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“In broşura mea întitulată „Rolul istoricului de 
artă român în Transilvania“ (Bucureşti, 1924 p. 9-11) 
am rezumat ca puncte principale ale activităţii ce ni-s6 
impune în momentul de față următoarele: 1. Inventa- 
rierea monumentelor de artă imobile. Pentru acest scop 
-esfe necesară revendicarea arhivei monumentelor ardelene 
dela Comisiunea Monumentelor istorice din Budapesta: 
2. Înventarierea monumentelor mobile de artă arde- 
leană, fie că se găsesc pe teritoriul Ardealului, ori în 
streinătate (în primul rând în Austria şi Ungaria). 
3, Prepararea lucrărilor peniru revendicarea comorilor 
de artă ardeleană aflătoare la muzeele din Viena şi 
Budapesta. 

Dacă recunoaştem, că chestiunea inventarierii este 
în strânsă legătură cu cea a revendicărilor, va trebui 
-să recunoaştem, că problema revendicărilor noastre 
artistice, este cea mai actuală și cea mai impor-. 
tantă în momentul de taţă pentru un istoric de artă 
român. Trebue să prindem acum momentul ca să re- 

- câştigăm ceeace am, pierdut în cursul veacurilor. Im- 
prejurările de azi şi tratatele de pace ne stau în ajutor, 

specialiştii şi diplomaţii noştri au cuvântul. A neglija 
o asemenea chestiune ar însemna o pierdere irepara- 
bilă pentru viitor. 

Ca istoric de artă ardelean şi fost delegat al gu- 
vernului în. chestiunea recuperării obiectelor prevă- 
zute în articolul 176 al Tratatului dela Trianon, îmi 
țin de datorie naţională a examina problema reven-



dicărilor artistice, a expune materialul de care di- 
spun cu scop de a servi prin modestele mele cercetări 
şi cunoștințe conducătorii noştri de stat în găsirea so-. 
luţiilor cari li-se impun. Regret, că din cauza mijloa- 
celor insuficiente (vina nu este a mea) am fost silit: 
să reduc extenziunea capitolelor din urmă şi să renunţ 
la 64 ilustraţii ce le-am adunat cu mare greutate, Am 
convingerea totuşi, că cei interesați vor profita de ma-- 
terialul ce-l prezint aici la un loc, iar cauza va avea: 
succesul dorit. 

Observ, că lucrarea de față s'a făcut din inițiativa: 
proprie, caracterul ei este neoficial şi personal, prin: 
urmare nu angajează prin nimic oficialitatea noasiră. 

Cluj, la 1 Iulie, 1925. | 

CORIOLAN PETRANU 

— a. .



CAP. 1. 

CONTRIBUȚIUNI PRIVITOARE LA ÎNSTRĂINA- REA ȘI DISTRUGEREA OBIECTELOR DE ARTĂ 
ALE TRANSILVANIEI



CAPITOLUL |. 

Contribuţiuni privitoare la înstrăinarea şi distru- 
gerea comorilor de artă ardeleană. 

Cu ocazia fondării Muzeului Asociaţiunii din Sibiiu 
s'a făcui constatarea, că cele mai valoroase obiecte de 

“artă şi de muzeu ale Transilvaniei au ajuns la Viena şi 

Budapesia!. Nici înainte, nici după aceea însă nu s'a 

pus problema: cum au ajuns ele acolo? Această pro- 

blemă a devenit aciuală peniru neamul şi statul nostru 

după desmembrarea imperiului ausiro-ungar, ea devine 

actuală mai ales azi, în ajunul unor convenliuni privi- 

toare la obiectele de artă ale Transilvaniei, cari se află 

în Austria şi Ungaria. Se crede, în general, că acesie 

comori au ajuns pe cale cu totul dreaptă la muzeele 

mari din Viena şi Budapesta, pe când nu este iocmai 

„aşa. In cele ce urmează se vor da câteva indicaţii, . 

câteva date concrete, din care rejese că în realitate 

Transilvania şi ţinulurile mărginaşe au fost despoiate de 

comorile lor. Aceste :date şi ele vor justilica dreptatea 

revendicărilor noastre artistice şi a pretențiilor noastre 

indiscutabile față cu Austria şi Ungaria. | 
Transilvania a fost considerată din timpurile cele 

mai vechi ca patria aurului și a comorilor. In trecut ca 
şi azi, aici s'a produs incomparabil mai mult aur decât 

“în alte ţări. Dacă luăm în considerare părerea specia- 
  

1 „Transilvania“, 1905.



liştilor!, că Ardealul produce anual trei mii kg. aur, 
adecă mai mult decât toate celelalte ţeri din Europa în 
afară de Rusia, apoi faptul că s'ar putea exploata pe 
an de şase ori mai mult aur şi argini,. ne vom putea 
forma o părere aproximativă, deşi unilaterală, despre 
bogăţia provinciei noastre. Si. Bernard 2 numește Ardea- 
lul deadreptul „țara aurului“; Benk5? ne relatează, că 
la Abrud un ţăran a găsii un bulgăre de aur în valoare 
de 1600 de galbeni. In 15941 sa găsit un bulgăre de 
aur în formă de coif în valoare -de 800 galbeni“. La 
muzeele de istoria naturală din Viena şi Graz cei mâi 
numeroşi şi mari bulgări de aur suni din Transilvania5. 
In afară de legende păsirate în popor, există şi păreri 
emise de specialişti, că Dariu din cauza minelor de aur 
din Ardealul de azi ar fi început răsboiul cu Sciţii î, că 
Grecii din cauza aurului au. susținut legături comerciale 
cu provincia noastră $, iar Romanii atraşi de aurul Da- 
ciei ar fi ocupat acest pământ?. Pentru noi este indi- 
ferent dacă aceste păreri sunt : acceptabile ori nu; în 
tot cazul ele dovedesc - indirect bogăţia în aur a Tran-.. 
silvaniei. i e 

Nu numai bogăția în aur, dar şi bogăţia artistică 
a Transilvaniei este lăudată. Aria preistorică în puline 
țări a lăsat urme alât de numeroase pe un feritoriu re- 
  

1 Această informaţie o datoresc d-lui V. Stanciu, profesor de mineralo- 
gie a Universităţii din Cluj. 

* De consideratione, liber IV. 

> Benk5, în „Zransilvania“, Viena (fără an), p. 95. 
+ Ibid,, p. 92. | 
* Miksa, Magyar tărlenelmi emlekek kiilfâldân, Cluj, 1868, p. 21. 
* Ibid... 

"3 Kropf, Darius kirdly Erdelyben, în „Szăzadok“ 1899 şi în „Classical 
Revue“, 1897; N. Togan, Comoara regelui dac Decebal, în „Transilvania“, 1898. 

" Mărki, Arad vârmegye tărtenete, Arad, 1892, p. 19. ” 
* Teglâs G., Ddcia 6skori aranybânyăszalânak forgalmi &sszehătletesei | 

în „FGldrajzikăziemenyek“ 1892, Il şi urm. 
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lativ mic ca aici. Epoca neolitică şi a bronzului în acea- 
stă provincie au dat dovezi de o desvoltată artă cu 
caracter local. După Hoernes, dintre toate ţările citră- 
egeice Banatul de azi merită premiul în ce priveşte ce: 
ramica din epoca bronzului!. Dacia nu a fost lipsită 
de comori de artă înainte de stăpânirea romană. O 
pârte a comorilor “regelui Decebal o vedem reprezen- 
tată într'un relief al columnei lui Traian din Roma ; ele 
constau din obiecte de artă industrială de o înaintată 
tehnică 2. Stăpânirea -romană a lăsat în Transilvania 
extraordinar de multe rămășițe culturale şi artistice, care 
deşi în majoritate reprezintă -o artă provincială, pentru 
noi ca urmaşi ai Romanilor au deosebită importanţă. 
Epoca. migrajiunii popoarelor în Transilvania şi Banat 
a lăsat monumente de aur şi argint unice, de valoare 
încomensurabilă, cum sunt tezaurele dela Sân-Nicolaul- 
mare, Şimleul Silvaniei, Cioara, Apahida. Secolele prime 
ale dominajiunii maghiare dacă au lăsat prea puţine 
urme artistice, ele devin mai numeroase după coloni- 
zarea Saşilor. Sub Ludovic-cel-Mare se începe o înflo- 
rire a aurăriei în jumătatea a doua a secolului XIV-lea, 
care a lăsat. opere de artă remarcabile, nu numai din 
punci de vedere al provinciei, ci şi dintr'unul mai ge- 
neral, de exemplu lucrările fraţilor Martin şi Gheorghe 
din Cluj (Klussenberch). Ludovic-cel- -Mare ridică comer- 
jul artei industriale ardelene prin aceea, că-i deschide în - 
1319 drum liber spre Occident şi Orient. Inflorirea ar- 
ielor industriale continuă în şcoala care urmează şi-şi 

- ajunge apogeul în secolele XVI—XVII. Agrafe, brâuri, 
cupe, ibricuri, cane, păhare, lavoare, farfurii şi bijuterii 
  

1 Hoernes, Urgeschiehte der bild. Kunst in Europa, Viena 1915, paginile 
302, 395. - 

* Teglâs G., Decebal dăk kirdly kincse, în „A Hunyadm. tărt, 6s reg. 
târs,, x. &vkânyve, Desa“, 1898, V. şi N: Togan, în „Transilvania“, 1898. 
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de aur şi argint s'au fabricat într'un număr şi cu o 
varietate exiraordinară; ele erau răspândite dela fami- 
liile princiare până în familiile burgheze, în catedrală, 
precum şi în bisericile dela ţară. La Cluj cunoaştem în 
două secole patru sute de giuvaergii, în Sibiiu, în zece 
ani, nouăzeci de giuvaergii!. In afară de aceste două 
centre, Braşovul, Sibiiul, Oradea, Sighişoara şi Alba-lulia 
au o viaţă arlistică înfloritoare. Bogăția în aurărie o 
putem constata și din numeroasele testamenie, foi de 
dotă, inventarii?. Gavril Beihlen avea de exemplu 450 

| de. păhare de aur şi alte metale, Mihail Apatiy a lăsat 
cincizeci de lăzi cu comori de artă industrială. Como- 

“rile ce le-a dus din Ardeal Castaldo au ocupat cincizeci 
de camioane?. Cauzele acestei înfloriri deosebite a artei 
industriale şi a aurăriei în special sunt multiple: în afară 
de bogăţia în meiale preţioase a provinciei, iscusința 
meşterilor sași, iubirea luxului dela principe până la 
burghez, bunăstarea şi dărnicia faimoasă a Ardelenilor, 
cauze practice, cum este recompensarea serviciilor aduse: 
prin cadouri, care formau o avere sigură în caz de: 
nevoie, uşor de transportat şi de topit pentru a bate 
monedă. Ca argument istoric se poate aduce separarea 
şi independenţa Ardealului, dela 1542 până la 1690, ca 
principat, dupăce mai înainte, prin „Uniunea“ dela 1437 
se întărise ideea separatismului. Separarea aceasta de: 
Ungaria a creat o vieaţă politică, intelectuală şi artistică 
ardeleană *, în care ca arlișii. concetățenii noştri saşi au 
avut partea principală. Din timpurile mai vechi șmalţul 
  

1 Radisics, Magyar mikincsek, III. p. 80. - 
„2 Torlenelmi târ, 1878, 1880, 1881.1835, 1887, 1888; V. Rolh, Geschichte 

d, deutschen Kunstgewerbes in Siebenbiirgen, Strasbourg, 1908, p. 69; .Szd- 
zadok, 1877, 1835 şi Koncz ]., Bethlen Gâbor fejed. vâgrendeleie, Târgul- 
Mureşului, 1878. 

"3 Szendrei, Erdely miikincsei, pp. 88—91. 
i *:Catalogue de IExposition Historique... de la Hongrie, Paris, 1900. 
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combinat cu filigrane este considerat câ „smalţ arde- 

lean“, întrebuințând numai motive vegetale. Deși în ul- 

timele decenii ale secolului trecut s'au adus dovezi, că 

acesla nu este. o invenţie a ariei ardelene, totuşi el for- 

mează o notă caracteristică a aurăriei ardelene şi a fost 

în Ardeal mai răspândit decât oriunde. . 

Este dureros a constată cât. de pulin sa păstrat 

până acuma în Ardeal din comorile de artă ale irecu- 

tului. Ceeace vedem azi în muzeele ardelene nu ne 

poate oferi decât o prea palidă icoană și în unele ca- 

zuri ne poate induce în eroare în privința bogăjiei artistice 

a trecutului. Cea mai mare parte a comorilor de artă 

găsite ori lucrate în Ardeal a fost distrusă ori înstrei- 

nată: In timpurile mai vechi chiar până în secolul. al: 

XIX-lea, nu a existat pietatea ce-o avem azi pentru mo- 

“numeniele de artă şi cele istorice. Comorile de metal 

prejios adeseori au fost sfărâmate şi topite pentru a fi 

transformate în monedă. Cea mai mare crimă a comis-o 

în privința aceasta Ferdinand al Austriei, care după de- 

zastrul dela Mohâcs a bătut monedă din o însemnată 

parte a tezaurului regal ungar dela Buda!, în care se 

găseau şi comori de origine ardeleană. Cele şaptezeci 

de nave încărcale cu tezaurul ungar, pe cari regina 

Maria le-a dus dela Buda, au fost spoliate în parte pe 

drum; două au fost scufundate ?. 

Ca instructiv exemplu al. devastării comorilor de 

artă ne serveşte soarta tezaurului catedralei din Alba- 

lulia. Tatarii şi Saşii au despoiat biserica de obiectele 
  

1 Siklâssy L., L, Miikincseink vândorilja Bâcsbe, Budapesta, 1949, p. 

66. — Această lucrare, precum şi a lui Miksa sunt unicele monografii; prima 

s'a scris în vederea lucrărilor Conferinţei păcii: drept aceea va fi consul- 

iată din caz în caz. Ceeace pare curios la Sikl6ssy este faptul, că el reclamă 

pentru Ungaria și obiectele ardelene şi chiar şi cele româneşti din Ardeal.— 

V. şi V. Roth: Op. cit. p. 60. 
-2 Siklossy, o. c., pp. 67—78. 
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sale preţioase în secolul 'al XIII-lea, Turcii în secolul al - XV-lea, protestanții în secolul “al XVI-lea, devastând al- tarele, sculpturile şi tablourile; trupele lui Gheorghe Râcz, ale lui Bethlen şi Moise Szekely, unite cu cele . turceşti, incendiul între 1600—1603, la 1658 iarăși Turcii. Soldaţii lui Răez au spoliat chiar şi mormintele princiare de bijuterii şi podoabe, aruncând osemintele. Multe obiecte de artă au căzul jerifă vremurilor nelini- ştile: Tatarilor, Turcilor, volniciilor princiare, inovaţiu- nilor reformajiei şi numeroaselor incendii mari. Asifel de incendii mari au fost, de exemplu, cele din 1556, 1570 la Sibiiu, în 1689 la Braşov, în 1438 la Sebeșul: Săsesc 2, Prin întroducerea reformaţiunii se îndepărtează aranjamentul bisericilor catolice, altarele, sculpturile, icoanele, cum s'a făcut de exemplu la Mediaş în 15452, Oraşul Oradea şi-a topit în 1609 peniru scopuri răsboi- nice cele patru statui de bronz celebre ale fraţilor Mar- tin şi Gheorghe din Klussenberch (Cluj) 4. Când Sigis- mund Bâthory a părăsit Ardealul, el a nimicit toate - "-obiectele ce nu le-a putut duce cu sine. Multe comori - de artă au dispărut şi prin obiceiul nobilimei şi burghe- zimei ardelene de a pune în mormânt bijuteriile defunc- iului. Aşa când fu îngropată la 1359 regina Isabela în Alba-Iulia, cancelarul Mihai] Csâky îi pune în sicriu sigilul şi coroana de argint aurită, cu pietre scumpe, lucrată la Braşov. Murind în 1648, la Braşov, Margit Schaeser, ea 'a fost îngropată în brocart de aur, pe brațe cu câte două rânduri de perle şi brățări de aur, decorată cu lanţ şi coroană virginală în afară de alte bijuterii cu . - 
  "1 Szendrei, o. c., p. 58, Magyarorszăg miiemlekei, |. pp. 51, 79, 80. * V. Roth, Geschichte d. deuischen Baukunst in Siebenbiirgen, Siras- bourg, 1905,-p. 113. 

- 
3 V. Roth, Siebenbiirgische Altăre, Strasbourg, 1916, p. 23. * Siklossy, o. c., p. 132, 140, - 
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pietre scumpe, care au fost aşezate lângă ea!. Multe: 
bijuterii au fost descoperite în cripta Sofiei Kendi în. 
Cetatea-de-baltă: brățări cu smalţ şi coliere, vre-o sută 

„de agrafe, cercei etc.? In 1786 împăratul losif al Il-lea- 
ordonă topirea comorilor de aur şi argint ale bisericilor: 
şi mănăstirilor, ceeace înseamnă o : mare pierdere din 
punctul de vedere al istoriei artelor ardelene ?. Cum vom. 
vedea mai la vale: multe obiecte de artă şi culturale au 
fost transportate de către Habsburgi la Viena. S'au pă-- 
strat însemnări că nu toate din acestea au ajuns la. 
Viena, ci au dispărut ori sau nimicit pe drum. Aşa cu: 
ocazia unui transport la Viena o corabie, în care se gă- 
seau obiecte antice din Ardeal, colecţionate de contele 
Ariosli +, sa scufundat în 1723 la Seghedin. Cu prilejul. 
unui alt transport din Banat, sa scufundat in Dunăre: 
în 1755 în apropierea Budei colecţia adunată de baronul 
Engelshofen ?. In timpul revoluţiei din 1848-49 au dispă- 
rut şi s'au distrus obiecte de artă.. Contele Kemâny & 
amintește la 1855 distrugerea colecţiei sale particulare- 
din Grind şi a colecţiei de muzcu dela liceul din Aiud, .. 
ceeace ne confirmă şi Kvâri?. a 

" leşirea: de pe teritorul provinciei şi înstreinarea co-.: 
morilor de artă ale Transilvaniei se începe de curând. 
şi sub diferite forme. Valori de interes artistic şi ştiin- 
jific în toideauna s'au descoperit la noi. Aceasta reese. 
dintr'un document dela 1229, în care se iau dispoziţii 

- în privința comorilor găsite: ele sunt, nu ale aflătorului. 
  

1 Szendrei O. c., pp. 80. 
: Ibid. 
3 Sikl6ssy, pp. 193-5. 

1 L. KOvâry, Erdely regisegei, Pesia, 1852, p. 13: 
* Griselini, Geschichte d. temesvărer Banats, |. 279 ; III. 2. 
* „Transilvania“, periodische Zeitschrift fiir Landeskunde, Sibiiu, 1855, 

pag. 99. . 
* Kâvâri, o. c., p. 14.



ci ale regelui Ungariei. Cum în vremea aceasta sediul 

regilor ungari era la Buda, reese că înstreinarea pentru 

noi se începe. Un libellus dela linea secolului al XV-lea 
din Laurenziana ne relatează că regele Mateiaş Corvi- 

nul a adus din Ardeal la Buda pietre romane cu în- 
scripții, dintre care învățatul Bart. Fontius a văzut trei 

pe malul Dunării în Buda ?. , 

Tezaurul regal din Buda a ajuns în posesiunea nu- 
meroaselor cadouri oferite de oraşele ardelene.. Cadou- 

rile acestea, dacă uneori erau benevole, erau și cerute 
ori forțate. Când judecătorul regal al Saşilor. din Sibiiu, 
Laurenţiu Hann, a. fost la Curtea lui Vladislav al II-lea 
din Buda din însărcinarea Consiliului, curtenii i-au dat 
să înţeleagă, că regele nu va refuza a primi cu ocazia 
audienței un vas de arginti în valoare de treizecişicinci 
mărci. Laurenţiu a adus la cunoştinţa celor de acasă 

şlirea cu observajia că şi lui lacob din Moşna i-s'a co- 

municai pentru Mediaș aceeași dorință a regelui şi că 
şi cei din Brașov și Bistriţa s'ar fi declarat gata a co- 
manda câte ceva pentru rege; In urmă Laurenţiu face 

observaţia: „Und unseres Herrn Gnod ist elwas pege- 

rund“ î. Concentrarea comorilor' la Buda în vremea. 

aceasta, când Ardealul era una cu Ungaria, apare na- 

turală, ea înseamnă însă azi pentru noi înstreinarea lor. 

Luxul regilor unguri şi dărnicia lor în afară era pro- 

verbială. Ludovic-cel-Mare, de exemplu, a edificat ca- 

pelele din Aachen şi Maria-Zell, înzestrându-le cu comori.. 

Dintre acestea o parte s'a păstrat până azi: aşa două 

blazoane de argint de o incontestabilă valoare artistică, 
  

1 Rr, |. Forster, A miiemlâhek vedelme, etc., Budapesta 1906, p. 5, în 
baza unui document publicat în Fejer, Codex Diplomaticus. 

? „Corpus Înscriplionum Latinarum“, Suplement vol. III. 

3 V. Roth, Geschichte des deuischen Kunsigewerbes in Siebenbiirgen, 
Sirasbourg, 1908, p. 62, bazându-se pe G. D. Teuisch, Geschichte der Sieben-- 

„ biirger Sachsen, ed. a 3-a, 1899, p. 159. 
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care sunt atribuite de învățații unguri artiştilor Marlin şi 

Gheorghe din Cluj!. Celebra statue a Sf. Gheorghe, 

executată de aceşti doi ardeleni, a ajuns după părerea 

unui învăţat ungur? ca şi un cadou al lui Ludovic-cel: 
Mare la Praga, unde de alicum se mai găsesc şase 

relicvarii? donate lui Carol al IV-lea de către regele, 

nobilii ori oraşele Ungariei. In 1528 deputaţiunea ora- 

- şului. Braşov a preziniat reginei în Praga cadouri, o 

cană de argint și covoare. Vremurile nelinişiite ale lui 

Ludovic al II-lea, hotărăsc concentrarea comorilor bise- 
riceşti şi întrebuințarea lor pentru scopuri răsboinice. 

Ludovic trimete comisari ca să adune vase de aur şi 

argint, bani, precum şi alte lucruri preţioase . Dela die- 

ceza Oradiei s'a cerut jumătate din comori. 
Cercetătorii viitori vor putea aduna 'mai multe date 

decât cele înşirate mai sus. Este invederat însă că Tran- 

silvania în vremea aceasia înainte de dezastrul dela 

Mohăcs nu avea tezaurul său, ci îmbogăţea prin como- 
rile ei tezaurul regal ungar din Buda. Unde este acest 

tezaur din Buda, în care întra în mod natural ceeace 

avea Ardealul mai preţios? După înfrângerea Ungariei 

dela 1526 din partea Turcilor, Regina Maria a Ungariei 

(sora împăratului Ferdinand al Austriei) pleacă din Buda 

cu şaptezeci de corăbii încărcate cu comori, 'ca și când 

tezaurul ar fi proprietatea sa particulară. Comorile au 

fost inventariate de delegaţii lui Ferdinand; o parte, 
care era din aur și argint, a fost topită, cealaltă îm- 

părțită între Ferdinand şi, Maria?. Astfel s'a înstreinat 
  

"1 Hampel, Gtoâsmiiveh Nagy Lajos korâbâl 6s az „erdâlyi dtvăs- iskola 

în „Archaeologiai rlesită“, 1888. 

2 E. Czak6, Kolosudri Mârton 6s Gyărey, Budapesta, 1904, p. 19. 

3 Roth, o. c., p. 218. 

1 Sikl6ssy, p. 58. 

> Ibid. p. 89. 
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tezaurul regal din Buda, la care a contribuit și Ardea: 
lul prin cota lui. . 

După dezastrul dela Mohâcs' şi ocuparea Budei de 
Turci - (1541), precum este cunoscut, Transilvania se 
separă de Ungaria. Descoperirile de comori au trebuii 
să fie la ordinea zilei, deoarece „Approbatae Constitu- 
iiones“, III, $ 54, din 1578 reclamă a treia parte a ie- 
zaurelor găsite pentru fisc. Unde au rătăcit acestea? 
Probabil au avut aceeași soartă ca şi celelalie, care, 
precum vom vedea, ajung la Viena. În 1541 iezaurul 
familiei Zâpolya ajunge în Ardeal, adus de către regina - 

“Isabela!. Acest tezaur a mai fost îmbogăţit în Ardeal 
prin cadouri, de exemplu al oraşului Bistriţa ?, în 1449: 
o cană mare de argini, o orgă mică, o altă cană şi 
linguri de argint. Tezaurul a ajuns în mâna rudelor po- 
lone, iar obiectele mai valoroase le-a câştigat împăratul 
Maximilian şi soția -sa. Inire acesiea era o cească de 
aur cu monede antice, scepirul ce l-a primit loan Si- 
gismund dela Sultan şi sabia donată acestuia de către 
Francisc al Franciei s, Călugărul Gheorghe Martinuzzi, 
căruia i-se atribue un rol în fundarea principatului ar- 
delean,' a avut asemenea un tezaur, prețuit la 300.000 
galbeni, în care se găseau cadouri ce primea un bărbat 

“de stat, vase de aur și argint, pietre scumpe, inele, 
obiecte de cristal, documente şi galbeni 4. Fratele Ghe- 
orghe a fost ucis de unealta lui Ferdinand, averea lui 
a sechestrat-o Castaldo, o parte şi-a reţinut-o pentru 
sine, o altă parte a primit-o regina Ana la Viena cu 
tiilul „Frater Georgens Verlassung“, despre care s'a 
  

1 Ibid,, p. 151. 
2 Fr. Kramer, Bistri(z um die Mitte des XVI. Jahrhunderis, în „Archiv 

d. Ver. f. Siebenbiirg. Landeskunde“, XX, p. 48; reprodusă de V.Roih, o. c,, 
pag. 59. , . 

* Sikl6ssy, pp. 152-3. 

+ Ibid,, p. 9%. 
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4 

luat inventariu în 1555. Castaldo a plecat din Ardeal 
cu cincizeci de camioane cu comori!. Familia Habsbur- 
gilor, care a ajuns cu cea mai mare uşurinţă în pose- . 
sia tezaurului regal din Buda şi a tezaurului lui Zâpolya* 
şi Marlinuzzi din Ardeal, a primit numeroase cadouri 
din Ardeal. Ele veneau an -de an. In "1552 Ardelenii. 
oferă două cupe aurite, fiecare de câte treisprezece 
mărci, un lighian şi o cană, în 1555 0 delegaţie arde- 
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Fig. 1. | 

  

4 
Brăţară de aur găsilă în Biia, Muzeul naţional unsar. | 

leană aduce o lavă de. argint decorată cu o roză în. 
interior, iar în exterior cu istorioare, o cană, cinci cupe 
şi cincisprezece vase de argint 3. Ardealul încă din vre: 
mea aceașia a fost exploatat pentru colecţiile de monede 
vechi, cari sub influența renașterii italiene erau foarte 
  

t Szendrei, o. c., p. 91. - 
2 idem: Hora let! a Szapolyaiak kinese. „Ellenzek“ XLVI. 267. : 
* Siklossy, p. 104. 
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- “la modă. Ferdinand trimete Mariei la Bruxelles o cutie 
cu monede vechi, observând că.nu a găsit mai mult 
în Ungaria şi Ardeal!. Despre Castaido șiim că a co- 
lecţionat pentru Ferdinand antichităţi și monede. După 
Lazius, locuitorii au găsit în 1540 lângă S. Măria Orlea 
(jud. Inidoara),-în apropierea Streiului 40.000 de lisimahi 
de aur, cari ajunşi în posesia lui Martinuzzi, au fost în 
parte (10.000) expediaţi la Viena de Castaldo. După 
Miles (+ 1686) pe la 1551 s'a găsit o comoară lângă 
Streiu: un şarpe de aur, care după moariea lui Marli- 

„nuzzi a ajuns la Viena, nenumărați lisimahi, trimeşi ase- 
menea la Viena, şi două busturi de aur ale lui Ninus 
și Semiramida, destinate lui Car6l al Vl-lea?. Ferdinand 
care atâi de uşor.a ajuns în posesiunea comorilor şi 
care este considerat ca înlemeietorul colecţiilor Habs- 

“burgilor, nu odată a donat mai departe cadourile pri- 
mite Cin Ardeal. 'Aşa, de exemplu, o cupă câşiigată 
odată cu comorile lui Martinuzzi, a donat-o medicului 

. Lazius în loc de onorar. Dintre cele cinci cupe oferite 
de Ardeleni în 1555 patru sunt donate mâi departe: 
lava de argini şi cana le-a cinstit Sultanului. Două cupe 
ardelene donate de Mariinuzzi şi patru de regina Isabela 
au fost duse în Polonia de fiica lui Ferdinand, Elisabeta, 
regina Poloniei *. | | 

Dintre moştenitorii lui Ferdinand;, să amintim pe Ferdi- 
nand de Tirol, celebru colecţionar, care a câşiigat armatura 
principelui Ştefan Bâihory, să amintim pe împăratul Ma- 
ximilian, în ale cărui inventarii figurează două decoruri 
de masă de aur donate de Waede:i (probabil Bâthory) 
  

! Ibid., p. 99. 

* G. Tegtis, Decebal dăk kirdly kincse, în „ilunyadmegyei reg. 6s lărt. 
Jârsulat, IX. Gskănyre“. 

* Siktssy, p. 105. 

* Cum s'au însireinal mai deparle comorile lui Ferdinand v. Bocheim, 
op. c p.18. ! - 
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şi alte două de episcopul Ardealului, Paul Bornemissza, 
apoi pumnalul Voevodului din Ardeal şi o cupă înaltă 
ardeleană. Maximilian moşteneşte chiar și obiecte -ro- * 
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Fig. 2. Din tezaurul de argint găsit la Cioara. | 

! Muzeul de istoria arielor, Viena, 
, 

mâneşii. Mitropolitul de Strigoniu, Nicolae Olachus, care 
«era Român de origine, scrie între altele astfel în testa- 
mentul său: „Inelul meu cel mare de aur cu chipul Xul- 
turului, care odinioară era al unchiului meu : -Mihnea; 
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Voevod al Munteniei, asemenea și pumnalul meu de 
războiu, în care se găsește întreg calendarul, le las. 
“arhiducelui Max“ !. 

Alături de Ferdinand ca exploatator al comorilor 
ardelene stă urmașul lui Maximilian, Rudolf al II-lea," 
mare colecţionar şi amator. Rudolf își avea agenţii, cari 
operau în Ardeal şi Ungaria. Aşa Melyth a cumpărai 
jumătate din coroana Sf. Ladislau dela castelanul G. 
Szokoly junior în cetatea Ecsed ud. Săimar), unde 
ea fusese lransporiată, împreună cu multe alte _Co- 
mori ale catedralei din Oradea, pentru a nu ajunge în 
posesiunea Turcilor ?. Comorile catedralei din Oradea au 
ajuns fără voinţa acesteia în cetatea Ecsed. Între ele 
se găsea şi relicvia Sf. Ladislau, care este întrun relic- 
variu de argint aurit din secolele XIV—XV. (conţine 
o bucăţică din craniul sfântului) — una din cele mai 
dislinse opere ale aurăriei ardelene decorate cu smalţ 
ardelean, atribuită fraţilor din Cluj. Probabil peniru ali 
salvată de invaziunea turcească, ori prin episcopul ar- 
delean gonit Dimilrie Naprâgy, moaștele Sf. Ladislau au 
ajuns la Gyâr. De atunci episcopii şi capitolul din Oradea 
au făcul repeţite încercări pentru recâştigarea relicviei, 
dar nu au isbutit a primi decât o bucăţică din osul 
craniului la 17755. Comisarul lui Rudolf, Paul Krausenegh, 
a adunat în Ardeal bani, obiecte de valoare şi antichi- 
tăţi peniru Impărat.. Între comorile adunate în 11604 se 
găseau, după contemporanul Szamoskăzy, și opere de 
artă populară românească: doi boi de aur, în cari erau 
aşezaţi vre-o 1.200 de galbeni. Nu erau antichităţi, ci „opere 
făcute de țărani valahi“ ajunse în Ardeal probabil dintr'o 
  

1 Ibid,, p. 111. 

> Ibid., p. 132. Cum au ajuns comorile catedralei la Viena, +. arl. die 
„Szâzadok“ 1902 de Komâromy A. 

3 Czobor, în „Magyarorszâg târisneii emlskei“, |. p. 164. . 
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biserică din Muntenia. „Careva Voevod valah, vrând să 
cinsfească Naşterea Domnului, a comandat aceşii doi 
boi de aur pentru cinstea altarului şi mâniuirea sufle- 

“tului său.“ “ Aceşti doi boi au fost predaji comisarului 
Krausenegh prin Kelemen Kasza 1. In afară de obiectele 
de artă colecţio- 

săi, Rudolf a câ- 
ştigat mult şi prin 

„cadourile ce i-se 

făceau şi mai 

ales prin confis- 
cări. Nu este fără 

interes din punc- 

tul nosiru de ve- 

dere raportul său 

cu Sigismund Bâ- 

| ihory. Acesta a : 
moştenit multe 

argintării de la 
Cristofor Bâtho- 
1y,. dar a câştigat 

şi el însuşi prin 
confiscări şi vol- 

nicii timp cât. 

a fost prinzipe al 

Ardealului. Pe a- 
ceastă cale a câ- 

şiigai' în ' 1594 
douăzeci şi cinci 

de camioane cu 
argint, în greu- 

      

Fig. 3. Topor de aur din Tuialău. 

Muzeul de isi. art. Viena. 

  

1 Sikissy, p. 136. 
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iale de. 220 de măji. EI îl cinsti pe împărat cu un steag 
imperial primit dela Sultan şi cu un cal admirabil echipat.. 
Comorile ce le-a putut transporta le-a. dus cu sine în 
Austria; din acestea fără îndoială a primit o . parte 
Rudolf!. In inventarul din 20 Maiu 1619 al Arhivei 
imperiale aflăm sabia lui Sigismund Bâthory, sabia lui: 
Moise Szekely (câştigată prin comisarul Krausenegh), 
un: echipament tu-cesc de cal (cadoul lui Basta), o sa- 
bie şi o şea de lux, oferite de delegaţia ardeleană 2, 
Principele Andrei Bâthory a destinat lui Rudolf un cea- 
sornic în valoare de 15.000 de taleri, care însă a di- 
spărul. în Moravia. Probabil nu pe cale directă au ajuns 
în: colecţiunile imperiale două şele ale lui Bocslai, sabia, 
paloşul şi coroana, primite dela Sultan. Coroana lui 
Bocskai, principe al Transilvaniei, a fost comandată de 
Vizirul Mohammed: la ordinul Sultanului. Avea atunci 
o valoare de 5.000 de galbeni; are 32 turcoase, 64 
smaragde, 89-1-22 rubine, 281 perle şi de-asupra un 
smaragd mare?. Această coroană din 1605 se găsește. 
azi în tezaurul imperial din Viena. In acelaş timp Bocs- 
kai a mai primit o coroană, cea a de=potului loan He- 
raclid, care însă a dispărut. Urmaşul lui Bocskai; Ga- 
vril Bethlen, considerati drept cel mai mare amator de. 

„arlă: după regele Matiaş Corvinul, avea agenţi chiar şi 
în. streinătate. Deşi avem inventariu şi testamenif, nu 
Stim: unde au dispărut comorile sale. In baza testamen- 
iului, regele ungar Ferdinand al II-lea a moştenit două 
paloșe de lux decorate cu aur şi pietre scumpe şi un 
echipament luxos pentru Impărat. Ferdinand al II-lea 
asemenea a.moștenii obiecte de mai mare valoare. Nu 
esie cunoscut dacă s'a executati testamentul ori nu, cu 
greu se poate însă închipui că Habsburgii şi-ar fi lăsat 
  

1. Ibid., p. 140, 
2 Sikl6ssș, p. 14. , 
* Ibid., pp. 140, 145 şi „Archaeol6giai“ Ertesită, 1884, p. 4167-84. + Koncz |., Bethlen Gâbor fejedelem vegrendelete, 1878. Despre acelaş. subiect, Deâk Farkas în „Szâzadok* 1878. - 
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moştenirea în Ardeal. Cea mai mare parle a moştenii-o 
soția germană a lui Gavrilă Bethlen, Ecaterina de Bran: 
denburg !. — Sub Rudolf se începe darea. în judecată pen: 

  

  
Fig. 4. Brăţări de aur din Ardeal şi din Perceiu. 

E " Muzeul naţional ungar, 

tru necredință a nobilimii ardelene: şi ungare şi în | le- 
gătură cu aceasta confiscarea averilor; Comorile de artă 

. confiscate le-a primit dinastia austriacă. Perioada aceasta 
  

1 Siklâssy, pp. 154—6. 
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care line vre-o :sută cincizeci de ani, esie numită de 
” istoricii maghiari „epoca confiscărilor“. Membrii fami- 
„liilor acuzate adeseori au trebuit să plătească sume 
fabuloase pentru a salva pe cei acuzaţi. Numărul co- 
morilor confiscate era deosebii de mare, comorile lui 
Nâdasdi, de exemplu, se cuprindeau întrun inveniariu 
de opi cărţi, în care figurează şi obiecte de interes 

* ardelean: inelul lui Ştefan Bâthory, sabia lui, sabia de 
lux a lui Gavrilă Bethlen, decorată cu pieire scumpe. 
La majoritatea obiectelor de artă confiscate nu se arată 
proveniența în inventariile casei imperiale, dar se poate 
în parte stabili prin cercetări de stil şi însemnări istorice!. 

