
O SCRISOARE INEDH A A LUI BARA BAS MIKLOS 

AFLATA IN ARHIVELE STATULUI DIN SFiNTU GHEORGHE 

SZASZ VASILICA 

Pictorul, desenatorul şi ilustratorul BARABĂS MIKLOS s-a născut pe 
meleagurile judeţului Covasna, în satul Mărcuşa, la 22 februarie 1810, 
inţr-o familie de primipilus (călăreţ secui). · 

De la virsta de 6 ani frecventează cursurile Colegiului Bethlen din 
Aiud, iar după ce împlineşte 13 ani este nevoit să se întreţină singur; a 

avut o viaţă plină de lipsuri, dar şi-a găsit alinarea în pictură. 
ln anul 1825 învaţă desenul cu Neuhasert la Sibiu, pictînd portrete 

pe pereţii şcolii, iar în 1826 a pictat trei tablouri pentru subprefectul Kiss 
Iosif. La Sibiu învaţă în anul 1827 litografie, iar in 1828, la Cluj, tehnica 
picturii in ulei. 

S-a înscris la Academia de Arte din Viena pentru a-şi îmbogăţi 
cunoştinţele în domeniul picturii, dar, neavînd cine să-I susţină materia
liceşte, a renunţat. In 1 830 se reintoarce la Cluj şi apoi la Sibiu. 

La îndemnul şi chemarea unor boieri din Ţara Românească vine l a  
Bucureşti î n  1831, unde stă pî·nă în 1 833. Aici a lucrat portrete (printre 
care şi a generalului Kisselef), lăsîndu-ne totodată note memoriale foarte 
interesante şi pitoreşti asupra acelei perioade. 

La muzeul de artă al R.S.R. este prezent prin tablourile "Mocani 
sălişteni în drum spre tîrg", "Portret de bărbat (Kossuth), "Portretul doam
nei Orhidan", "Portret de femeie" şi prin mai multe stampe. 

In anul 1834 îl găsim la Viena unde caută să-şi completeze cunoş
tinţele despre pictură. Aici, pe lîngă pictură, îl preocupă şi tehnica. După 
cum reiese dintr-un document aflat la Arhivele Statului judeţul Covasna, 
il interesa maşina cu aburi. In această scrisoare, adresată unchiului său 
Gal! Nicolae din Dalnic, la 29 mai 1834, Bara bas. Mikl6s scrie că: poate 
să răspundă la întrebările puse, deoarece s-a documentat vizitînd fabrica 
de porţelan din Viena, care foloseşte forţa aburului. 

· Răspunsurile sale sînt: maşina cu aburi costă în jur de 5.000 forinţi 
de argint şi poate pune în mişcare 2 pietre mari şi un sistem de ciocane. 
Foloseşte drept combustibil lemnul, arzînd pe zi lemne în valoare de 6 
forinţi. Prezintă siguranţă şi nu explodează, avînd un ceas care măsoară 
căldura şi care se poate regla. 

Maşina poate funcţiona 10-15 sau chiar 20 de ani, "dar se poate 
ca o parte, sau alta, supusă unei activităţi mai intense, să se tocească 
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puţin, şi atunci trebuie imediat înlocuită cu a lta , făcută de un meşte r 

oriceput. Mînuirea masinii este usoară astfel înc ît se poate învăta într -un 
lnterval de o oră". 

' ' 
' 

Pictorul Barabas Mikl6s anexează scrisorii schiţa acestei maşini, 
precizind în scrisoa re : "am desenat maşina aflată în fabrica de porţelan 
aşa cum mi - a rămas !n minte, deoarece acolo nu o puteam desena " . 

Scrisoarea dă explicaţii în continuare, făcînd precizări asupra prin-
cipiului de funcţiona re a m?şini.i cu aburi: . . 

"Aburul·-. - nota·t
-

cu n:. 3 - format într-un cuptor (gros de 3-4 
degete, din Het făurit)'merge prin ţeava ·d în ·ţeavci b.b, trecînd prin su
papele e şi f, ajunge în cilindrul a, unde împinge pe f, care ajungînd 
sus·· î.rtt.pii'l'g€r ·afară aerul prin gaura g core după ce a ajuns sus lîngă T 
(este făcută o ma·şină specială, dar nu am putut pricepe cum), schimbă 
poziţia . supapelor f, g, h şi f Gapătă o poziţie ca în fig. 30, atunci. aburul 
sus merge� îr-1 ţeqvo. b ş.

i g ,e;ste înc�is,
. 

iar h în acela şi I'Y)Qd ca. şi g lasă 
aerul să iasă şi cilindrul f coboară. Ba ro_ Lcapătă . în punct�! j o mişcare 
de leg ăn a fe care învirte ,osia-roţii V (nr. 10) ca un strung. Pînă cînd por
neşte merge ca focul, într'-un· singur minut merge sus şi jos de aproape 
40 de ori, asta este toată teoria maşinii. Dar' pentru uşuraFe · ou adăugat 
un mic meca nism care uşurează cu 100 procente - în· ţeav·a d la punc
tul c 'adică'' a axei roţii 1 au făcut o jumătate de cerc ·prin care trece 
axa roţii 1 şi' pe această axă se află aripi saLi ventil (figuraJ50) din care 
cduză aburtJI nu merge şi învîrteşte ventilele eLi aşa de mare putere h1cît 
ar strica totul decît să se oprească ; astfel roa ta 1 învîrte roata m pe 
care 20 înv îrte roata n af lată pe osia O, pentru care pe aeeeaşi osie O 
roatci ·.p învîrteşte roata g aflată pe os ia 10 şi aşa osia ·10 care . învîrteşte 
întrea ga moară, în aşa fel încît forţa se măreşte de două ori . 

