând
diploma de profesor.
La sîarşitul anului IV, împreună cu un grup de studenţi
participă la o călătorie de studii în nordul Italiei, vizitând
Ancona, Orvieto, Siena, Perugia, Assisi.

terminarea studiilor şi obţinerea diplomei de profesor,
se întoarce la Satu Mare, continuând să picteze. La
sfârşitul acestui an este încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar.

vizitează muzee şi frecventează cursurile
serale
ale
Academiei de artă din Viena.
În octombrie a acestui an este lăsat la vatră, dar datorită
condiţiilor materiale grele este silit să accepte un post de
profesor suplinitor la Huedin.
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1905-1906

Este desenator tehnic la Satu Mare.
Primeşte numirea de profesor suplinitor de desen la actualul
colegiu " Mihai Eminescu" din Satu Mare.

1907

La 30 aprilie, este numit profesor plin la gimnaziul
"M.Eminescu" din Satu Mare.
Se căsătoreşte la 1O noiembrie cu Madzsar Iren, învăţăteare,
cu care are trei băieţi.
Expune pentru prima oară la expoziţia de toamnă de la
Galeria de artă (Miicsamok) şi Salonul Oficial (Nemzeti
·
Szalon) din Budapesta, comentariile din presă
consemnând laudativ debutul pictorului sătmărean.

1908-1909

Publică

la Satu Mare broşura: „Despre situaţia actuală
artistică şi de artizanat a oraşului nostru (Modalitate de
transformare a situaţiei actuale) ", [ Varosunk }elen
muveszeti es muipari allapotarol (Modozat a }elen allapot
megvaltoztattisara) ], în care pledează pentru o restructurare
a învăţământului artistic, necesitatea înfiinţării unor cursuri
de artă plastică şi artizanat, întocmind cu alţi profesori chiar
un regulament de funcţionare şi un plan de studiu a acestor
cursuri, având convingerea că prin acestea nu numai că vor
descoperi noi talente, dar după spusele sale „ .. . imaginea
colectivă se transformă prin practica frumosului."
Din această perioadă datează sculptura Cusătoreasa şi
numeroase desene în creion şi cărbune ca de exemplu
Autoportret, Mama cu copilul, Proletarul.

1910

Execută schiţe

1911-1913

Ministerul Cultelor îi acordă un concediu plătit pentru anul
şcolar 1911112 şi astfel pleacă într-o călătorie de studii la
Paris. Aici se înscrie la Academia Julian, unde alături de
pictură studiază şi sculptura înscriindu-se la cursurile de
sculptură ale lui Landowski. De la Paris întreprinde mai·
multe călătorii la Londra, Bruxelles, Milnchen, Meissen,
Madrid, Amsterdam, unde vizitează numeroase muzee.

în minele de sare de la Slatina şi
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Reîntors în ţară vizitează din nou minele de sare de la
Coştiui, unde execută numeroase schiţe.
Lucrări: Centrul vechi la Satu Mare, Minerii, Natură
statică.

Beneficiază de o prelungire a bursei de studii, drept pentru
care se întoarce la Paris.

1913

În toamna acestui an deschide prima dar şi ultima
expoziţie personală la Satu Mare.

1914-1918

Este convocat sub arme în primul război mondial, cunoscând
ororile războiului atât pe frontul italian cât şi cel rusesc.
Execută un număr impresionant de studii şi schiţe, notând
direct imagini dramatice de neuitat. Aceste studii şi schiţe îi
vor servi mai târziu (1920-1935) drept terne pentru un întreg
ciclu de lucrări, cu un mesaj antimilitarist ca de pildă
:Atacul, Cine-l ştie, Noul Crist, Dacă omul vrea să
piară .•. , Pro patria, Păcat, păcat„.,Inmormântarea
siberiană, Atac cu gaze.

1919-1920

Întors la Satu Mare îl surprinde revoluţia, participând la
aceste mişcări, devenind comisar al poporului cu probleme
de învăţământ şi cultură pentru oraşul Satu Mare, membru al
Adunării pe ţară a Sfaturilor.
Devine preşedintele Sindicatului Profesorilor de desen din
Ungaria. Pentru implicarea sa în evenimentele revoluţionare,
este concediat din postul de profesor, iar mai târziu chiar
anchetat - fiind scos de sub anchetă la intervenţia lui
Octavian Goga.