Devenind la 1690 Transilvania o provincie a lm- 
periului' austriac, legăturile ei cu Austria devin în mod 
natural mai intensive, ceeace nu este în favorul rămâ- 
nerii în Ardeal a comorilor de artă. In lipsa unui muzeu 
ardelean şi pentru a-şi asigura gralia împărătească, ce- 
tăţenii ardeleni au începui a îmbogăți „benevol“ muzeele 
vieneze. Mai mult s'a făcut în modul acesta sub Maria 

“ Teresa 3, care avea în persoana baronului Hohenhausen- 
un. agent peniru colecționarea de obiecte antice şi arli- 
stice. Inainte. de Maria Teresa, Carol al VI-lea a încre- 
dințat în 1723 colecjionarea şi descrierea inscripțiilor 
romane, precum și transportul lor la Viena, contelui 
Ariosti î. O nouă lovitură primeşie Ardealul prin Iosif 
al II-lea. Comorile de artă care au mai rămas în biserici 
şi mănăstiri după atâtea răsboaie, exploatări și confis- 
cări din partea Habsburgilor, au fost distruse ori înstrei- 
nate prin desființarea ordinelor călugărești şi prin utili- 
zarea tezaurelor bisericeşti pentru scopuri publice. In 
  

1 Sikl6ssy,.pp. 159-—170. Bocheim, p. 22 şi 48, 42, | , 
,  Râmer FI. A regâszet, în Magyarorszăg a bâcsi 1873 kozkidllităson, Budapesta, 1875, p. 460. - ” 

? Kâvâry, o. c., p. 15. 
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1786: Iosif al II-lea dispune ca obiectele de aur şi de 
argint să fie topite, perlele şi: pietrele scumpe să fie 

vândute la licitaţie, iar obiectele defectuoase să fie în- 

    
Fig. 5. Din tezaurul găsit la Pecica. Muzeul naţ. ungar. 

„“credinţate anticarilor. Mai multe obiecte de artă au 
ajuns în modul acesta, cumpărate de locuitorii vienezi; 

în capitala Austriei ?. | 

! Sikl6ssy, p. 194. 
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Dupăce familia imperială prin diferite mijloace ne“ 
drepte ori forţate a ajuns în posesiunea aiâtor comor 
ardelene, în 1771 şi mai târziu, pin decrele imperiale 
a început a-şi asigura tezaurele de artă care au fosti 
descoperite în Ardeal!, iar prin decretele din 1776 şi 
1777 pe cele care au fost descoperite în părţile ungu- 
rene?. Dupăce legile austriace, începând cu anul: 1690 
au întrat în vigoare în Transilvania, dispoziţiile din 1774 
referitoare la comorile găsite ale codului civil ausiriac 
se aplică şi în Transilvania. In baza acestor dispoziiuni 
o treime a comorii găsite se ataşează patrimoniului sia- 
tului, iar din celelalte două treimi una o primeşie află- 
torul, ceialaltă proprielarul imobilului ?, . Descoperirea 
irebue să fie adusă la cunoștința auiorităţilor; în caz 
dacă 'afătorul a tăinuit descoperirea, pariea lui revine 
denunțătorului, în lipsa acestuia slaiului 4. In modul acesta 
o sumă de comori arlistice și arheologice au ajuns la 
Viena, în primul rând tezaurul din Şimleul Silvaniei, 
descoperit în 1797, şi tezaurul din Sân-Nicolaul-Mare, 
descoperit în 1799, merită a fi amintite, Descoperirile 
arheologice ale părţilor ungurene au ajuns chiar şi 
înainte de 1776-7 la muzeele vieneze, aşa de exemplu 
coroana reginei Maria şi alte obiecte prejioase din se-. 
colul al XIV-lea, găsite în 1755 la Oradea-Mare3. De- 
crelul cancelariei aulice din 1846 renunță la relinerea 
unei ireimi pe seama statului, comorile însă şi mai de- 
parte irebuesc anunţate autorităţilor, care raportează 
  

1 Decretul aulic din 25 Octomvre 1774. 
1 Datele cuprinse în acest alineat le datoresc bunăvointei dlui C. Ne- 

grea,: profesor de drept civil la Universitatea din Cluj, altele se bazează pe 
Forster, o. c. — Ex actis arch. cam. aul. n-le 102—41776 şi 111—4777. 

% Art. 399 din Codul civil ausiriac. E 
î. Ark. 598 şi 400 ale. Codului.. civil. austriac -și decrelul. Cancelariei 

aulice dela 15 lunie 1846. ' 
> W, B5heim, A Habsburghdz miikinesei, Budapesla, 1898, p, 49. 
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guvernului austriac, .ca. acesta să înşiiințeze muzeele 

imperiale. In realitate “procedeul a rămas acelaş: des- 

coperirile au fost expediate pe cale oficială la Viena, 

iar muzeele imperiale au reţinut şi răscumpărat ceeace 

le-a convenit, în cele mai multe cazuri plătind prețuri 

ridicole?. Până la 1867 comorile noastre au ajuns astfel 

    

  
Fig. 6. Bijulerii dace. Muzeul național ungar. 

la' Viena, ba autorităţile rilitare chiar până după 1885 

au trimes descoperirile la Viena?. In păriile ungurene 

până la 1867 se petrece un lucru mai ciudat din punct 
  

1 Decretul. Cancelariei aulice dela 15 lunie 1846. —'Joh. Gabr. Seidi, 

Beitrăge zu einer Chronik der archăologischen Funde in d.-ăsterreichischen 
Monarchie (din „Archiv fiir Kunde oesterreichischer Geschichisquellen”), vol. 

: XXVII şi Miksa, o. c.,.pp. 27-54, . 
> Miksa, o. c., p. 27. 
* Forster, o. cp. XVI. 
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de vedere juridic: aici chiar după întroducerea codului 
civil austriac în 1852, deşi acesta în 1846 renunţă la 
reținerea unei treimi, Viena rejine mai deparie o treime ?. 

După ce în 1802 contele Şiefan Szechenyi fun- 
dează Muzeul Naţional maghiar * din partea maghiară 
se depun insistenţe ca descoperirile Ungariei, prin ur- 
mare şi ale părților noastre mărginaşe, să poată întra 
în Muzeul național ungar. Austria face în această pri- 
vință unele concesii. Decretul imperial din 1812 dispune 
ca obieciele care nu au fost reţinute de muzeele impe- 
riale din Viena să poată fi selecționate şi cumpărate 
de Muzeul Naţional ungar şi Universitatea din Budapesta €, 
In 1816 Muzeului Naţional ungar și Universităţii din Bu- 
dapesta li-se dă favorul de a anexa un conspect al 
obiectelor dorite înainte de irimiterea descoperirii la 
Viena: cele cuprinse în conspectul ungar se respectă 

însă numai după ce muzeul vienez şi-a reţinut ceia ce-i 
convenea din ' descoperiri. O nouă ocazie fu peniru : 
Viena ca să câştige obiecte de muzeu anul 1849, când 
guvernul absolutist austriac a răpil- pentru muzeele 
vieneze cea mai însemnată parte a colecţiei de arme 
din Muzeul Naţional ungar 5, în care. se găseau şi arme 
ardelene. Ştim că Transilvania a avut în trecut, impor- 
lanie centre de fabricare a armelor. 
După unirea Ardealului cu Ungaria și după 1867, 
Jocul Vienei în privința concentrării comorilor de artă 
îl ia Ungaria. In lipsa unor legi ungare speciale, practica 

--consiantă se razimă pe vechi decrete regale în părţile 
ungurene. În aceste -părţi o treime se cuvine Statului, 
  

* Ibid, pp. 31 şi XV. 
"* A' Magyar Nemzeti Muzeum miilija cs jelene, Budapest, 1902. 

* Decretul imperial dela 1 Noemvrie 1812. ” 
” Hotărirea regelui Francisc, nr. 37668—1543 din 10 Seplemvyrie 1816. 
* Sikl6ssy, pp. 205—13. Pe



comoara, dacă are valoare arlislică ori şiiinţilică, poate: 

fi răscumpărată în primul rând de Muzeul Naţional din Bu-. 

dapesta, în al doilea rând de Universitatea din Budapesta,: 

în al treilea rând de Universitatea din Cluj, iar. în al pa- 

- trulea rând de instituţiile de provincie!. In Ardeal dispozi-- 
jiile legale în privinţa 
descoperirilor se deose- 
besc până în ziua de 

azi de cele din părţile 

ungurene. În Ardeal co- 

dul civil austriac este şi 

azi în vigoare, cu deo- 
sebire însă, că'dela 1867 

drepturile ce le aveau” | 

mai înainte muzeele vie- 

neze au trecut asupra 

Muzeului Naţional un- 
gar din Budapesta, care 

avea până în 1918 „drep- 
iul incontestabil şi neli- 

- mitat de a alege şi a 

reținea“, răscumpărând 

în întregime obiectele 
|inute de cei în drept?. 

Astfel au ajuns desco- 
periri de extremă im- 

portanță, cum sunt: 

  
Fig. 7. Slatueia de bronz alui Sarapis, 

găsită în Turda. Muzeul naf. ungar. 

al doilea teșaur din Şimleul Silvaniei (1889),: ba-: 
rele de aur din Crasna (1892) şi multe altele la Mu-: 

zeul Naţional din Budapesta, deși din 1859 există un 

Muzeu Naţional al Transilvaniei. In ce mod se îmbogă- 
  

' Forster, p. 66. 

 Forster, p. 15.



jeşte Muzeul din Budapesta prin descoperiri arată o co- 
municare oficială din 1893, când se constată că jumă- 
tate din noile achiziţii se . datorește descoperirilor întrate 
pe calea oficială !. Directorii Muzeului Naţional al Tran- 
silvaniei, precum şi directorii muzeelor: ardelene .din 
provincie, adeseori se plâng că descoperirile mai im- 
poriante ajung la Budapesta şi că nu mai au mijloace 
de a cumpăra . descoperiri de valoare 2, Muzeele din Bu- 
dapesia în repejile rânduri deleagă experţi dându-le mij- 
loace. necesare,: ca să colecţioneze obiecie de muzeu în 
Ardeal. Nu numai obiecte de artă şi istorico-arheologice 
se colecţionează, dar şi cele etnografice româneşti. Nu 
lipsesc nici muzee de provincie în Ungaria de azi, de 
exemplu cel din Debreţin 3, Bichiş-Ciaba + ori Siimeg 5, 
cari au achiziționat. obiecte ardelene. Să nu ne mirăm 
dacă Muzeul Naţional al Transilvaniei şi muzeele de 
provincie ardelene nu au putut progresa așa cum era de 

“dorit. Directorul celui mai mare muzeu ardelean con- 
siată în 1902, în raporiul său,:.că muzeul este mai 
sărac în ceiace Ardealul era odinioară mai bogat: în 
aurărie şi lucrări în smalţ. Acestea în mod natural au 
ajuns la muzeele din Budapesta şi la parlicularii din 
Ungaria şi sirăinălate, cari dispuneau de mijloace, ne- 
mai vorbind de. aristocrația din : Ungaria de azi, care, 
parte .din moştenire, parte prin cumțărări, a ajuns la un 
număr considerabil de obiecte de veche artă ardeleană. 
  

  

: „Archaeol6giai Frtesii5, 1895, p. 573. 
* „Erd&lyi Mizeum“, 1888, 1892, 1893, 

* Muzeumi €s kânyvlări Ertesită, LII, p. 134. 
* Mârki S., Aradvărmegye tărtenete, Arad, 1892, pp. 3-16. 
* Darnay K., Halistatikori „lovassir egy maros-csapâi halomban,. în. 

. „Archaeologiai Friesitâ“, 1909, p. 165. In Văc, în posesiunea piarişlilor, ase- „menea se găsesc obiecte de arlă ardeleană. V. „Akad6miai Ertesitâ“, 1847, 
pag. 254, - : - 

* Erdelyi Mizeum, 1902, 
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“Situaţia azi este aceia că muzeele și parlicularii din 
Ungaria şi străinătate posedă mai multe comori de artă 
ardeleană decât muzeele din Ardeal. Expoziţia de-ama- 
tori! aranjată în 1907 la Muzeul de artă industrială din 
Budapesta, expoziţia dela Stein-am-Anger (Szombathely), 
din 1913 ne-au documentat ce comori ardelene de ne- 
prejuită valoare se găsesc în 

posesiunea aristocrației un- 

gare2. Ardealul secolului al 
XIX-lea a fost un teren fecund 

şi pentru anticarii străini. In 

parte aşa se explică de ce la 
expoziţia de aurărie din Viena 

la 1907 douăzeci de proprie- 
lari austriaci? au participat cu 
obiecte ardelene. Contele Ioan 
Kemeny se plânge, la 1835, că 

antichităţile ardelene sunt vân- 
dute călătorilor sirăini price- 
puţi*. Din cauza inexistenţei 

„unei legi ungare referitoare at 
la monumentele istorice mo- . 
bile, care să împiedece ieşi- Fig. 8. Siatuia lui Ercule, 

Ă s găsilă la Păile Ercultane. 
rea lor din fară, foarte muli Muzeul de ist. art. din Viena. * 
sa  înstrăinat5. Să aducem | e 
câteva exemple concrete, relevate de reviste. Câte 
sau înstrăinat fără să se fi luat notă în publicitate! 

  

  

  

  
  

1 Miizeumi 6s kănyvtări Ertesită, I. Szendrei: Amateur Piăllităs. pag. 
206-215 şi catalogul expoziţiei de Csânşi. . 

| ? Korrespondenzblati, d. Vereins f. siebenbiirgische Landeskunde, XXXV 
Roih, Gesch. d. Kunstgemwerbes, pp. 151-2: Magsyarorsz. tări. eml,, UI, 40. 

3 Korrespondenzblait, XXX; Sigerus, Goldschmiede-Ausstelluna in Wien 
precum şi cala!ogul expoziției. ME - . 

+ Transilvania (germană), 1855, p. 99. . | 
% Sâgi, Mizeumok 6s regisegkereshedâk. Măâz. €s kânyol. Ert. VII, în 

„Magyarorszâg“, 19i1 Nov.:5; „Pesti Napl6“ din 24 Nov. 1912 „vorbeşie de.-. 
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In 1879 o tabulă cerată romană a “Colegiului re- 
format din Aiud ajunge la Berlin, în 1882 o colecţie. 
numismatică din Trapold se vinde la Viena?, în 1890. 
sule de obiecte preistorice ardelene sunt donate de: 

Sofia Torma Muzeului einologic din Berlin; în 1902 
se vinde pentru Berlin colecția romană a învățăto-- 
rului Bolâri. Aceasta din 'urmă colecţie a ocupat o 
cameră întreagă şi a 'conţinut, între altele, reliefuri în: 
marmură de deosebilă valoare arheologică, de ex. re.-. 
lieful cu Esculap şi Hygieia cu Teleophorus, care după. 
G. Teglâs este cea mai frumoasă 'şi  complectă repre- 
zintare în Dacia. În decursul războiului s'a înstrăinat 
prin “vânzare o parte din cea mai mare şi importantă 
cclecjie ardeleană “particulară, a d-lui Emil Sigerus. 

” Războiul mondial a lăsat urme dureroase şi în pri- 
vința deplasării și înstrăinării obiecielor de artă. Circu-- 
laţia mare a ofiţerimii germane și ausiro-ungare, precum 
scumpeiea crescândă, nu au fost favorabile rămânerit 
în provincie a colecjiunilor de 'artă şi a obiectelor sin- 
gulare. Intrarea în acţiune a regatului român în 1916 
a pricinuit noi şi însemnate pierderi din punct de ve- 

- dere al deplasării obiectelor -de muzeu. Nu pentru că 
armata română ar fi devastat ori înstrăinat ceva. Cu 
“mândrie putem afirma, sprijiniți chiar pe declarațiile ofi- 
ciale ungare, că trupele române nicăiri nu au rechizi- 
ionat ori jăluit obiecte de muzeu?, ci s'au purtat aşa 
  

spre agenjii sireini, cari sub prelextul că achiziționează antichilăţi peniru colecția Morgan în realiiaie cumpără obiecte peniru anticarialele din Berlin şi Viena. Exportul anuai ar fi fost de 200.000 de coroane. 
1 „Szăzadok“, 1879, p. 448. 
> Korrespondenzblatt, V. : , 
3 „Der Sammler“, XII, nr. 90 şi Xorrespondenzblait, XIII, apoi „Weg-. weiser fiir Sammler“, II, 20 din 1890. | 
1 Teglăs G., Văzlat Botâr Imre kiilfăldre vândorolt polaissai gyiijtu= menyerăl, Muz. €s kânyvt. Ert,, 4912. , | 

, * Mihalik [., Erdâlyi mizeumaink €s az olâh betăres! în „Miz. 6 kânyst. 
Ertesil6, 1916, X, 4 şi XI, 1, 
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cum se cuvine unei armate civilizate. Guvernul român 
s'a îngrijit ca monumentele şi muzeele să nu fie atinse. 
Toluşi, la ordinul și la insistenţele guvernului ungar, mu- 

  
Fig. 9. Tezaurul din Sânnicolaul-Mare. | 

Muzeul de isi. art. din Viena. 

zeele, alte instituţii şi particularii ardeleni au expediat 
la Budapesta cele mai de valoare comori de artă şi 
obiecte de muzeu !. In urma acestui ordin Ardealul are 

! Peltranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi ' Maramureş, 
Bucureşti, 1922, pp. 190—192. 

i 
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şi azi de suferit. Retrăgându-se trupele române, unele 
muzee şi unii particulari şi-au readus lăzile cu obiecte 
dela Budapesta, alții le-au mai lăsat acolo. In 1918, cu. 
„ocazia revoluției și întrării trupelor, mai multe instituţii 
şi muzee și-au irimes din nou comorile la Budapesta. In 
1919 vre-o sută de lăzi cu obiecte de artă din Ardeal 
— în alară de colecţia Ipolyi — se găseau în lapidarul 
Muzeului Naţional din Budapesta. La celelalte muzee 
şi institujii asemenea erau depozitate lăzi şi colete ale 
Ardelenilor. Colecţia Ipolyi din Muzeul dela Oradea-Mare 
şi colecţiile particularilor ardeleni se găsesc în parte 
și azi în Ungaria; așa colecţia contelui Bânifi, a baro- 
nului Bâliniitt, etc. Colecţiunile de muzeu ale instituțiilor 
ardelene au fost readuse în 1922 de subsemnatul în 
calitate de delegat al guvernului român, 

In decursul răsboiului s'au înstrăinat şi distrus 
în parte obiectele de artă ale Transilvaniei prin rechi- 
ziționarea obiectelor de metal pentru scopurile răsboiului. 
Deşi o comisiune ungară compusă din specialiştii a se- 
lecţionat obiectele de interes istoric ori arlistic, ele nu 
au mai revenii în Ardeal. In 1915—16 sa aranjat o 
expoziție din aceste obiecte de artă la Viena?, dar, din 

„vre-o 5000 de obiecte, numai 109 au ajuns înapoi la 
Budapesta, unde au fost scoase la licitaţie: muzeele un- 
gare cu uşurinţă au ajuns în posesia lor?. Ardealul nu 
a reprimit nimic. In 1917—18 s'au rechiziționat din nou 
obiecte de metal, iar proprietarii ardeleni-au rămas din 
nou cu bonuri. In 1919 chiar din partea aliaţilor noştri 
sârbi a fost spoliat muzeul din Timișoara. Locotenentul 
sârb Vlastimir Ivanovici la finea lui Maiu şi începutul 

1 Pelranu, Recuperarea obiectelor de muzeu ale Transilvaniei dela 
Budapesta, în „Vieaja Nouă“, XVII. n-le 5—6. 

2 Sikl6ssy, op. cit. p. 220. 

*„A Oyiijtă“, 1916, pp. 17-2; 4947, pp. 217-9. 
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ac 

Fig. 10. Colanul tezaurului din Şimleul-Silvaniei. Muzeul de isi. art., Viena. 
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lui lunie | a dus 403 obiecte de muzeu: tablouri, gravuri, 
obiecte istorice şi etnografice, colecţiunea muzeului re- 
gimentului de infanterie N-rul 61, reproduceri galvano- 
plastice, etc. Dintre tablouri trebue să amintim un Tiziano, 
un Teniers, doi Padovanino, un Carlo Dolce şi mai multe 
tablouri ale artiştilor bănăţeni!. După întrarea trupelor 
române în Ardeal în 1918—19 se încep emigrările Un- 
gurilor ardeleni în Ungaria, iar dupăce iratatul din Tria- 
non fu iscălit, se încep repatrierile. In ambele cazuri 
Sau înstreinat o sumă de comori de artă. In baza tra- 
tatului din Trianon, repatriaţii au dreptul de a duce cu 
ei toată averea mobilă, deci şi obiectele de artă, iar noi 
suntem prin forţa lucrurilor siliți a privi această în- 
Sirăinare fără a o putea împedeca 2. | 

Din cele expuse mai sus reiese că, asifel, comorile 
de artă ale Transilvaniei nu au ajuns în Austria şi Un- 
garia pe cale atât de dreaptă precum se crede în ge- 
neral. Transilvania a fost consecvent exploatată de Austria 
apoi de Ungaria, şi această exploatare nu este identică 
cu “principiile de achiziţionare a muzeelor moderne din 
apus. Presiunea, constrângerea, persuasiunea Şi, în caz 
de nevoe, chiar forța, au jucat rolul principal, politica 
consecventă de exploatare, lipsa de scrupul şi principiul 
centralizării comorilor. 

Deşi majoritatea comorilor de artă ardeleană a 
fost concentrată la Viena şi Budapesta, expunerea noa- 
stră ar suferi lacune de neiertat dacă nu am aminti cel 
puţin şi alte ţări, în care au întrat în cursul vremurilor 
obiecte de artă ardeleană într'un număr mai mare. Am 
relevat mai sus câteva cazuri când ele au ajuns în Boe- 
mia, Germania şi Serbia. La aceste mai trebue să adau- 
  

1 V. procesele-serbale respeclive în arhiva Muzeului Bănăţean din 
Timişoara. 

2 Arl. 63. 
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găm înainte 'de toate Turcia şi Polonia. Relaţiunile po- 

litice ale Transilvaniei cu aceste ţări, explică îndea- 

juns posibilitatea unei înstreinări a operelor ardelene. 
Dar cunoaştem şi cazuri concreie. De exemplu, când 

loan Sigismund s'a dus la Belgrad la Sultan, a dus 

rit   
Fig. 11. Tezaurul din Şimleul-Silvaniei. (Descoperirea a doua.) 

Muzeul naj. ung. 

cu sine cadouri, între altele farfurii de aur!. Despre 
comorile duse de Gheorghe Râkâczi I. şi fiul său la 

Sultan, avem liste?. In 1545 solul Sultanului primește 

dela orașul Braşov un pahar de argint?. 15 vase de 
  

1. Miksa, o. c., p. 57. 

2 Visegrâdi ]., Az 1. Rdkoczi Gyărgy 6s lia dltal a tărăk fătiszlekhez . 

hiildâit ajândekok jegyzeke, îu „Muz. €s k&nyvi. Ertesil6“, VII. 

3 Roth, o. c., p. 59, în baza lucrării „Quellen zur Geschichte der Stadt 

Kronstadt, Il. p. 362, 
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beut ardelene au fost încredințate misiunii turceşti, care 
a plecat în 1555 la Constantinopol!. In 1660, când 
Pașa Ali a întrat în Ardeal, în Sibiiu nu erau în stare 
a bate așa de mulţi taleri: atâţia nobili şi-au sfărmat 
bijuteriile de aur şi argint, atâţia țărani şi burghezi brâu[ 
şi agraiele soțiilor ?. Solii lui Gavrilă Bethlen duc Sul- 
tanului în 1614, între alte cadouri: 40 de vase şi un 
bufet cu 12 blide, 12 farfurii, 1 lighian, 1 cană, 12 cupe, 
12 cuțite, 24 linguri, 4 clondire, 4 solnițe, 4 felinare, 
4 stângătoare de luminări, o tigae pentru cărbuni, 4 
blide mai mici, un lighian mare şi o cană, toate din 
argint?. Solii Sultanului au primit din partea orașului 
Braşov o cană de cinci funţi, 5 pahare, 6 cai, o trăsură 
în valoare de 300 fl., două ciocane şi o scatulcăt. Ace- 
ste comori degeaba le căutăm azi în muzeele din Con- 
stantinopol. Cupele şi canele irimise atât de des de 
principii şi oraşele ardelene sunt altundeva păstrate or 
poate, ceeace e mai verosimil, au fost topite, luând în con- 
siderare și faptul că Turcii nu beau vin? Aurăria ar- 
deleană era apreciată și de Polonic. Din comorile lui 
Ferdinand 1. 5 părţi au ajuns la fetele măritate în Italia, 
2 părţi în Germania şi 1 în Polonia. (B5heim).- Delegaţia 
polonă din Constantinopol a prezintat în 1577 cadouri, 
care erau produse ale aurăriei ardelene. „Lucrările arde: 
lene“ erau apreciate, în sec. XVI-lea până la al XVII-lea, la 
Curtea polonă, mai ales dupăce Şiefan Bâthory devine 
  

1 Băheim, o. c, p. 14. 

2 Szendrei, o. c., p. 91. 

3 Ibid., p. 81. 

+ Ibid. “ 
% Szădeczky L., Konstantindpoly €s magyar emlskei, Budapesta, 1903. 
6 Korrespondenzblati, XXXVIII., două arlicole de E. S. şi 1916, pag. 

39, 65. " 
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în 1575 rege al Poloniei. Muzeul Czartoryski din Cra- 

covia conţine o serie de arme ardelene. Din tezaurul 

lui loan Sigismund cea mai mare partie a ajuns în po- 
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„Fig. 42. Două fibule ale tezaurului din Şimleu. Muz. naf. ung. 

sesiunea rudelor regale polone!. Fiica lui Ferdinand, 

regina Elisabeta a Poloniei, a dusăca zestre în Polonia 

chiar obiecte de artă ardeleană, care au rămas acolo?, 
  

1 Sikl&ssi, o. c., p. 152. 

2 Ibid., p.:105, 
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Aprecierea ariei industriale ardelene se poaie constata 
şi prin aceea că ni-sa păstrat nume'e unor artişti ar- 
deleni cari au lucrat în Polonia. Astfel găsim la 1542 
pe Martin Siebenbiirger sau Siedmiogrodszki în Craco- 
via, pe Petru şi Samuel! Siebenbiirger vel Siedmiogrodzski 
la Lemberg în fumătatea primă a secolului al XVII-lea +. 
Cupe decorate şi cane de argint irimeie în repeţite rân- 
duri şi Apaity în Polonia?. 

  

' Szâdeczky L., Magyar ălvăsăk Krakkâban, în „Archaeologiai Erle- | 
sită“, 1889, 

1 Lepszy L., Magyar sodronyos zomânc Lengyelorszăgban, în „Archaeo- 
logiai Erlesil“, 1890, p. 46. Vezi şi art. Bâthory kincs a lengyeleknsi în 
Erd6lyi Muzeum, 1898, p: 233. 
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CAP. II. 

REVENDICĂRILE TRANSILVANIEI IN. LUMINA 

TRATATELOR DE PACE .



CAPITOLUL II.. 

Revendicările Transilvaniei în lumina Tratatelor 

de Pace. 

Am văzut în capitolul precedent cum s'au înstrăinat 

comorile de artă ale Transilvaniei, cum au ajuns ele în 

majoritate și pe cale nu întotdeauna dreapiă la Viena 

şi Budapesta. Ce era mai natural, decât ca, după des- 

membrarea Austriei şi Ungariei să se facă drepiate 

provinciilor deslipite astfel şi Transilvaniei prin tratatele 

de pace restituindu-le valorile artistice înstrăinate. Pen- 

tru a ne da seama ce drepiuri ni-s'au asigurat prin tra- 

tate să înşirăm articolele respective din iratatele cu Austria 

şi Ungaria, ca apoi să facem câteva constatări, obser- 

vări şi comparații. 

I. Austria. 

Art. 191. Pentru aplicarea dispoziţiunilor dela arti- 

colul 184, Austria se obligă să resiitue, respectiv, fie- 

căruia dintre Puterile aliate şi asociate toate actele, 

documentele; obieciele antice şi orice material ştiinţific 

şi bibliografic, ridicate din teritoriile invadate şi apar- 

jinând fie Statului, fie administraţiunilor provinciale, 

comunale, de binefacere (hospitalires) sau eclesiastice 
ori altor instituțiuni publice sau private. 

Art. 192. Austria va restitui de asemenea lucrurile 
de aceeaş natură cu cele arătate la articolul precedent, 

cari ar fi fost ridicate, dela 1 lunie 1914, din teritoriile 

cedate, afară de lucrurile cumpărate dela particulari. 
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Comisiunea de reparaţiuni va aplica acestor lucruri, 
-dacă este cazul, dispoziţiunile articolului 208. Partea X 
(clauze financiare) a prezentului Tratat. 

Art. 193. Austria va restitui respectiv fiecăruia din 
Guvernele aliate sau asociate interesate, toate actele, 
documeniele şi memoriile istorice aflate în stabilimentele 
ei publice, cari au o legătură directă cu istoria terito- 
riilor cedate și cari au fost ridicate din aceste teritorii, - 
în timpul celor zece ani din urmă. In ce priveşte Italia, 
această din urmă perioadă va începe dela data procla- 
mării Regatului (1861). 

Nouile State creiate din fosta monarchie austro- 
ungară şi Statele cari primesc o parte din ieritoriul 
acestei monarchii, se obligă, la rândul lor, să _restitue 
Austriei actele, documentele şi memoriile cari nu datează 
de mai mult de douăzeci de ani, cari au un raport direct 
cu istoria sau cu administraţiunea feritorului austriac şi 
cari eventual s'ar găsi în teritoriile transferate. — 

Ari. 194. Austria recunoaşte că este ținută să exe- 
cute faţă de Italia obligaţiunile prevăzute de articolul XV 
al tratatului di Ziirich din 10 Noemvrie 1859, de ariti- 
colul XVIII al tratatului din Viena din 3 Octomvrie 1866 
şi de convenţia din Florenţa între Italia şi Austro-llnga- 
ria, întrucât articolele arătate n'ar fi fost de fapt exe- 
cutate integral şi întrucât documentele şi obiectele la 
cari se referă se găsesc pe teritoriul Austriei sa al 
aliaţilor săi. a 

Art. 193, In termen de douăsprezece luni dela pune- 
rea în vigoare a prezeniului traiat un comite! de trei. 
jurişti, numit de Comisiunea de reparaţiuni, va examina 
condiţiunile în cari au fost ridicate de Casa de Habsburg 
sau de alte Case cari au domnit în Italia, obiectele sau 
manuscrisele cari se găsesc în posesiunea Austriei şi 
enumăraie la anexa 1 aci alăturată. In cazul când zisele 
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obiecte sau manuscrise vor fi fost ridicate, violându-se 

dreptul provinciilor italiene, Comisiunea de reparaţiuni, 

pe baza raporlului Comitetului sus arătat, 'va ordona 

restituirea lor. Italia şi Austria se obligă să recunoască 

deciziunile Comisiunii. 

  
Fig. 13. Aquamanile din secolul al XII-lea, găsit la Chişineu. 

Muzeul naţional ung. 

Belgia, Polonia şi Cehoslovacia vor fi de asemenea. 
admise să prezinte cereri de restituire, cari vor fi exa- 
minate de acelaş Comiiet de trei jurişti, în ce priveşte. 
obiectele şi documentele enumărate respectiv Anexele II, 
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III şi IV aci alăturate. Belgia, Polonia, Cehoslovacia şi 
Austria se obligă să recunoască deciziunile cari vor fi 
luate, pe baza raportului sus zisului Comitet, de Comi- 
siunea de reparaţiuni. „a 

Art. 196: In ce priveşte obiectele având un carac- 
ter artistic, archeologic, șiiințific sau istoric şi făcând 
parie din colecţiuni cari aparțineau în trecut. Guvernu- 
lui monarhiei austro-ungare sau Coroanei, în cazul când. 
aceste obiecte nu sunt supuse altor dispoziţiuni ale pre- 
zeniului tratat, Austria se obligă: | 

a) Să negocieze cu Statela interesate, când i-se va 
cere aceasta, un acord amical în virtutea căruia parte 
din colecţiunile și obiectele sus arătate, cari ar trebui 
să aparţină patrimoniului intelectual al districtelor cedate, 
vor putea fi, în mod reciproc, repatriate în districtele lor 
de origină, — şi 

b) Să nu înstrăineze nimic sau să nu risipească din 
zisele colecjiuni şi să nu dispună de nici unul din zisele 
obiecte în timp de douăzeci de ani afară numai dacă 
na intervenit înaintea expirării acestui termen, vre-o 
învoială specială, dar să le pună la adăpost şi să asi- 
gure, și buna lor păstrare şi să le ţină, împreună cu 
inveniariile, cataloagele şi documentele administrative 
privitoare la acele colecţiuni, la dispoziția siudenților 
supuşi (ressortissanis) al fiecăreia din Puterile aliate 
şi asociate, 

| Anexa l. 
'* Toscana. 

Bijuteriile Coroanei (partea care a rămas după 
risipirea lor), bijuteriile private ale Principesei Electrice 
de Medicis, medaliile făcând parte din moştenirea Casei 
de Medicis, şi alte obiecte prelioase — toate considerate 
ca proprietate domenială conform învoirilor contractuale 
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şi dispoziţiunilor testamentare — transportate la Viena 
în timpul secolului al XVIII-lea. . 

Mobilierul şi argintăria Casei de Medicis şi „gemma 
lui Aspasios“ drept plată a datoriilor Casei Austriei 
către coroana Toscanei. 

Vechile instrumente de astronomie şi de fizică ale 
Academiei „del Cimento“ ridicate de Casa de: Lorena 
şi trimise ca dar verilor ei din Casa imperială din Viena. 

  

  
    

        

  

    
Fig. 14. Arbaletă din sec. XV. cu blazonul Huniazilor. . Muzeul naţional ung. 

- Modena, 

O fecioară de Andrâa del Sarto şi patru desenuri 
“de Coreggio aparţinând Pinacotecii din Modena, ridicate 
la 1859 de ducele Francisc V. 

Cele trei manuscrise ale Bibliotecei din Modena: 
Biblia Vulgata (cod. lat. 422—23), Breviarium romanum 
(cod. lat. 424) şi Oflicium Beatae Virginis (cod. lat. 262) 
ridicate de ducele Francisc V. în 1859. 

Bronzurile ridicate în aceleaşi condițiuni în 1859. 
Câteva obiecte, printre cari două tablouri de Sal- 

vator Rosa şi -un portret de Dosso Dossi, revendicate 

47



de ducele de Modena în 1868, ca condiţiune a execu- 
tării Convenţiunii din 20 Iunie 1868, şi alte obiecte pre- 
date în 1872 în aceleaşi împrejurări. | 

Palermo. 

Obiectele lucrate în secolul XII-lea la Palermo pen- 
iru Regii Normanzi, şi cari erau întrebuințate la încoro- 
narea Impăraţilor; zisele obiecte ridicate din Palermo 
se găsesc acum la Viena. 

Neapole. 

98 de manuscrise ridicate din Biblioteca S. Giovanni 
din Carbonara şi din alte Biblioteci din Neapole, în 
1718, diu ordinul Austriei, şi transportate la Viena. 

Diferite documente ridicate la diferite epoce din 
Arhivele Statului din Milan, Mantua, Veneţia; Modena 
şi Florenţa. 

| Anexa II. 

1. Tripticul lui Saint-Alphonse de Rubens, prove- 
nind din Mânăstirea Saint Jaques-sur-Coudenberg, din 
Bruxelles, cumpărat în 1777 şi iransportat la Viena. | 

2. Obiecte şi documente ridicate din Belgia şi 
transporiate în Austria, pentru a fi puse acolo în sigu- 
ranță, în 1794: | cc | 

a) Armele, armurile şi alte obiecte provenind din 
vechiul Arsenal din Bruxelles; - 

b) Tezaurul dela „Toison d'or“ păstrat odinioară 
în Capela Curţii din Bruxeles; 

“c) Tiparele monezilor, medaliilor şi jetoanetor exe- 
cuiaie de Theodore Van Berckel cari făceau partea 
integrantă din Arhivele Camerei de Conturi din Bruxelles; 

d) Exemplarele manuscrise originale ale Hărţiii cho- 
rogralice a Ţărilor de jos austriace, întocmită dela 1770 
pânâ la 1777 de Locotenentul-General Contele 'Jas de 
Ferraris şi documentele privitoare la zisa hartă, 
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Anexa. Il. 

Obiectele ridicate din teritoriile făcând parte din 
Polonia, după prima desmembrare din 1772: 

Cupa de aur a regelui Ladislaus IV, No. 1114 din 
Muzeul Curţii din Viena. 

  
: Fig. 15. Disc peniru păstrarea relicviilor din 1451. Muz. naf. ung. 

Anexa IV. 

10 Documenle, memorii istorice, manuscrise, hărţi, 
ect. revendicate de Statul Cehoslovac şi cari din ordinul 
Mariei Teresa, au fost ridicate de Thaulow de Rosenihal. 
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20 Documentele provenind din Cancelaria regală 
aulică şi dela Camera de conturi aulică din Boemia, şi 
obiecte de artă cari făcând parle din insialaţia caste- 
lului regal din Praga și alte castele regale din Boemia, 
au iost ridicate de împărații Mathiaş, Ferdinand II, 
Carol VI (1718, 1723 şi 1737) şi Francisc losif I, 
şi cari se găsesc acum în arhivele, castelele imperiale, 
muzeele şi alte așezăminte publice centrale din Viena. 

