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Colecţia de portrete din secolul al XIX-lea a Muzeului Judeţean Co
vasna constituie una d in cele mai vechi şi mai valoroase colecţii ale mu
zeului. 

Majoritatea lucrărilor care fac parte din această colecţie sînt execu
tate în ulei pe pînză, dar există şi citeva lucrări de grafică - desene şi gra
vuri - nesemnate de artişti care, prin identificarea lor pot să aducă noi 
date privind activitatea a rtistică a unor creatori importanţi transilvănen i din 
secolul trecut. 

O aseme·nea lucra re de grafică a stat la ba:z:a cercetării noastre pe 
care o redăm mai jos. 

Lucrarea intitulată ,.Portretul lui Domokos Roz6lia" a intrat în patri
moniul muzeului din donaţie ş i a fost inventariată cu numărul 228. A fost 



2 
.... .. ------.,------------·-·--·---------·-... · _ .. _. ___ ,., ,,.. -'""---.. ·---·--~-~---.... ~ -

executată cu tehnică mixtă - desen cu creion, şi acuarelă pe hîrtie groasă 
albă cu filigran, marca transparentă iinprimată în structura hîrtiei fiind : 
J. Whatmann. Turkey mild. Suportul de hîrtie are dimensiuni de 275 mm 
înălţime şi 223 mm lăţime. ln registrul de inventar figurează ca o lucrare 
nesemnată de artist, dar după o atentă examinare, în partea din stînga jos 
s-au găsit urmele semnăturii - adîncite în textura hîrtiei, pe baza cărora 
se poate descifra numele de Szab6. Lucrarea fost semnată cu litere cursive 
în continuarea datării: 1823 (?). 

Semnătura de Szab6, trăsăturile specifice "stilului frumos", tehnica de 
desen în care a fost executat acest portret de femeie, în sfîrş it datare,a pre
su pusă a lucrării - toate aceste considerente ne permit să îi atribuim lu
cra rea lui Szab6 J6nos (1794-1851) cel care ca maestru al desenulu i, lito
graflei şi al picturii a avut o mare influenţă artistică asupra portretisticii 
trans ilvănene din secolul trecut, mai ales asupra picturii lui Barab6s Mikl6s 
(1810-1898), considerat ca un portretist de cea mai mare valoare. 

Szab6 J6nos s-a născut la Odorheiu Secuiesc. Primii ani de şcoală 
i-a petrecut în oraşul său natal. Se înscrie apoi la colegiul reformat din Tîrgu 
Mureş unde devine elevul profesorului şi totodată om ului de ştiinţă cu mare 
renume Bolyai Farkas.1 Tot în oraşul Tîrgu Mureş va urma cursurile teologiei 
reformate pe care le abandonează însă, motivînd în treruperea studii lor ast
fe l: " . .. încă în anul doi de studiu a m desenat port retul unui cetăţean care 
m-a onorat cu un argint . . . voi fi pictor !" 2 

Nu ştim cum şi sub a cărei îndruma re artistică ş i -a însuşit ştiinţa de
senulu i şi a picturii, aflăm însă că ajunge în 1815 la Bucu reşti ca un pere
grin să rac şi unde va rămîne un an şi jumătate , executînd portrete de familie 
unor clienţi din clasele avute 3 

Această per-ioadă, cînd şi Szab6 se află la Bucureşti, este caracterizată 
de istorici i de artă ca anii în care pictura românească este dominată de 
portretistică.4 

"Cum ştim - spune Vasile Florea, pre.ocuparea nu era cu totul nouă. 
Pictura medievală cunoscuse şi ea portretul de ctitor. Dar pe cînd acesta 
nu-şi propunea, nici chiar în ultima fază de desacralizare a temelor reli
gioase, să redea însuşirile individuale ale modelului, în portretul de şevalet, 
punîndu-se fireşte ş·i aici accentul tot pe atributele exterioare, conforme cu 
rangul social al celui portretizat, artistul nu va neglija, ci dimpotrivă, se va 
opri cu multă minuţie descriptivă şi asupra trăsăturilor fizice, la inceput, iar 
mai tîrziu şi asupra celor spirituale, rezultatul fiind de astă dată o imagine 
a unui individ, a unei personalităţi şi nu numai a unei categorii sociale." 5 

Aceste observaţii pot fi făcute şi la portretistica lui Szab6 J6nos. 