1921

In februarie, din iniţiativa poetului Emil lsac şi al pictorilor
Thorrna Jânos şi Aurel Popp , are loc la Cluj primul Salon
de artă plastică transilvană, cunoscută sub numele de
Collegium Artificum Transilvanicorum, expoziţie la care
participă peste 80 de artişti. Aurel Popp expune 32 de
lucrări, impunându-se ca o puternică personalitate a
expoziţiei.
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1922

Colonia de pictură de la Baia Mare, înfiinţată de Holl6sy
Simon la 1896 îi trezeşte şi lui Aurel Popp curiozitatea,
astfel că îi găsim numele printre pictorii care activează aici.
Participă chiar la organizarea unei vizite a studenţilor de la
academiile de artă din Bucureşti, laşi şi Chişinău. Dar
datorită ·unor neânţelegeri cu conducerea coloniei, se
stabileşte cu atelierul la Baia Sprie, grupându-se în jurul său
(mai târziu, prin anii '3o) artişti ce reprezentau aripa de
avangardă a coloniei băimărene (numit ironic şi ,,micul Baia
Mare").
Este vizitat la Satu Mare de Nicolae Tonitza, cu care va avea
o corespondenţă de mai mulţi ani, din care reiese buna
prietenie ce-i va apropia pe cei doi artişti.
Datorită participării sale la acţiuni muncitoreşti, devenind un
adevărat exponent al acestora , i se anulează singura
comandă de stat (obţinută la intervenţia lui Octavian Goga),
compoziţie intitulată

1923-1927

"Moartea lui Decebal"

Înfiinţează la Satu Mare o întreprindere de ceramică şi
porţelanuri,

(DAC) sub forma unei societăţi pe acţiuni,
producând diferite obiecte de artă decorativă, statuete după
prototipuri executate atât de el cât si de sculptori valoroşi,
printre care timişoreanul Ferdinand Gallas. Din cauza unor
dificultăţi financiare s-a văzut obligat să o închidă.

1924

Se înscrie în Sindicatul artelor frumoase.
Prin depistările întreprinse pe teren în judeţul Satu Mare,
doreşte să contribuie la adunarea unui material valoros în
vederea înfiinţării unui muzeu etnografic. Este organizată o
expoziţie etnografică, iar paralel cu aceasta şi o expoziţie de
artă plastică la care participă şi artistul.
Execută lucrările:

Primul foc,

Şi strămoşii noştri

mea, etc.

1926

Participă

la Salonul Oficial din Bucureşti.
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Lucrări:Portretul

fiului meu, Balaurul,(1926) Pescarii

scot năvodul, etc.
1927

Îndeplineşte funcţia de director la societatea hidraulică "Ecsed" - din oraşul Carei.
Din această perioadă datează schiţele pe care le execută
pentru un viitor monument al Unirii, precum şi pentru
picturile murale de la Camera de Comerţ din Timişoara
(nerealizate).
Expune la Salonul Oficial.

1928-1943

Pictează mult, implicându-se în acelaşi timp în
numeroase acţiuni cu caracter obştesc şi social pentru
dezvoltarea oraşului Satu Mare.
Lucrări: Excluşii, Balaurul, (1930) Mama

1932

Din acest an până în 1943 în fiecare vară este prezent la
Baia Sprie, unde execută numeroase peisaje : Culesul
merelor (1935) Stradă din Baia Sprie (1938), Peisaj din
Baia Sprie (1939), La soare,Veranda în raze de soare,
etc. Tot acestei perioade îi aparţin lucrările:Căruţe în apă
(1936), Plopii (1937), Autoportret, (1937;1941)
Pianina roşie ( 1941 ), etc.

1933-1934

Este numit ca profesor suplinitor la Şcoala de arte si meserii
şi Şcoala de arte frumoase din Timişoara, post pe care în
decurs de şase luni este nevoit să-l părăsească.
Execută bustul lui V.Babeş si a lui I.G.Duca care este
dezvelit în 1934. Îşi construieşte un atelier la Satu Mare.

1935

Realizează

"Monumentul eroilor de la Lipova", care va fi
dezvelit în anul următor.

1936

Împreună cu pictorul băimărean Thorma Jânos, organizează
Congresul artiştilor plastici din Transilvania şi Banat , care
are loc la Baia Mare între 16 - 18 iunie.
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1938
. 1946

Proiectează

mausoleul Dr. Liiko Bela - medic chirurg,
fondatorul spitalului municipal din Satu Mare.
Începe să lucreze la un ciclu de lucrări, inspirate din
viaţa muncitorilor forestieri oşeni şi maramureşeni.

1948

Proiectează

1949

Participă

monumentul lui Nicolae

Bălcescu.

la expoziţia artiştilor plastici din Cluj

şi

Satu

Mare.