II. Ungaria. 

Ari. 175. Pentru aplicarea dispoziţiunilor dela arti- 
„colul 168, Ungaria se obligă să resiilue, respectiv, fie- 
căreia dintre Puterile aliate şi asociate toate actele, do- 
cumeniele, obiectele, antice şi de ariă şi orice material 
ştiinţific şi bibliografic, ridicate din teritoriile invadate 
şi aparținând fie Statului, fie administraţiunilor provin- 
ciale, comunale, de binefacere (hospitaligres) sau ecle- 
siastice ori altor insliluțiuni publice sau private. 

Art, 176. tlngaria va restitui deasemenea lucrurile 
de aceeași natură cu cele arătate la articolul precedent, 
cari ar fi fost ridicate, dela 1 lunie 1914, din teritoriile 
cedate, afară: de lucrurile cumpărate dela particulari. 

Comisiunea de reparaţiuni va aplica acestor lucruri 
dacă este cazul, dispoziţiunile articolului 191, Partea IX 
(clauze financiare) al prezeniului iratat. 
„Art. 177. Ungaria va restitui respectiv fiecăruia din 

guvernele aliate sau asociate interesate, toate actele, do- 
cumentele şi memoriile istorice aflate în stabilimentele 

„ei publice, cari au o legătură directă cu istoria terito- 
riilor cedate şi cari au fost ridicate din aceste ieritorii 
dela 1 Ianuarie 1868. In ce priveşte lialia, această din 
urmă perioadă va începe dela data proclamării Rega- 
tului (1861). 
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In ceeace priveşte obiectele sau documentele având 

un caracier artistic, archeologic, ştiinţific sau istoric şi 

făcând parte din colecţiunile cari au aparţinut mai nainte 

guvernului monarhiei austro-ungare sau Coroanei, în 

cazul când nu vor face obiectul altor dispoziţiuni ale 

tratatului de faţă, Ungaria se obligă: 

  

      
Fig. 16. Detaliu dela tașanul de lemn al bisericii din Goganvarolea. 

F. sec, XV. Muzeul de belearie din Budapesia. 

a) să negocieze cu Statele interesate, când i-se va 
cere un aranjament amabil, în virtutea căruia orice părți 

ale ziselor colecţiuni sau toate acelea din obiectele sau- 
documentele mai sus arătate, cari ar trebui să aparţină 

patrimoniului intelectual al ziselor State, vor putea fi cu; 

litlul de reciprocilate, repatriate în ţara lor de origină 
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b) şi să nu înstreineze sau să împrăştie nimic din 
zisele colecțiuni şi să nu dispună de nici unul din zisele . 
obiecte timp de 20 ani, decât-numai în cazul când a 
intervenit un aranjament special înaintea expirării ace- . 
slui termen, dar să asigure păsirarea şi buna lor con- 
seryare şi să le ţină împreună cu inventariile, cataloa- 
gele şi documentele administrative, relative la zisele 
colecțiuni, la dispoziţiunea studenţilor, supuşi ai oricăreia 
din Puterile aliate şi asociate. 

In mod reciproc, Ungaria va avea dreptul de a se 
adresa ziselor state, şi în special Austriei, pentru a ne- | 
gocia, în aceleași condițiuni ca cele de mai sus, aran- 
jameniele necesare pentru repalriarea în. Ungaria a co- 
lecţiunilor, documentelor și obiectelor mai sus arătate, 
cărora li-se aplică garanţiile prevăzute la alineatul b). 

Ari. 178. Nouile state create din fosta monarhie 
austro-ungară şi statele cari primesc o parte din ferito- 
rul acestei monarhii, se obligă la rândul lor, să restitue 
guvernului ungar actele, documentele şi memoriile cari 
nu datează de mai muli de douăzeci de ani, cari au un 
raport direc! cu istoria sau cu administraţiunea teritorului 
ungar şi cari eventual s'ar găsi în teritoriile transferate. 

Art. 179. Ungaria recunoaște că este ținută să exe-. 
cuie iață de Iialia obligaţiunile prevăzute de art. XV al 
tratatului din Ziirich din 10 Noemvrie 1859, de artico- 
lul XVIII. al tratatului din Viena din 3 Octomvrie 1866 
şi de convenţia din Florenţa dela 14 Iulie 1868, înche.-. 
iate între lialia şi Austro-Ungaria, întrucât articolele ară- 
iate n'ar fi fost de fapt executate integral şi întrucât 
documentele şi obiectele, la cari se referă, se găsesc pe 
teritorul Ungariei sau al aliaţilor săi. — 

Ar îi desigur o lucrare folositoare, dacă un jurist 
în colaborare cu un istoric de artă ar pregăti un studiu 
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asupra acestor articole de tratate în raport cu articolele 
de aceeaşi natură din tratatele mai vechi, un studiu 
comparativ, care ar avea să fixeze principiile conducă- 
toare, drepturile acordate prin 
articolele tratatelor anterioare, 

formularea şi execuţia lor prac- 

tică.. Siudiul acesta ar fi uşurat 

prin colecţiile de tratate şi prin 

“lucrările publicate ale istoricilor 

de artă :. Mărginindu-ne numai 

la examinarea articolelor prin- 

cipale ale tratatelor cu Austria 

şi Ungaria, vom constata, că 

ele se releră: 1. La redarea 
pe seama instituţiilor proprie- 

tare a obiectelor de artă ridi- 

cate în cursul răsboiului; 2. La 
negocierea obligatorie în pri- 

vința obiectelor de artă ajunse 

în proprietate austriacă ori un- 

gară înainte de răsboi. In formă 

categorică ni-se asigură deci 

numai obiectele eşiie din Ar- 

deal dela 1 lunie 1914, iar 

restul, care formează majorita- 

tea, face numai obieciul unei 

negocieri obligatorii, în virtutea 

căreia ele -vor putea fi repa- 

triate, însă nu fără recompensă, 

ci cu fîillul de reciprocitate. In 

  
Fig. 17. Vas bisericesc din Ora- 

dea-mare, f. sec. XV. 

Muzeul naf. ung. 

  

1 Martens: Nouveau Recueil gânăral des iraites — A. de Clercq: Re: 

cueil des irails de la France — Corpus pacificationum. Systemalische Zu: 

sammenslellung der Texte der Friedensvertrăge. 1792—1913 —[. Neumann: 

Recueil des irailâs et consentions conclus par l'Aulriche — Barberac: 
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schimb însă în tratatul cu Germania aceasta trebue să 
restitue obiecte ridicate înainte de răsboiul mondial din 
Franța şi Belgia (obiecte din 1870-71, părţile altarului 
din Gand şi a tripticului lui Dirick Bouts, v. art. 245 
şi 247). Art. 196 şi 177 al tratatelor cu Austria şi Un- 

„aria nu conţin acel imperativ pe care-l aşteptam cu 
drept cuvânt. In art. 195 (Austria) la Italia, Belgia, Po- 
lonia, Cehoslovacia figurează un comitet de trei jurişti, 
care are dreptul de a decide prin comisiunea de re- 
paraţiuni asupra restituirii obiectelor enumerate în anexe. 
Acest favor nu i:se face şi României. Mai trebue amintit 
alineatul 2 al art. 177 (Trianon), care ar putea da oca- 
zie juriştilor şi nejuriştilor la interpretări contrare şi art. 
176 al aceluiaș tratat, care omite obiectele particulari- 
lor ardeleni îndeajuns de numeroase şi valoroase de: 
puse în răsboi la Budapesta. Din toate cele :spuse rezultă 
că arlicolele privitoare la revendicările artistice ale Tran- 
silvaniei mulțumesc numai în parte pe un istoric de artă 
ardelean. Ele pot din punct de vedere al dreptului să 
fie excelente, totuși nu satisfac întru toate pe specialiştii 
ardeleni. Pentruce? Principiul Austriei şi Ungariei a fost 
a concentra la Viena şi Pesta comorile de artă chiar 
în defavorul centrelor provinciale, astfel se explică, că 
Transilvania a rămas fără nici un muzeu de slat, că 
aria Transilvaniei se poate mai bine studia în muzeele 
din Budapesta, decât în cele existente (particulare) din 
Transilvania. In schimb Viena şi Budapesta au ridicat 
  
Recueil des trail&s — Miintz: Les annexions de collections d'ari etc. Revue 
d'histoire diplomatique, 1894—6 — Saunier: Les conquâtes artistiques de la 
r&volution et de V'empire, 1902 — Despois: Le vandalisme rEvolutionnaire 
— Miintz: Les invasions de 1814-15 et la spoliation de nos musâes, Nouveile 
Revue. Avril, 1897. — Tietze: Die Enifiihrung von Wiener Kunstwerken nach 
llalien. 14919 — 1. Opocensky: Archiini Umluva. Praga, 1923 — P, Eder: 
Uiber - Archiviragen in den Friedensverirăgen „Korrespondenzblait“ ĂLVII, 
1—5, 1924, . 
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mai multe palate peniru muzee, la cari Transilvania a 

contribuit nu numai prin cota sa de obiecte, ci şi prin 

coniribuţiile vărsate în visteria statului, cu ajutorul că- 

ruia s'au ridicat şi înavulit 
acele muzee. În consecință, 

fiind teritorul ce l-am primit 

dela Ungaria cam a treia 
parte din fosta Ungarie, ar 

fi fost just, ca tratatul cu 

Ungaria să ne cedeze a treia 

parte din comori'e muzeelor 

din Budapesta în primul rând 

cele de provenienţă şi inte- 

res ardelean. Nu este che: 

marea lucrării de față a cer- 

ceta şi stabili, cari sunt cau- 

zele, dacă arlicolele citate 

ale tratatelor cu Austria și 
Ungaria sunt aşa cum sunt. 

Poate că au la bază princi- 

piile aliaţilor noşiri, poate 

“că — precum deducem din 

lucrarea dlui V. Tilea: — 

erau alte chestiuni de impor- 

tanță vitală pentru cari a 

trebuit să lupte reprezentanţii 

noştri la Conferinţa Păcii, 

poate eventual că nu au fost 
consultaţi puţinii experţi ro- 

mâni şi din cauza aceasta 

    
Fig. 18. .Osculum Pacis de Bla- 

sius de Bislritz din 1506, - 
- “Muzeul naj. ung. 

r 

nu sa pului depune stă- 
ruința necesară.. O elucidare a chestiunei din partea 
  

Ă 1 V. Tilea:. Acliunea diplomalică a României. No. 1919 — Mart. 1920 
Sibiiu, 1925. 
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competentă poate ar servi cu învățăminte pentru viitor. 
In orice caz revendicările artistice ale Transilvaniei se 
meniin şi azi înaintea specialiştilor noştri. 

Cari suni molivele cari ar putea fi invocate de 
Ausirieci și Unguri în favoarea rămânerii în Viena resp. 
Budapesta a obiectelor revendicate de noi? Primul esie 
principiul unităţii inviolabile a muzeelor existente pentru 
un Scop cultural superior: prin împărțirea după prove- 
niență a comorilor s'ar discompune muzeele mari exis- 
tente şi ar dispare favorul ce-l are pentru ştiinţă con- 
centrarea la un loc a comorilor. Ca principiu motivul 
acesta, deşi nicăiri nu este codificat în legislaţia inter- 
naţională, fără îndoială conţine mult adevăr. Dar nu în 
cazul nostru, fiindcă categoric se poate răspunde, că 
prin satisfacerea revendicărilor noastre nici muzeele din 

i Budapesta, nici cele din Viena nu se discompun ori 
descomplectează. Acest din urmă punct de vedere stă 

-- “şiida baza arl. 196 resp. 177 prin „vor putea fi Tepa-: 
iriate“ pe temeiul că „ar trebui să aparțină patrimoniu- 

“lui intelectual“ al Transilvaniei. Trebue, ca istoria artei din 
Transilvania să-o putem studia în muzeele ardelene, nu în 
cele străine! Trebue să ne reamintim principiile sănătoase 
ale unui Quatremăre de Quincy:! operele de artă nu 
pot fi bine înţelese, decât în mediul lor şi când sunt 
în număr suficient. Un alt motiv invocat de presa ungară 
a fost că noi am revendica operele artistice şi culturale 
maghiare. Nimic nu este mai greşit: obiectele revendi- 
cate sunt: preistorice, romane, din epoca migrajiunii 
popoarelor, iar din cele naţionale majoritatea săseşti 
(celebra orfevrărie ardeleană a concelățenilor noştri saşi) 
româneşti şi o disparentă parte care priveşte arta con- 
  1 Quatremere de Quincy: Leiires au gensral Miranda sur ie prâjudice qu' occasionneraieni aux arts eţâ la science le d&placemeni des monumenis de Vart eic. Paris, 1796. 
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«cetăţenilor noştri unguri-ardeleni. Obiectele chiar ungare 
reprezintă istoria Principatului transilvan, iar nu a Un- 
gariei, ele au fost executate de meşteri ardeleni. In ce 
priveşie locul unde vor îi expuse aceste obiecte în Ardeal, 

  

[o ) 

  

Fig. 19. Aliarul piciat din Leliceai, 1510, - Muzeul naţ. ung. 

modul expunerii şi siguranţa lor, nu poate fi nici o 
îndoială: ele vor primi locul cel mai demn şi sigur, care 
nu stă mai prejos decât cel din Budapesta, dealtcum în 
„Ardeal sub stăpânirea românească nicăiri nu s'a sem- 
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nalat un caz de furt de obiecte de muzeu. In sfârşit. 
merită a [i relevată partea din discursul directorului ge- 
neral al muzeelor ungare privitoare la rolul obiectelor 
teritoriilor cedate (discursul s'a ținut la Muzeul Naţional 
ungar în 1922 în faţa funcţionarilor superiori şi a fost 
reprodus de întreaga presă ungară de acolo): „dacă 
am pierdut întegritatea teritorială a Ungariei, cel puţin 
prin obiectele de muzeu ale teritoriilor deslipite o men: 
ținem în conștiința maghiară 1“ , 

Din toate acestea rezuliă, că nu există vre-un argu- 
ment juridic ori de natură intelectuală, care ar putea 
împiedeca cedarea pe seama noastră a obiectelor ce le. 
revendicăm pe temeiul art. 196 şi 177, din contra obiec- 
iele de muzeu ale Transilvaniei ar putea îndeplini un 
rol nedemn acolo, unde se găsesc azi, ideia revanşei. 
Singura dificultate ar putea-o eventual cauza înțelegerea 
amicală pe baza „reciprocităţii“ şi interpretarea. Dar,. 
precum vom vedea, şi aceste vor putea fi înlăturate.. 
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CAP. III. 

CE AM RECÂȘTIGAT PÂN'ACUM DELA. 
UNGARIA?



CAPITOLUL III. 

a) Redobândirea obiectelor de muzeu ale Tran- 
silvaniei dela Budapesta în baza art. 176. 

Un eveniment de importanță hotărâtoare pentru. 
muzeele ardelene merită a fi descris în câteva cuvinte: 
comorile muzeelor ardelene depozitate la Budapesta în 
decursul războiului au intrat la 25 lunie 1922 din nou 
în fară. România s'a îmbogăţit de-odată “cu “valori în- 
semnate peniru arta şi istoria Transilvaniei. Dându-se 
importanța acestei reintrări în posesiune, cred, că va fi 
interesant să arăt cum ea s'a putut realiza, cu atât mai 
mult, cu cât opinia publică a fost din partea ungară 
tendenţios informată. | 

Recâșştigarea obiectelor de muzeu ale “Transilvaniei. 
dela Budapesta nu a fost atât de simplă, pe cât de evi- 
dent a fost dreptul nostru asupra lor. Şase ani au ire- 
cui de când ele au fost revendicate peniru prima oară. 
Demersul a fost făcut în primăvara anului 1919. După 
ce am airas atenţia publică asupra chestiunei în „Nea- 
mul românesc“ şi după ce am preseniat un memoriu 
Preşedintelui Consiliului Dirigent şi Ministrului Cultelor 
din Bucureşti, cerând readucerea lăzilor cu obiecte dela. 
Budapesta, am fost delegat de a reprezenta această 
cauză la Budapesta atunci, când trupele noastre au ocu- 
pat orașul. Aici s'a format o singură comisiune cu dele- 
gaţii Consiliului Dirigent, dd. Russu, Medrea şi Vuia, 
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şi cu delegatul Marelui Cartier, Dr. Lascu. Comisiunea 

noastră a primit după plecarea delegaților Medrea şi 

Vuia doi experţi, pe dd. D. M. Teodorescu şi A. 

Murnu. La 9 Sept. au fost expuse pretenţiile noastre 

înaintea directorului Muzeului Naţional maghiar, L. Fejer- 

pataky. Delegaţiunea noastră a găsit lăzile cu obiecte din 

Ardeal încă împachetate înir'o magazie a Muzeului. 

La dorinţa Misiunei militare interaliate, la 29 Septem- 
vrie s'a alcătuit o comisiune mixtă: din partea aliaţilor 

căpitanul Schafroith din partea maghiară consilierul E. 

Czak6, din partea noasiră mi s'a făcut onoarea să fiu 
ales alături de ceilalţi. Comisiunea a încheiat în aceeaşi 

zi un proces verbal prin care se recunoștea, că la Muzeul 

Naţional maghiar se găsesc cu fillul de depozit vre-o 

100 lăzi cu obiecte, proprietatea instituţiilor culturale şi 

ale particularilor din Ardeal. In ziua următoare s'a pri- 
mit chiar o declaraţie în scris a secretarului de stat luliu 

Pekâr, prin care acesta se declara gata a preda lăzile în 

cazul, dacă se vor aduce chitanţele originale date de 

Muzeul Naţional directorilor ardeleni şi dacă se vor 

aduce autorizaţii legale din partea fiecărui muzeu. Cauza 

adevărată a acestor condiţii a fost probabil teama, că 

stalul român nu va preda muzeelor proprietare obiec- 
tele, ci le va duce la Bucureşti pentru a forma un muzeu 

al Transilvaniei !. Statul nostru de fapt niciodată nu a 

avut intenția de a spolia muzeele ardelene. Pentru a 

înlătura orice bănuială comisarul guvernului nostru, D. 

Diamandy, şi comandaniul trupelor noastre din Transil- 

vania, generalul Mărdărescu, au dat o declaraţie prin 

care îşi asumau toată răspunderea pentru repartizarea 

obiectelor. Prezentând această declaraţie la 5 Octom- 
  

1 „Magyar Hirlap“ din 29 lunie 1922. Aşa au informat delegații maghiari 

pe generalul american Bandholz — după numilul ziar — şi aşa se explică 

peniruce generalul american a sigilat la 5 Oct. seara ușile muzeului. 
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vrie directorului Muzeului Naţional, delegaţii maghiari 
totuşi au refuzat a preda lăzile cu obiecte. Această ati- 
iudine a delegaților maghiari ne-a convins ce intenţii 
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Fig. 20. Emblema brestei giuvaergiilor din Braşov, 1556, 
Muzeul naj. ungar. 

are Ungaria. Generalul Şerbescu, care a prezidat comi- 
siunea noastră, uşor ar fi putut lua cu forța lăzile cu 
obiecte, totuşi ca reprezentant al unei armate civilizate 

"sa abjinut dela aplicarea forței la' muzeu!. Cauza noa: 
  , 1 Interviewul secretarului de stat Pekâr în „8 Orai Ujsăg“ din 19 Nov. 1919. Ceva mai calm scria „Magyarorszăs“ din aceiaş zi. Presa maghiară de după plecarea Românilor ne dă ocazia să vedem cu ce mijloace au lucrat Ungurii: intervenţia sojiei lui Pekâr în cauză la colonelul Loore, intreruperea curentului electric la muzeu, inducerea în eroare a Misiunei interaliate, luarea elichelelor de pe obiectele de muzeu ardelene, cum au fost ascunse obiecte, eic. 
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siră era atât de dreaplă, succesul nostru atât de sigur, 

încât nu a fost nevoie de nici un act de violenţă. In: 

posesiunea declaraţii'or făcute de delegaţii maghiari a 

urmat să ne asigurăm pe altă cale drepturile noastre: 

prin Consiliul Suprem, totodată să obţinem prin Con- 

siliul Dirigent autorizaţiile şi chitanţele. Consiliul Diri- 

_gent însă nu le-a putut câștiga pe acestea în timpul cât 

au mai stat trupele noastre în Budapesta. Cu ocaziunea 

delegaţiunei noastre: Dl dr. Lascu a reuşit să transporte 

în ţară două vagoane cu cărţi şi documente ridicate 

de armata austro-ungară în timpul ocupaţiei dela Aca- 

demie, Cameră, Senat, Liga culturală și dela particulari, 

iar subsemnatul un vagon cu biblioteca Societăţii aca- 
demice „Petru Maior“ dela Budapesta. 

Prin aceasta se încheie prima fază a acţiunei. A 

doua fază cuprinde activitatea în chestiune a Inspecto- 

ratului general al Muzeelor din Transilvania între Janua- 

rie 1920 şi Martie 1922. Inspectoraiul a considerai chiar 

dela începui ca un punct principal al programului său: 
revendicarea comorilor ardelene dela Budapesta!. In 

scopul acesta s'a lucrat în două direcţiuni: 1. La întoc- 

mirea listelor. precise ale obiectelor ardelene dela Buda: 

pesta, pentru oblinerea chitanțelor şi pentru â câştiga 

consimțământul muzeelor proprietare pentru readucere; 

2. Ca aceste obiecte să fie asigurate prin tratatul de 
pace. Deoarece prima încercare pe cale administrativă 

nu a dat succesul dorit, autorul a întreprins călătorii 

prin tot Ardealul. Rezultatul acestor călătorii dificile din 

caza comunicaţiei grele de pe atunci a fost pe deplin 

salisfăcător; s'a alcătuit un voluminos dosar cu liste de 

obiecte, s'au câştigat chitanţele originale, dar mai mult: 

în procesele verbale încheiate, conducătorii muzeelor nu 
  

„+ Petranu: Critica Artistică. „Vieaţa Nouă“ XVI, 7—410. 
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numai că şi-au exprimat dorința de a recâșiiga obiec- 
tele dela Budapesta, dar au arătat şi deplina lor încre- 
dere în statul român. 

Fără aceste lucrări — precum s'a dovedit mai 
lârziu — cauza rămânea fără succes. In privinţa punc- 
tului al doilea guvernul nostru a fost mereu ținut în 
curent cu chestiu- 

nea revendicărilor 

artistice ale Ardea- 

lului, Inspectoratul 
a studiat apoi ar- 
licolele referitoare 

la muzee ale trata- 

ielor cu Germania, 
Bulgaria, Austria şi 
Ungaria. | 

Deşi lucrările ;- 

în ambele direcţii 
erau aproape ter- 

minate în 1920, 

executarea artico- 

lului 176 al trata- 

tului dela Trianon, 

(care ne asigura 

obiectele de artă, 

arheologice şi ştiin- 

jilice ajunse în Un- 

garia după 1 lunie 

* ... Pee ea e me o neg 
PI 

  
  

1914) numai în îs i 
April 1922 s'a în- Lig. 21. Vestmântul de răsboi a lui Ştefan 

ia Bâthori (+ 1556). Vieaa, muzeu. cepul. 

Executarea articolului 176 reprezintă a treia fază, 
La finea lunei Martie Ministerul afacerilor sireine a 
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delegat pe d. M. D. Teodorescu şi pe autor, ca să re- 
prezinte pretenţiile României în privinţa articolului 176. 

S'a format „Serviciul naţional român de restituţiuni“ 
în cadrul „Comisiei de reparaţiuni“ dela “Budapesta. 
Preşedintele Comisiei de reparaţiuni a fost d. Herbert, 
apoi d. Sandri, președinte al Serviciului român d. G. 
Manolescu. 

Ungaria a fost reprezentată în Comisia de repara- 
iuni prin consilierul Lingauer, delegat de specialitate a 
fost pentru art. 176 d. Dr. Tibor Gerevich director-adjunct 
la Muzeul Naţional şi docent universitar. Tratativele s'au 
început la 11 April. 

Delegaţiunea noastră a cerut pe baza protocolului 
iralatului de pace conspectul lăzilor şi listele obiectelor 
de muzeu depuse dela 1 lunie 1914 în Ungaria !. 

Delegații maghiari au comunicat un conspect con- 
|inând 68 lăzi şi o cutie. Conspectul acesta nefiind com- 
plect s'a pretins din partea noastră cu nouă colete mai 
mult. Pretenţiunea noastră a fost satisfăcută mai târziu. 
Conspeciul maghiar nu a conținut şi listele obiectelor. 
Astiel de liste — a afirmat delegaţia ungară — nu 
ar Îi avut niciodată. Deaceea delegaţii maghiari au 
dorit să predea lăzile ca lăzi, iar nu ca obiecle. Acest 
punct de vedere nu a putut fi accepiai de noi, cu atât 
mai pujin, fiindcă Muzeul Naţional maghiar desfăcuse 
lăzile sub motivul de a scuti de molii ţesăturile. 

Prezentându-se din partea noastră listele, pe baza 
aceasta s'a început identificarea şi inventarierea, carea 
durat dela 21 April până la 17 Mai. S'a lucrat la Muzeul 
Naţional, la Muzeul de artă industrială şi la Inspectoratul 
muzeelor maghiare, încheindu-se 21 procese verbale. 
  

, 1 Guvernul maghiar anume ordonase anterior declararea tuluror obiec- 
"telor cuprinse în art. 475, 176 până la 51 lanuarie 1922, 
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Fiecare ladă, dupăce a fost inventariat conţinutul : 
obiect de obiect, a fost legată în cruci şi sigilată cu 
sigilul nostru și al muzeului maghiar respectiv. După 
aproape o lună de ideniilicare. şi inventariere s'a con: 
statat că conţinutul lăzilor a corespuns listelor noastre, 

' ro _ PI 

  

   
Fig. 22. Piuliţă de bronz cu blasonul cardinalului Andrei 

Băthori, 1593. , „Muzeul naj. ung.. 

îar pujinele deosebiri se pot explica prin graba inven- 
tarierei din 1916-18. | Si 

_Inventarierea noastră s'a făcut în condijiuni nu toc- 
mai uşoare, în magazii la lumină elecirică, la Muzeul 
de artă industrială în pivniță: aproape o lună timp de 
câte 6—7 ore pe zi s'a. inventariat în aerul închis, plin 
de praf şi fum din cauza despachetărei obiectelor şi a 
sigilărei. 
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Deşi lucrările de: identificare au decurs în deplină 
înțelegere -cu delegaţii de specialitate, Gerevich, Isoz şi 
Hăllriegl, reprezentanţii maghiari în comisia de repara“ 
jiuni au încercat a face anumite greutăți. Aşa au încer- 
cat să arate, că obieciele cerute de noi nu sunt „enle- 
ves“ precum spune. tratatul, ci „confies“. 

Prin aceasta delegaţii maghiari au vrut să înlăture. 
bănuiala, că statul maghiar ar fi ridicat cu forța obiec- 
tele din Ardeal ori poate chiar ca să documenteze, că 
ele nu întră în art. 176. Pe-baza protocolului tratatului: 
şi a unui ordin direct al guvernului ungar prezentat de: 
delegaţia noastră, prin care se dovedeşie, că depozitarea 
la Budapesta s'a făcut la ordin, s'a decis în favorul nostru. 

“Delegații maghiari ţineau morţiş la predarea chi- 
tanțelor originale. Cu toate că nici tratatul, nici proto- 
colul nu prescrie predarea acestora, delegaţiunea noastră, 
avându-le în posesiune, a pus în vedere reprezenianţilor 
maghiari redarea lor după luarea în primire de către: 
directorii de muzeu ardeleni. Dupăce din partea ma- 
ghiară s'au mai făcut dificultăţi în ce priveşte restitui-. 
rea obiecielor parliculare, delegaţiunea noastră a trebuit 
să așlepte aproape o lună până ce a primit un vagon. 
Mai trebue apoi menţionată şi atitudinea duşmănoasă a 
presei maghiare, care uneori însăşi amintea sursa: secţia 
artelor dela Ministerul Cultelor, şi care niciodată nu a 
avut vre-o desminţire oficială !. 

  

1 Primul arlicoi poariă îillul: Căutători de comori la muzeele maghiare: 
Coriolan Petran, fost iunclionar de muzeu maghiar, conduce rechizilionarea 
»Uj Wemzedek“ 26 April 1922. A urmat apoi: „Pentru recâşligarea monu- 
mentelor noastre nu se face nimic“, „Uj Nemzedâk“, 6 Mai 1922, Articolul 
prim concludea, că comisiunea română nu are ce căuta la Budapesta, at 
doilea constală cu regret, că noi le luăm monumentele istoriei şi culturei 
lor najionate, prelindea deci, că pânăce nu se redau dela Viena'comorile 
ungare, sireinii nu au ce căuta în muzeele maghiare. Mai obiectiv scria: 
„Pesti Hirlap“ din 14 Mai 1922, 
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La 21 lunie lăzile cu obiecte au fost depuse în va- 
gonul, care a plecat însoţit de d. dr. Kâlmân Isoz, se- 
cretar general al Muzeului Naţional maghiar, şi de autor. 
La 25 după masă vagonul a trecut granița, iar seara a 
ajuns la Arad, cenirul de repartizare. Lăzile au fost de- 
puse la Palatul Cultural, unde au rămas: sub îngrijirea 
directorului Lazăr Nichi până la luarea în primire de 

pm aa 

  

  

Fig. 23. Farfurie de cositor prob. din Braşov 1596. 
Muzeul național ungar. 

călre directorii instituţiilor proprielare. Predarea s'a fă- 
cut pe. lângă formalităţile obişnuite, iransportul la locul 
de destinaţie, cu ajutorul Statului. . i 

Executarea art. 176 nu este terminat până acum, 
totuşi s'a obţinut partea cea mai însemnată a pretențiilor 
noastre. Faptul că România a cerut înainte de toate pa- 

. 

69



irimoniul său artistic şi cultural prin Comisia de repa- 
rațiuni a dat. din nou. dovadă despre aspiraţiile sale cul- 
turale. Grija şi atenţia cu care a lucrat delegaţiunea 
română a convins pe reprezentanții maghiari, că como- 
rile Transilvaniei readuse dela Budapesta vor fi conser- 
vale şi apreciate cel puţin în aceeași măsură precum 
au fost sub stăpânirea maghiară. Multe bănueli neînte- 
meiate s'au spulberat în vânt, 

b) Ce a recâștigat Ardealul în baza art. 116 al 
tratatului dela Trianon? 

Primul transpori de obiecte de muzeu pe cari le-am 
adus în ţară la 23 lunie 1922 în baza art. 176 al tra- 
tatului dela Trianon, ocupa 77 lăzi şi o cutie. Peripe- 
jiile tratativelor pentru redobândirea lor le-am schiţat 
într'o dare de seamă publicată la vremea sa precum şi 
mai sus!. Împrejurările de atunci nu au îngăduit o ex- 
poziție pe seama publicului a comorilor câştigaie, pre- 
cum s'a făcut în streinătate, de exemplu în Germania 
în 1815 cu obiectele de artă ridicate din muzeele fran- 
ceze, ori în Veneţia? dupăce Italia îşi recâştigase dela 
Austria în 1919 obiectele sale reclamate. Publicarea unei 
dări de seamă asupra conținutului lăzilor readuse nu 
i-a lost posibilă pân'acum autorului, din cauza altor 
ocupaţiuni şi din cauza greutăţii de a aduna datele ne- 
cesare asupra obiectelor după predarea lor pe seama 
instituţiilor proprietare. Chestiunea revendicărilor artistice 
ale Transilvaniei nefiind .încă terminată şi fiind chiar 
  

1 C. Pelranu: Recuperarea obiectelor de muzeu ale Transilvaniei dela 
Budapesta. „Vieaja Nouă“ anui XVIII. No. 56, rezumatul în lucrarea „Mu- 
zeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Bucureşii, 4922, p. 225-7. 

2 Objels restitus par P'Autriche ă /'lialie. „Revue de Tari ancien et 
modern“. Tome XLIII. Nr. 246, Paris, Mai 1923. — Ch. Saunier: Les conquâles. 
artisliques de la r&volution et de V'empire. Paris, 1902, p. 111. . 
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acum de mare actualitate, nu va fi târzie şi de prisos 
o caracterizare cu scopul de a clarifica: ce a recâştigat 
Ardealul dela Ungaria? Prin această descriere amatorii 
de artă vor putea să-şi 
formeze o părere de- 
spre operele mai de 
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vedere al provinciei este AA 
mai mare, decât cea co- fi 1 . A Ra mercială. Obiectete sunt ie ba A RR i SE în majoritate (66 lăzi) SUA i 
proprietatea muzeelor F.a4, Buzduganul lui Stefan Bâthori (41586), 
ardelene, restul proprie- Sigismund Bâthori (+ 1613) şi a lui Gh. 

: e . 1. Râkoezi Il. 1660. Muz. naj. ung. iatea confesiunilor şi li- 
ceelor ardelene. Cum au ajuns în timpul răsboiului.aceste 
obiecte de muzeu la Budapesta, am expus cu altă ocazie 
amănunțit !. Toate obiectele au fost predate la Arad în- 

1 „Muzeele din Transilvania etc“, p. 190-2 și „Coniribuţiuni la înstrei- nare şi distrugerea comorilor de artă ale Transilvaniei“ în „Revista Istorică“ din lunie 1924, precum și în capitolul prim al prezeniei lucrări, 
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slituțiilor proprielare între 14-26. Septemvrie şi în 25 Oct, 
1922 de către subsemnatul în calitate de delegat al Mi- 
nisterului de externe în prezența unei comisiuni compusă 
dintr'un notar public, consilierul cultural al orașului Arad, 
directorul Palatului Cultural, şi un profesor de liceu. 
Despre predare şi primire s'au dresat procese verbale, 
iar dupăce directorii colecțiunilor au examinat din nou 
amănunţit conţinutul lăzilor acasă cu ajutorul inventare- 
lor, s'a dat descărcarea definitivă guvernului ungar pen- iru cele 77 lăzi şi o cutie. Cu ocazia aceasta s'a con- 
statat, că nu a lipsit nici un singur obiect şi că niciunul 
nu a fost deteriorat ori înlocuit, Transportul lăzilor cu 
obiecte s'a făcut până la graniță pe spesele Ungariei şi 
însoţite de un delegat ungar şi subsemnatul, dela Arad până la locul de destinaţie lăzile au fost însoţite de re- 
prezentanții autorizaţi ai instituţiilor având o reducere de. 75% pe C.E. R., iar restul de 25%/; a fost acoperit de : către Ministerul de externe. Alâl acțiunea depusă la 
Budapesta pentru recuperarea comorilor noastre, cât şi 
transportul şi modul cum s'a făcut predarea la Arad a satislăcut pe deplin pe conducătorii instituţiilor şi a găsit un ecou favorabil în publicistica română şi minoritară !?, 

Caracierizările, descrierile şi informajiunile ce -ur- mează au fost alcătuite pe baza lisielor făcute la Budapesta de d. D. M. Teodorescu şi subsemnatul ca de- 
legaţi ai guvernului român împreună cu dd. T. Gerevich şi 
K. Isoz ca delegați maghiari, o altă parte în baza biblio- 
graliei existenie, un ajutor apreciabil au mai dat con- ducătorii colecţiilor, înainte de toate P. S. S. d. Episcop Fr. Teutsch, dd. primcustode M. Csaki, preot Fr. Hol: stădter, directorii V. Csutak, Fr. Lâszi6, 1. Lestyân, A. 
    ! „Croaica numismatică şi arheologică“ Il. 5-6. — „Vieaja Nouă“ XVIII. 40-11. „Ţara noastră“ II. 5. „Dacia“ 6X. 1922. — „Infrăţirea“ 28, |. 1923 „Siebenbiirgisch-deuisches Tageblaii“ 24 1X. 1922, - „Keleli Ujsâg“ 8 VII. 1922, — „Enenzâk“ 4Vili, 1922, — „Aradi Hirlap“ 27 VI, şi 191X. 1922, 
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Tamâs, Dr. 1. Bacon, cărora le exprim pe această cale 
mulțumirile mele. Materialul vast va fi astfel tratat, că-l 
vom grupa după muzee şi instituţii, în “cadrele : acestei 
grupări vom caracieriza în general colecţiile recuperate, 
apoi vom da. descrierea sumară a obiectelor mai însem- 
nale. Deşi caracierizările şi descrierile vor fi pe cât e 
posibil de reduse, totuşi cred că ele vor fi uiile peniru 
aceia, cari se interesează de chestiunea revendicărilor 
noasire şi de conţinutul muzeelor ardelene, mai ales că 
obiectele nu au fost încă publicate în româneşie, ba 
multe din ele nici într'o limbă sirăină!. 

Muzeul Naţional Săcuesc, Sit. Gheorghe. 