Cunoaştem doar două portrete executate de el la Bucureşti. Ambele 
lucră ri dovedesc influenţa artiştilor întîlniţi atunci în capitala Ţării Româ
neşti.6 Prima lucrare, un portret de femeie - prin coloritul bogat, contrazice 
părerea după care artistul ar fi fost preocupat in primul rînd de desen, ne-
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glijînd culorile şi tonurile de culori. Cealaltă lucrare, portretul unui bo!er 
bogat ne-a rămas numai în copie.7 

Despărţindu-se de Bucureşti, se pare că, după o scurtă perioadă pe
trecută la Budapesta, Szab6 J6nos urmează cursurile de pictură ale lui F.H. 
Fi.iger (1751-1818) la Viena.8 · 

Hoffmann Edit, biografa lui Barab6s Mik16s ne spune, că atît Szcb6, 
cît şi Barabâs erau ataşaţi la arta clasicizantă a lui Fuger, nereuşind însă 
să realizeze în operele lor acel colorit nobil şi acea eleganţă a desenulu i 
prin care era caracterizată arta pictorului german. Totuşi " ... pe lîngă a
cestea - adaugă autoarea - pictorul Szab6 nu a fost un talent de neglijat."9 

După o călătorie de studiu in Italia, pictorul revine în . Transi lvania 
anului' 1829 şi lucrează la Tîrgu Mureş, Braşov şi la Cluj unde realizează 
cîteva portrete reuşite ale unor personalităţi ca Sz6sz Kâroly, Bolyai Farkas 
şi alţii. 10 

In anul 1846 din nou se află la Bucureşti, iar în 1848 se stab i leşte de-
finitiv la Tîrgu Mureş. 11 · 

Ştim prea puţine despre activitatea sa către sfîrşitul vieţii. S-a o-,ti ns 
cînd avea 57 de ani lăsîndu- ne - d in cîte cunoaştem, o operă nu prea bo
gată, dar interesantă. 

Lucrarea lui Szab6 Jânos, o miniatură necunoscută pînă în prezent, 
se pare, că a fost executată in anii cei mai fructuoşi, între 1820 şi J830. 

Artistul imortalizează expres.ia blîndă a unei femei cu ochi mari, mig
dalati. Costumul modelu lui este redat cu mare minutiozitate iar mîinile sînt 
atît .~natomic cît şi artistic frumos desenate. (Cît de 'rar se ;euşea acest. iu-
cru în pictura noastră din secolul trecut !). · 

Artistul deci, se dovedeşte ş i de această dată oa un portretist desă
vîrşit, prin redarea fidelă a stării sufleteşti a modelului, prin felul cum asterne 
acuarela albastră pe fondul portretului pentru a realiza tonuri fine, pentru 
a semnala puţine umbre şi a crea mai multe lumini. 

., 
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Kivonat 

A Covasna Megyei Muzeum 19. szazadi arckepgyujtemenye egyike a muzeum leg
regibb es legertekesebb gyujtemenyeinek. 

A tobbsegeben alăirăs 1nelkiîli olajkepek kozott okad nehăny rajz es litogrăfia is, 
amelyeknek kutatasa es azonositO.sa uj adatokat tărhat fel a multszăzadi erdelyi arckep -
festok muveszetere vonotkoz6an. 

A kismeretu ,.Domokos R6zălia arckepe" cimet viselo, akvarell es ez·i.istceruzavol 
keszitett portre alkot6jăt .nem ismertiik eddig. 

Az elmos6dott es alig eszrevehet6 ala·irast megtolalvo, ugyanakkor a kep sti·lusat es 
technikăjat vizsgalva Szab6 J6nos (1794-1851) muve&zetenek jegyeit ismerhetjiik fel a 
portren. Annak a multszazadi festornek egyik szep all<otă•s.at mondhatja a Sfîntu Gheorghe-i 
keptar magaenak, akinek ki·sszomu eletmuve ellenere dont6 hatoso voit a kor erdelyi arc
kepfesteszetere. 