1950

Începe .o serie de compoziţii (rămase din păcate numai în
faza de studii şi schiţe) reprezentând personalităţi istorice ca
Doja, Horea, Cloşca şi Crişan, Avram Iancu, etc.

1954

Începe o corespondenţă deosebit de bogată ( pe parcursul
apropape a cinci ani) pentru restaurarea casei natale a
marelui poet maghiar Ady Endre, faţă de care are o
admiraţie deosebită.

Este preocupat de adunarea unor documente legate de viaţa
întregii familii Ady, dar mai cu seamă de cea a vieţii şi
activităţii poetului, contribuind la recuperarea obiectelor
casei (incendiată), face demersuri pentru obţinerea de
fonduri, proiectează chiar un monument al poetului, precum
şi un plan de înfiinţare şi funcţionare a unui muzeu dedicat
poetului, loc de"pelerinaj" după cum îl numeşte, pentru
iubitorii poeziei lui Ady Endre.

1955

Participă la expoziţia "Pentru pace", organizată la Muzeul
de Artă din Cluj.
Participă la expoziţia regională de artă plastică din Baia
Mare, precum şi la expoziţia internaţională de la Varşovia.

1956

Pentru realizarea unei mari compoziţii "Horea", întreprinde
o călătorie de documentare pe locurile desfăşurării
evenimentelor răscoalei.
Participă la expoziţia artiştilor plastici din Satu Mare.
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1957

Ca o recunoaştere a activităţii artistice, i se conferă titlul de
artist emerit.

1958-1959

Porneşte

într-o nouă călătorie de documentare pentru
"Horea", la Cluj, Turda, Alba-Iulia, Târgu

compoziţia
Mureş.

Proiectează

1959

un monument dedicat lui Mihai Eminescu.
Este preocupat tot mai des de gândul morţii, execută
numeroase desene cu titluri sugestive ca:" Sfârşitul lumii",
"Apocalips," "Când va arde lumea", "Cogito".

1960

Încetează din viaţă la 8 august.

1966

Muzeul regional din Baia Mare si Muzeul de istorie din
Satu Mare, organizează o amplă expoziţie retrospectivă
Aurel Popp

1968

La editura Meridiane din Bucureşti apare lucrarea
monografică despre Aurel Popp, scrisă de istoricii de
Raoul Şerban şi Banner Zoltân.

1969

Din acest an la Satu Mare

artă

funcţionează

expoziţie memorială dedicată

în cadrul muzeului o
pictorului sătmărean.

1975

Muzeul Judetean Satu Mare organizează o expoziţie de
desene Aurel Popp

1979

Muzeul Judetean Satu Mare, cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la naşterea pictorului, editează un catalog patrimonial
ce cuprinde lucrările aflate atât în colecţiile de stat cât şi
cele particulare.

1999

Cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naşterea artistului
Muzeul Judeţean Satu Mare îi dedică un ciclu de festivităţi
printre care : o mare expoziţie retrospectivă, însoţită de un
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catalog patrimonial, ce cuprinde moştenirea artistică a lui
Aurel Popp, păstrată în colecţia de artă a muzeului, un
simpozion dedicat vieţii şi activităţii pictorului, intitulat
,,Aurel Popp şi epoca sa."
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AUREL POPP - AUTOPORTRET

STUDII DE AUREL POPP EXECUTATE ÎN TIMPUL ANILOR DE LA ACADEMIA
JULIAN DIN PARIS
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TRANSPORTUL MUNIŢIEI - STUDIU DE FRONT ( 1916?)
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AUREL POPP ÎN

1920

COMITETUL DE ORGANIZARE-AEXPOZIŢIEI COLLEGIUM ARTIFICUM
TRANSILVANICORUM, CLUJ,

23.11.1921
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CATALOGUL EXPOZIŢIEI COLLEGIUM ARTIFICUM TRANSILVANICORUM,
CLUJ, 21 Il.1921
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CUVÂNT ÎNAINTE DE EMIL ISAC (TRADUS

îN PATRU LIMBI)
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AUREL POPP ÎN 1934

ZIFFER SANDOR, PORTRETUL PICTORULUI AUREL POPP, 1937
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AUREL POPP ÎN ATELIER CU LUCRAREA ECCE HOMO,
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IMAGINI CU ATELIERUL PICTORULUI DIN ANII '70
(STAREA DE PARAGINĂ SE PERPETUEAZĂ ŞI AZI)
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Aurel Popp

AUREL POPP ÎN GRĂDINA ATELIERULUI DIN SA TU MARE
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