Din 37 lăzi recuperate 13 conţin obiecte de muzeu, 
22 arhiva, 2 lăzi obiecte particulare, identificate dela 

„24 Aprilie până la 5 Mai şi dela 11 până la 12 Mai 
1922 inclusive. Primele 13 lăzi cuprind 4160 obiecte 
de muzeu în majoritale obiecte de aria industrială, etno- 
gratice, preistorice, relicvii, tablouri şi 2500 monede. 
Materialul bogat al obiectelor de aria industrială se com- . 
pune din covoare, broderii, lucrări în melal, în cositor, 
piese de orfevrărie ardeleană, ceramică, colecţie de 
arme şi de pipe. Merită a fi relevate următoarele obiecte: 
ceasul de călătorie a lui Bocskai, dintre: cupele de argint 
aurite una din sec. XVII;: două cu data 1632 și 1637, 
a lui Bercsenyi din 1715, una cu pocal de cocos cu data 
1745, dintre obiectele de cositor cana din Hogia, în 
colecţia de arme: spada scitică din Doboli de jos, altele 
medievale, în coleţia de texiile: hainele bisericeşii din 
sec. XVI—XVIII, vestmintele lumești din sec. XVII, o 
broderie veche f. sec. XVIII, steagurile breslelor, în 
colecţia ceramică: plăcile de teracotă dela sobe cu relie- 
  

1 Îlusiraţiile acestui capitol se găsesc la finea volumului pe pagini se- parale. (Îl. 47—99). 
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“furi, sec. XV., olărie veche şi teracotele cu glasură. 
Intre obiectele de pietate ocupă un loc de frunte: deco- 
raţia generalului Bem, bastonul său, crucea lucrată din 
lemnul spânzurătoarei lui Damianics, albumul de auto- 
grame din 1848, un covor şi o basma lucrate de gene- 
ralul Daniel Nagy în robie, relicviile lui Nicolae Bara- 
bâs. Colecţia einografică cuprinde vreo 500 obiecte: 
jesături, mai ales covoare din Ciuc, 220 cusături, lucrări 
în lemn, olărie, obiecte de artă țărănească. Cele vreo 
330 obiecte preistorice sunt rezultatul săpăturilor siste- 
maiice, parte găsite ocazional: fragmente de ceramică 
pictată neolitică, spirale de aramă, bijuterii de os, majo- 
ritatea o formează colecţia de bronz: topoare, cuțite, 
brățări, vârfuri de lance. Tablourile mai însemnate sunt 
cele şapte portrete ale renumitului pictor secui Nic. Bara- 
bâs (1810— 1898), unul de Eugen Gyârfâs din Sfi. Gheor- . 
ghe (n. 1857), şi de vienezul E. Rupprecht din anul 1831. 
Aproape loate obiectele din cele 13 lăzi sunt colecţio- 
naie din judeţele săcueşii. In cele 22 lăzi cuprinzând 

"arhiva muzeului se găsesc următoarele codices: a) Codex 
Apor s. XV. b) Codex Csereyn€ s. XVII. c) Codex 
Vasady s. XVII. d) Leges Colegii Albae-Enyedensis e) 
Catalogus Togatarum 1734 4! Codex Emilia 5) Orvos- 
sâgos kânyv 1677. Colecţia de documente datează din 
sec. XVI—XIX, între ele 33 documente sunt româneşii. 
“Arhiva mai conţine diplome nobilitare, cărți şi lipărituri 
vechi, arhivele familiare Apor, Gâdri, Pâtsa, Szab6, 
Domokos Balăzs, manuscrisele din Târgul-Săcuesc, acte 
administraiive, cataloage, protocoale. Dintre documentele 
româneşti suni de remarcat următoarele: 1. Unul fără 
datâ copiat în sec. XVII cuprinde jurământul de fideli- 
tate a lui Radu în favoarea lui Ferdinand |. 2, Ordinul 
unguresc a lui Mihaiu Viteazul din 22 Nov. 1599 dat 
în Alba-lulia, prin care ia în apărare pe Borbala Suki 
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şi fiul său ordonând căpitanilor unguri să nu o moles- 
teze. 3. Scrisoarea ungurească a domnului moldovean 
Alexandru VI din 30 Aug. 1632 
dată la lași în chestia oilor nobi- 
lului lank6 Mihâly reţinute de 
boerii moldoveni. 4. O diplomă 
scrisă pe pergament a principesei 
Ana Bornemissza din 12 Martie 
1668 e dată în cetatea Făgăraşu- 
lui, prin care investeşte cu liber- 
tăţi de boer pe lon Gorun din 
Dridif! (jud. Făgăraş). 

Ne vom mărgini după aceste 
a da o scuriă descriere a obiec- 
telor mai însemnate. 

Nr. 47 şi Nr. 48. Spadă sci- 
lică de fer din epoca Hallstatt. 
Lungimea tăişului 112 cm., lăţimea 
3'8 cm. Deasupra mânerului 2 sta- 
iuete de animal, reprezentând după 
Nagy Geza două pantere ori doi 
Jeoparzi, după Hampel şi P6sta 
câte-un leu decorat cu careuri 
mici ciselate. Mânerul are o lun- 
gime de 8 cm. şi o lăţime de 
25 cm. şi se termină după Nagy 
şi Hampel prin doi delfini aşe- 
zaţi în faţă, liecare în formă de 

                
4 i 

Fig. 25. Pumnalul din sec. XVI 
găsit la Alba-lulia și pumna- 
lul lui Fr. Bethlen (+ 1654). 

Muz. na. ung. 

treisferluri de cerc; după Huszka reprezintă frunze stili- 
zate, iar după P6sta patru capuri de paseri răpitoare. 
  

1 Nagy G.:. A Sz&kely Nemzeli Măzeum Ertesil&je. Sepsiszenigyărgy, 
- 1891, 1. 80-88. Dintre lipăriturile de interes românesc să mai amintim Molil- 
velnicul din 1689 scos ia Bălgrad, şi numărul 8 al! ziarului „Amicul Poporu- lui“ din 18/50 lulie 1848 considerat ca unicum. Aceste două nu au fost la 
Budapesta. 
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* Spada s'a găsit în alvia Oltului în hotarul comunei Do 
boli-de-jos (Aldoboly) deaceea ea poartă numirea spada 
dela Doboli-de-jos. Ea este o podoabă a muzeului şi este 
după Nagy Geza una din cele -mai interesante piese 

ale evului mediu, de origine arabă adusă de cavalerii 
teutoni în Ardeal. După părerea celorlalţi învăţaţi ea este 
din epoca Hallstatt. 

„B, C, D reprezintă trei spade de fer din sec. XIV-XV. 
Caracteristic este ferul de 18'5—27 cm. aşezat în cruci 
la mâner pentru apărarea mânei şi butonul dela capă- 

"tul mânerului de o circonferință de 17:5—22 cm. Lun- 
gimea tăișului este de 83-88 cm., lungimea mânerului 
de 10—13:5 cm. Cea mai mare lăţime a spadelor este 
de 4'5—6'8 cm., lățimea mânerelor de 2:5—3 cm.: 

Nr. 49. Cupă .de argint aurit. Inălţimea 15 cm. 
diametrul jos 6'5, sus 8 cm. Reliefurile reprezintă pe 
Adam şi Eva cu picioarele pe bou şi leu culcat, îna- 
poia lui Adam și Eva, cari rup câte-o poamă din po- 
mul aşezat între ei, stă Arhangelul Gavril cu pa- 
loşul. Jos o scenă de vânat: câni cari gonesc un leu. 
Orbân Balâzs şi Nagy Geza? cred că lucrarea este din 
sec. XIV, după V. Roth, ea este ardeleană săsească din 
sec. XVIHea* Cupa poartă monogramul N. R. cu a. 1632. 

Nr. 50. Două plăci de teracotă fără glasură din 
sec. XV. Ambele sunt dela sobă. Cea din stânga repre- 
zintă un călăreț cu scut în formă de deltoid. Călărețul 
din dreapia înaintează sub o boltă gotică cu arc în 
acoladă. Mărimea plăcilor este 22X17 şi 23X19 cm. 

1 Nagy op. cil. p. 56. Pâsta B:: Regeszeli tanulmânyok az oroszf5ldăn 
„Zichy Jend grâf: ăzsiai utazâsa“, IIl.- 98-102, Budapest 1905 — Hampel .: 
Skylhiai emiskek Magyarorszâgban. „Arch. Erl.2 14895 p. 585-407 — Nagy 
op. cit. p. 59 şi „Arch. Erl.* 1894, 3415-23 şi 580 — 41886, p. 234-8. | 

? Orbân Balăzs: A sz&kelyfăld leirâsa. Pest, 1868, 1. 39; Nagy op.cit: 
p. 63—4, : i N 

3 Scrisoarea dlui V, Roth, 
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Nr. 51. Odăjdiile lui Andrei Bâthori dela finea se- 
colului XVI-lea 1, Lungimea 96 cm., lăţimea cea mai mare 
12 cm. Materialul este: catifea roşie lucrată cu fire de 
aur şi decorată cu o bandă de argint de 3:5 cm. lăţime. 
Jos la mijloc blasonul cardinalului şi principelui ardelean. 
Andrei Bâthori. | 

Nr. 52. Cană de cositor din Hogia (Hodgya jud. 
Odorheiu) dela începutul sec. XVI. Inălțimea 33 cm. În 

    
Fig. 26. Agrafă în tezaurul din Sighişoara, sec. XVI-lea. 

Muzeul naţional ung. 

câmpurile hexagonale lungi câte-un baldachin cu rosă 
golică cuprinde câte-un sfânt şi pe Fecioara cu Isus. 
Desenul este. gravat. Deasupra şi dedesuptul. câmpurilor: 
hexagonale se găsesc câmpuri mici pentagonale, cele 
  

1 Nagy op. cit. p. 75. 
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de sus decorate cu flori golice şi cu bălaur, din cele 
de jos patru poartă blasoane, iar două monstrii. Capa- 
cul este decorat cu o bandă de triunghiuri şi cu frunziş. 
Partea dinlăuntru a capacului şi urechea canei arată 
signatura măeştrilor şi a două localităţi: Breslau şi Bra- 
şov. Nagy G. numeşte această cană „un monument isto- 
ric deosebit de preţios“. - 

Nr. 53. Dolman din cripta fam. a conților Nemes 
din Haghig (Hidveg, j. Treiscaune), f. sec. XVII. 1/, parte 
a originalului. Materialul: brocat de:mătasă; pe fond 
brun flori brune mai întunecate, cu brandenburguri de 
argint. Această „veritabilă comoară prețioasă“, care 
„aruncă lumină asupra portului magnaților din timpul 
luptei pentru libertate a lui Râkâczi“ a fost restaurată 
prin Bela Posta ?. 

Nr. 54. Invălitoare de amvon brodată dela finea 
sec. XVIII-lea. Mărimea 260X95 cm. Pe fond de mătasă 
galbenă sunt brodate garoafe, roze, nu-mă-uita și alte 
flori în coloarea roza, albasiră, violetă, albă, brună- 
deschisă şi neagră. Lucrarea a fost executată şi donată 
de proprietara nobilă Tompa Miklsne bisericei din Bă- 
fanii-mari (jud. Treiscaune) în anul 1795, de unde a 
ajuns la Muzeul Săcuesc ca donaţie. 

Nr. 55. Nic. Barabâs de Mârkusfalva: Trei surori 
vitrege ale artistului, pictură în ulei din 1838. Lungimea 
95, lăţimea 75 cm. A fost donată de fiica artistului îm- 
preună cu alte tablouri originale. Artistul a trăit în Cluj 
şi împrejurime în anul executării tabloului. După cartea 
recentă a lui Lyka „el este cu desăvârşire un copil al 
rasei şi epocei sale și în privința aceasta niciunul din- 
tre colegii săi nu poate fi comparat cu el2,' 

1 Ibidem p. 64 şi Orbân op. cil. 1, 39. 
2 Csulak—lLăszld: Jeleni&s a Sz&kely Nemzeli Mizeum 1908—9 &i âllapotârgi. S. Sz. Cyărgy, 1940, p. 45. 
! Lyka K;: Tâblebirâvilăg Hizveszele. 1922 III, 32. 
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Nr. 56. Maiuri de bătut rufe. 1, 2, 4; cioplit, crestat 
şi piciat din carpen, din jud. Odorheiu; 3. 7, cioplit şi 
crestat din acelaș material şi judeţ; 5, din lemn de păr 
cu mâner neobișnuit de. bogat lucrat, cioplit, crestat, 
pictat, din jud. Odorheiu; 6, măngălău din lemn de măr 

  

  

  
            

      

Fig. 27. Coroana principelui ardelean Ştefan Bocskai, 1605 în : Tezaurul foslei Case imperiale, Ă Viena. 

cioplit, crestat, din Sft.. Gheorghe, înire frunze D. M. pe 
laturea îngustă numele Gyârifâs Isivân 1805. Toate obiec- 
tele au fost colecjionate de Dr. Fr.- Lâszl6 1. 

1 Malonyai: A magyar n€p măveszete. Bpest, 1909, II. XXXIII, Csutat. Lăszl6: Jelentes etc. 1905—6-7. ” o 
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Nr. 57. Broderii populare !: 1, mărimea 80X(74 cm. 
Basma de mătasă galbenă cu broderie de mătasă TOsa, . ” albastră, verde, galbenă, albă şi cu fir de aur. 2, Decor 
de perină de pânză de în cu broderie de mătasă gal- benă 76X22 cm. 3. Decor de perină din pânză de in: 
brodată cu bumbac alb. Molivul: paseri stilizate. Exe- _cutat la 1875 în “Sf. Gheorghe, 60X20 cm. 4. Acope- ritoare de altar din pânză de in, 180X140 cm. cu bro- 
derie de măitasă albastră, brună deschisă şi de argint 
şi aur, Molivele: tulipan, rodie, rosă şi cârceiu stilizat. 
6. Acoperitcare de aliar. din pânză de in albă cu bro- 
derie de -mătasă galbenă deschisă, brună şi rosa. Moti- 
vele: garoaie, tulipan, rosă, cârceiu şi paseri stilizate 
9229 cm. 

No. 58. Codicele Apor din sec. XV-lea? Format: „octav mijlociu, materialul: hârtie. Conţinutul: traduceri 
de psalmi, imnuri, rugăciuni, medilaţii, regule călugăreşti 
şi istoria patimilor lui Cristos. Numele scriitorilor, tim- pul execulării: necunoscut. In scriere se observă irei mâni deosebite. Pe baza limbii partea primă este pri- vilă ca fragment al traducerii de biblie din codicele 
vienez şi cel din Miinchen, Traducerea este probabil 
dela începutul sec, XV., proveniența sa ungară-orientală, 
probabil din cercul Hussiţilor moldoveni. Codicele Apor, 
precum cel din Miinchen şi Viena este numai o copie 
a traducerii originale. Această copie este — socotind caraclerul scrisului — de pe la finea sec. XV, ea te: 
  

! Huszka: J.: Magyar diszită styl. Bpest, 1885 şi Malonyai op. cit, 74, 75, 79, 106. 

* Edat de Wolf Gy. în „Nyelveml&ktâr“ vol, VIII cu o introducere. Fragmente publ. de Szilădy A. în „Regi Magyar Kâlt5k Târa“ |, 565—5 şi 480—2. Limba codicelui studiată de Simony Zs. în „A. Magyar nyelv“ Bpest 1889, |. 1683—76 şi de Balassa I. în „Hunfalvi albume 1891, p. 9. Zolnai Gy.: Nyelvem!skeink a k&nynyomtatăs korâig. Budapest 1894, p. 112, 1293—3, Nagy G. op. cil. 1. 80—4, 
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prezintă: numai a treia parte din lucrarea, întreagă. Re- 
producerea noasiră arată finea psalmului. CĂLVII şi 
începutul psalmului CĂLVIII. Cartea a fost un secol şi 
jumătate în posesiunea familiei Apor, de aici numele - 

  

      
  

Fig. 28. Cana lui Mih, Totdalaghy din 1623 de Andr, 
Fleischer din Sibiiu. „ Muzeul najţ. ung. 

codicelui, ajuns la Muzeul Săcuesc ca donaţie a baro- 
nesei Susana Apor. „Pentruca să ne dăm seamă de 
valoarea acestui tezaur prețios, aminiim, că întreaga 

6 | - 81



literatură medievală maghiară se cuprinde în vre-o 50 
codice, din cari */, sunt copii din 1500-39, asifel codi- 
cele Apor ocupă al şaptelea loc. Pe teritorul Ardealului 
în afară de codicele Apor numai un singur codice ma- 
ghiar medieval mai există: codicele Dăbrentei în biblio- 
teca Battyaneum din Alba-lulia, copiat la 1508 de Ha- 
labori Bertalan.“ | 

Presbiteriul ev. din Bistriţa 

a avut la Budapesta două lăzi conţinând 49 covoare 
vechi orientale identificate la 17 Mai 1922 la Muzeul 
de artă industrială şi o ladă cu 18 piese de orfevrărie 
şi 14 matricole identificate la 26 April la Muzeul Na- 
jional. Covoarele se împari în următoarele grupuri: 
21 covoare de rugăciune din Anatolia în majoritate din 
sec. XVII—XVIII, 12 covoare din Asia-mică, numite „ar- 
delene“, 13 din Ăsia-mică şi 3 din păr de cămilă:, 
Cele din urmă 28 covoare datează în majoritate din 
sec. XVII—ĂVIII, despre câteva se crede Chiar, că ar. 
fi din sec. XVI. Covoarele au fost importate prin Mun- 
tenia şi Braşov de către negustori, poate chiar de către 
Turci în timpul stăpânirii lor în Transilvania, Covoarele 
amintite, numite şi „ardelene-turceşii“ au ajuns în bise- 
ricile ev. aug. şi reformate din Ardeal, aşa şi la Bi- 
sirița caşi cadou al corporațiilor şi particularilor, de- 

  

1 Kâver B.: A keleli szânyegek eredete. - „Arch. Ert.« 1896, p. 98-108. 
Csânyi R.: Erdălyi tărăk szOnyegek. „Magyar lparmiivâszel“ 1914. — Radi. 
sics I: Az Ipolyi gyăjlemâny falkărpitjai 6s keleli szânyegei „Mâveszi Ipar“ 
1887. — Csermelyi: Erdelyi imaszOnyeg az Erd. Nemz. Mizeumban. „Dolgo- 
zatok az Erd. Nemz. Măzeum Erem. €s Regisegiârâbâl 1914, p. 458—65. — 
Csânyi-Csermely-Layer: Erdlyi târ6k szânyegek kiâllitâsânak leir6 lajstroma. 
Bpest, 1914. — Această lucrare cuprinde la pag 91-2 cunoscuta bibliografie 
sirăină — în afară de cele înșirate şi de lucrările dlui E. Kiihlbrandt despre 
covoarele din Braşo+ în „Korrespondenzblati“ XXI, în „Die Karpathen“ 4907 şi 1911 şi în „Cultura“ 1924, nr. 4. i 
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corând băncile bisericilor. Studiul, datarea şi clasificarea 
acestor covoare s'a clarificat mult prin expozijia aran- 
jată la Budapesta în 1914. Precum este cunoscut co- 
vorul de rugăciune serveşte mohamedanului ca înge- 
nunchiând pe el să se roage de „cinci ori pe zi după 
cele cinci spălături. Covoarele aceste reprezintă nişa 
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Fig. 29. Pieptarul Ecat. de Brandenburg, j. l-a sec. XVII. 
” Muzeul de arte industriale, Budapesta. 

de rugăciune (mihrab), care în timpul rugăciunii este 
înspre Mekka. Covoarele cu 6 coloane nu reprezintă 
mihrabul, ci navele mecetului, Importanţa celor 49 co- 
voare readuse nu e nevoe a-o accentua. Faptul, că ele 
se găsesc la noi, — faţă cu ţările străine, — în numar atât 
-de mare, merită aienjie deosebită din partea noastră. 
Este încă de cercetat ce influință .au avut ele asupra 
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ariei. din Ardeal şi dacă s'au execuiat şi aici mai multe 
covoare decât acela 'cu data 1723. 

Nr. 59. Covor de rugăciune cu 6 coloane s. XVII. 
174X127 cm. 1140 noduri pe un dem, O lature este. 
ceva mai scurtă, colțurile sunt deteriorate, poartă o 
pată de cerneală.. Oglinda este roșie, coloanele: galbene, 
colțurile decorate. . cu roşu, albastru şi galben-verziu. 
Bordura mare mai ales de coloare galbenă-verzie cu 
motive hexagonale neregulate roşii, galbene, albastre şi 
negre. Bordura îngustă interioară galbenă-verzie cu ro- 
sete galbene și ramuri roşii. Bordura îngustă exterioară 
pe trei laturi fond negru cu flori roşii şi galbene şi 
frunze albe; pe parlea a patra (deteriorată) pe fond ne- 
gru-roşu deschis.. 

Nr. 60. Covor de rugăciune cu 6 coloane secolul 
XVIII-lea, 180X(136 cm, 1122 noduri. Bine păstrat. Oglinda 
este roșie lucitoare, coloanele albe-albastre, de-asupra 
lor pe fond galben-verde ornamenie în. zig-zag roşii, 
deasupra lor flori negre, galbene, albastre pe fond roşu. 
Bordura cea lată fond roşu cu rosete variate ca forme 
şi culori. Bordura îngustă interioară constă dintr'o bandă 
de rosete în diferite culori pe fond negru, bordura ex- 
terioară îngustă este neagră cu ornamente de frunză. 
roşii, vinete şi galbene. o 

Nr. 61. Covor de rugăciune cu patru coloane în 
formă de bande (Săulenbănder), din secolul ĂVIII-lea. 
187X131 cm., 1394 noduri. Oglinda este:roşie, coloa- 
nele şi florile oglinzii galbene. Colţurile galbene cu flori 
roşii şi galbene-verzi. Bordura cea mare cuprinde flori 
compuse din hexagoane, variind în coloarea roșie, verde 
şi galbenă. Bordura îngustă interioară are fond albastru, 
cea exterioară fond negru, ambele cu rosete roşii şi 
cu şiruri de frunze albe. 
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Nr. 62. Covor de rugăciune cu cinci: coleane în 
formă de bande, cu baze, însă fără capitel. Coloana de 
mijloc nu are nici un rol siructiv. Secolul XVIII-lea, 
175X(120 cm. Numărul nodurilor 1490. Oglinda roşie, 

  
Fig. 30. Farfurie de cosilor cu cele 4 anotimpuri şi elemenie. 

Braşov, sec. XVII. E | Muz. de arte ind., Bpesta. 

coloanele galbene. Colţurile galbene cu flori galbene- 
verzi-albastre. Brodura cea lată cu rosete în ornamente 
hexagonale roşii, albastre-galbene-verzi. Bordura îngustă 
interioară cu rosete albe şi ramuri roşii pe fond galben- 
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verziu, bordura - exterioară pe trei laturi neagră cu flori 
albe, pe a patra vânătă cu rosete roşii-albe. 

Nr. 63. Covor de rugăciune, sec. XVII-lea, mări- 
mea 196135 cm., 1496 noduri. Oglinda este roşie cu 
flori galbene şi albastre. In colțurile galbene flori al- 
bastre, roşii, galbene. Bordura galbenă cu flori roşii- 
albastre şi ramuri vânăte. Bordura exterioară roşie cu 
flori galbene, bordura mare fond galben cu ornamente 
hexagonale nesimetrice Toşii şi galbene-verzi cu flori 

" pesirițe. 

Nr. 64. Covor de rugăciune din secolul XVII-lea. 
180122 cm., 1155 noduri, Colţurile şi trei margini 
deteriorate. Are o pată de cerneală. Oglinda e lungă 

„roşie cu flori vânăte şi galbene, . colţurile aproape albe 
cu [lori galbene. Bordura foarte lată mijlocie cu dezor 
herati în diferite culori. Bordura îngustă interioară gal- 
benă cu flori albe, ramuri roşii. Bordura exterioară în-- 
gustă neagră, frunze albe cu rosete mici roşii-galbene: 
şi albastre. | 

Nr. 65. Covor numit „ardelean“ din sec, XVII-lea 
pe dos cu anul 1657. 170X1121 cm., cu 1530 noduri. 
Oglindă roşie cu două vase, palmete, flori şi ramuri. 
Colţurile galbene-verzi cu rosete. Bordura cea lată he- 
rati simplu cu fond roşu şi decor albastru,. negru, gal- 
ben-verziu. Bordure!e înguste au fond galben cu rosete: 
în multe culori. 

Nr. 66. Covor numit „ardelean“ din sec. XVII-lea. 
170X121 cm. 1656 noduri, Oglindă galbenă-deschisă 
cu decor rosu, vânăi, verde, în mijloc cu un medalion 
de romb cu două cadre cu câie 6 laturi şi un cadru 
mare în formă de romb. In cele pairu colţuri roşii se 
găsesc rosete galbene. Bordura lată cuprinde o ghir- 
landă galbenă în zig-zag, triunghiurile zig-zagului verzi, 
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N te galbene cu rosete î îngus Ibastre. Bordurile î 

multe culori. 

roşii, a 
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Fig. 31. Monumentul funerar a lui G. A 
CF 1635) din Mălăncrav. 

aurit, 3 din seco XVII-lea,) 1 d lar lul al XVI-lea, in sec, 

in XVI-lea, 3 d 4 pocale (de argint aurit, unul din sec. 
„sec XVII 5) 5 farfurii (de argint aurit sec. XVII-lea), 7 
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ciboriu (argint aurit sec. XVII. In aceiaş ladă 2 „cane 
(de cositor sec. XVII—XVil-lea) şi 14 matricole din 
1700—1820. Cu excepția celor două cane de cositor 
şi a două cane de origine din Braşov — precum dove- 
deşie marca acestora — probabil toate lucrările sunt 
operele giuvaergiilor dia Bistriţa, care era un însemnat 
centru al orfevrăriei ardelene. „Măiesirii din. Bistriţa au 
avut particularităţi individuale mai „Puternice, decât giu- 
vaergii din alte oraşe ardelene, ei au luat o cale înde- 
pendentă, deosebiiă de a celorlalţi“. „Predilecţia deose- 
bită de a aplica smalțul mai ales la spijele şi axele 
nodului, apoi mai ales anumite extravaganţe gotice-târzii, 
ori mai bine zis, căutarea nouilor posibilităţi de expri- 
mare artislică și iehnica absolul sigură; caracterizează 
piesele şcoalei. Este relativ redus numărul potirelor cu 
smalj și sârmă, izbitoare sunt Iucrările timpului baroc“. 
Măiestrii din Bisiriţa „nu numai că au irecut printr'o 
evoluţie generală artistică, dar au şiiul să dea soluţii 
şi încercări individuale iață cu problemele ariistice ale 
timpului lor“ 1. Operele de orfevrărie ale presbiteriului 
din Bistriţa au fost <tudiale şi descrise amănunţit de d. 
Victor Roth, de aceia ne vom mărgini numai la o sumară 
descriere şi apreciere în baza lucrărilor dlui Roth, a 
inventarului nosiru şi al Presbiteriului ?, Se | 

No. 67. Poiir din sec. XVI-lea. Argint aurit, înălți- 
mea 216 mm. greutatea 700 gr. Nodul are o plăsmuire 
atât de bizară, care în forma aceasta extravagantă nicăiri 
în altă parte'nu apare; el este exiraordinar de robust şi bo- 
ai: sus şi jos are câte şase semigloburi decorate cu filigran 
de perle; în locul rotulilor. se găsesc șase flori în mijloc 
cu câie o piatră (Halbedelstein), arlislul dovedeşte un 
    1 V. Roth: Beszierczei Olz5smâvek „Arch, Ert. 1914, p. 355-72. | | * Idem: Kunsidenkmăler aus den săchsischen Kirchen Siebenbiirgens. I. Goldschmiedearbeilen: Sibiiu, 1922. | o. ie 
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eminent ialent decoraliv. Arta de a turna și a tăia mela- 
lul este deosebită. Ramurile cu frunze cari decorează 
cupa sunt tăiate cu foarfecele din lame de argini întrun 
mod excepțional de viguros. Pe bază ramuri şi frunze 
iurnaie' gotice, lucrate aţur, sârma marginilor este cre- 
siată. 

No. 68. Potir din sec. XVI-lea. Argint auriţ,: înălţi- 
mea 263 mm., greutatea 660 gr. a;e inscripția din 1637; 
sign.: FE; A. Decorul este bogat. Nodul este în formă 
de glob cu 6 bande lucrate ajur. In locul rotulilor sticle 

  

  

Fig. 32, Model de turtă cu blasonul Transilvaniei şi 

alui M. Apafii, s. XVII. Muz. de art. ind. Bpesta. 

colorate și șlefuite, cu frunze decorate cu email — o 
particularitate. Are decor geometric şi vegetal tăiat, tur- 
nai, ajur, crestat. 

No. 69. Pocal din sec. XVI-lea. Argint. aurit, înălţi- 
mea 288 .mm. greutatea 620 gr. Unicul pocal în orfe- 
vrăria din Bistriţa, care reprezintă sliiul renaşterii târzie. 
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Vase de soiul acesta au fost destinate pentru scopu:i 
lumești și numai mai târziu au fost întrebuințate pentru 
scopuri religioase. Piciorul, cupa şi capacul sunt bogat 
acoperite cu ornamente făurite. Mai ales fin este desenul 
gravat al gurii. Deasupra capacului: statueta unui oştean 

„roman. Partea interioară a capacului poartă anul 1643. 
şi literile M. G. E. Marginea de sus a capacului poartă 
inscripția: Si deus pro nobis quis conira nos. 

No. 70. Pocal din sec. XVII-lea cu cupă de cocos- 
Argint aurit, înălțimea 542 mm., greuiatea 450 gr. Orna- 
meniele piciorului, a capacului, montarea de jos a coco- 
Sului sunt făurite. Cele patru bande verticale ale mon- 
tării sunt turnate şi reprezintă stilul baroc, pe când mon- 
iarea de sus are în ghirlanda de crin molive gotice. 
Pocalul este bogat şi variat organizat; sus capacul se: 
iermină printr'un buchet de flori tăiat din lame de tini- 
chea. Signatura G. G. se referă probabil la restaratorul 
Georgius Gunesch (1728—57) diu Bistriţa. 

No. 71. Cană dela începutul sec. XVIII-lea. Argint: 
în parte aurit. Inălțimea 290 mm., greutatea 595 gr. Este 

. decorată cu două rânduri de bande verticale făurite, 
despărțite printr'un brâu orizontal, capacul are reliefuri 
ovale şi un cerb, soclul o bandă îngustă de perle. 
Partea interioară a capacului poartă inscripția: Samuel 
Gunesch: 1702, Signatura este P. M. cu numă- 
rul 12, | 

No. 72. Cană din sec. XVII-lea. Argint aurit, 565 gr. - 
de 210 mm. înălțime. Atât cilindrul cât şi capacul are: 
decor baroc făurii. Acest decor înconjură trei meda- 
ioane ovale cu peisaje încadrate. Pe capac statueta 
unui cerb pe frunze verzi emailate, Toarta este deco- 
rală cu o figură de femeie. Lucrarea signată este opera. 
giuvaergiului din Braşov Peter Schun [. (F 1642). 
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Muzeul orașului Sighișoara 

a avut depozitată la -Budapesta o ladă mare cu obiecte 
de muzeu, identificate la Muzeul Naţional la 27 Aprilie 
1922. Conţinutul ei: obiecte de artă industrială veche: 
ardeleană şi anume 68 obiecte de cositor, în majoritate 
cane și farfurii, 35 

arme: coifuri, pla- 

toşe, săbii, buzdu- 

gane, cornuri de 

praf de puşcă, ar- 

chebuze, steaguri, 

scuturi etc., 21 lu- 

crări în argint în 

majoritate păhare, 

29 lucrări în piele, 

14 obiecte de ala- 

mă, 13 de aramă, 

5 cărți vechi (sec. 

XVI-XVIII), 7 docu- 
menite (s. XVI-XVII), 

7 coroane vechi ar- 

delene - turcești, 6. 

textile, 8 acuarele 

reprezentând  ora- 

şul Sighişoara, 10 

forme de lemn pen- 

tru turte, 6 bijuterii 

şi 16 obiecte diver- 

se: stampile, pipe, 

gs
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Fig. 33. Armele principelui ardelean loan Ke- 
meny (141662) Muz. naf. ung. 

un clopoțel cu inscriplie cirilică, un clişeu cu 7 cetăţi 
şi altul cu vederea Sighişoarei din 1767 pentru impri- 
marea stambelor. Majoritatea obiectelor se referă la tre- 
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cuiul orașului Sighişoara, ele sunt din sec. XV—XIX. 
Unele din obiecte sunt datate, aşa câteza cane de cositor 
cu anul 1639, 1698, 1686, farfurii de cosilor 1739, 1818, 
un piu de alamă 1593, altul 1652, un obiect de piele 
1636, un pahar de argint 1758. Dintre cărţi o biblie 40 
ilustrată, legată în piele este din 1697, o carte de fiert 
din 1748, documentele sunt: unul al oraşului Abrud din 
1552, apoi ale lui G. Bethlen, GQ. Râkoczi, Ecaterina 
de Brandenburg. Dintre covoarele vechi ardelene-iur- 
cești 3 sunt cu ornamente geomeirice, unul cu orna- 
mente de globuri, 1 cu paseri şi 1 „ardelean“. 

No. 75. Covor „ardelean“, Mărimea 148X117, numă- 
rul nodurilor 400 pe dm2. Oglinda este roşie, colţurile 
albastre, bordura cea lată roşie. Ornamentele sunt gal- 
bene, albastre, roşii și brune. | 

No. 74. Cibo-in! gotic de aramă aurită din secolul 
XV-lea. Este de proveniență necunoscută, posibil că 
dinir'o biserică din Sighișoara. Inălţimea de 30 cm., 
greutatea 390 g.. Vasul este în formă de glob, din care 

„jumătatea superioară formează capacul. Deasupra capa- 
cului un turnuleţ fără acoperiş cu  Îerestri gotice şi 
„ Masswerk“. Ciboriul deşi simplu este valoros ca vechime, 
având în vedere faptul, că cele mai vechi ciborii arde- 
lene nu sunt mai vechi decât sec. XIV. 

Nr. 75. Cană de cositor, Inălţimea 31 cm., diame- 
trul sus 13, jos 16 cm. Pe partea interioară a fundului 
trei signaluri dintre cari una cu literele G. K., deasupra 
cu P. B. K. Pe fața exterioară a fundului o inscripție 
puțin clară cu anul 1691, | | 

Nr..76. Odăjdii de pe la 1500 din brocat cu bro- 
derie bogată. Lungimea 121 cm., cea mai mare lăţime 
„340 cm. Este din biserica parohială din Cloaşteri (Kloos- 
  

1 V, Rofh: op. cil. p. 186, 
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dorf, jud. Târnava-mare). Broderia reprezintă pe Isus 
pe cruce. 

Nr. 77. Broderie în formă de cruce de pe odăjdii. 
Circa 1500, de provenienţă d din biserica din Şoarş (Scha- 
rosch, jud. Târnava-mare). . 

Broderia reprezinlă scene 

din patimile lui Isus, ea 

este aplicată pe stofă de 
lână neagră. Lungimea 

este 115 cm. | 
Nr. 78. Missale scris 

pe pergament, mărimea 

paginilor 57X58 cm., cu 
numeroase inițiale colo- 

rate, probabil din Sighi- ! 

'şoara dela începutul sec. _ 

XVI-lea. Cartea constă din 

176 pagini. Cea reprodusă 

aici este a 40-a şi se în- 

cepe cu cuvintele: „Pater 

manifestavi nomen tuum...“ 

Este posibil, că acest mis- 
sale a fost proprietaiea co- 

munităţii bisericeşii, modul iei 

cum a întrat opera în mu- Fig. 34, Păharul. de argial alui Şlefan 
zeu nu ne este cunoscul. Apor, 1684. Muz. naf. ung. 

    3 
e? 
% 

Muzeul de arme al orașului Sibiiu. 

Două lăzi cuprinzând 28 din cele mai valoroase 
obiecte ale muzeului! au fost identificate la 21 April 

  

Idem: Geschichte des deutschen Kunsigewerbes in Siebenbiirgen. 
Strassbourg, 1908, p.27-32 cu două ilustr. din Muzeul de arme. Ilustraţiile. re- 
produse în lucrarea mea „Muzeele din Transilvania etc. p. 157, 
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1922. Ele sunt: un coif mare peniru turnir din secolul 
XV.; unul rotund cu vizieră, ciselai din sec. XVI., unul 
în parte aurit din sec. XVI-lea, unul de fer din secolul 
XV., unul cu vizieră, două platoşe complecte din sec. 
XVI., partea unei armuri complecte bogat ciselate, sec. 
AVI., arbaletă cu incrustaţii de fildeş din sec. XV-lea, 
„două pistoluri cu incrustajii de fildeş şi sidef dela în- 
cepulul sec. XVIII-lea, două paloşe de călău din sec. 
XVII-lea; trei scuturi pictate din sec. XV, (unul cu bla- 
son); o cămaşă de zale. In muzeele ardelene aceste 
piese reprezintă cele mai vechi arme, la cari în afară 
de scopul practic şi arta îşi are cuvâniul. Obiectele sunt 
de origine din Germania ori indigene cari imitează arta 
industrială germană. | 

Nr. 85. a) Coif rotund cu apărător de nas din sec. 
XVI-lea, b) Platoşă ciselată pentru piept, d) Coit ascuţit - 
din sec. XVI-lea, d) platoșă simplă pentru piept. 

Nr. 86. a) Coif de turnir din sec. XV-lea. Inălţimea 
48 cm. greutatea 12 kgr., b) două coifuri penirru asalt 
sec. XV. Si 

Nr. 87. a) Arbaletă cu incrustaţie de fildeş din 
- sec. XV-lea, b) unealtă pentru încordarea arbaletei, c) 

d) pistoluri cu incrustaţii de fildeş şi de sidef, începuiul: 
sec. XVIII., e) paloş din sec. XVII-lea. 

Muzeul Baron Brukenthal din Sibiiu 

a recâşiigat o ladă cu 173 obiecte preistorice de 
piatră şi bronz şi 6 obiecte de arta industrială din evul 
nou, cari au fost ideniificate la 26 April 1922 în loca- 
lul Muzeului Naţional. Intre obiectele mai noui se găsesc 
următoarele obiecte mai însemnate: Epilatul lui Grego- 
riu Apaffi, două statuete de alamă şi o camaşă de zale. 

' Obiectele -preistorice sunt de însemnătate știenţifică pen- 
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tru Transilvania. Descrierea obiectelor preistorice mai 
rare sunt silit a-o omite din cauza fotografiei nereuşite. 