Pe maşin ile obişnuite de aburi nu există aceste roţi .decît b'ara P 
care funcţionează în sus şi în jos la toate maşinile cu aburi. Desenul de 
sus <mHă maşina din profil, desenul de jos· arată aşezarea sa normală 
şi ca să se înţeleagă mai bine a mîndouGI sînt numerotate cu acelea şi 
litere .ci... cînd veţi citi căutaţi literele în amîndouă desen·e . 

va spun cît de mari sîht unele pC:trţi ca să puteţi judeca, deoarece 
eu nu am desenat după mărime - roata V are dia·metrul de 2 stînjeni, 
di a metru ! barei P· este de 1 1/2 ţoli, cilindrul A are 10 ţoli, roţii� mici 
l' m, 20 n.p.q. a re diametru de 10 ţoli, ţeava d are · 3 ţoli diametru, ca
za n ul are lungimea de un stînjen şi este tot G:Jtît de lat şi. stîlpul K este 
lung de un stînjen,· bara T; de G:J semenea etc. (mai clar şi cu măsurători 
mai precise aş fi desenat dacă nu m-oş fi grăbiit:, dar duminică dirrlineaţa 
1: 1 iunie :/ şi eu plec spre Triest). 

Roata mare V nu slujeşte la altceva -· dacă porneşte să dea avîht 
mişcării de rotaţie dintr-o parte -·· mai departe K este o bară de lier cu 

diametru de 8 ţoli, 13 este o ladă mai mare din tablă în care .stă apa, 
l b uşi de fier unde se face focul, B este cazanul ·- 1 este un fel de 
term9 metru unde se măs.oară grade .le căldurii şi care trebuie . suprave -. 
gheat tot timpul - şi dacă e mare, atunci trageţi pe 4 la care nr. 2 se 
învîrteşte aşa cum arată figura 33 ca aburul să poată ieşi nestingherit, 
n·r. 1· serveşte (ca şi ·cepul de la hutoi) să înch idă aburul · pentru moa ră 
c.a în :figura 32 şi ·aşa ţeava d este astupată - dar înainte trebui-e des .. 
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chis nr. 2 altfel face explozie - 4 este aşa de lun g ca să poată des
chide pe 2 cînd este prea cald. Pe iîngă că este tare cald, lîng ă cuptor 
ar fi şi foarte greu să umbli în el din cauza căldurii, dar ar fi şi prea 
tîrziu. X este pentru a pompa apa din fîntînă nr. 18, în cutia nr. 13, de 
unde tot cu ajutorul pompei Y printr-o ţeavă subţire sub pămînt se duce 
apa înapoi pentru a completa apa care s-a tra·nsformat în aburi - dintr-o 
găleotă cu apă se f.ac 500 de găleţi de aburi, deci pînă cînd prin această 
mică ţeavă se scurge o găleată de apă, prin ţeava d ies 500 de găleţi 
de aburi - aburul care iese prin supapele g şi h ce se învîrtesc se fo!o
s·eşte la ce doriţi - dacă doriţi puteţi să-i daţi drumul pe geam - dacă 
vă place, se pot duce aburii într-un v·as cu a.pă rece unde se con
densează. 

Aici la fabrica de porţelan se încălzesc 12 camere prin ţeava i. 
se duce în alte camere - aici unde lemnul este scump are un mare 
avantaj - fig. 34 este forma cuptorului prin care trece aburul - aşa ceva 
este în toate încăperile - aceasta pentru a putea emana mai bine căldura 
- iar aburul ce se condensează picură jos şi se scurge printr-o ţeavă 
- 37 este robinetul prin care se poate da afară apa cînd focul este stins. 

Sînt şi asemenea maşini ca în figura nr. 5 unde 2 cilindri lucrează 
odată cu aceeaşi forţă. Şi în camera nr. 25 există ciocane, roţile nr. p.q. 
- 20 n aşa sînt făcute ca marginile lor să facă un unghi de 45 de grade 
iar dinţii se îmbucă unul într-altul - locul discului este ocupat de o 

roată dinţată - de mărimea unui disc. f\Jr. 40 uşile, nr. 41 ferestrele, 
nr. 12 gaură în pămînt ca roata V să se poată învîrti. Maşina este în altă 
odaie decît cuptorul, pentru ca căldura să nu o distrugă, iar moara în 
alta ca să nu fie căldură şi umezeală". 

Prima maşină cu aburi a fost introdusă pe domeniul minier al Zlat
nei în anul 1838. 

in judeţul Covasna începînd cu anul 1858 la forja de la Filia func
ţionează 7 maşini cu aburi, punînd în funcţiune laminorul şi cele 2 cio
cane cu aburi şi instalaţie de transport. 

Ţinînd cont că abia în prima jumătate a secolului al XIX-lea în 
Twnslivonia se trece de l·a roata hidraulică la maşina cu aburi, dar 
acesta fiind în că un fenomen sporadic, proi·ectul Î·ntocmit de Bar:ab6s 
Mikl6s, pentru o maşi·nă cu aburi ni se pare progresist, evidenţiind pre
ocupările multilaterale ale pictorului. 
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