Nr. 88. Epitaful lui Gregoriu Apaffi! din argint în 
parte aurit cu cadru negru de lemn. Mărimea împreună 
cu cadrul 59X(56 cm. greutatea 5160 gr. Pe placa de 
de argint este lucrat în re'ief blasorul Apaifi împrejmuit 
de două bande cu inscripție, din care reiese, că fiul al 

    

  
  
      

      
Fig. 35. Lada Ecat. Beihlen, 1693. Muzeul de arte industriale, Budapesta. 

doilea al principelui Mihail Apaffi: Gregoriu a murit în 
1682. Obiectul este proprietatea casieriei oraşului Sibiiu 
şi este depozitat din 1911 în Muzeul Brukenthal. Pro- 
babil ca amanet a ajuns acest epitaf. în posesiunea ora-. 
  

1 Fr. Schuller: Ein Epitaph Gregor Apatis. „Korrespondenzbiatt des 
Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde“ XXI, 1908 p. 135, Sibiiu. 
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şului. Epitaful nu. este de deosebită perfecţiune artistică, 
ioiuşi lucrat cu gust. | 

Nr. 89. Cămaşă de zale de fier, în parte aurite. 
Circomferinţa pieptului 148 cm., lungimea 82 cm., dela 
o mânecă până la ceialaltă 184 cm., gulerul şi pieptul. 
este deschis în lungime de 25 Cm., greutatea: 9 kgr. 
Ambele capete ale mânecilor precum şi părțile lor de: 
sus şi gulerul sunt aurite. Pieptul este decorat cu figuri 
în formă de inimă, incadrate prin două bande, pe spate 
o singură bandă. Marginea de jos a cămăşii este încon- 
jurată de o bordură aurită, cu stele şi nasturi auriţi şi 
argintiți alternativ. Partea aurită a pieplului cuprinde 
un decor de 18 stele din care câte irei sunt aurite şi 
câie trei argintite. 

Muzeul din Alba-lulia-oraş. 

24 lăzi au fost idenlificate la Muzeul Naţional în 
zilele 5, 8, 10, 11 Mai, iar o lădiță a fost identificată 

la 15 Mai 1922 în localul Inspectoratului general al Muzeelor şi Bibliotecilor ungare. Cele 24 lăzi conțin - 
colecţii preistorice, romane, din evul nou, cărți, herbarii. 
Colecţia preistorică cuprinde în 3 lăzi rezultatul săpă- turilor dlui Andrei Orosz, făcute în peştera din Cheia 
Turzii; în alte lăzi s'au mai găsit 4 cutii cu bronzuri, 
2 cuiii cu vârfuri de săgeată şi alte obiecte mărunte, 

" apoi peste 200 obiecte de piatră. Colecţia romană este 
cea mai mare: 120 vase de lut, 132 lucerne, rezultatul 
săpăturilor dela Partoş, 26 pachete şi 26 cutii, 19 tăblii 
cu fragmente romane (unele și preistorice), 53 fragmente 
de terra sigillata, 10 reliefuri, 9 capuri, 5 cutii sticlărie. 
Colecţia medievală este cu totul redusă, cea din evul 
nou este din sec. XVI—XIX, ea cuprinde 270 arme, - 
2 lăzi cu obiecte de arta industrială şi produse' indus- 

96



iriale. Colecţia de istoria naturală esie reprezentată prin 
37 herbarii aşezate în două lăzi. Intr'o ladă s'au găsit 
70 volume din biblioteca muzeului, într'o altă ladă 
împreună cu alte obiecte s'au mai găsit 37 fascicole . 
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Fig. 36. Cana lui Sebasi. Hann, 1697, Muz, naţ. ung. 

cărţile sunt 'din domeniul arheologiei, istoriei şi istoriei | 
artelor. Lădiţa identificată la Inspectoratul general conţine 

_5 statuete, 1 relief, 1 tabula cerală, 1 obiect de bronz, 
7 monede de aur, 29 greceşii de argint; 7 imitații bar- 

7. 
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bare de argint ale monedelor macedoniene, 8 monede 
romane de argint şi bronz, 15 monede moderne de 
argint !, 

Nr. 79. Tablă de 60X24 cm. cuprinzând 23 obiecte 
„preistorice: fragmente: de vase de lut roşu, pictate cu 

zig-zaguri şi cercuri negre, ele au fost săpate de d. 
Andrei Orosz în peştera cea mare din Cheia-Turzii. 
Obiectele aparţin slerei. de cultură premiceniană şi sunt 
înrudite deşi inferioare celor săpate la Ariuşd. Obiectele 
şi rezultatele săpăturilor încă nepublicate. 

Nr. 80. Obiecte preistorice de bronz. In rândul 
prim cinci buzdugane de 4—8 cm. înălțime, cel de mij- 
loc. cu decor zig-zag. Probabil din Cetea (Alba-lnf.) au 
ajuns în muzeu. Inapoia buzduganelor trei vârfuri de 
săgeată în mărime de 14'5—20'3 cm. In rândul al doi- 
lea patru celți 'cu ureche, birnaţi, cu decor de linii, de 
9—12 cm. Inapoia lor. două seceri, fiecare un tip..deo- 
sebit. Proveniența celilor şi secerilor este necunoscută, 
ele au fost testate muzeului de S. Reiner, a 

Nr. 81. Şase reliefuri de marmoră, romane. a) Că- 
lăreţ trac, depozitul: institutului Baityaneum. Marmoră 
albă de 24X31X22 cm. b) Mithras 2235 cm. pro- 
prieiatea instit. Baityaneum. c) Fragmente de relief re- 
prezentând un călăreț cca 18X18 cm. Depozitul instit. 
Battyaneum. d) Relief votiv “a lui Aurelius Vitalis. din 
Apulum. Mărimea 55X30 cm. Reprezintă pe Apollo cu 
liră, este „cam greoi dar de execuţie foarte distinsă“. 
Propr. Baityaneuni. €) Fragment 'de relief: un bărbat 
călare pe un leu, la dreapta un tinăr cu miel în umeri. 
Din grupul de sus s'au păstrat patru picioare. Mărimea 
»24X26 cm,, propr. Baltyaneum. 7) Nemesis, marmoră 
  

„.* Bibliografia în lucrarea mea „Muzeele din Transilvania“ pag. 111.— V. şi monografia ungară a jud. Alba-Inferioară de Cserny B. — Inscripţiile ro- mane în Corpus [. L: — Materialul numai în parie publicat. : 
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gris de 25X37 cm., proprietatea Battyaneum. Cu _ ex- 
cepția celor de 'sub c) şi e) toate reliefurile 'au fost 
publicate, inscripţiile descrise, mărimea :însă necore- 
spunzător redată. Majoritatea din Alba-lnferioară. 

    

  
! Fig. 37. Cana brestei covacilor din Oradea-mare, 1741. 

Wluzeul naţ. ung. 

Nr. 82, Opt lucerne romane de lut roşu. Cele din 
rândul de sus cu o singură flacără, prima şi ultima cu 
ureche, restul lără ureche; pariea de sus decorată cu 
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„relief, reprezentând un vuliur, doi 'Cocoşi, un bust, un delfin; lungimea lor de 8:5—10 cm., lăţimea de 5—6:5. 
In rândul de jos la mijloc o lucernă elegantă cu două 
brafe, ureche: şi bază, terra sigillata ; capacul îi lipseşte; 
lungimea 23 cm., înălțimea 22 -cm. Propr. Battyaneum. 
Nr. 1 şi 3 are trei flacări şi ureche, | | 

Nr. 83. Sticlărie romană. In Tândul de sus nr. 1 
de 12 cm. înălțime şi 9 cm. lăţime, nr. 4 de 6 cm. înăl- 
jime şi 9 cm. diametru. Nr. 3 şi 6 au servit peniru pă- 
strarea uleiului mirositor. Nr. 2 şi 4 urechi. In rândul 
de jos nr. 1, 4, 5, au servit peniru păsirarea uleiului, 
înălțimea 13—16 cm. Nr. 2 fără bază, de 12 cm. Nr.3 
ulcior de sticlă de 16'5 cm, înălțime. Majoritatea sticle- 
lor este opalizată, 

Nr. 84. Vase de lut romane. În rândul de sus nr. 1 
şi 5 de 15 cm. înălțime, nr. 2 terra sigillata de 8:5 cm 
înălțime. In rândul de jos trei ulcioare de 20 -—25 cm 
înălțime, nr. 3 imită formele de bronz, nr. 5 avea două 
torți, nr. 2 şi 4 jucării de copii 3'5—5 cm. înălțime, 
gura decorată cu crestături. Exemplarele reproduse sunt 
perfeci arse „de formă elegantă, armonice ca proporții 
şi de deosebit gust artistic.“ o 

Biserica ev. aug. din Transilvania, Sibiiu. 

Materialul aşezat în două lăzi mari, a fost identifi- 
cai la 22 şi 24 April 1922 la Muzeul Naţional ungar. 

Colecjia 1, căreia îi aparțin aceste manuscrise, face 
parte din biblioteca bisericii ev. aug. din Ardeal şi este 
aşezată împreună cu aceasta în “palatul episcopal din 
Sibiiu. Ea se compune mai cu seamă din moştenirea 
unora din cei mai învățați episcopi sași Și în parte din 
arhivele capitolelor rurale. 
  1 În baza comunicării P. $. S. Episcopului Fr. Teutsch, 
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Conţinutul arhivei readuse dela Budapesta se îm: 
„parte astiel: 1. Peste 200 diplome, în cea mai mare 
parte din sec. XVI—XVIIIlea. 2. Un număr mai mare 
de codice, descrieri, rezumate şi copii de diplome, acte 
oficiale, dispoziţii, petiţii, cronici, anale şi opere istorice 
mai vechi, dar şi colecţii de material de drept  biseri- 
cesc. Deosebită valoare au volumele colecționate de 
episcopii Christian Barth (1594—1652), Stefan Adami 
(1605—1679), Michael Pancratius (1631—1690), Georg 

  

  

  

  
  

Fig. 38. Relicviile lui Horia şi Cloşca. Propr. familiei Festelics. 

Haner (1672—1740), Georg leremias Haner (1707-177 7), 
şi de preotul Lorenz Weidenfelder (1693—1785) şi 
Martin Reschner (1791—1872). Aceste codice au în- 
semnălatea pentru cercetarea istoriei patriei prin faptul 
că ele înlocuesc prin copii conşti-ncioase isvoarele di- 
recie pierdute, asemenea ele oferă paralele pentru com- 
paraţie. Insemnătatea . lor pentru istoria patriei a fost 
apreciată de episcopul G. D. Teuisch: şi Franz Zim- 

1 Urkundenbuch der ev. Landeskirche A.B. (1862, 1883 în două volume). 
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mermann?. Arhiva amintită are valoare de isvor pentru: 
istoria bisericii ev. aug. din Transilvania şi pentru in- 
sirucțiunea publică. In legătură cu arhiva. capitolelor şi. 
împreună cu colecţiile de maânuscrise a câtorva licee, 

„ea este cel mai important isvor. Ea a fost multilateral 
uiilizată în lucrarea în două volume despre istoria bise: 
ricii a episcopului Fr. Teutsch. Având în vedere unitatea 
poporului şi bisericii Saşilor din Ardeal este invederat, 
că şi istoria politică şi culturală a Sașilor. poate -profita din aceste isvoare. Nici istoria provinciei transilvane nu 
poate trece cu vederea această arhivă, în care se găseşte 
înainte de toate colecţia de articole ale dietei ardelene. 

Pentru istoria Românilor din Transilvania arhiva în 
chesiiune are importanță, din motivul, că noi am stat 

„secoli de-arândul în contact cultural cu Saşii, chiar şi. 
bisericile româneşti au stat în oarecare raport juridic cu Sasii (dijma), acest rapori a luat formă foarte cu- 
rioasă acolo, unde populația română a ocupat un loc 
depopulat al bisericii săseşti. 

Liceul rom. catolic din Odorheiu. 

S'a identilicat la 15 Mai 1922 în localul Inspecto- 
raiului general al Muzeelor şi Bibliotecelor ungare un 
pachet cu următorul conţinui: „Codicele din Odorheiu“ 
din sec. XVI:, un dicționar în 6 limbi publicat la Viena 
în 1568, cartea: lustus de Palma: Austriacae severitatis 
confirmatio, sec. XVII, 

Nr. 90. Pag. 302 a Codicelui din Odorheiu. Octav mic, cuprinde în total 376 pagini, hârtie. Legătura aproape 
    1 Handschrifiliche Urkundensammlung. Archiv d, Vereins f. sieb. Lan: deskunde. N. F. XIX. P. 99. 

! ZA Sz6kelyudvarhelyi codex. A, M. T. Akademia nyelviud. bizolisâga megbizâsâbâl saji6 alâ rendezle Szabg Sami. Kilânlenyomat a „Nyelvemlek- iâr“ XV. kătei&băl, Budapest, 1907. i RE 
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„contemporană este din lemn îmbrăcat în piele presată, 
roşie-brună. Codicele a fost scris de şase mâni diferite. 
Mai mult a scris mâna primă: 232 pag., această parle 

  

        
  

Fig. 39. Cruce dela Sf. Munte, 1735. Muz. naj. ung. 

este traducerea şi scrisul călugărului franciscan Nyăjtodi 
„And'âs, originar din Udvarhelyszek şi care a studiat la 
"Cracovia. Pe pag. 101 găsim data 1526. După Simonyi 
mâna primă are caracter pronunțat săcuesc oriental, 
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pe când mâna a doua păstrează limba Săcuilor din Odorheiu. Mâna a doua care a copiat numai, a indi- cat odată pe Pagina 512 anul 1528. Partea a şa- sea este probabil mai veche decât celelalte, cu cari . a lost legată împreună. Ilustraţia reprodusă este scrisă de a doua mână. Acest monument de limbă veche un-: - gară a ajuns în jumătatea primă a sec. XIX. la liceul rom. cat. din Odorheiu. 

„Liceul reformat din Târgu-Mureş. 

S'a identificat o ladă la 1 Mai 1922 în localul Mu- zeului Naţional ungar, cu următorul conţinut: 1. Series Causarum 1685—1754, 2. Matricola 1692—1724, 3. Ma- tricola _visitatoria 1752—1774, 4. Matricola 1152—1774, 5. Manuscripte 1—126 (1605 —1836), 6. Ordine supe- rioare 1755—1864, 7. Visitatoria ecclesiarum etc. 1725, 8. Protocollum visitatorium 1774—1793, 9. Protocolul fondurilor Încze, 10. Argintăritle familiilor Szâsz Robert, Paâl Guszitâv, Dr. Dekâny Kâlmân, Nagy Endre. Ar- gintăriile au fost aşezate într'o lădiță de lemn şi 9 cutii. 

Palatul Cultural din Târgu-Mureş. 

3 lăzi cuprinzând patru reliefuri în bronz (orna- mente arhitectonice), îngeri văzuţi în profil și patru de- “talii de arhitectură (n bronz), au fost identificate la 17 Mai 1921 în localul. Muzeului de arta industrială. 

Prefectura județului Sălaj, Zălau. 

La 1 Mai 1922 a fost identificată la Muzeul Naţio- nal ungar o ladă cu 30 obiecte, în majoritate preistorice şi monede, apoi 63 cărți din sec. XVIII—XIX. Aproape toată colecţia a fost adunată de fostul subprefect Ludo- 
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vic Szikszay (“+ 1897), care a iestat-o pentru a înființa 
un muzeu al județului Sălaj. Neavând judeţul un local - 
de muzeu, colecţia a fost aşezată în edificiul județului 
unde se găseşte de vre-o 30 anil, 

Observare. In afară de obiectele înşirate s'a mai 
adus în 26 lunie 1922 un ciboriu vechi al comunităţii bise- 
riceşii din Noul săsesc, iar în lanuarie 1923 cu ocazia unei 
noui delegaţii — de câteva zile — am readus peniru Insti- 
lutul geologic al Universităţii din Cluj o colecţie de fosile 
din colecţia Primics şi o carte veche bisericească din sec. 
XVI—XVIIL. proprietatea prof. univ. Dr. G. Bilaşcu. 

  

1 Caracterizarea şi descrierea colecțiilor de Fetzer 1. F.: Szilâgysâgi 
rEgisegekroi, în „Arch. Ert.“ 1897, p. 350—9, 435—6 şi Szilâgymegyei Mi- 
zeum 453. Ă . 
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CAP. IV. 

CE MAI AVEM DE REVENDICAT DELA UNGARIA, 

AUSTRIA ȘI JUGOSLAVIA?



CAPITOLUL IV. 

Pretenţiile noastre în baza art. 176 al Tratatului 
dela Trianon. | | 

Lucrările pentru redobândirea tuturor obiectelor de 
muzeu, ce ni-se cuvin în baza art. 176 al Tratatului dela 
Trianon, încă nu pot fi considerate ca terminate. Deşi 
cea mai mare parie, precum am văzut, s'a recâştigat, 
totuşi au mai rămas în Ungaria obiecte, despre cari avem 
şiire pozitivă, că şi-au luat drumul spre Budapesta din 
Ardeal în decursul războiului. In afară de acestea desigur 
vor mai fi obiecte, cari cad în aceiaş categorie, despre 
cari însă nu avem liste, cu toate măsurile luate pe cale 
administrativă şi particulară. Colecţiile şi obiectele ce 
urmează a îi recâştigate dela Ungaria sunt următoarele 
după cunoştinţa mea: 1.' Colecţia numismatică şi alte 
obiecte ale muzeului Palatului Cultural din Arad; 2. 
Coleciia de 21 tablouri ale Pinacotecei Palatului Cul- 
lural din Arad; 3. Colecţia numismatică şi arheologică 
(119 monede în majoritate de aur şi 30 alte obiecte) 
dela Colegiul reformat din Aiud; 4. Obiecte de arlă, 
cari fiind din meial au fost rechizionate în decursul 
războiului peniru a fi topite, cari însă au fost selecjio- 
nate şi salvate având o valoare istorică ori arlisiică, 
aşa de ex. a) 6 căldări şi 7 clopote ale Institutului corec- 
tor din Gherla, b) 44 obiecte de artă industrială din 
Sighişoara, c) o orgă şi un clopot al bisericii din Sân- 
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Miclăuş (Bihor); 5. Monumentul lui Petâfi din Sighişoara 
de K5ll6; 6. Statueta Minervei din Gherla, proprietatea 
liceului de stat; 7. Colecţia de fosile a Institutului geo- 
logic din Cluj, împrumutată geologilor unguri. Este posi- 
bil, că unele din aceste obiecte nu se mai găsesc; în 
cazul acesta lingaria va avea să-ne despăgubească prin 
alte obiecte echivalente. Statuia lui Petâfi din Sighişoara 
Statul ungar a donat-o orașului Felegyhăza. Colecţiile 
numismatice din Arad şi Aiud vor fi mai uşor de recâş- 
iigat, fiind depuse la bănci ungare cu titlul de depozit. 

Chestiunea colecţiei de artă Ipolyi. 5 

Ziarele din Budapesta şi cele ungurești din Ardeal 
au adus înainte cu câteva luni ştirea tristă peniru noi, 
că România în urma hotărârii Comisiei de: Reparaţiuni 
din Paris, ar fi pierdut colecţia Ipolyi din Oradea-Mare. 
Ştirea aceasta, reprodusă de unele ziare din Bucureşti, 
a fost desminţită prin scrisoarea delegatului român publi- 
cată ! în „Argus“ la 5 Apr. a. c. Din sursă competentă 
mi-se afirmă, că știrea a fost tendenţios plasată de către Unguri cu . scopul: de a-şi crea atmosferă favorabilă. 
-Ceiace însă ne poate pe noi: neliniști, este faptul, că în 
această chestiune, care se irăgănează de doi ani şi ceva la Comisia de Reparajiuni, s'a înaintat nu de mult din 
pariea ungară un raport juridic pentru noi nefavorabil. 
— Valoroasa colecție Ipolyi. de vreo 2000 obiecie, a fost revendicată de statul român prin Comisia de Repa- paţiuni din Budapesta la inițiativa subsemnatului în lanuâ- 
rie 19253. Din partea noastră chestiunea a fost repre- 
zeniată în faţa Comisiei prin d. N. Solomon ca juris- 
consuli și subsemnatul ca expert, din partea ungară prin 
  1V. ziarul „Argus“ XVL. no, 5369 din 15 Marlie 1925 şi 3586 din 5 Aprilie 1925. ă . 
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d. Tibor Gerevich, docent univ, şi dir.-adjunct la Muz. 
Naj. : Deşi chestiunea s'a prezentat atât de clar, deși 
toate argumentele juridice au vorbit. şi vorbesc în favoa- 
rea noastră, ea -nu a pului fi rezolvită de Comisiunea 
de  Reparaţiuni din . - | 
Budapesta, eaa fost. pn e: 
transmisă Comisiei . | SE 
centrale de Repa- . .. a 
raţiuni . din Paris. | : 

_peniru a decide. 
Până acum Comi- 
sia încă nu a hotă- 
rât, sperăm însă, că 
dreptatea va învin- 
ge, mai ales dacă 
se va insista din 
partea noastră și 
dacă uneltirile ma- 
ghiare vor fi con- 
trabalansate de re- 
prezenianţii noştri. 

În cele ce ur- 

mează voi schița : 
istoricul şi conţinu- i 
iulacesteivaloroase . 
colecțiuni, care la - : | 
noi: nu este: cu- . 3 ;:s%2 S 

nosculă nici chiar . , Fig. 40, Păstor de munte român, -- 
de. :specialişti. O Din codicele Muzeul naţ. ung. Sec. XVII. 
fac aceasta în'in-  -.: DE 
teresul public cu scopul de a lămuri pe cei competenți 
cari încă nu au văzut coleciia, şi pentru a informa opi- 
nia publică. - a 
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Episcopul rom. cat. de Oradea-mare Ipolyi Stum- 
mer . Arnold (f 1886) scrie astfel în testamentul său 
din 22 Sep. 1885: „Colecţia mea doresc să formeze: 
baza unui muzeu în sediul meu episcopal şi aşa să 
devină un factor al artei bisericeşii şi al culturei najio- 
nale“. Numai în caz dacă acest scop nu ar fi realizabil 
autorizează pe executorul testamentului, ca să dispună 
alifel: depunând. colecţia la Budapesta ori Esztergom. 
„Dar intenţia iată s'a realizat; colecţia lui formează baza 
muzeului înființat în sediul său episcopal“ — scrie exe- 
cutorul testamentului, episcopul Frakn6i în 1896 cu oca- 
zia inaugurării Muzeului din Oradea-mare, în care die- 
ceza rom. cat. a aşezat colecţia Ipolji!. Cum anume? 
In Oradia a existat o Societate istorică şi arheologică 
aprobată de guvern fondată încă din. 1851 şi care din 
1888 (la doi ani după moartea lui Ipolyi) a făcut în 
repejite rânduri încercări pentru a clădi un muzeu. AĂst- 
fel s'a adresat în 1889 episcopiei rom. cat, din Oradea- 
mare cu propunerea, că în caz dacă dieceza ar fi dis- 
pusă să plaseze colecţia Ipolyi în muzeul societății, ea 
va zidi un edificiu în care se va îngriji şi de colecţia 
Ipolyi. Episcopul cardinal din Oradea L.: Schlauch nu 
numai că şi-a dat învoirea,.ca această colecţie să fie 
aşezată în muzeul societății, dar a promis şi teren pen- 
iru viitorul edificiu de muzeu 2, Aceasta s'a putut face 
numai dupăce executorul testamentului la 30 Dec. 1890 
  1 Kardcsonyi Jânos: Emlskkânyv a biharvârmegyei €s nagyvâradi r€&- geszeli €s iărt&nelmi egylel miizeum €piilelânek s a benne levă kett6s gyiij- lemenynek megnyils iinnepârâl Nagyvărad, 1896, p: 20. 

Nu este fără interes a aminti pseudoargumentul unor unguri cari „Vreau să complice chestiunea : „Ipolyi a făcut testamentul alunci, când avea sediul la Beszterczebânya, deci în baza lestamentului acestui sediu i-ar re- veni colecția, iar nu Orăzii.“ In realitate în baza „Convenjiei Kollonils“ care. Siabileşie normele moştenirii averilor parliculare a episcopilor catolici, „1o- cus decessus“ adecă locul unde a decedat episcopul, e hotăritor, 
1 Idem: Jelentes az 1838-—92 âvekrăl, 1893. p. 18-19, - 
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a. primii decisul judecătoriei de ocol prin care. i-se predă - 
colecţia cu scopul de a forma muzeu în sensul de mai 
sus, S'a legat un contract între societatea arheologică- 
istorică şi între dieceză; contractul a. fost aprobat în 
1893, de Ministrul 
Cultelor. In 1896 
edificiul muzeului fu 
terminat prin con- 

cursul larg al auto: 
rităţilor. Regele Un- 

gariei de ex. a 

renunțat la !/, din 

valoarea colecţiei 

=— 5347 fioreni (ce 
a încasal erariul 
cu ocazia moşte- 
nirii, în favorul edi- 
ficării muzeului. 
Colecţia lIpolyi a 
fost deci expusă 

definitiv în sensul 
contractului în noul 

edificiu şi inaugu- 
rată prin serbări mă- 

reje. Colecţia Ipolyi, 

care din 1890 a de- 

venit proprietatea 

diecezei rom. cat. 
din Oradea, dupăce 
din 1886 se găsea 
în Oradea şi din 

  

  

        

Fig. 41. Româncă. Ein „Costume Eilder aus 
Siebenbiirgen“, , 

Codice în Muzeul naţ. ung. Sec. XVII. 

1896 în muzeul din Oradea-Mare, a rămas expusă în 
muzeu până la finea anului 1918. In răstimpul acesta 
colecţia a avut să sufere o pierdere ireparabilă: la 22 
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Aprilie 1904 necunoscuţi au pătruns noaplea în sala 
mare a' muzeului şi au despoiat o vilrină de comori, 
s'au furat vre-o 40 obiecte de orfevrărie în majoritate 
din sec. XIX: cruci, lanţuri episcopeşii, inele, salbe etc. 
după aprecierea de atunci în valoare de mai multe mii 
de coroane!. Toate obiectele au fost de mare valoare 
ca material şi execuţie (aur, argint cu pietre scumpe), 
câteva însă au iost şi de valoare istorico-artistică şi 
anume: un inel din sec. XIV., altul din sec. XVI-lea, un 

- medalion de argint florentin din 1400 decorat cu naş- 
„terea Domnului, o salbă de aur cu smaragde, rubine 
şi smalţ, sec. XVII. purtând icoana calvarului. Inainte 
de războiu au fost restaurate câteva gobelinuri şi tablouri 
prin Inspectoratul muzeelor ungare. Colecţia Ipolyi a 
avuil un custode special în persoana canonicului Dr. 
luliu Nemethy?. După intrarea în război a României 
Inspectoratul muzeelor a ordonat salvarea colecției *. „In 
6 Septemvrie 1916 directorul de secţie dela Muzeul 
Naţional Ungar E. Varjui a împachetat timp de 12 zile 
colecţia ipolyi şi depozitele de stat; aceste din urmă 
le-a transporiat la Budapesta, iar celelalte au rămas 
împacheiate la Oradea, ca în caz de pericol să poată 
fi imediat lransportate. Acest caz a urmat în anul 1918 
cu ocazia revoluţiei şi a zilelor cari au urmat, lăzile au 
losi transportate la Muzeul Naţional din Budapesta“. 
Transporiarea s'a făcut la învitarea guvernului ungar 
prin intervenţia specialiştilor trimişi, deoarece se credea, 
  

1 Kiss Kolos Jend: A biharvârmegyei €s nagyvâradi râgâszeli 6s tăr- 
t€nelmi egylei 1903-9 &vkânyve. Nagyvârad 1909, p: 70. 

* Ibidem p. 82. 

3 „Mizeumi €s Konyotări Ertesită* X, 4, p. 185. | 
Citat verbal din cartea mea „Muzeele din Transilvania, Banat, Cri- 

şana şi Maramureş. București, 1922“ pentru a documenia încă odală îndrăs- 
neala recensentului Tzigara-Samurcaş de a denatura afirmajiile mele scrise, 
ce se pol controla de oricine. Vezi „Răspunsul meu dlui Tzigara-Samurcaş“ 
în revisia „Vieaja Nouă“ din Aprilie 1924. - 
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că la Oradea colecţia nu e în siguranță. In Septemvrie 
1919 când trupele noastre erau la Budapesia, delega- 
ţia română a Ministerului Cultelor — din care făceam 
şi eu parte — şi delegatul' Marelui Cartier General d. 

  

        
Fig. 42. Român mergând ia înmormântare. 

Din codicele „Imagines Nationum Ditionis Hunga- 
riae“,. Academia ungară. 

Lascu, a revendicat colecţia Ipolyi precum și celelalte 
dela guvernul ungar în prezența delegatului Misiunii 
militare interaliate : d. căpitan Shaffroth. După retragerea 
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irupelor noastre guvernul ungar a transporiat colecţia 
la Esztergom, unde se găsește şi azi. Nu încape nici o: 
îndoială, că colecţia Ipolyi cade în prevederile art. 176 
al tratatului dela Trianon. Nu va fi poate fără interes a 
aminti, că punctul de vedere unguresc era în 1919 pur 
juridic şi se baza pe argumente nereale. Dupăce din: 
inițiativă proprie am studiat chestiunea adunând un dosar 
de 138 pag. acte şi documente, iar jurisconsultul nostru: 
a examinat şi expus situaţia juridică în baza acestui 
dosar înaintea Comisiei de Reparaţiuni: punctul de vedere: 
maghiar a devenit în lan. 1923 mai mult național-cul-. 
tural: „Ipolyi a fost tatăl istoriei artelor din Ungaria, 
deci colecţia lui revine Ungariei“. 

Colecţia Ipolyi cuprinde 2000 de obiecte şi are. 
următoarele grupuri: |. iablouri în majoritate în uleiu 
521. Il. orfevrărie 119. III. majolica, porțelan etc. 510, 
VI. broderie 270, V. covoare orientale 83, gobelinuri 26, 
VI. mobile 77 buc. Restul conţine: arme, opere istorice 
ilustrate, diplome, manuscrise şi corespondenia științifică 
a decedatului . Ar urma acum să descriu obiectele prin- 
cipale, neavând însă colecţia înaintea mea mă mulfu-- 
mesc cu înşirarea obiectelor mai de 'seamă pe baza 
publicaţiilor existente. Raportul tablourilor expuse înainte 
de: 1918 în muzeu a fost acesta: 122 germane din sec. 
XV—XĂVI-lea (majoritatea din sec. XV), 70 italiene din 
sec. XIV—XV—XVI, secolul XVII-lea a fost reprezentat. 
prin 35 tablouri mai ales germane şi ungare, în mare. 
parte anonime, secolul al. XIX-lea prin 40 portrete istorice: 
ungare şi-scene din istoria Ungariei și din biblie. Arta 
bizantină e înfăţişată prin 12 icoane pictate pe lemn. 
Intre tablourile italiene figurează Saseita, Giov. di Paolo, - 
  

| 1 V., Kardcesonyi: Jelentăs etc. 1893. p. 23 şi Kalauz a biharvârmegyei. 
€s nagyvâradi regâszeli €s târiânelmi egylet mizeumâhoz. 1896 în cete ce: 
urmează. Ă : 
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Solario, Luini, Passarolii, Palma Vecchio (2), lacopo da 
Ponte Bassano, Sodoma, Beccafumi, Fontana, între cele 
germane: Cranach, Schaffner, între olandezi Lukas van 
Leyden; între .cele ungare: Loiz, Jakobey, Fesziy,.Ligeti, _Agghâzy. In colecţia de ortevrărie după Nemethy 25 
obiecte sunt din sec. XII— XIIL., 25 din sec; XIV—XV: 
cea mai mare parte din sec. XVII—XVIIL apoi din sec: 
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| Fig. 45. Crestături românești din Albumul de ariă românească a fraților Teglâs. : Secţiunea einografică a Muzeului na. ung. 

XIX. Szendrei!: remarcă următoarele din “acest grup: 
un crucifix de bronz din sec. XI şi altul de aramă. din 
s. XII; un relicviar de bronz din sec. XIII, reprezentând o 
căsuță; o cârjă episcopală cu smalţ din sec. XIII; un 
relicviar de bronz aurit din sec. XIV-lea cu inscripția 
Giovanni Emanito Paladini; un ţiitor de ostie dins. XV; 
  

* 1 Szendrei [, “Nehai Ipolyi Arnold gyiijtemenye. „Archaeolgiai Ertesitâ“ 4887, p. 342-6. Aa | 
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o monstranță în formă de turn, sec. XII; un crucifix 
italian din sec. XV; o cupă de argint aurit cu nimfă şi 
tritoni, sec. XVIL.; un pahar cu talpă sec. XVIII, decorat 
cu capuri de îngeri şi animale; paharul de argint aurit 
alui Ştefan Bocskai din 1605 şi paharul lui Gavrilă Bethlen 
din argint aurit, sec. XVII-lea. In colecţia ceramică se . 
găsesc Îarlurii, blide, cane etc. în majoritate din sec. 
XVII-A VIII-lea, câteva obiecte preistorice, greceşti, romane 
şi din catacombele creştine. Se disling: o placă de sobă 
din sec. XVI., o cană din 1663, un țiitor de apă din 
sec. XVII. cu inscripția: Vivai Carolus Rex Hungariae. 
Intre obiectele de sticlă este de relevat un flacon smăl- 
juit, cu înscripția Vivat mein Hertz, din sec. XVIII-lea. 
Colecţia de broderii! cuprinde lucrări vechi şi noui 
executate după modele vechi: cearceafuri, fețe de masă, 
fețe de perini, mărămi, prosoape, şerveturi, vesminte bi- 
sericeşii, palla. Cele mai vechi piese sunt: o casulă din 
sec. XV-lea, o cruce brodată de pe o casulă din's. XV, 
un număr de broderii sunt din sec. XVI-lea, unele re: 
produc chiar modele mai vechi. Majoritatea covoarelor 
orientale descrise de Radisics? o formează covoarele 
de rugăciune din Ardeal, sec. XVII— XVIII-lea, trei bu- 
căți sunt atribuite chiar. sec. XVI-lea. In colecţia de go- 
belinuri piesele mai valoroase sunt următoarele: Răstig- 

“nirea, operă dela începutul sec. XVI. probabil din Arras; 
Si. Treime prob. din Flandria, sec. ĂVI.; Cristos şi fe- 
meea samariteană, o operă a renaşterii italiene, ori 
influențată de aceasta, sec. XVI; Triumf, finea sec. XVI, 
Flandria; Antoniu şi Cleopatra, Flandria sec. XVI; Apo- 
  

1 Czobor Bela: Kalauz Ipolyi Arnold râgi €s ujabb mihimzâs gşiijle- 
mEny€nek kiâllitâsâhoz. 2. kiadâs. Nagyârad 1886. i IN 

2 Radisics Jen: Az Ipolyi gjiijtem&ny ialkărpiljai 6s keleli szânyegei. 
„Miăveszi Ipar“ 1887, p. 165.— Idem: Kepes Kaltauz n&h. Ipolyi Arnold nagy- 
văradi piispOk gyiijtemEny&hez. Budapest (1887). , . 
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stolul Paul pe insula Malta, sec. XVII. Armele sunt în 
mare partie din sec. XVII-lea, mobilele din s, ĂVII— XIX. 

Colecţia încă nu a fost din punct de vedere ştiin- 
jilic suficient studiată. Examinarea critică, ce va trebui . 

[     

        

Fig. 44. Şeaua de fildeş a lui Viai Dracu, 
- | Muzeul najţ. ungar. - 

să se facă, ne rezervă unele surprize. Inventarul jude- | cătoriei şi tot. aşa. şi inventarul din 1871 al tablourilor: nu corespunde de loc cerințelor. de azi ale inventarierii: ele conţin propriu zis liste, iar nu descrieri, definijiile 
!-Ipolyi Arnold k&pgyiijtemânye. Esztergom, 1874, 
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"sunt fără critică suficientă. Călăuza lui Radisics (din 1887) 
şi descrierea înir'un arlicol a câtorva gobelinuri şi co- 
voare este la nivelul cunoștințelor din vremea aceea, 
ele cuprind însă numai o mică parte a colecţiei şi nu 
mai sunt azi întru toate corespunzătoare. Călăuza făcută 
în pripă cu ocazia inaugurării noului muzeu de luliu 
Ne6meihy, precum recunoaşte autorul, nu are. pretenţia 
de a îi un catalog. ştiinţific, ci numai o listă a obiecie- 
lor ce se bazează pe lucrările anterioare. Multe obiecte 
ale colecţiei Ipolyi nu figurează în această călăuză. Mai 
mare atenţie merită din punci de vedere al inventarierii 
călăuza :descriptivă a broderiilor de B. Czobor, deşi 

„lipsesc măsurările şi datările neîndoelnice. Câteva piese 
mai importante ale colecţiei de orfevrărie au fost de- 
scrise conşiiincios de B. Czobor!, 166 piese în catalo- 
gul expoziţiei de orfevrăsie istorică ungară? din 1884, 
care până acum este cel mai corespunzător 'inventar. 
O parie a inventarierii s'a făcut cu ocazia expunerii co- 
lecței Ipolyi: Astfel la 1884, când Ipolyi, preşedintele 
expoziţiei aminlile a expus 166 piese de orfevrărie; 
la 23 Oct. 1886 când s'au expus broderiile în sala fe- 
stivă a Ursulinelor din Oradea-mare; la 15 Mai — 30 
lunie 1887, Radisics și Czobor aranjează cu sprijinul 
Ministerului o expoziţie în „Miicsarnok“ din Budapesta, 
prezentând publicului 204 piese ale colecţiei Ipolyi 
„înainte de a fi aşezată. definitiv la locul de deslinaţie, 
la Oradea-mare“ *.- Prima expoziţie a colecţiei Ipolyi a 
avut loc la Budapesta încă în anul 1876 în favorul ce- 
lor dăunaţi prin inundație. *. 
- Colecţia Ipolyi reprezintă una din cele mai mari 
colecţii de artă adunate -siste:natic de ua colecţionar. 
  1 „Egyhăzmiivâszeli jap“ VI. , 

2 A magyar lări€neli Givăsmâkiăllităs lajsiroma. Budapest. 
? „Măveszi Ipar“ 1887, p. 181. 
* „Vasârnapi Ujsâg“ 1886, no. 28. 
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«de canonicul Podr Antăl, ” 

Ea nu cuprinde azi tot ce a colecţionat decedatul epi- 
scop, deoarece patriotismul său mergea aşa departe în- 
cât adeseori s'a lipsit de cele mai valoroase obiecte ale 
sale peniru a complecta  colecţiunile statului ungar: 
aceasta o dovedesc antichităţile preistorice donate Mu- 
zeului Naţional Ungar şi seriile de piciuri medievale donate Pinacotecei ungare !; peste 70 de tablouri a 

  

Fig. 45. Decor din Evanghelia tipărilă în 1552 la Alba-lulia. 
. Muzeul naţional ungar, 

donat numitei pinacotece?, Artele plaslice şi cele indu- 
Siriale sunt reprezentate în colecţia Ipolyi prin obiecte 
vechi. şi noui, sirăine şi indigene, . prin . originale şi re- 
produceri. Scopul colecţiei reiese din testament: „ca să 
promoveze studiul istoriei artelor, simţul istoric şi des- 

"1 Frakngi V. în „Eml&kkânyy etc“ p: 29, vezi și biografia lui Ipolyi 

? „Vasârnapi Ujsâg“ 1886 no. 28. 
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voltarea gustului în țară“. Mulie obiecte au fost adunate 
de Îpolyi numai cu scop educativ pentru a demonstra 
caracterislicele stilurilor vechi!. De.fapi colecţia este. 
educativă şi instructivă, ea este în stare a lărgi orizontul 
şi a nobilita gustul publicului, a-i servi cu modele pen- 
iru scopuri arlistice religioase. şi profane ?. 

Colecţia a fost preţuită în anul 1891 ca valoare 
materială (nu artistică ori istorică) la 16,000 floreni 
(32,000 coroane). Pentru a ne forma o părere despre 
valoarea materială de azi, cred că nu este exagerat a 
înmulți această sumă din 1891 cu 100, ceeace înseamnă 
peste trei milioane. Unde mai. este valoarea istorico- 
arlisiică, care la o parte a obiectelor înmulțește cu zece 
valoarea materială. Dacă numai a opia parte o socotim 
între acele de mare valoare istorico-arlistică, iar restul 
numai ca valoare pur materială, valoarea colecției irece 
peste 6 milioane şi jumătate. Dar nu aceste ciire, întot- 
deauna numai aproximative și relalive, ne obligă a re- 
vendica colecţia Ipolyi, ci în primul rând împrejurările 
şi necesităţile culiurale ale [ării noasire. Având în ve- 
dere sărăcia noasiră în asemenea colecţii de artă inter- 
națională, colecţia lpolyi va avea să umple la noi o 
lacună artistică şi culturală de mulți simţită. Prin această 
colecţie muzeul din Oradea-ma:e va deveni cel mai bo- 
gat muzeu. de istoria artelor din România după Muzeul 
Brukenthal şi cel mai multilateral muzeu de istoria arte- 
lor din țară. Ea va complecia bine şcoalele şi genu- 
rile aitistice, cari lipsesc în muzeele noastre. Rolul 
ei pentru ştiinţă, pentru învăţământul istoriei artelor şi 
pentru educarea. masselor este de-o însemnăiate incal- 
culabilă. | 

  

"1 „Măveszi Ipar“ 1887, p. 180; 
? Frakndi op. cit, 
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Ce să revendicăm dela Ungaria în. baza art. 177? 
a) Obiecte de interes românesc 

(Contribuţiuni) 

Colecţiunile publice şi particulare din Ungaria con- 
jin un număr considerabil :de obiecte de muzeu, cari 
din punct de vedere. artistic ori ştiinţific sunt de mare. - 
importanță pentru noi. O listă exactă a acestor obiecte. 
nu avem pân'acum, ea urmează să fie făcută în baza 
inventariilor colecjiunilor din Ungaria prin investigaliuni 
la instituţiile pub'ice şi la unii particulari, ca obiectele: 
să poată fi cerute de noi conform art, 177 al Tratatului 
dela Trianon. Cu scopul de a promova aceste lucrări, voi 
lace cunoscute cercetătorilor noştri câteva obiecte ori 
ştiri releritoare la obiecte, cari după cunoștința mea încă 
nu au fost publicate de specialiştii noştri. Neavând nici 
obiectele, nici invenitarele înaintea mea, nu voi putea da 
decât o descriere sumară, alteori voi da numai o listă 
fără descriere, care chiar în modul acesta insuficient 
cred că va putea fi de folos. 

In catalogul Muzeului Naţional ungar din Buda- 
pesta ! obiectele de interes românesc sunt numai în parte: 
înşirate, deoarece o 'mare parte nici nu a fost expusă 
şi chiar cele expuse au o inscripţie alât de vagă, încât: 
trebue să cercetăm la fiecare obiect în parte dacă este: 
românesc ori nu. La: pag. 222. găsim 83 antichităţi gr. 
or. bisericești şi anume 1—29 tripticuri cu smalţ şi cu 
relieful sfinţilor, 30—42, 84 cruciulițe din Athos, mMijl. sec. XVIII, 43—83 catarame slave de sud, detalii de. 
brâuri precum și alie obiecte bisericeşti şi lumești. Obiec- 
tele de cult românești ori acele: care au fost odinioară 
în posesiune românească prea des le găsim aici, pre- 
  

+ Kalauz a Regisâgtârban 16. kiadâs, Budapest, 1942,



cum şi în alle publicaţii ungurești, ca „slave de sud“ 

chiar și atunci, când proveniența este evident ardeleană 

ori bănăţeană, aşa de ex. într'o publicaţie! a Muzeului 

Naţ. ungar citim: „6 clieşee de aramă slave de sud din 

Ardeal“ ori în alt caz „triptic gr. or. slav turnat în 
bronz din Caransebeş s. XVIII“, ori „bulă bizantină din 

jud. Caraş-Severin“. In afară de aceste rapoarte anuale 
tipărite ale muzeului între 1898—1912 mai amintesc 

încă 12 obiecte, cari după toată probabilitatea sunt din 

bisericile româneşii şi anume: 1 medalion bis. ort.; icoană 

ori. de alamă cu capul lui Christos şi inscripție greacă; 

diptic ort., din alamă cu smalţ s;.XVIII; amulet ort.; 
icoana Mariei; din argint rău lucrat, prob. s. XVII; iri- 

agion din aramă arginlită şi cu smalț, cu irei icoane 

pictate pe lemn, lucrare slavă de sud; diplic în formă 

de medalion lucrare din Athos cu smalj şi pieire, s. 

XVII; modele de aramă peniru presarea cărților bis. ort. 

ciaşcă de argint slavă de sud s. XVIII; cruce de argint 

de gust slav sudic cu filigran i. s. XIX; păhar de argint 
din Târgu-Mureş cu inscripţia slavă, sec. XVI; pipă de 

lemn în stil slav de sud cu sidef; broşă şi 2 cercei de 

cari se puriau odinioară în Roșia şi Abrud i. s. XlĂ. 
Mai slab suntem informaţi din publicaţii despre achiziţiile 

de interes românesc dela fondarea muzeului (1802) până 
în 1898 şi dela 1912—18, rapoariele rezumate publicate 

in _„Archaeolgiai Ertesit6“ dela 1859 până în 1918 

numai bănueli pot nutri. Muzeul Naţional ungar posedă 

o însemnată colecţie de monede române, toi acolo a 

copiat piciorul Stăncescu un portret vechi românesc des- 

pre care se credea, că esie alui Radul |. (V. „Arch. 

Ert.“ 1887, p. 237—47, 311—19 şi „Familia“ 1869, v. 2.) 
  

1 Jelentes a Magyar Nemzeti Muizeum 1898—1912 €vi âllapolârâl. Da- 
lele citate din anii: 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912 şi Gohl în „Numis- 
malikai K&zlâny“ -VI. 5 7. . 

. 
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Incontestabil de interes românesc sunt unele colecţii ale 
secției einografice a Muzeului Naţional -şi anume peste 
800 fonograme făcute de Bart6k Bela (vreo 2000 cân- 
tece şi melodii), două litografii vechi reprezentând Târgul. 
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din Braşov, și înfăţişându-ne portul vechiu românesc; o: 
parte 'din picturile lui V. Melka cari au ca subieci, por-- 
iuri, biserici, case .şi inlerioruri; colecţia de ceramică şi 
de ţesături şi broderii româneşii s. XVIlL—XIX; apoi o 
bogată colecţie de fotografii. La Muzeul. de srte indus- 
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triale se găsesc broderii românești din. judeţul Arad ?. 
La Muzeul Naţional Ungar în afară de tesaurul de argint 

din Albești? din sec. XIV—XVI, în afară de remarcabila 
colecţie. de monede româneşti, se mai găsesc şi altele, 
de ex. o lance românească din tabăra lui lancu$, pe 

cari numai așa le vom cunoaște, dacă guvernul nostru 
va interveni pe lângă guvernul ungar, ca în baza art. 

177 alineatul b) colecţiile ce ne interesează să poată îi 
studiate împreună cu inventarele, cataloagele şi documen- 

tele administraiive relative la aceste colecţiuni. 

De data aceasta voi irata despre şase obiecte de 

muzeu româneşii ori numai de interes românesc, cari 

sunt de importanţă hotărâtoare pentru istoria arielor - 

române ori pentru istoria noastră, în parte ca relicvii 

najionale. - 

1. Relicviile lui Horia şi Cloşca!. Colonelul Kray 
ptinzând în 1784 pe eroi le-a luat amuleiele și le-a 

“păstrat ca aminlire. Un moştenitor al său, contele Bela 

Festetics intenţiona în 1891 să-le dăruiască Muzeului 

Naţional Ungar, nu avem însă cunoştinţă în momentul de 

faţă, unde se găsesc obiectele. Horia după obiceiu româ- 

nesc puria un amulet, ca să-l apere de pericol: o piatră 

galbenă deschisă (astraea corallis) în formă de inimă, 
cu pete brune, în montare dură de argint. Horia a mai 

purtat și un inel de argint aurit cu o piairă ovală de 
carneol (3—2:5 cm.) Cloşca avea ca amulet un carneol 

octogonal în montare de argint; în partea din dos pe o 
  

1 Kalauz az orsz. Magyar Iparmiivâszeli Mizeum Oyăjtemenysben, 7 
kiodâs, Budapest 1912. — „Miiveszi Ipar“ 1889, p. 64-72. 

2 „Archaeolâgiai Ertesită“ 1903, p. 436. Conţine o cească de argini, 
o lingură de argini, o agrafă hexagonală decorată, un disc de argiăt (dia. : 

meliru de 5 cm.) cu motiv de pasăre la mijloc, doi buioni de argin! aurii. 

Hampel presupune că sunt din Ungaria (prob. Ardeal). 

3-V. Kalauz a Regisegiârban. 

1. Kray Pâl emlektârgyai „Szdzadok“ 1891, p. 766, cu ilustr. 
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Toliță avea trei inele subțiri. Toate aceste obiecte repre- 
zinlă orfevrăria populară şi sunt puriate și azi în Ardeal 
precum şi în Balcani ca obiecte bune conira vrăjitoriei. 
Revista „Szâzadok“ din 1891 dă şi o ilustrație repre- 
zentând aceste relicvii ale lui Horia şi Cloșca. 

2. Cruce dela Sf. Munte în Muzeul naț. ungar :. 
Jurnalul de augmentare a muzeului dă următoarele rela: 
iuni asupra crucii: „7 lunie: 1849. Cruce pe ambele 
părți cu gravuri în lemn, decorată cu perle şi pietre, cu 
montare smalţuită, pe a cărei bază hexagonală sunt 
sculptate nume cirilice. Această cruce a fost irimisă dom- 
nului guvernor prin comisarul regnicolar Carol Szent- 
Ivânyi, s'a găsit în sala comitetului valah în Sibiiu, pe 
aceasta au jurat Valachii că-i vor extermina pe Unguri. 
Se spune despre ea, că din Rusia ar fi ajuns acolo. 
Augustin, T6ih a trimis-o comisarului Szent-lvânyi cu 
scopul de a-o așeza în Muzeul Naţional“. Cu descrierea 
și imporianța crucii s'a ocupat G. Supka. După apre- 
cierea lui crucea. aceasta se deosebeşte favorabil de 
celelalte obiecie ale bisericii răsăritene prin execularea 
mai îngrijită, prin smalțul său pompos, dar mai ales 
prin inscripția neobișnuită, care ne face cunoscut anul 
şi autorul: călugărul Leoniius din Vatopedi în 1735. 
Crucea este în întregime de o înălțime de 22:5 cm., cea 
mai mare lăţime a bazei este 8 cm. Caseta crucii de 
lemn este din aramă şi decorată cu flori smalţuite, cu 
perle, granate şi cristale. Crucea de lemn cuprinde urmă- 
toarele scene în relief: bunavestirea, botezul, Christos la 
intrarea. iadului, doi evanghelişii, pe ceialaltă parte: răs- lignirea, prezentarea lui Isus în biserică, Toma necre 
dinciosul, doi evangheliști. 

  | : Supka Geza: Athosi vizszentelă kereszi a Nemzeli Mizeumban. „âr- -chaeol6giai Ertesiţâ“ 1909, p. 207—48, cu 3 ilusir. Ia 
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3. „Costume Bilder aus Siebenbiirgen!. Tabulae pictae 

et coloratae“ Nr. 59 este fitilul mai nou al unui codice 

de costumuri în posesiunea Muzeului Naţional ungar. 

Acest codice, câşiigat dela un anticar din Germania, con- 
ține 59 figuri costumate ale secolului al XVIl-lea în 
acuarel. Mărimea paginilor este de 20'7X13'4 cm. Din 
cele 59 costumuri 18 sunt din Ardeal și Principatele 

române. Descrierea detailată a  iuturor. cosiumelor o 
face Szendrei. O copie mai slabă a acestui codice 
se găsește în biblioteca Academiei ungare, care deşi 
conține numai 36 pagini, ioluşi are 13 ilustraţii cari nu 
figurează în exemplarul Muzeului, între ele şi un cos- 
tum românesc. Ambele codice sunt numai fragmente, 
asemenea şi continuarea, ce se găseşie în biblioteca din 
Breslau: Siebenbiirgische Costiimbilder des XVII. Jahr- 
hunderis 6432. Probabil toate irei codice sunt opera 
unui ariist sas, aceasta se poaie deduce din interesul 
ce-l arată pentru Saşi prin numărul incomparabil mai 
mare al costumurilor săsești, se poate deduce și din 
iitlurile germane. Exemplarul Academiei ungare poariă 
iillul: imagines Nationum Ditionis Hungariae, coloribus 
illuminatae. Mărimea: 20:6X16"1 cm. Intre exemplarul 
Muzeului şi cel al Academiei există deosebiri în privința 
culorilor și detaliilor. Titlurile paginilor cu tostumuri 
româneşii sună astfel: 1. Ein Bischoff în der Wallachey, 
2. Ein Vornehmer Boyer aus der Wallachey 3. Eine vor- 
nehme Boyerin in der Wallachey. 4. Ein Wallachischer 

Dorf-Pfaff. 5. Ein Porkolâb oder Dorf-Richter in Wal- 
lachey. 6. Ein gemeiner Baur in der Wallachey. 7. Ein 

  

1 Szendrei Î.: A magyar viselet tărleneli fejl&dese, Budapest 1905. pag.. 

- 94—113., — Idem: Adalok az erdâlyi n5i visele! târteneihez a XVII. szâzad. 
ban „Archaeol6giai Erlesit6 1907, p. 198—205, cu 9 table ilusir. — Jdem: 
Adalok az erdelyi feriiviselel târtnei&hez a XVII. szăzadban „Archaeologiai 

Ertesit6 1908, p. 97—122, cu' 12 table ilustrate. . 
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Fuhrmann aus der Wallachey. 8. Ein Wallach aus dem Haizager Gebieih. 9. En Schwein-hăndler aus der Wal- lachey. 10. Ein Pakurar oder Schaffhirt in Siebenbiirgen. 11. Eine Wallachische Klosterjungfrau. 12. Eine Wal- achin aus der Wallachey. 13. Eine Wallachische Braut aus Siebenbiirgen..14. Eine Wallachin die also spatzieren geht im Sommer. 15. Eine Wallachin aus dem Foga- rascher District. 16. Ein Wallachischer Mensch im Winter Habit. 17. Eine Dirne aus der Wallachey. 18. Ein legu- men oder Griechischer Pfaff, In exemplarul Academiei în plus: 19 ilustraţii. Ein in der Trauer gehender Wallach. 4. Două albumuri cu desenuri colorate ale fraților Teglăs reprezentând țesături, broderii şi lucrări în lemn româneşii, în secţia einogialică a Muzeului național ungar 1. Fraţii Teglăs Gâbor şi IStvân au studiat în anii 1882—85 arta noasiră țărănească în munții Hunedoarei şi au expus la expoziţia mare din 1885 două albumuri, cari au fost călduros primite de publicul şi presa ungară, mai ales de „Egyelertes“,. Peste 20 de ani Teglăs Gâbor a descope- rit cele două albumuri la Secţia einografică a Muzeului - naţional ungar. Ele au fost probabil furate de un vizi- tator al expoziţiei din 1885 Şi vândute unui anticar, care le-a vândut iarăși Secjiei einografice. O parte a lucră- rilor în lemn din Albumuri a fost publicată de G. Teglâs în 1906 în cadrele unui studiu însoţit de 17 ilustraţii. „5. Șeaua de fildeş a lui Vlad Dracul în Muzeul național ungar ?. Renumitul colecţionar Nicolae lankovich 
  1! Zeglds G.: A hunyadmegyei fafaragăs. „A M. N, Mizeum . Neprajzi oszlâlyânak Ertesilăje.“ 1906, p. 126—137, cu 17 ilustr, | 2 Romer FL.: Prunksăttel im Nationalmuseum zu Pesth „Mitiheilungen d. k. k. Centralko mission X. 1865, p.1—8cu3 il. şi „Archaeol6giai Kăzle- menyek“ 1865. — Seal osser, lulius v.; Elfenbeinsăitel des ausgehenden Mit, telalters „Jahrbuch d. Kunsthistorischen Sammlungen d. allerhâchsten Kaiser. hauses, XV. 1894, p. 268-70, ii, 5.7. — Kârdsz Leg: Elefânicsoninyergek a N. Mizzumban „Archaeolsgiai Ertesită“ XIV. XIV. 1894, p. 53-7 cu 4 pag. 
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a cumpărai această şea dela un agent român din Viena, 
care o câșiigase pentru 500 fioreni din.tesaurul cate- 
dralei (mitropoliei?) din Bucureşti. Colecţia în care se 
găsea şeaua, a fost cumpărată dela Jankovich de că- 
tre dieta ungară din 1832—6, astfel a ajuns în Muzeul 
naţional ungar. După tradiția românească șeaua a fos! 
donată mitropoliei de regele Sigismund al Ungariei după 
lupta dela Nicopolis din 1396, stilul şelei însă arată că 
datarea e prea timpurie. RGmer şi Kârâsz au crezut, că 
este din jumătatea a doua a sec. XV din timpul lui 
Matei Corvin şi este 'de origine italiană. Azi în urma 
cercetării lui Geza Nagy se crede, că este din jumătatea 
primă a sec. XV. şi că este opera arlişiilor germani din 
regiunea Rinului, cari au lucrat pentru regele Sigismund. 

* Execuţia şi tehnica este opera lor, forma aceasta însă 
esie a șelei de turnir ungară cu spate scurt, această 
formă o vedem şi la statuia Sf. Gheorghe din Praga 
din 1373, care este opera. fraţilor Marlin şi Gheorghe 
Cluj. Regele Sigismund a reînființat la 1408 ordinul cava- 

'leresc al Sf. Gheorghe fondat de Carol Robert. „Ordi- 
nul bălaurului“ a avut ca scop lupta împotriva necre- 
dincioşilor şi erelicilor. .Clasa primă a acestui: ordin a 
avut 24 cavaleri maghiari și străini. In 1451 a fost pri- 
mii în acesi ordin Vlad Dracul de către Sigismund, care 
era alunci în Niirnberg. Vlad Dracul anume căuta ajutor 
conira Turcilor, asifel se explică cum a ajuns şeaua la 
Bucureşti şi peniruce este împodobită cu Sf. Gheorghe. 
Şeaua este bogat decorată cu reliefuri: Sf. Gheorghe 
împlatoşat călare calcă bălaurul, din legendă mai este 
reprezentată fiica regelui şi castelul; un înger şi o pereche 
făcând muzică (îngerul şi bărbatul cu laută în inână, femeia 
  

ilustr. — Radisics [.: Magyar Măkinesek. Budapest, 1896, [. 5. tablă. — Nagy 
Giza: Hadtărtenelmi erekly&k a M. N. Mizeumban „Hadtărienetmi Kăzie- 

-_menyek“ XI. 1910, p. 223-232. — Kalauz a Registglârban p. 182-3. 
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cu orgă de mână) se repelă apoi perechile amoroase şi figurile fantastice: unicornul, omul sălbatec cu ale- barda şi luptând cu un leu, bălauri, câni. Deasupra Sf. Gheorghe se găseşte inscripția pe o bandă :. „da pacem domine“. Părţile nereliefate arată urma de zugrăveală. Asifel de şele de fildeş din jum. 1. a sec. XV. sunt dintre cele mai rare şi valoroase piese, numai vreo 24 de piese sunt cunoscute în muzeele apusene. Muzeul - Naţional ungar în afară de această piesă mai posedă două şele de fildeş din aceiaşi epocă, deci s'ar putea. lipsi în schimbul unei coniravalori de acest obieci de valoare istorică românească, 
6. Inelul lui Radul 1. Ziarul „Magyarorszăg“ din 24 Nov. 1908 scrie următoarele: „Jandarmeria din Kis- pest a confiscat în zilele aceste dela locuitorul din Kis- pest loan Gozelin un inel de aur valoros: aproape de 800 ani, deoarece el nu a şiiut să-şi legitimeze dreptul de proprietate. Inelul este de aur de 37 grame, la mij- loc se găseşte montată o pialră ovală de culoarea violet, împrejurul ei în limba sârbească cu litere cirile se poate citi următoarea inscripție gravată: „Acest inel este al voevodului Radul“. După constatarea specialiştilor inelul: a fost de fapt propiielatea voevodului român Radul 1., care a domnit în Muntenia între 1375—1385. Valorosul suvenir istoric este păstrat în momeniul de faţă la postul de jandarmi din Kispest“ 1, E In Muzeul naţ. ung. se găseşte o serie de portrete ale lui Horia, Crişan şi Cloşca, dintre cari 13 lipsesc: din colecţia Academiei române. Locul acestor din urmă ar îi la Academia română, iar a celorlalte în Muzeul. Naţional al Transilvaniei 2, . | 
  1 „Magyarorszâg“ 1908, nov. 24. — Atât în ce priveşte inelul acesta” cât şi în privința relicviilor lui Horia şi Cloşca, sunt necesare investigaţiuni, cari numai în lingaria se pot face, peniru a da de urma lor. Ia ? Vezi studiul detaliat al d. J, C. Băcilă: Portretele lui Horia, Cloşca şi Crişan. Revista „Transilvania“ anul LIII. No. 1, 1922, 

9* 
131.



b) Obiecte de artă de provenienţă ori de interes 
ardelean în muzeele din Budapesta. 

Revendicările artistice ale Transilvaniei fac parte din 
revendicările culturale ale provinciei, cari sunt conside- 
rabil mai. mari decât cele artistice: obiecte de -interes 

 Ştienific: (preistoric, arheologic, istoric, einografic etc.); 
materialul bogat al arhivelor budapestane, colecţia de 
cărți şi lipărituri. vechi româneşti şi ardelene neromâ- 
neșii, exemplarele unice ale ariei tipografice şi compac- 
toriei din Cluj, Oradea şi Braşov din sec. XVI-lea așteaptă 
a fi inventariate. Specialiştii noştri din aceste diferite 
ramuri au datoria a formula revendicările lor, mărgi- 
nindu-ne noi numai la cele artistice. Ş 

Obiectele de artă de interes românesc sunt incom- 
parabil mai puţine, decât acele neromâneşii, însă de: 
provenienţă ori de interes ardelean. In listele ce urmează 
vor fi înşirate numai cele mai însemnate obiecte de artă, 
cari pot avea un rol în desvoltarea artelor din Ardeal 
ori sunt caracteristice pentru provincie. O listă complectă 
a obiectelor de artă ardeleană va fi numai atunci posi- 
bilă, când specialiștii români vor avea acces liber în: 

muzeele ungare. Autorul posedă o listă de zece ori mai 

mare decât aceasta, totuşi s'a simţit constrâns să reducă 
lista parte fiindcă ea ar fi rămas şi dealtcum incomplectă, 
parte din motivul invocat în prefaţă: Cu regret însă a 

irebuit să renunţe la caracterizarea operelor singulare: 
şi lă indicarea bibliografiei lor, rezervându-şi acest drept 
peniru una. din revistele noastre. Atât însă se poate anti: 
cipa aici, că obiectele înşirate sunt în majoritate rare, 
mai multe unice în istoria artelor din Ardeal, câteva 
chiar în istoria universală a artelor unice, incon- 
testabil ele fac parte din supremele creaţiuni arti- 
stice -ale Transilvaniei. Comandatorii operelor de orfe- 
vrărie medievală. și mai nouă au fost familiile princiare 
şi nobilitare maghiare din Ardeal, este natural, dacă pen- 
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tru ei şi peniru biserică s'au execulat supremele creaţiuni ale acestei arte; aceasta nu înseamnă însă, că ele ar: fi fost execulate de măeşirii unguri: partea covârșitoare a fost executată de concetățenii noştri saşi. Bibliografia obiectelor şi o sumară descriere se găseşte în „Kalauz.: a Regiseglârban“ Budapesta, 1912, în Călăuza muzeului de arta industrială din acelaş an. Mai citez câteva lucrări, în cari se găsesc descrise ori menţionate obiecte arde- lene aflătoare în Ungaria : revistele „Archaeol6giai Erte- sitO“ şi „Archaeol6giai kozlemânyek“, volumele: „Jelen- tes a M. Nemz: Mizeum 1898—1912 €vi âllapotâr6l“ — Pulszky F.: Magyarorszâg archaeol6giâja —' Czobor- Szalay: Magyarorszâg i5rteneti emlekei — Pulszky-Radi- sics: Az Glvâss€g remekei — Otvăsmiikiăllităs lasjtroma — A M. Nemz. Mizeum miulija €s jelene — Milleker: Delmagyarorszăg Regisegleletei — Marian: Repertoriu arheologic — Hampel: A bronzkor Magyaroszâgon. — Alterthiimer des friihen Mittelalters. — C. Moisil. Comori arh. din România-mare în „Cron. numism, și arh. Il—I1V. 

Muzeul Naţional ungar, Budapesta. 
Obiecte preistorice: | 

Fragmente de ceramică pictată neolitică din Bod (Botfală, 
| Brenndorf) 

» » » » » Ariuşd (Er6sd) Urnă dela "Periamoş (Perjâmos) Epoca bronzului 
Descoperirile de bronz din Oradea-mare (Nagyvârad). 

» în Sătmar (Szatmâr). 
NR » » ' Vădas (Vadâsz) 
E » »  Coldău (Kudu) . | 

» , » Chişirid (Kisiirgăd) . . 
» » »  Socol.(Szokol) | 
po » »  Albalulia (Gyulafehârvâr): 
ip » » Bocşa (Nemetbogsân) 

» n m  Fechetău (Feketet6) 
» : _» *» Guşteriţa (Szenterzsebet) . - 
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Roţi de bronz din Arcalia (Ărokalja) 
Tezaurul de bronz din Cehalul- -unguresc (Magyarcsâholy) 
Obiecte dela Turnătoria din Spălnaca (Ispânlaka) 1058 b. 
Obiecte dela Turnătoria din Domănești (Domahida) 
Tezaurul din Pecica (Pecska) 121 buc. 
Descoperirile de aur din Căţel (Olâhkeczel) 

» o» » » Maramureş (Mâramaros) 
„. » » »  Oradea-mare 
» » » »„ Alba-lulia 

»! » » „ Haţeg (Hâtszeg) 

p » » » Sântana (Szentanna) 
» » » » Târgu-Mureş (M.-Vâsârhely) 
„ » » »„ Perceiu (Perecsen) 
» » » » Oitlaca (Ollaka) . 
» m» » Şmig (Somogyon) 

» »  » „ Beia (Magyarbenye) 
5 » » » Cărani (Merczyfalva) 

» » » » Firigheaz (Feregyhâz) 
Descoperirile scitice din Aiud (Nagyenyed) 

» » „  Jacul-român (Olâhzsâkod) 

Obiecte romane ; 

Barele. de aur din Crasna (Krâszna) 
Torques de aur din Someșşuileac (Szamosujlak) 
Brăţară: de argint din Repcez 
Mâna votivă din Jena (Zsena). 

„ Statuetele de bronz: Pluto şi Minerva din Turda (Torda) 
Statueta de bronz alui Sarapis » 
Statueta de bronz Ercule din Mehadia 
Piatră cu reliefuri din Turda 
Piatră cu reliefuri din jud. Timiș (Temes m.) 
Intaglio de onix cu Sol şi Luna din Orşova 
Inel de aur cu carneol şi leu gravat din Orşova. 
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Din epoca migraţiunii popoarelor: 

Tezaurul din Şimleul-Silvaniei, a doua descoperire.. (Szi- 
-“ lăgysomly6) 

Descoperirea din Felnac (Fânlak) 
Decor atârnător de aur din Apahida 

Medievale-moderne : 

- Aquamanile din sec. XII. găsit la Chişineu (Kisjen8) 
2 brățări de aur cu filigran şi pietre scumpe, secolul 

XIII—XIV. găsite la morm. reg. Oradea-mare 
Osculum Pacis argint aurit 4451. 
Cruce peniru păstrarea relicviilor f. sec. ĂV. 
Potirul lui G. Rong, preot în Slimnic, jum. IL. sec. XV. 
Ampullae bisericeşti, f. sec. XV. din Oradea. : 
Osculum Pacis de Blasius. de Bistriiz, 1506. 
Tezaurul din Aiud (3 brâuri, 5 agrafe, paitale) sec. XVI. - 
Tezaurul din Sighişoara (Segesvâr) sec. XV. 

» »  Păuliş, sec. XVI. (Opaulis) 
n „ Radna, sec. XVI. 

, „  Petrindul-mic (Kispetri) 1588 
„Unelte de giuvaergiu din Mediaş, sec. XVI. (Medgyes) 
Agrafe ardelene, sec. XVI. 
Brâuri ardelene, sec. XVI. - 
Cupă din tezaurul Thoroczkai 1574, cu inscr. 
Cujitul cu inscripţia Stephanus Bâthori 
"Cupă cu talpa de agrafă ardel.' s. XVI. 
Tabla breslei din Braşov din 1556 (Brass6) | 
Bijuterie cu opal, sec. XVI. după trad. a reginei Isabela 
Ciasca de vânat alui Sigism. Bâthori, 1592 
Păhar de argint din s. XVI. Târgu-mureș, cu inscr. slavonă 
Lanţ de argint cu pietre, smalt, din Sibiiu, sec. XVI. 
Păhar de argint, 1569, cu litere cirile | 
Păhar din 1604. cu inscr. szâszvârosi Torda Andrâs - 
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Cană de argint aurit cu inscr. Toldalaghi 1623, Sibiiu 
| (Nagyszeben) de Andrei Fleischer - 
Păhar mare de balenă cu numele şi blazonul lui Ga- 

vrilă Bethlen | 
“Păharul de argint alui Gavrilă Bethlen, - cu blason şi 

nr. XIII. 4617 
Pocal dublu de argint aurit, încep. sec. XVII. 
Cenossenschaftsbecher din Braşov, 1641, 1664, din Ra- 

cergasse 
Ibric cu capac de argint aurit cu inscr. Geor: Râkoczi 
Ibricul cu capac alui Paul Inczâdi 1679 | 
Paharul de a:gini alui Şiefan Apor 1681 

» » _» .» Gabr. J6sika 1681 
» » »  Mikes Kelemen 1682 | 

Păhar de argint din 1630, signat de Laur. Filstich, Cluj 
- Ciasca de argini a Anei Apaffi, 1666 

Ibricul lui Sebastian Hann 1697 
Cupă mare cu capac, donată bis. unit. din Cluj la 1731 

“Ibricul breslei covacilor din Oradea- -mare 1741 
Insignia covacilor din Sibiiu 1728 
Sigilul de argini al guvernatorului ard. G. Bânili, 1709 
Farfurie de argint aurit de Szathmâri din Cluj, 1800 
Ceasul de campanie alui Fr. Râkoezi Il. 
Farfurii de alamă din Diciosânmărtin, 1731 
pp Sibiu, 1772. 

Farfurii şi ibricuri de cositor din Ardeal 
Piuliţa de bronz alui G. Râkoczi, 1643 
Piuliţa de bronz a cardinalului Andrei Bâthori, 1593 
Monumeniul funerar alui G. Apaffi de Elias Nicolai, 1632 
Două sculpturi de alabastru (un sas şi o. săsoaică) 

secolul XVII—XVIII. a | 
Mobile, vase de cositor şi alamă, sticlărie 

“Altar cu picturi din Leliceni (Csikszentlâlek) 1510 
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Tavanul pictat din Adămuş (Ădâmos) 1526 
Tavanul pictat din Muerău (MagyarGkereke) 1746 Legăiuri de cărți din Ardeal 

Colecţia de arme: 

Sabie hunică din Sasca (Szăâszka) | 
Sabie 'din sec. XV. din Comana (Komâna) 
Trei arbalete cu intarsia de os, sec. XV. Sibiiu 
Sabie din epoca Huniazilor din Beli (Bel) 
Coif de ianicear din Timişoara, sec. XVI, 
Puşcă cu intarsia din Tg.-Mureş şi Arad 
Pistol din Tg.-Mureş i 
Steagul. mortuar alui G. Râkoczi II., loan Kemeny și: M. Apafii 
Sieagul pictat în onoarea lui. M. Semriger 
Steagul pictat în onoarea lui |. Gronenthal 
Puști orientale din Ardea] | | 
Buzduganul lui Sigismund Bâthori: 
- „ Stefan Bâihori - 

Sabia lui Sigismund Bâthori 
Sabia lui Gavrilă Bâihori 
Pumnal din secolul XVI. găsit la catedrala din Alba- 

Iulia. | 
“Pumnalul lui Francisc Bethlen 
Şeaua, acoperitoarea de cal, buzduganul, sabia și topo-. 

rul lui loan Kemâny | 
„ Hamuri atribuite lui Gavrilă Bethlen 
Sabie persană airib. lui G. Râkoczi |. 
Buzduganul lui G. Răkoczi ||, 1658 
Cămaşa de zale de argini alui G. Râkoczi II. 
Cuţitul de vânătoare alui Fr. Râkoczi IL 1703 
Pumnal din Baia-mare, 1703 

„Sabia fostului prefect de Maramureş, losif Man 
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Muzeul de arte industriale din Budapesta. 

Colecţia de broderii din judeţul Arad 
Covoare „ardelene“ din Asia-mică 

Tavanul pictat din Macşa (Maksa) 1765 
Fusta şi pieptarul princip. ardel. Ecat. de Brandenburg, 

sec. XVII. | 

Lada Ecaterinei Bethlen, 1695 

Decor de cap. sec. XVIIL—XVIII. 

Sobă ardeleană, sec. XVII. | 
Săculeţe, capodopere ale breslelor ardelene, sec. XVII. 

Biblia lui G. Râkoczi 

Cartea Ecaterinei de Brandenburg 

Bijuterii din mormântul din Cetatea-de-Baliă, sec. XVI. 

Agrafă dela un brâu, sec. XVII. | 

Detaliu de brâu cu smalj, sec. XVII. 

. Obiecte de cositor şi alamă din Ardeal 

„Mobile ardelene, lăzile breslelor ardelene 
Olărie, sec. XVII—XIX. 

Farfurie de cositor cu cele 4 anotimpuri şi e lemente 
Braşov, sec. XVII. 

Jbricul de cositor al breslei cismarilor din Cluj, s. XVII. 

Flacon cu blasonul Bethlen şi Mikes, sec. XVII. 
Orologi din Sibiiu, sec. XVIII. 

Siatueta romană a unui taur de bronz din Orşova 
Modeluri de turtă 
"Sea ardeleană sec. XVII. 

- Colecţia Sigerus 

Muzeul de arte irumoase din Budapesta 

O sumă de pictori ardeleni însemnați sunt repre- 

zeniaţi în acest muzeu, de ex. Barabâs, Gyârfâs, Sz6- 
kely, Vastagh, unii cu subiecte româneşti. Asemenea și 
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obiecte mai vechi de artă plasiică se găsesc aici, de ex. 
iavanul pictat al bisericii din Goganvarolea, f. sec. XV. 

Politehnica şi Muzeul industria] din Budapesta 
posedă colecţii de olărie şi artă industrială din Ardeal. 

Arhiva Comisiunii Monumentelor istorice . 
din B-pesta cuprinde o serie de fotografii, desenuri, acua- 
rele: planuri şi stampe, măsurări, descrieri şi date privitoare 
la monumentele istorice din Transilvania... Aceste lucrări 
Sau executat în cursul jumătăţii de veac de când func- 
|ionează Comisiunea ungară. Ele ne sunt indispensabile 
nu numai peniru cunoașterea monumentelor. ardelene, 
(dar şi pentru conservarea și restaurarea din viitor), pen- 
iru a nu începe totul dela început. Aici nu e:nevoe de 
originale, copiile legale ne vor face asemenea bune 
servicii. Liberarea copiilor este îngăduită prin .regula- 
meniul acestei Comisii. 

Ce să revendicăm dela Austria în baza Art. 196 
(Saint-Germain)? 

Obiecte de provenienţă ori de interes ardelean în colecţiile statului austriac (f, colecţii ale casei imperiale) Viena 1 
Statuia lui Ercule găsită la Băile Erculane 
Statuia lui Ercule cu Telephus, Băile Erculane 
“Sarcofag ardelean, iransporlai la. Viena sub Carol VI. 
Vas de bronz găsit în 1846 la T.-Săcuesc (Kezdivăsârhely) 
Trăsură mică de bronz găs. în apr. Orăştiei (Szăszvâros) 
Pateră şi două vase de bronz găsite în 1846 la T.-Săcuese 
Vas de bronz și inele de aur găsite la Brăduț (Bardocz) 
    1 Sacken-Kenner : Die Sammlungen des k. k. Miinz- und Antiken- Ca- „bineles. Viena, 1866. — Ubersicht d. Kunsthistorischen Sammlungen des. Allerhăchsten Kaiserhauses, Viena, 1912. — „Arch. Ert. 1886 şi 1904. — Katalog des k. u, k.: Heeresmuseums, II. T., Viena, 1903. — Moisil, art, cil. 
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Oglindă romană din Feiurd (Fejerd) 
Tăbliţă de bronz cu Ercule gravat 
Sabie de bronz gravată, găsită la Bistriţa 
Tezaurul din Sânnicolaul-mare 

“ Torques de argint din Marca (Mârkaszek) 
Brăţări de bronz găsite la Orăştia (Szâszvâros) 
Brăjară găsită la Hetur (Marienburg) 
Lanţ de argint găsit la Someșul-cald (He&v-Szamos) 
Vas de argint din Marca | 
Bijuterii de argint din Mediaş, 1829 | 
Trei agrafe din Moigrad, una din Şeica-mică (Klein- 

schelken) 
Detalii de brățară din Varadia 
Tezaurul din Cioara (Csora) | 

» ..» Şimleul Silvaniei (Szilâgy-Somly6) 
Topor de aur din Tufalău (Cz6falva) | 
Brăţară de aur ori mâner din Pipea (Pipe) 
Brăţară de aur din Şimleul-Silvaniei şi Vad 
Patru vase de aur găsite în jud. Bihor 
Agrafă din Vad 
Cană de cristal de munte din Zlatna (Zalaina) 
Vas diairetum din Ardeal | 
Descoperirea din Guşteriţa (Hammersdort) 
Topoare de bronz din Turda 
Trei modele de turnat din Oşorhei (Fugyi-Vâsârhely) 
“Coroana şi mărul. imperiului din Oradea, sec. XIV. 
Coroana lui Ştefan Bocskai 
Tabloul Frans Francken: Croesus şi Solon 
Buzduganul lui O. Râkoczi Il. 41643 
Vesimântul de răsboi alui Ştefan Băthori 
Armele lui M. Apaffi: 1 buzdugan, coiful, platoşa 
Tun ardelean cu blasonul Battyânyi | 
3 drapeluri ale lui Fr. Râkoezi II. predate în 1703 
Un gobelin din Hofburg, reprezentând. Cucerirea Tran- 

silvaniei, executat la Malgrange 1. Nancy 1720 
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Scuturi ardelene (Tartschen) 
Potir de aur cu blasonul episcopului Orăzii P. For-  găch, 1748 

| | Insigniile Principatului ardelean 
Insigniile militare ale corqurilor de armată cari se com- | pleciau în Ardeal, 

| Două portrete vechi: Horia, Crişan! 

Pretenţiile noastre faţă cu Jugoslavia. 
Despoierea Muzeului Bănăţean din Timişoara prin trupele. 

«sârbe in 1919, 

„Ce qui est odieux c'est idee d'humiliation qu' impliquent les spolialions proprement dites. Une Nemesis est attachâe â chacune de ces depouilles; I6t au tard elles crient vengence, et !6t on tard, elles obtiennent une reparalion, parce que de telles con- quttes sont plus encore qu'un afiront fait â une : gEneralion (celles-ci passeni viie et oublient plus. vile encore!): c'est une alteinie portțe ă T'ensemble des tradilions qui s'incarneni dans un pleuple“. 

E. Mintz. 

In 1919 conducătorii irupelor de ocupaţie sârbe au despoiat Muzeul Bănăţean din Timișoara de ceeace au crezut ei mai valoros. Comandanții sârbi au reinirodus în Europa culiă un procedeu, peniru care se găsesc precedente numeroase în istorie, care totuşi a fost aban- donat în ultimii secoli. Anectarea samavolnică, confiscarea, răpirea, furtul „colecţiilor de artă în provinciile ori ora- şele ocupate ca un drept al celui mai tare era un lucru obişnuit la Romani: să gândim numai la Marcellus, Mummius, Scipio, Verres; era obisnuit la năvălitorii bar- bari: Alaric, . Genseric, dar şi în evul mediu mai târziu : un exemplu clasic ne oferă în 1204 cruciații, cu ocazia . ocupării Constantinopolului, cari despoaie oraşul de. 
  1 V. studiul menţionat al d. Băcilă pag. 25 şi 44, 
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comori. In evul nou asemenea găsim ridicări forjate ale 
obiectelor de artă: astfel a procedat Carol VIII. în Italia, 
Turcii în Ungaria, Ducele Maximilian de Bavaria în Hei- 
delberg, Suedezii în Praga, comisarii francezi în 1794 
în Belgia. Dela această. dată până în 1815 spolierea a 
devenit iarăşi o sistemă care a avut la bază principiul 
civilizaţiei superioare a Francezilor ! şi ideia antichităţii 
clasice. Napoleon a introdus un nou procedeu de des- 
poiere: contribuţia nu în numerar, ci în opere de artă 
a țării învinse; predarea obiectelor artistice a fost înscrisă 
în preliminariile tratatelor de pace. Dar ce au rezultat 
aceste răpiri de. comori? Nemulţumiri durabile, succese 
elemere şi ideia revanşei cei despoiaţi au profitat de 
prima ocazie ca să-şi recâștige comorile, ba chiar 
mai mult. Spolierile muzeelor sunt întotdeauna un abuz, 
ele sunt periculoase. Să ne reamintim istoria statuei Regi- 
solo din Pavia şi a cailor de bronz dela bis. Sf. Marcu din 
Veneţia, în general achiziţiile lui Napoleon; Mielul de Eyck. 
In afară de aceste învăţăminie istoria ne oferă şi exemple 
demne de imitat: moderație şi respect față de comorile 
de artă ale unei țări învinse. Astfel Polibiu în Historia 
generalis lĂ, 3, exprimă dorința: cuceritorii să nu 
despoaie de tablouri şi statue oraşele cucerite, este cu 
mult mai glorios a-le lăsa acolo şi a nu face din nefe- 
ricirea altor popoare un decor al patriei. Carol cel Mare 
dorind să poseadă câteva opere de artă din Italia a cerut 
autorizarea papei. Principii italieni ai renaşterii asemenea 
au rupt cu iradiția romană a spolierilor şi au procedai 
cu oarecare moderație. In secolul al XVIl-lea Franţa e 
căutat să-şi îmbogăţească colecţiile prin mijloace pacinice, 
iar nu prin caplurări, astfel Richelieu, Mazarin, Colbert 
nu au profitat de victoriile armatei pentru a înavuţi colec- 
jiile. Secolul al XVIII-lea a reprobat abuzul forței. Fri- 
  

1 Care ştie să aprecieze și păstrez e monumentele mai bine, decât cei învinşi. 

142



deric II, al Prusiei a fost de două ori în Dresda, Ruşii 
şi Austriecii de două ori în Berlin fără să se atingă de 
galeriile celebre de acolo. Dar încă în revoluție savantul 
Quatremăre de Quincy se ridică conira dreptului celui 
mai tare în materie de artă, mai mulți jurnalişti, opt 
membri ai Institutului şi 43 artişti au arătat într'o petiție 
gravitatea chestiunii spolierilor obiectelor de artă !, Expe- 
riențele câşiigate în trecut şi ideile umanitare şi ştienţi- 
fice ale timpului nosiru au servit ca bază Conferinţei 
dela Haga care apără energic muzeele. Art. 56 al Regu- 
lamentului privitor'la obiceiurile războiului pe uscat, ela- 
borat la Conferinţa dela Haga în 1907, aprobat de Româ- 
nia prin legea de la 11 Maritie 1912, sună astfel: „Avu- 
iul comunelor, acel al stabilimentelor consacrate cultului, 
carității şi instrucţiunii, artelor, ştiinjelor, chiar aparţinâna 
statului, vor fi tratate ca proprietate privată. 

Orice sechestru, - distrugere sau degradajie intenţio- 
nală a ziselor stabilimente, a monumentelor istorice, a 
operelor de artă şi de știință este interzisă şi trebue să 
fie urmărită“. î | - 

Resultatele bune s'au văzut: în războiul mondial: 
muzeele oraşelor ocupate în general nu au fost des- 
poiate, guvernel2 au delegat specialişti pentru a apăra 
muzeele în ţările cucerite de samavolniciile eventuale 
ale armatei învingătoare?. Cât de civilizat s'a purtat 
armata română, dovedesc publicaţiile ungare şi germane?, 

Ofițerii sârbi nu au învățat nimic din istorie, nici 
chiar din istoria propie, nu au respectat regulamentul 
Conferinţei dela Haga şi principiul superior al inviola- 
  1 Datele de mai sus din Miiniz: op. cit. şi Ch. Saunier. Les conquttes artistique eic.. Paris, 1902, ! 

2 P. Clemen: Der Kunsischuiz im Kriege. 
5 V. „Muzeumi 6s kănyvtâri Ertesită, 1916 şi Ciemen op. cit. |. p. 3. * P. Buberi: Die Sicherung d. Kunsisammlungen in Serbien. Miiteitun- . -gen d. Zentralkomission XV. o : 
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Dilităţii muzeelor, din contra în mod organizat, la ordinul 
comandanilor au sechestrat şi ridicat ce le-a convenit 
din Muzeul Bănăţean. Cum o parie a Banatului prin 
Tratat a fost cedată Jugoslaviei, ar fi fost eventual expli- 
cabil — deși în 1919 fără o bază — dacă Sârbii ar fi ri- 
dicat numai obiecte sârbeşii, lista obiectelor însă ne arată 
în majoritate obiecte, cari nici nu sunt sârbeşti, nici nu 
sunt de: provenienţă din Banatul cedat Jugoslaviei, ci pic- 
turi de Teniers, Padovanino, etc. Aceastăim prejurare face 
mai odioasă răpirea. Ea este în principiu mai gravă 
pentru noi decât achiziţiile artistice prin confiscările şi 
constrângerile Austriei, fiindcă s'a făcut în 1919 de ofi- 
feri aliaţi, pe când Austriecii au făcut-o cu secole înainte, 
ca opresori. Sunt două posibilităţi: trupele sârbe au 
sechestrat în înțelegere cu guvernul sârb, ori ofițerii 
respeclivi au procedat pe contul propriu. In acest din 
urmă caz avem convingerea, că guvernul jugoslav va 
ordona restituirea colecţiei luate ori rie va despăgubi în 
caz dacă nu se va găsi. Specialiștii sârbi sperăm, că 
ne vor sta în ajutor. Dacă însă ar fi vorba de prima 

„posibilitate şi colegii sârbi nu ne-ar da concursul, în 
acest caz sfatul care la dat Quantremâre de Quincy 
în 1796 naţiunii sale: se poate da şi Sârbilor: este mai 
urgent a pune în valoare comorile naţionale, decât a 
spolia muzeele altora, Ne întrebăm: Ce vor spune Sârbii 
în fata Europei culturale despre proveniența acestor 

„obiecte? Mai trebue observat, că art. 56 al Convenliei 
dela Haga prevede și sancțiuni pentru răpiri : ele trebuesc: 

„să fie urmărite. 

„In cele ce urmează vom publica procesele ver- 
“ bale luate de conducerea Muzeului Bănăţean cu ocazia 

rechiziţiei. 

  
1 Quatremere de Quincy: Letires eic. Paris, 1796. 
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Traducere a originalului maghiar din arhiva Muzeului Bănă- jean din Timişoara... i 
      

Proces-verbal, 

„i Luat în localul muzeului Societăţii istorico-arheo- logice sud-urigare la 26 Mai 1919 p. m. cu ocazia, când Comisia reg. sârbească de rechiziție a intenţionat să sechesireze şi să transporteze o parte a obiectelor din colecția muzeului, ca pradă de război. Ni | Prezenţi din partea Societăţii muzeului; Kabdeb6 CGri- gore, președintele Soc,, Ferency: Alex., director al Soc., Dr. Berkeszi Stefan secr. gen. al Soc, Dr, Niâmessny: Mihail procuror al Soc., Hilt Ladislau, casier al. Soc,, Ferch Matei, canonic titular, Dr. Sztura Constantin, adv., Dr. Bechniiz Alexandru, membrii în Comitetul administrativ, Din partea Comisiei de rechiziție sârbă: un căpitan. reg. sârb, Ivanovits - Vlastimir locot. . reg. sârb, şi mai mulţi ostași sârbi inarmaţi. o 
| Ca interpret a funcţionat: Bobrik Milan, funcţionar al oraşului. ” E No. 4, Căpitanul reg. sârb însoțit de oameni inar-! maţi, sosind circa la oarele 4 p. m. în edificiul muzeu- lui, a expus scopul venirii sale: a duce din muzeu în. baza dreptului de război prada ce se cuvine Sârbiei. _ Secretarul general al Societăţii întreabă Comisia de rechiziţie reg. Sârbă, adecă pe căpitanul reg. sârb, dacă este şi de. către cine auiorizat în această chestiune? , La acestea conducătorul Comisiei reg. sârbe prezintă şi citeşte plenipotenţa preşedintelui Comisiei de rechi- zijie reg. sârbească, a locotenent-colonelului Alexa Ste- fanoviis, pe care interpretul o iraduce în limba maghiară, No. 2. Directorul Societăţii, Ferenczy Alexandru, protestează. în' numele. Societăţii contra oricărui act de 
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capturaţie, deoarece. jefuirea muzeelor . este oprită -nu 
numai prin decizia respectivă a: Conferinţei de pace din 
Haga, semnată şi de Sârbia, ci şi prin armistițiul legat 

în luna Octomvrie 1918 în Belgrad. Ungaria şi cu ea, 
Timişoara nu este o ţară cucerită, ci un teritoriu ocupat 
şi din această cauză dela început protestează solemn con- 
tra oricărui fel de capturaţie. | 

Reprezentantul prezent al Comisiei de rechiziție reg. 
sârbe declară, că în baza dreptului de război, reclamă 
următoarele părţi din materialul muzeului: 

„1. Donaţiunile şi depozitele de Stat. 

2. Toate obiectele ' fostului regiment reg. şi imp. 
No. 61 de inf. aflătoare în muzeu. 

3. Orşicari alte obiecte de muzeu, cari sunt în legă- 
tură cu Sârbia ori cu națiunea sârbă. 

De aceia pretinde imediata prezentare a catalogului 
muzeului. 

Dacă comitetul administrativ al Societăţii are ceva 
de obiecţionat, să se adreseze preşedinielui Comisiei de 
rechiziţie reg. sârbe, locotenent-colonelului Alexa Stefano- 
vits, însă dânsul va începe imediat executarea ordinului. 

No. 3. Neputând rezista puterei armate reprezen- 
tânţii comitetului administrativ ridică un nou protest con- 
tra capturării şi se îndepărtează de la faţa locului, rămâ- 
nând preşedintele şi secretarul gen. al Societăţii, se începe 
alegerea obiectelor din colecţia de antichități care ţine 
mai multe zile. Referitor la acestea vezi raportul de sub 
inițiala A) şi catalogul obiectelor preluate de sub inițiala B). 

Data caşi mai sus. 

. Semnată de căire Dr. Berkeszi Ştefan m. p. secre- 
tar gen. al Soc. Kapdeb6 Grigore m. p. preşedintele Soc.,: 
Ferenczy Alexandru directorul Soc. 
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Societatea de muzeu sudungară istorico-arheologică, Ti imişoara.   
  

14/4919, 

. Raport 

Către Comitetul administrativ al Societăţii de muzeu sudungare istorico-arheologice şi către adunarea gene- rală în chestiunea obiectelor alese şi duse de către Co-. misiunea de rechiziție reg. sârbă între 26 Mai și 19 lunie 1919 din muzeul din Timişoara-oraş, 'strada Lo- novici Nr. 8. 
1. In ziua de 26 Mai 1919 la oarele 11, servitorul ord. al muzeului, Şiclovan Gh., a raportat secretarului gen., că în edificiul muzeului s'a prezentat o Comisie de ofi- | feri sârbi cu forţă armală, cu scopul de a jefui obiecte din muzeu. Deoarece dânşii, în afară de servitor nu au allat pe nimeni altul în edificiul muzeului, au spus, că în aceeași zi la oarele 3 p. m. se va prezenta din nou Comisia. şi. atunci să fie acolo direcţiunea muzeului, 

„2. La acest raport al servitorului, secretarul gea. atât personal cât şi prin servitor a avizat membrii co- “miteiului, întrucât a fost posibil în acest timp scurt, ca să se prezinte la muzeu la orele 3 p.m. Ca să se evite: cu totul o eventuală rechiziție, secretarul gen. a căutat imediat pe primarul orașului: d. Geml Iosif, care tot- odată este și membru în Comitetul administrativ, pentru ca să caule în persoană pe prefectul sârb: d. Filipov „Martin. DI primar, Geml Iosif a şi plecat imediat la -susnumitul prefect, însă acesta s'a susiras din această 
chestiune prin aceea că ea nu cade în atribuţiunile dsale, dar să se adreseze, colonelului Jankoviis, şeful statului 
major reg. sârb. Imediat am plecat la dl colonel în edi- ficiul fostului Comandament de corp de armată, dar şi dânsul a refuzat orice acțiune, deși binevoitor spunea, 
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că se poate, că. nici nu se! va duce nimic din 
muzeu. | 

| 3. Secretarul general s'a îngrijit, ca în 26 Mai 

după masă la oarele 3, Societatea care se va întruni, să 

aibă şi un interpret. Dl primar Geml losif, a destinat 

peniru acest scop pe funcţionarul oraşului: Bobrik 

Milan. 

4. In 26 Mai 1919 la oarele 3 p. m. “din membrii Co- 
mitetului ad ninistrativ s'au prezentat mulţi în edificiul 
muzeului, așteptând Comisia de rechiziţie reg. sârbă, 

care a şi sosit cătră oarele 4, 

- Schimbul de vorbe c: a avut loc între Direcţiunea. 
muzeului şi Comisia sârbă și rezultatul . sunt redate în 
procesul verbal luat la fața locului în 26 Mai 1919, 
sub inițiala A. 

Dupăce atât Comisia sârbă, cât și Co nitetul admi- 
nisirativ, a părăsit în 26 Mai la oarele 6 p. m. edificiul 
muzeului, conform unei înțzlegeri în ziua de 27 Mai 1919 
la: oarele 3 p. m. reprezentanţii muzeului: Kabdebo Gr. 
preşedintel= Soc., Dr Berkeszi Şt. secretarul gen. al Soc. 
şi Mikes.Vilmoş membru al Societăţii s'au întrunit din nou. 
Preşedintzle şi secretarul gen. al Soc., încă înainte de 
întrunire au vizitat în oficiul său din edificiul fostului 
Comandament de corp, localurile dinspre curte (zari nar- 
nica) pe președintele Comisiei de rechiziţie, locotenent- 
colonelul Alexa Stefanoviis şi preşedintele Societăţii l'a 
făcut atent din nou în limba sârbă, că muzeul nu este 
o instiluțiune de stat sau de oraş, ci înființat şi susți- 
nui. prin o Societate parliculară şi care nici decum 
nu poate cădea sub punct de -vedere politic, din ace- 
sie cauze cere! încetarea rechiziţionării.. “Domnul loco- 
tenent-colonel Alexa Stefanoviis -a - răspuns prin cuvinte 
simpatice 'şi a promis crujare, însă încetarea rechiziţio- 
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nării. n'a pus-o în vedere, deoarece aceea s'a dispus de E ea 
a az 

către. un, for superior. 
iu: 6: In 26“ Mai 1919 la oarele 3 p. m. s'a prezentat din. BOU Îa mizil” Comisia de rechiziţie sârbă în frunte 

cu un,căpitan, cu locotenentul Ivanovits Vlastimir şi ca 
specialist Kresztonoszits . Petru, care în. cursul răsboiului 
în .repeţite rânduri .s'a prezentat la muzeu ca vizitator. Din partea muzeului a. lost cu această ocazie: preşe- 
dintele, secretarul gen. al Societăţii şi Mikes Vilmos. 

Comisia de rechiziţie a pretins să se dea tot ce a 
fost proprietatea ori depozitul “Statului, ce s'a ţinut de 
fostul regiment 61 inţ. ajuns în muzeu şi la urmă 
toate obiectele de muzeu, cari se referă la Sârbia ori 
la națiunea sârbă. Toate acestea a dorit să se stabilea- 
“scă prin inventar. „Deoarece atât în caialogul imprimat 
al pinacotecii, cât şi în alte secţii ale colecţiunilor . se 
menţionează pe. inscripțiile obiectelor expuse, care obiect formează depozit de stat, aceste obiecte au fost alese 
de către dânşii atât din pinacotecă, cât şi din alte co- 
lecţiuni ale muzeului, PI 

„7. Această alegere a durat mai multe zile, în- cepând cu 28 Mai, Comisia de rechiziţii era compusă 
numai din locotenentul „Ivanovijs. Vlasztimir şi Kreszto- nosziis Petru specialist, în ultimele zile a fost reprezen- zentată numai prin locotenentul Ivanovits Vlasztimir, Se- 

1ecţionarea a durai până către jumătatea lunei Iunie. Deoarece secretărul gen. al Societăţii fiind şi director la şcoala reală de stat, a trebuit să fie de faţă la examene şi la conferințele profesorale, din . aceste cauze nu a putut fi întotdeauna. de faţă, însă s'a prezentat acolo în fiecare zi, de câte ori a putut, totdeauna a fost acolo preşedintele ori secretarul gen. al Societăţii şi în con- tinuu a fost de față cu ei Mikes Vilmos, membru al So- cietăjii şi servitorul ord. al muzeului, 
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8. Rechiziţionarea' terminându-se la : mijlocul lunii 
lunie 1919, la 18 lunie 1919 s'a .făcut lista precisă în 
două exemplare despre obiectele: predate şi preluate şi 
dintre acelea una s'a predat locotenentului. Ivanovits . 
Vlasziimir, conducătorului Comisiei de rechiziţie, dar 
preluarea din partea -primitorilor nu a voit să o justifice 
nimeni prin subscriere şi așa a fost iscălită numai din 
partea muzeului de căire predatori (vezi la B.) Un 

„exemplar al. acesteia a :fost-depus în arhiva :muzeului 
între actele din 1919 sub No. 9/1919. 

9. Trebue să notăm aici, că din partea Comisiei 
reg. sârbe de rechiziţie s'a arătat oarecare. bunăvoință 
faţă de muzeul nostru, întrucât din colecţiunile fragmen- 
tare ale fostului regiment reg. imp. 61. de inf. plasate în 
muzeul nosiru,. ni-s'au reînapoiat mai multe piese cu 
observarea, ca să ne rămână şi nouă ceva din ele. 
Peniru aceasta merită 'recunoştință mai ales dl locote- 
nent Ivanovits Vlasztimir. Dealtfel despre această colecţie 
nu ne-a dat nouă nici un inventar regimentul şi nici noi 
nu am avut vreme să facem inventar despre ea. Despre 
diferitele . părţi de arme ' încă nu s'a putut lua o notă 
exactă. ! | 

Timişoara, la 18 lunie 1919... 

Kabdebo Grigore m. p. Dr. Berkeszi Ştefan m. p. 
preşed. Societății secretarul gen. al Societății 

. Ferenczy Alexandru m. p. 
directorul Societății 
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Traducere a originalului mnaghiar din arhiva Muzeului Bănă- __--::: fean din Timişoara, - m 
  

No. 9/1949. 

Listă acelor obiecte de muzeu, cari au fost alese 
şi duse în zilele ultime ale lunei Mai şi începutul lunei 
lunie 1919, din muzeul istorico-archeologic al Ungariei 
de sud, de către locotenentul sârb reg. Ivanoviis Vla- 
stimir de sub comanda. Comisiei de rechiziție a locote- 
nent-colonelului sârb reg. Stefanovits Alexa; 

A) Depozite ale Statului. 

I. Tablouri. 

1. Tiziano: Venus şi Adonis (din pinacoteca - 
Eszterhâzy) pici. în uleiu .. ea e '4'buc, 

2. Teniers David: s. XVII. Antoniu eremitul (din 
pinacoteca Pyrker) . .. . : 1 -„ 

3. Alessandro Varatori Padovanino: Artemisia. 1 > 4. Padovanino: Familia slânță (din Muzeul 
național maghiar e 4 

"5. Guido Reni: (copie'după el). Copil dormind - 
(din pinacoteca Eszterhăzy). . . . . . 4 > 

6. Artist necunoscut: Copil cu câine (din pina- 
coteca Pyrker) ; DD 

7. Agghăzy Gyula: Drum, pict. orig. în uleiu . 
8. Carlo Dolci: -Cristos binecuvântează pâinea 

“(din pinacoteca Pyrker) . .. 
9. Velazquez (copie.după el): Infanta M. Terezia 

10. Contesa Nemes Eliza :. Femeie bătrână orig. 
11. Ferenczy Josif: Visul honved-ului bătr. orig. 
12. Kezdi Kovâcs Lâszl: Intre mesteacăni orig. 
13. Kardos luliu: Cap de studiu (ovreu bătr.) orig. 
14. Baditz Oit6:. Cap de lemeie, orig. 
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“ | | N. Copii galvano-plastice..- NI 

15. Tezaurul de aur descoperit la Sânnicolaul- . 
Mare aşa numitul „Tezaur alui Attila“ . . 23 buc- 

16. Cupe, cane, cești etc. copii galvano-plastice o 
şi. farfurii de cositor din sec. XVII . . .3 | 

III. Obiecte etnograțice. 

17. Un cojoc sârb . . , . , lo 
18:. Un biciu, o ploscă, 2 catrințe cu vergi albe 

-şi.negre . . 4 
19. O faşie, o cătrință „neagră, un colar (cati- 

fea violetă) . . . 3 PR 
20. Un chipiu, 3 bluze fem., 1 păreche ismene, 

1 cămașă femeiască, 1 prosop. . .. .. . 6, 
21. O cămaşă fem,, 2 buc. marame de logodnă, : : 

o cămașă lungă fem., o cămașă de băiat. 5 , 
22. O cămaşă femeiască decorată, o alta cămaşă... 

femeiască, o mânecă, o cămașă de băiat „4 m. 
23. O bucată prosop de Kikinda, 3 buc. cămăși a 

nouă femeești, un decor de umăr femeiesc 4 „- 
24. Un prosop, o broderie, o kanica fem., o 
iloare de mireasă . . . . . .... 4. 

25. O broderie, un - decor de masă, o geantă 
de piele, o perdea, o acoperitoare de pat, 
o legătoare de stomac . . . . . . . 6 » 

26. Un decor de cap, un biciu mic, un cuţit de . 
tăiatvia . 3 zi 
27. 10 buc. ouă sârbeşii de pașii, 3 buc. chi- 

puri colorate de pe ouă. . . „15. , 
28. Un clopoțel „de fier, 2 sfeşnice şi 1 căli- 

mară din bronz, 1 jurnal. ee. 
29. Un dulap mare de sticlă „pentru obiectele 

etnografice .. | 

ÎS... 

. .. e . . .. e. a 1: pi 

| dela 1 la 29 total: 134:buc.. 
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11. 

12. 
15. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

* B) Din proprietatea Societăţii muzeului; 
A Tablouri, gravuri, hârtii. 

. loanovits" Paul : Emigrarea..unei familii :al- . baneze din patria sa, pici. în uleiu orig. - Daniel Const.: Două portrete mici, pici. în uleiu orig. DC 
Daniel Const.: Iconostasul din biserica epis- copală sârbă din Timişoara, fotogr. colorată . Alexandrovits Llyubomir : . Portret femeesc, pici. în uleiu orig. . . ADD Asediul Belgradului în 1521, xilograv. veche . Vedere din Zimony spre Belgrad (xilogravură din sec. XVIII. . 

. Harta mare a Serbiei și Bosniei din s. XVIII. 
II. Alte obiecte, 

„O legătoare de cap sârb. decorată veche . Bijuterii vechi sârbe de arg. din Montenegro - O buc. sigil de breaslă din Timişoara cu inscripție sârbească din 1819 . , . Sigilul magistratului sârb din Timişoara din sec. XVIII. RR 
O bancnotă sârbă de 10 fiorini din 1849. Scrisoarea unui paşe turcesc dela Belgrad 
din 1787, orig. . DI 
O altă diplomă iurcească din s. XVIII, orig. 6 buc. medalii comemorative de argint din 1787 :(asediul Belgradului) ........... 4 “buc. medalii comemorative de cositor din sec. XVIII. DR 
Tabla - de tras la lir din Timişoara a prin- cipelui Karageorgevici Alexandru 

„Tabla de tras la tir. a baronului Nicolits . O buc. mare de bombă de fier din s. XVIII. şi 3 buc. ghiulele mari de tun 

B. dela 1 la 19 total: 52 b 

4 

» 

„P 

» 

vw 

> 

» 

»! 

» 

uc. 
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C. Din colecţia regimentului imp. şi reg. 61 inf. 

1. Şase dulapuri cu sticlă . . . .:. . . 6 buc. 
2. Cadrul aurit al porir. lui Francisc losif l-ul 1 „ 
3. Opt buc. săbii vechi şi o puşcă veche . 9, 

“4. Portretele foștilor comandanţi ai reg. 61 inf., 
tablourile proprietarilor regimentului, alte 
tablouri şi gravuri referitoare la istoria. re- 
gimentului . . sp... 10% 

3. Un buciumdin con . . . : a lo 
6. Două trompete italiene de aramă. . . . 2 „: 
7. O aruncătoare de: bombe, 8 măşti contra 

gazului, 4 ranițe, o parte constitutivă din o 
mitralieră -. , . . „14, 

8. Un telefon de campanie, un proiector, o 
şea de lemn şi una de piele, o tobă de 
aramă, 2 bastonaşe . . . 7 > 

9. O lampă de proiectat, o cască polonă, 24 
bande de umăr (ruseşti şi italiene) . . .26 , 

10. Distincţiuni italiene (bande de umăr) . .12 , 
11. Decoraţiuni italiene ofiţereșii şi subofiţereşti 

cu steaua de Savoya. . . . . . . .26 
12. Două cruci de fier 2 
13. Un caet de campanie, italian, 2 cărţi milit. 5 
14., O carte cu ordonanțe de campanie, italiane 1, 
15. O stativă de lemn pentru statuie . „Î 
16. Părţi constitutive de mitralieră şi arme mai 

NOUĂ , 2 

C. dela 1 la 16 total: 217 şi?b. 

>» 

» 

Timişoara la 18 lunie 1919, Kabdeb6 Crigore m. p. 
preşedintele Societăţii, Ferenczy Alexandru m. p. di- 
rectorul Societăţii, Dr. Berkeszi Ştefan m. p. secrefar 
gen. al Societăţii. 
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CAP. V. 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.



CAPITOLUL V, 

o Concluzii şi propuneri. 

Am văzut în cursul acestei lucrări cum a fost de- spoiată Transilvania în mod constant de comorile sale de artă, am văzul cum dispoziţiile respeclive ale _trata- telor de pace nu ne satisfac pe deplin. Pân' acum S'au înapoiat în Ardeal 78 lăzi cu obiecte, cari cad în prevederile art. 176 al tratatului dela. Trianon. Partea principală a revendicărilor noastre va trebui să se facă cu îiilul de reciprocitate şi în bună înțelegere cu Austria şi cu Ungaria în baza art. 196 şi 177 al tratatelor dela Saint Germain en Laye şi Trianon. 
„Situaţia de azi este, că Transilvania în urma cen- tralizărilor continue a rămas fără un singur muzeu de stat, în schimb în Austria, dar mai ales în Ungaria, în „muzeele de stat şi la Particulari a rămas un număr con- :siderabil de obiecte de artă ardeleană. Muzeele ungare şi austriace conţin mai multe obiecte de artă din Tran- Silvania, decât muzeele (particulare) din Transilvania. Arta Transilvaniei se. poate mai bine studia azi în Un garia, «decât în muzeele ardelene. Muzeele noastre, faţă cu si... tuaţia de odinioară, sunt sărace în obiecte de artă. 

Obiectele de artă ardeleană, cari se găsesc azi în Ungaria şi Austria nu se pot înlocui, ele formează pa- trimoniul artistic şi cultural al Transilvaniei, valoarea lor pentru provincie şi fară este de neprețuit. Majoritatea 
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obiectelor înşirate în conspectul de mai sus sunt opere 
rare, mai multe unice în istoria artelor din Ardeal, unele 
chiar în istoria universală a artelor, incontestabil este, 
că ele fac parte din supremele creaţiuni artistice ale 
Transilvaniei. Pentru ca să'avem întotdeauna . înaintea 
ochilor trecutul artislic şi cultural al provinciei ca bază 
de înaintare, pentru a face inutil drumul spre Budapesta 
savanților noștri, cari doresc să cunoască arta Tran- 
silvaniei, ni-se impune recâștigarea comorilor ardelene 
dela Budapesta. Deviza: noastră să ie: înapoierea în 
Ardeal a tuturor obiectelor de muzeu ardelene şi din 
ținuturile mărginașe, indiferent cărei naţ uni au aparținut 

. înainte de eșşirea lor din Ardeal. Trebue să ne dăm 
seama, că chestiunea aceasta nu este mai puţin impor- 
taniă. în viaţa unei provincii, decât chestiunile de ordin' 
linanc'ar, comercial, etc. cari de 'obicei au întâieiatea. 

In ce stadiu al realizărei se găsesc revendicările 
noastre? Cu regret trebue să constatăm, că ele se gă- 
sesc încă prea aproape de început, deşi au trecut ani 
de zile de când au fost puse în aplicare iratatele. Să: 
luăm prima oară cazul cu Ungaria. In afară de cele 78 
lăzi cu obiecte descrise în cap. III. au mai întrat în țară: 
14 covoare orientale, — în majoritate propr. bisericelor 
ev. săseşii —, cari, după expoziția lor la Budapesta în 
localul Muzeului de artă industrială, au fost trimise la 
Paris peniru a fi reproduse. In timpul răsboiului ele au 
fost sechestrate ca bun al inamicului şi păstrate în 
Musce des Gobelins!. Aceste obiecte nu cad în preve: 

1 In cheslia aceslor covoare am ajuns la 23 Mai 1922 la un acord cu 
direclorul Vegh, care a asigurai restituirea cooarelor îndatăce vor sosi dela 
Paris (v. proiectul meu de consențiune înaintat Ministerului cu aceeaş dată). 
După sosire covoarelor dela Paris, d. Tzigara-Samurcaş a: dispus transpor- 
iarea lor la Legația română, de unde Dr. P. Eder le-a adus în țară. Cozoa- 
rele sunt proprielalea Muzeului Brukeniha! (4) a bisericilor ev. din Hărman, Bi- 
strița, Sighişoara, Biertan (câle 1), a bis. ref. din Sft. Gheorghe și Dumbră- 
vioara (câle 1). E , A 
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derile art. 177. Până azi nu avem o convenţiune în pri-. vința art. 177. In schimb s'au făcut intervenţii din partea Ungariei ! pentru cedarea monumentului celor 13 martiri 
din Arad, care în vara acestui an a fost demontat 2. Acest monument, alături de acela al lui Matei  Cor-. 
vin din Cluj, este cel mai mare monument sculptural 
din România întregită. Criticul de artă Ţ. Szana * spune: despre această operă a sculptorilor Huszâr şi Zala în- 
făpluită în 1890, că este „Prima statue monumentală: ungară“. „Nu numai compoziţia, dar şi execuţia artistică. 
este exemplară“, „stă singură în: sculptura ungară“. Din. punct de vedere românesc nu este consuli a trata. izolat. chestiunea monumentului celor 13 martiri, ci în cadrul: complect, împreună cu celelalte monumente şi obiecte. "ungureşii din Ardeal, deoarece interesul nosiru este, ca: să se rezolve odată această întreagă atât de arză- 
loare chestiune, ca .prin predarea en bloc pe seama. Ungariei a numitelor monumente şi obiecte să pri-: mim numeroasele obiecte de interes ardelean din. co-. lecţiile de stat ungare. Este de dorit, ca nu numai statuele din Arad, dar şi celelalte, toate indezirabile pentru noi, să le cedăm Ungariei în cadrele art. 177. al tratatului dela Trianon în schimbul obiectelor de. muzeu de interes românesc şi de provenienţă ardeleană din muzeele ungare. Pentru acest scop este necesar 

a încheia o. convenţiune.: În această conven-.: jiune în afară de principiul schimbului de obiecte, în afară de detaliile predării şi preluării, a termenelor, să. se asigure experților noştri. delegaţi cât de grabă. 
  

1 V. istoricul chestiunii în „Aradi KăzlSny“ din 3 Mai 1925, * „Universul“ din 15 lulie 1925, „Dimineaja“ 25 lulie, „Tribuna Nouă“: 22 şi 25 Iulie, „Brass6i Lapok“ 18 luiie, ;Aradi KâzlSny“ 1 Iulie 1925,. * Az aradi vârtaniik albuma, publi. de Varga Olto. Bpesia, 1890. —, Szăllăssy K. Az aradi 13 vertaniiszobor tărt$nete, Arad 1890.



acces liber în- muzeele, colecţiunile şi depozitele ungare 
de'stat și particulare, :dându-li-se tot sprijinul moral 
pentru a consulta: obiectele de muzeu, precum şi “in- 
ventarele, registrele, : documentele şi actele administra- 
dive, Guvernul ungar să designeze un delegat, care: să 
lie mereu în ajutorul experţilor noşiri. Experții români 
să nu se mulțumească cu simple liste de obiecte, ci să 
prepare şi să publice cât de urgent o lucrare serioasă 
ştiinţifică, un Corpus al monumentelor de artă şi al obiec- 
telor de muzeu aflătoare azi în Ungaria, însă de pro- 
veniență din Ardeal, Banat şi părțile limitrofe, ori de 
interes pentru această provincie. Prin această lucrare 
— indiferent când și. dacă vom reuşi a objine tot ce 
dorim, ori nu — se vor aduce mari servicii savanților 
noşiri, ştiinţei şi educaţiei române, deoarece cruță până 
la revenirea obiectelor, care poale întârzia, învățații no- 
şiri de greutăţile și şicanele ce li-s'ar face în Ungaria ca 
cercetători particulari. Acest Corpus va cuprinde descrierea, 
măsurarea, fotografia şi istoricul obiectelor singulare. 

In afară de acest Corpus mai este necesar a exe- 
cuta pentru Muzeul Naţional din Cluj. copii galvanopla- 
stice ori de altă natură ale operelor principale de 
orfevrărie ce le revendicăm. Ele ar avea un rol deose- 
bit de intuitiv şi instructiv şi vor putea fi cedate Muzeu- 
lui Naţional din Bucureşti dupăce Muzeul Najional din. 
Cluj a ajuns în posesiunea originalelor. 

Obiectele pe cari le putem oferi Ungariei cu tiilul 
de reciprocitate în schimbul obiecielor românești şi ar- 
delene sunt!: a) în primul rând monumentele sculpturale 
  

1 Cele ce urmează au fost pentru primaoară expuse de autor ca interview 
în ziarele: „Pesti Hirlap“ din 14 Mai 1922 și „Aradi Friss Ujsâg“ 8 August 
1922, „Ellenzek“ din 17 lulie 1925, „Erdelyi Hirlap“ 15 lulie 1925, Este de 
observat, că nicăiri nu s'a ridicat o contrapărere, ori prolestare din partea 
minorităților. 
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publice din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XĂ-lea, cari sunt de interes -ma- ghiar. Numărul acestora este îndeajuns de mare, deoarece mai fiecare oraş şi orăşel, chiar satele au astfel de monumente. Din punct de vedere artistic cele din Arad: monumentul celor 13. martiri, monumentul lui Kossuth, cele din Târgu-Mureş: Bem şi Kossuth, monumentul lui Wesselenyi din Zălau, monumentul sfântului Ladislau din 
Oradea-mare, Francisc losif şi Elisabeta din Caransebeş, “sunt capodopere ale sculpturei monumentale maghiare. In general, cunoscând costul ridicărei unor astfel de monu- mente de bronz ori marmură azi, valoarea e chiar din punct 
de vedere pur material cu totul mare. Pentru populaţia românească ele sunt.o continuă provocare şi slidare, 
reprezentând idealul naţional ungar, pe opresorii noştri, de aceea o parte din ele a fost demontată, altele acoperite 
cu scânduri, există cereri cu numeroase semnături, ar- 
iicole de ziar, în Cari populaţia românească cere guver- 
nului român îndepărtarea lor:. Au lost cazuri când ele 
au fost „deteriorate ori chiar distruse. de populaţie, contra 
ordinelor autorităţilor (Arad, Carei, Caransebeş, Sighet, 
Târgu-Mureş). Autorităţile române nu pot garanta buna 
păstrare a acestor monumente dureroase pentru popu- 
lajia românească. Scopul monumentelor în chestiune fiind înainte de toate un scop polilic. şi neîntrând ele 
în categoria monumentelor istorice prin faptul, că sunt 
din secolul al XIX-lea şi al XX-lea, deplasarea şi ofe- 
rirea lor. ca schimb este posibilă, nu violează nici 
un drept, convenție ori uzanță ?. 0) Muzeul de reli- 

1 „Unisersul“ 15 l[ulie 1925, 28 Aug. 1925, 27 Iulie şi 20 Aug. 1925. um s'a procedai in alie țări? Cehii de ex. au distrus fără crufare monumentele similare, Polonii în anul acesta au demontat măreaţa catedrală rusă din Varşovia pentrucă le reaminiea siăpânirea rusească (v. revista „lllustration“ “din Iulie 1925). Germanii în teritorul ocupat al Franţei, Fran: cezii în Strassbourg şi Metz, au disirus monumentele sculpturale politice, (V. Clemen: o. e. |, 139, 70-75, IL. 213). 
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cvii! ale mariirilor maghiari din 1848-49 din Arad ase- | 
menea poate fi oferit ca schimb. Numărul obiectelor e 
însemnat (3916), muzeul cuprinde mai multe săli mari 
în Palatul cultural din Arad. +Pentru națiunea maghiară 
acest muzeu este. de nepreţuită valoare naţională. Pentru 
noi numai câteva obiecte lipiceipentru arta şi istoria acelor 
ani ar irebui reţinute-la Arads:c) Nu este:oraş şi admini- 
straie superioară: în Ardeal; :care să-nu aibă-portrete de 
valoare artistică, istorică ori':naţională ungară'ale: regilor 
şi conducătoriloi::de stat ungar. Ele se găsesc azi mai : 

 toale în magazii, deoarece sentimentul naţional românesc 
„le-a înlocuit 'or: le-a înlăturat. Numărul lor. este însem- . 
„nat: în fiecare capitală de judeţ vre-o cinci până în 15, 
execuiaie în ulei, adeseori în :nărime naturală. Ele sunt 
din sec: :18—20-lea.: d) Obiecte de muzeu ungureşii, 
cari nu sunt de origină ardeleană, cari se găsesc în 
muzeele judeţene şi orăşeneşti din Ardeal: Târgul-Mureş, 
Arad, Timişoara, Baia-mare, Deva, în primul rând ta- 
blourile artiștilor unguri -din secolul al .XIX-lea. e) Du- 
blete ale muzeelor noastre judeţene, orăşeneşti şi de 
siat, eventual chiar din vechiul regat. 7) Favoruri de 
altă natură, cari pot fi asigurate Ungariei, în schimbul 
Sbiecielor cerute de noi: comerciale, linanciare, po: 
litice etc 2. a 

“ In-afară de pretenţiile ce le avem în privinţa art. 177 
mai irebue să reclamăm încă un grup de obiecte în. 
şirate la pag. 109) cari cad în prevederile art. 176. In 
primul rând trebue. să se facă intervenții “serioase la 
  

„__* Bignio Măria: Az Ereklyemizeum tărtenele, Pal. Cult. — Az aradi 
verlanik-6s erekly&ik (fără an şi auior) cu, foiografii ale relicviilor, 

! ? Majoritatea 'obiectelor de interes ungar, ce ar fi de oferit Ungariei, 
esle cunoscută. autorului, toluşi pentru un schimb ar trebui să avem o listă 
exaclă, complectă, cu descrieri, măsurări şi fotografii, care să o prezentăm 
guvernului ungar.. Aceasta urmează să o facă guvernul nostru 'odală peniru 

"totdeauna prinir'un delegat de specialitate. o - 
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Comisia de reparațiuni din Paris „Pentru a recâștiga colecția Ipolyi din Oradea-mare, care cuprinde vre-o 
2000 obiecte atât de valoroase pentru noi!, 

Să vedem acum în ce stadiu se găsesc lucrările 
la Viena. Consiliul Dirigeat a delegat în 1920 pe d..dr 
Auner pentru a reprezenta revendicările noasire cultu- 
rale dela Austria, delegaţie ce dsa o are de atunci până . 
azi. Din iniţiativa dlui Eit. Antonescu, d. Auner a alcătuit 
lista obiectelor de muzeu, ce le revendicăm dela Austria. 
Lista aceasta, nepublicată. pân'acum, a fost prezentată 
guvernului austriac de către D. Onciul în calitate de 
prim delegai român. In 1921 a fost delegat în chestiune 
d. Tzigara-Samurcaş. In articolul ce l'a publicat d-sa în 
Aprilie 1924, scrie următoarele : „Insărcinat în 1921 cu 
reluarea iratativelor, ce până atunci nu isbuliseră la vre-un rezuliai concret, am' reuşit a încheia la 21 lulie 1922 
o înţelegere prealabilă, prin care se stabilea, că „prin- 
cipiul reciprocităţei, prevăzut la art. 196 al iratatului dela 
St. Germain, se interpretează în sensul că, în schimbul 
obiectelor cedate de Austria, România urmează a-i preda, pe cât îi va fi posibil, obiecte. de muzeu în valoare 
corespunzătoare“. Delegatul austriac declară toideodată că „nu va relua tratativele decât atunci când i-se vor 
supune fotografii suficiente după obiectele de compen- 
sajie ce România avea intenția să propună“. — Această: convenţie prealabilă, prima accepiată şi semnată de re- 
prezentantul Austriei, a fost aprobată de guvernul ro- 
mân, consfinţindu-se astfel începutul unui „acord amical 
  

"1 Cred, că este aci locul polrivit a întreba, dacă comisiile româno- maghiare, cari lucrează în județele mărginaşe, au drepiul și compelința de a împărți şi colecțiile de artă. Ziarele ne informează, că comisia noasiră din Careii-mari,.a cedat Ungariei: 7 tablouri mari, 14 mai mici, 5 steaguri, 7 uniforme de paradă, unele de imporianţă istorică etc. (Vezi „Universul“ din 12 Septemvrie 1925.) 

11 
, 165



pe bază de reciprocitate“ conform cerințelor tratatului. 
Urmând înţelegerii stabilite, am prezentat o serie de 
fotografii după picturile şi desenurile din şcoala germană 
ce eventual puteau servi drept reciprocitate. Respingân- 
du-se multe din ele, reprezentantul austriac a admis ca 
eventuală bază de compensație numai următoarele ta- . 

- Plouri: Madona lui Lucas Cranach; patru piese din 
altarul lui B. Zeiiblom; Sf. Ecaterina (şcoala din Niirn- 
berg dela 1430) şi o Madonă cu îngeri (circa 1500)“ 1. 

Contra acestui schimb s'au ridicat dd. Pârvan, lorga, 
Simionescu-Râmniceanu şi alţii, considerându-l ca inadmi- 
sibil şi desavantagios. Chestiunea a fost discutată și în 
presă?. „Dar nu se putea da drept compensație câteva 
vagoane de grâu, câteva cisterne de petrol? sau nu era 
cea mai bună compensajie evaluarea obiectelor, pe care 
le cerem şi scăderea lor din suma totală a despăgubi- 
rilor, pe care cine şiie când le vom incasa?“ se întreabă 
corespondentul ziarului - „Adevărul“. Din parte-mi sunt 
de părerea, că în principiu nu se poi ceda obiecte de 
artă universală peniru obiecte de muzeu de interes pur 
naţional ori provincial. Mai .departe nu e permis să di- 
minuăm capitalul obiectelor de artă universală, care nu 
este prea mare în România, totuși bun elevilor no- 
ştri peniru studiu şi peniru a atrage specialiştii 
străini, mai ales dacă adăugăm 'la cele şeapte 
  

1 Revendicări artistice din Austria în „Convorbiri Literare“ anut 56, 
Aprilie 1924. Datele acestui alineat sunt pe baza aceslui arlicol, care a 
apărut ca răspuns la campania de presă. Regret, că nu pot comunica mai 
mult. M'am adresa! delegatului nostru perpeluu dela Viena, d. Auner cu 

"- cererea, să scrie capitolul privitor la Ausiria ori să mă informeze despre re- 
zultatele obținute, despre articolele apărute în chestie și despre lista obiec- 
telor ce a alcăluit-o d-sa. D. Auner mi-a răspuns, că nu poate da nici o În- 
formaţie fără autorizarea Ministerului de Exlerne. Ministerul la rândul său, 
deși am înaintat două cereri, nu a binevoii a mă onora cu un ră- 
spuns. ” 

? „Adevărul“ din 14 Apr. 1924 şi 25 Mai 1924, 
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tablouri germane vechi zestrea ce au adus-o provin: ciile alipite: în primul rând Muzeul Brukenthal din Sibiiu, Muzeul Naţional al Transilvaniei din Cluj, cel din Timi- şoara, elc. In ce priveşte despăgubirea în obiecte de artă, ce ne-o recomandă corespondentul „Adevărului“, ea nu este recomandabilă, . fiindcă reînoeşte procedeul napoleonian, care chiar dacă ar reuşi, este precum a dovedit istoria — periculos :: Compensaţiunile economice, financiare din partea noastră pt. obiecte de artă reclamate în cadrele art. 196, mai de grabă ar putea duce la rezultat, autorul acestor rânduri, a făcut aceasiă propunere încă din 1920 guvernului nostru. Şi în cazul cu Austria este o necesitate prepararea şi publicarea cât de urgentă a unui Corpus al monumentelor de artă. şi obiectelor de muzeu aflătoare azi în Austria, de proveniență ori in- feres ardelean, un Corpus cu toaie daiele, descrierile, măsurările, fotografiile şi istoricul obiectelor singulare. In alară de publicarea unui Corpus: mai este necesar, să se execute şi copii galvanoplastice şi de altă natură ale obiectelor principale ce le revendicăm dela Austria. „In esenţă tratativele cu guvernul austriac ne-au în- văţat, că nu ajunge a încheia O convenție, .că lucrul cel mai însemnat rămâne aplicarea şi executarea ei, găsirea mijloacelor, cari duc la isbândă cauza. Convenţia ca alare este o hârtie, un act, poate un documenț istoric pentru viitor, succesul _revendicărilor noastre: 
    „1 V. Saunier op. cit. p. 86-167 şi Miintz cap. V-XII. Poate prin experiențele ireculului se explică, de ce tralatul cu Germania nu a ținut seamă de pro- punerea lui A. Marguillier de a.compensa Franţa prin obiecte 'de artă din muzeele germane, părere care a fost susținută de. inteleclualitatea franceză şi de presă, precum şi de oficialitate, Nici dorințele de aceeaş natură a Ita- 

Belgia. V. Kriegsenischădigungen in Kunstwerken „Kunst fiir Alle“ Oct, 1914. Bibliografie det. în O. Grantoff: Die Denkmalpfiege im Urteil des Auslandes, în Clemen, op. cil], 121, |. 131-8; , 
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numai atunci poate fi. semnalat, când comorile re: 
vendicate de noi au. întrat în ţară. Urmează deci, ca 
reprezentanţii noştri să găsească mijloacele, ce ar putea 
fi oferite Austrioi, fie în opere de artă (insă fără a 
nemulțumi opinia publică şi în primul rând specialiştii 

“noşiri), fie în numerar, fie prin compensafiuni econo- 
mice, etc. În sfârşit ni-se impune ca o datorie, să facem 
intervenții energice pe lângă: guvernul jugoslav, pentru 
restituirea colecţiilor ce le-au luat trupele de ocupaţie 
sârbe în 1919 din Muzeul Bănăţean din Timişoara. 

Dela încheerea păcii cu Austria şi Ungaria inten- 
jiile bune, tratative'e şi intervenţiile nu au lipsit sub di-. 
feritele guverne cari au succedat, au trecut totuși cinci 

„ani fără să vedem realizate justele noastre revendicări 
artisiice şi culturale cuprinse în art. 177 (Trianon) şi 

„196 (Saint-Germain) nici măcar în parte. Cei ce au ur- 
mării cu atenţie mersul lucrurilor, nu odată au fost de- 
cepționaţi de încetineala ori întreruperile lungi ale lucră- 
rilor, de atenţia secundară ce i-se dă chestiunii. Cauza 
principală poate a fost faptul, că lucrările nu au. fost 
concentrate la un loc, că persoanele conducătoare a 
chestiunilor de acest soi s'au schimbat şi că a lipsit o 
expunere justă şi clară a întregului complex de chestiuni, 
ce privesc revendicările noastre artistice. Peniru înlătu- 
rarea acestei piedeci pentruca să se judece odată în 
merit chestiunea s'a scris lucrarea de față în speranța, 
că de-acum înainte vor merge. altcum lucrurile. 
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10. 

ti. 

12. 

Tabela Ilustraţiilor 

I. Din revendicările artistice ale Transilvaniei 

Brăţară de aur găsită în Beia. Muzeul naţ. ungar, 
B-pesta. (După „Kalauz a Regis€gtârban“ Bpesta 19 12) 
Din tezaurul de argint găsit la Cioara. Muzeul de 

"istoria artelor,. Viena (Fotografia muzeului) 
Topor de aur din Tufalău. Muzeul de isi, art. Viena. 

"(Fotografia muzeului) 
Brăţări de aur din Ardeal şi din Perceiu. Muz. naţ. 
ung. (Kalauz) 
Din tezaurul găsit la Pecica. Muz. naţ. ung. (Kalauz) 
Bijuterii dace în Muz, naț. („Az Osztrâk-Magyar 
Monarchia irâsban €s k&pben) - 
Statueta de bronz a lui Sarapis, găsită în Turda. 
Muzeul naţional ungar. (Kalauz) | 
Statuia de marmură alui Ercule, dela Băile Erculane. 
Muz. de ist. art. Viena (Dr Al. Crăciunescu : Les bains 
d'Hercule) a 
Tezaurul din Sânnicolaul-mare. Muz. de ist, art: Viena. 
“(Hampel: Alterthiimer des frihen Mittelalters) 
-Colanul, tezaurului din. Şimleul-Silvaniei. Muzeul de . E 
ist. art. Viena. (Hampel op. cit.) 
Tezaurul din Şimleul-Silvaniei, (Descoperirea a doua) » Muzeul, naţ. ungar. („Az osztrâk-magyar Monarchia irăsban €s k&pben“) “ | Două fibule ale tezaurului din Șimleu. M.n.u. (Hampel) 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Aquamanile din sec. XII-lea, găsit la Chişineu. Muz. 
naţ. ung. (Jelentes a Magy. Nemz. Mizeum 1909 
€vi âllapotârol) 
Arbaleiă din sec. XV. cu blazonul Huniazilor. Muz. 
na. ung. (Kalauz) 
Disc pentru păstrarea relicviilor din 1451. Muz. naţ. 
ung. (Kalauz) 
Detaliu dela tavanul de lemn al bisericii din Go- 
gânvarolea. F. sec. XV. Muzeul de belearie din 

„Budapesta. (Râth: Az Iparmiiveszet kânyve). 
Vas bisericesc din Oradea- -mare, f. sec. XV. Muz. 

naţ. ung. („A magy. târt. Gtvăsmiikiăllitâs lajsiroma) 
Osculum Pacis de Blasius de Bistritz din 1506. Muz. 
naţ. ung. (Kalauz) 
Altarul pictat din Leliceni, 1510. Muz. naţional ung. 
(Roth: „Siebenbiirgische Altăre“) 
Emblema breslei „giuvaergiilor din Braşov, 1556. 
Muz. naţ. ung. (Arch. Ertesit6) 
Vestmântul de răsboi alui Ştefan Bâthori (4 1586) 
Viena, muzeu. („Czobor- -Szalay: Magyarorsz. tort. 
emlekei“) 
Piuliţă de bronz cu blazonul cardinalului Andrei 

_Bâthori, 1593. Muz. naj. ung. (A Magyar Nemzeti 
Mizeum miultja '6s jelene) 
Farfurie de cositor prob. din Braşov, 1596. Muzeul 
naj. ung. (Ibidem). 

Buzduganul lui Stefan Bâihory (4 1586), Sigismund 
„Bâthory (f 1613) şi a lui Gh. Râkâezi ||, 1660. 
Muzeul naţ. ungar. (Kalauz) :: 

„Pumnalul din s. XVI. găsit la. Alba- Iulia și pumnalul 
„lui Fr, Bethlen. (F 1654) Muzeul: naţ. ung. (Kalauz) 

Agrafă în tezaurul din Sighisoara, secolul! AVI lea. 
ii: Muz. naţ.:ung.- (Kalauz) 
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27. 

28. 

29, 

30, 

31. 

32, 

35, 

34. 

35. 

37. 

38. 

39. 

„40, 

4. 

Coroana principelui ardelean Stefan Bocskai, 1605, 
în tezaurul fostei Case imperiale, Viena. (Thallâczy : 
în Arch. Ert. 1884) De 
Cana lui Mih. Toldalaghy din 1623 de Andr. Fleischer 
din Sibiiu. Muz. naţ. ung. (Kalauz) | 
Pieplarul Ecat. de Brandenburg, j. |. a sec. XVII - 
Muz. de arte industriale, Budapesta. (Radisics, în 
„Magyar Iparmiiveszet“: 1945) | 
Farfurie de cositor cu cele 4 anotimpuri şi elemente. 
Braşov, s. XVII. Muz. de arte indusiriale, Budapesta. 
(Radisics, op. cit.) - a 
Monumentul funerar alui G. Apaffi (+ 1635) din 
Mălăncrav, Muz. naţ. ung. (Roth: Gesch. d. deut- 
chen Plastik in Siebenbiirgen). . a 
Model de turtă cu blazonul Transilvaniei şi alui M. 
Apaffi, s. XVII. Muz. de arte ind. Bp. (Radisics: op. cit) 
Armele principelui loan. Kemeny (4 1668) Muz. naț. 
ung. (Kalauz) Se a 
Păharul de argint alui Şiefan Apor, 1681. Muz. naj. 

„ung. (Kârâsz L., în Arch. Er. 1894) 
Lada Ecat. Bethlen, 1695. Muzeul de arte industr. 

.. Bpesta. -(Radisics: op. cit.) .. 
36. Cana lui Sebast. Hann, 1697. Muz. naţ. ung. (Reis- 

senberger: „Kirchliche Kunstdenkmăler“) | 
Cana breslei covacilor din Oradea-mare, 1741. Muz. 
naț. ung. (A Magy. Nemz. Miz. miltja 6s jelene.) 
Relicviile lui Horia şi Cloșca. Propr. familiei Fesţe- 

“tics, (Szâzadok 1891) 
Cruce dela Sf. Munte, 1735. Muz. naţ. ung. (Supka, 
în Arch. Ert. 1909) a 
Păstor de munte român. Din codicele Muz. naj. ung. 

„sec. XVII. (Szendrei L.: A m. viselet tărt. fejl6dese) 
„Româncă. Din „Costume Bilder aus Siebenbiirgen“ 

»„ codice în Muz. naț. ung., s. XVII. (Szendrei op.-cit;) 
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42, 

44, 

45, 

46, 

Român mergând la înmormântare. Din codicele 
„Imagines Nationum Ditionis Hungariae“ . Academia 
ungară. (Szendrei) 
Crestături româneșii din Albumul de artă românea- 
scă a fraţilor Teglâs. Secţiunea einogralică a Muz. 
naj. ung. (Teglâs G. în: A Magy. Nemz. Mizeum, 
n6prajzi oszi. Ertesitâje, 1907): 
Șeaua de fildeş alui Vlad Dracul. Muz. naţ. ung. 
(Kârâsz L. în Arch. Er. 1894) 
Decor din Evanghelia tipărită la 1552 la Alba-lulia. 
Muz. na. ungar (Râih: op. cit.) 
Frans Francken II. (1581—1642): Croesus şi Solon 

"(cu poriretul lui Mihai Viteazul). Muzeul de istoria 

1, 

47. 

artelor, Viena. 

Obiecte de artă recâșşiigate dela Ungaria în 1922. 

A) Spadă  scilică de fer, B-D) Spade de fer din 
„sec. XIV-XV. Muzeul naţional săcuesc, Sfi. Gheorghe 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

34. 

55. 

56. 

57, 

(Fotografia Muzeului) * 
Mânerul spadei A din ustr, No. 47. (Hampel, în. 
Arch. Ert. 1893) 
Cupă de argint aurită, sec. XVII. Muz. najţ. săcuiesc- 
Două plăci de teracotă dela sobă, s. XV.M. naj. săc. 
Odăjdiile lui Andrei Bâthori, f. sec. XVI , a 
Cană de cositor din Hogia. Incep. s. XVI, 23 
Dolman, f. sec. XVII. n n» 
Invălitoare de amvon brodată, f. s. XVIII. PR 
Nic. Barabâs: Trei: surori vitrege ale artistului. Muz. 

“naţional săcuesc. 
Maiuri de bătut rufe. Muzeul naţ. săcuesc. 
Broderii. ţărăneşti - - » 

  ” Observare. In caz dacă nu esle indicată sursa, fotografia este făcută 
prin muzeul ori instituția respeclisă. 
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58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

Codicele Apor, sec. XV. Muzeul naţional săcuesc.. 
Covor de rugăciune, s. XVII. Propr. presb. din Bistriţa 

» - s. XVIII. ,, > a. 
XVI pa 
XVIII » > 
„XVIL nn 

x - XVI. .j, PR x 
Covor de rugăciune „ardelean“ turcesc, sec. XVII... 
Proprietatea presbiteriului ev. aug. din Bistriţa. | 
Covor „ardelean“ turcesc, sec. XVII. Proprietatea 
presb. din Bistriţa. Se | 
Potir din sec. XVI. Propr. presb. din Bistriţa. (Roth: 
Goldschmiedekunst) 
Potir din sec. XVI. Proprietatea Presbiteriului din. 
Bistriţa. (Ibidem) | Sa 
Pocal din secolul XVI. Propr. presbit. din Bistriţa. 
(Ibidem) - 
Pocal din secolul XVII. Propr. presbit. din Bistriţa. - 

W p » < > 

» » » 

» > » 

4 
UA
 

4 

„Roth: (Ibidem) 
71. 

72, 

73, 

74, 

75; 

76. 

77. 

78. 
79. 

Cană dela încep. sec. XVIII. Propr. Presbit. din 
Bistriţa. (Ibidem) 
Cană din secolul XVII. Propr. Preshit. din Bistriţa. 
(Ibidem) 
Covor „ardelean“ turcesc sec. XVII-XVIII. Detaliu. 
"Muzeul din Sighişoara. 
Ciboriu din secolul XV.. Muzeul din Sighişoara.. 
Cană de cositor, sec. XVII » » 

" Odăjdii de pe la 1500 » » » 
Broderie în formă de cruce de pe odăjdii, de pe la 

„1500. Muzeul din Sighişoara. 
Missale, încep. sec. XVI. Muzeul din Sighişoara. 
Fragmente de vase preistorice pictate. Muzeul din 
Alba-Iulia oraș | 
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:80. Obiecte preistorice de bronz. Muz. din Alba-lulia 
81. Şase reliefuri romanedemarmoră „ j, » 
82. Lucerne romane . n » 83. Sticlărie romană > » 84. Vase de lut romane n » 
83. Două coifuri şi platoşe, sec. XVI. Muzeul de arme 

al oraşului Sibiiu. 
:86. Coifuri de asali, secolul XV. Muz. de arme, Sibiiu. 
87. a) Arbaletă, secolul XV. cu incrustaţii -de fildeş, 

b) unealtă pentru încordarea arbaletei, d) pistoluri 
cu incrustaţii de fildeş şi sidef încep. sec. XVIII. 
e) paloş sec. XVII, | | 

88. Epitafiul lui Gregoriu Apafi. Muz. Brukenthal, Sibiiu 
89. Cămașă de zale. DA 
90. Codicele din Odorheiu, pag. :302. Liceul rom. cat, 

din Odorheiu. : 

» » 

Clişeele s'au executat în atelierele: Kănis şi Bayer din “Oradea-mare 16 bucăți), restul la „Minerva“ din Cluj. 
Cap. ]. al prezentei lucrări a apărut în „Revista Isto- zică“. anul 1924; Introducerea Cap. III în » Vieaja Nouă“ 1922; Chestiunea colecției Ipolyi în „Societatea de mâne“ 1925; Pasagiul a) al Cap. IV. în revista „Transilvania“ 1925, 
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ILUSTRAŢII 

CÂTEVA DIN OBIECTELE RECÂȘTIGATE DELA. 
UNGARIA IN ANUL 1922 IN BAZA ART, 176 AL, 

TRATATULUI DELA TRIANON. 
V. Cap. III. b) pag. 70—105.)
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Fig. 47: A Spadă scitice ă 
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1 V. Cap. III, b) pag. 70—105, 
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Propr. Presbileriului ev. aug. din Bisirifa.



                                           

 
 

t
r
 

a
x
 

I
t
 

e 

   

OIRTRE 
Întea 

anni ar e
o
 

e a 
a
 

r
e
a
 

  

189 

7 
Z, SIR 

    

1$2 
E "ia 

D
a
p
 

a T 
edi 

          ro 
air 

o e
a
i
t
r
e
 

p
e
,
 

e
,
 

: 
cu 

i
,
 

4 
ay. 

z 
îi 

£ 

: 
oz 

? 
. 

. 

, 

ia 
24 

j
e
t
 

în 
mia 

e eee 
ta 

a p
e
t
 

z
u
r
 

peă 
şa 

: 
a 

(
p
e
 

E
S
T
 

L
E
 

_
—
 

aia 
"A 

: 
7”. 

“ > 

       

sa îi adjiea: 

 
 P
O
 

me 
ma 

apa 
e 

aa 
p
r
 
a
t
,
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

aciune. 62 ig. -F Covor „de rug 

iului ev, aug., Bistrița, ler i Propr. Presb



s-a 2 e aa "aa 
0 de 

         

  
pă 

E: . 
p
o
 

. 

O
S
 

m
 

                   

    
 
 

z
a
 

8. L
e
 

a 
m
a
i
n
i
 

a 
ama 

oa z
i
 

p
a
r
s
 

d
a
r
:
 

ia 

        

e 
Deta 

a
m
e
 ie 

S
E
 

DIN 
S
R
 

2) 
n
e
n
e
a
 

n
e
a
r
 
a
e
z
 

        

2-64 
x. 

 
 

r
a
r
 

D
I
 

. 
IEEE 

SEE Epoca, 
T
o
r
i
 

Ira 
sa 
a
t
a
 a
 

S
o
s
e
a
 

    

   

: 
I
S
 

D» 

Sa 
A 

Da r
e
t
e
a
 
P
t
,
 

e 
I
E
 
935, 

: 
d
z
 

t
e
 

 
 

i
a
t
 

v
*
 

z
   

A
 

_ 
f
r
)
 

pa 
fate 

pi 
s
d
,
 

m
A
 

a 

Z
O
R
.
 

      

a
e
 

Te 
„
D
e
 

SI p
e
 

e, ie 

Pomi 
i
.
 

“a 
o
 

NE 
T
I
 a 

Ş
a
s
e
 

     S
a
 

             
   

S
A
S
I
 

eu 
e
e
e
 

n 

                           

i
r
i
 

a
t
a
:
 

  
 
 

7 XVII. 

iteriului 'ev. aug. din Bisirija, 

'sec 
., 

ăciune; Covor de rug ig. 63. F 

Piopr. Presb 

190-



Ş 
7 

ss 
Ai 

A 

    

be 
2 2 7 oa cdiziă 

 
 

at, 
Ru 833 

191- 

pe 9 moare 
5 

sasi 
Z & a 

- 
a 

A
 

=
 

"TI 

= 
3 

. 
3 

o 
5 

O
 

- 
W 

>
 

a 
9 

S, 
s
ă
 

S
a
 

.
 3 

a 
a
 

3 
D
a
 

R 
3
.
 

O. 
: 

"5 
ai 

P
s
 

O 
= 

> 
2
 

S
£
 a 

E
a
t
 

Z 
- 

N
E
T
 

= 
ST 

; 
» a-
i
 

F
E
A
A
 

 



  

  

            

a
i
e
 

c
a
n
a
r
i
a
 ga 

axa 
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Fig, 73. Covor „ardelean“ turcesc. Detaliu, sec. XVII-XVIII. 
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Fig. 74. Ciboriu din sec, XV, - 

Muzeul din Sighişoara. 
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Fig. 79. Fragmente de vase preistorice piciale. 
Muzeul din Alba-lulia-oraş,



  
  

Muzeul din Alba-lulia. 

Fig. 80. Obiecte preistorice de bronz. 
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Fig. 85. Sticlărie romană. 

Muzeul din Alba-Iulia. 
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Fig. 84. Vase de lut romane, 
Muzeul din Alba-lulia. 
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ERRATA 
  

Pagină 

12 rândul 4 de jos Margareta în loc de 
Aargii. . 

12 rândul 3 de jos brocard în loc de 
brocari. 

15 rândul 4 de jos lipseşt= cuvântul fost 
18 nota 4 este IV. Boheim: A Habs- 

Burghdz măkincsei, Budap. 1898 p. 18 
21 rândul 16 de sus raporiurile sale în 

loc de raportul său. 
32 alin. Il. rândul 3 după precum lip= 

seşte: şi ” 
44 rândul 12 după cuvântul Florenţa 

lipseşte: dela 14 Iulie 1868. 
44 alin, ultim 195 în loc de 193, 
45 rândul u tim, lipseşte: în după. cu= 

vântul respectiv, . 
46 alin. b) rândul 9 de jos ai în loc deal 
48 Anexa Îl. 1. ]idephonse în loc de 

Alphonse. 
49 rândul 3 de jos 10 in loc de 10 
50 rândul prim 20 în loc de 20 
5U în prim: paranteză lipseşte către, 
50 rândul 9 de jos a în loc de al. 
5l a) amabil în loc de amabil 
55 rândul 7 de jos au în loc dea 
b6 la nota 1) și p. 144 Quatremire ta loc 

de Qualremtre şi Quantremăre 
62 rândul 16 de sus a în locde ale 

» 64 rândul 14 de sus din în loc de dela 
65 rândul4 de jos şi mai departe Aprilie 

în loc de April 
75 rândul ultim și p. 96 rândul! 4 de jos, 

p. 118 rândul 4 de sus capete în loc 
de capuri 

78 No. 54 d-na Nicolae Tompa în loc 
de Tompa Miklosn€ 

87 rândul 3 de sus căni în loc de cane 
90 No. 7U rândul 8 ale capacului ia 

loc de a 
92 rândul & de sus şi 4 de jos din în 

loc de cu ! -   

Pagină 

92 rândul! 4 o piuliță şi alta în loc de 
un piu şi altul 

94 rândul 7 de sus şi urm. pistoale în 
loc de pistoluri 

96 No. 89, rândul 2 circumferența în 
loc de circomferința și r. 6 de jos 
table în loc de tăblii, rândul penul= . 
tim al no. 89 dintre în loc de din. 

98 rândul 3, de jos pe în loc de în 
98 rândul 7 de jos al în loc dea 

102 rândul 4 de sus ale în loc dea 
105 rândul 2 al observării şi 124 rân- 

dul 3 de jos vechiu în loc de vechi 
109 rândul 6 de jos rechiziționate în loe 

de rechizionate 
109 rândul 3 de jos de corecție în loc de 

corector 
118 rândul 16 de sus șervete în loc.de 

şerveluri 
122 rândul 12 de sus panem în loc de este 
122 rârdul 11 de jos, după noastre lip- 

sește : şi mai ales dreptatea cauzei 
noasire 

124 rândul 5 de jns trezi în loc de nutri 
125 rândul 2 de sus ale în loc dea 
128 rându 3 de sus costume în lee de 

costumuri 
130 rândul 18 de. sus lipseşte cuvântul - 

din după Gheorghe 
131 rândul 9 îenicer în loc de janicear 
141 titlul principal, de în loc de cu - . 
142 rândul 11 de sus a rezultat din în 

loc de au rezultat 
152 rându' 4 de sus galvanoplastice 
152 no, 24 caniță în loc de fanica 
154 rândul 2 sus geamuri în loc de sticlă 
154 no. 5 de în loc de din 
159 rândul 2 de jos și fixarea în loc de a 
165 rândul ultim lipsește însă 
165 râ- dul 2 de jos al notei Grautoff 

în loc d: Grantoff 
170 no. 43 al înloc de a 

Observare. Se repetă consecvent atât la ilustraţii, cât şi la tabloul acestora, precum şi în text a luiîn loc de al lui, ciască în loc de ceașcă, aceate - în loc de acestea, Cristos în loc de Hristos etc. În afară de greșelile semnalate se mai găsesc şi altele: scăpări, în'ocuiri, adăugiri de câte-o literă, uneori in- Consecver ţă în culegerea aceluiaș cuvânt, toate acestea se explică, prin faptul, că autorul nefiind îa orașul, unde s'a lipărit lucrarea, nu a fost în situnţia de a fac- revizia personal ; este de remarcat iasă, că toate aceste greşeli nu schim- bă înțelesul. — Textul citat din Tratatele de pace (pag. 43—45. a fost repr: dus din tra lucerile oficiale, publicate în 1920 Ja Imprimeria Statului din București, autorul deci nu poate fi răspunzător pentru traducere, ..
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