Un arhitect intrat în uitare:
arãdeanul Tabakovics Emil
Gheorghe Lanevschi
Aradul, frumosul oraº de pe cursul inferior al Mureºului, are o istorie
zbuciumatã ºi se pierde în negura veacurilor.
Semnalat în documente încã din secolul al XII-lea viaþa economicã a
Aradului urmeazã un curs ascendent în dezvoltarea sa pânã în secolul al XIV-lea
când, o datã cu preluarea conducerii regatului maghiar de cãtre dinastia angevinã,
se acordã atenþie mai mare Lipovei.
Din acel moment intrând într-un con de umbrã, Aradul apare în documente ca o aºezare cu aspect mai mult rural, locuitorii sãi ducându-ºi existenþa în jurul unei cetãþi ocupate de otomani în anul 1552.
Pãstrându-ºi aspectul amintit ºi în perioada urmãtoare Aradul iese din
starea de letargie dupã pacea de la Karlowitz din 16991,când graniþa dintre
otomani ºi habsburgi se stabileºte pe Mureº, ºi oraºul devine punct strategic
intrând în acest fel în atenþia imperialilor.
Urmãrile se vãd imediat. În 1702 Aradul este ridicat la rang de oraº
cameral2. Îºi schimbã înfãþiºarea pe parcursul primei jumãtãþi a secolului
al XVIII-lea în jurul actualelor strãzi Tribunul Axente, Preparandiei ºi Grigore
Alexandrescu formându-se un nucleu urban.
Aceastã dezvoltare este urmarea drepturilor economice acordate în
1702 bãºtinaºilor (români ºi unguri) ºi coloniºtilor (sârbi ºi germani) aduºi de
imperiali în acea perioadã cãrora li se alãturã pe parcursul celei de a doua
jumãtãþi a secolul amintit evreii, macedo-românii ºi armenii.
Din pãcate cea de a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea se caracterizeazã printr-o stagnare economicã ºi implicit urbanisticã având drept cauzã
hotãrârea împãrãtesei Maria Tereza de a muta Aradul în pusta Zimandului.
Aceastã mãsurã administrativã a fost depãºitã o datã cu moartea împãrãtesei
când urmaºul ei Iosif al II-lea, succesorul Mariei Tereza pe tronul Imperiului
Habsburgic, anuleazã hotãrârea mamei sale3, aprobã construirea de noi edificii,
acordând totodatã o scutire de impozite pe o perioadã de 50 de ani. Pentru ca
Aradul sã nu se dezvolte haotic administraþia cere un plan de sistematizare ce
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este elaborat în 1828 de inginerul Pikuleyi Lajos4, plan respectat pe tot parcursul secolului al XIX-lea.
Începutul secolului înseamnã ºi demararea acþiunii notabilitãþilor în
vederea ridicãrii Aradului la rang de oraº liber regesc potrivit promisiunilor
fãcute în veacul anterior, acþiune finalizatã în 18345 când i se recunosc drepturile solicitate
Unul dintre arãdenii care au contribuit la dezvoltarea ºi bunul mers a
treburilor urbei se numãrã ºi Tabakovics Emil, nãscut în oraºul de pe Mureº
în anul 1860 într-o familie de meseriaºi.
Dupã terminarea gimnaziului din Arad, Tabakovics Emil continuã studiile la Budapesta. Nu putem preciza în actuala etapã a cercetãrii dacã a fost
subvenþionat de familie, fapt posibil în epocã, sau este beneficiarul unei burse
oferite de renumita fundaþie tekelianã cu sediul la Budapesta, fundaþie creatã
de arãdeanul Sava Tekelija considerat cel mai mare mecena al sârbilor6.
Indiferent de cine a fost finanþat Tabakovics Emil terminã facultatea de
construcþii din Budapesta în anul 1888. În perioada anilor 1889 ºi 1890 cãlãtoreºte prin Germania, Italia ºi Franþa7 pentru a-ºi desãvârºi pregãtirea teoreticã
ºi a percepe pulsul Europei în domeniul construcþiilor la acel sfârºit de
deceniu nouã al secolului al XIX-lea.
Întors acasã funcþioneazã ca ºef al biroului de proiectare al firmei reputatului arhitect arãdean Jiraszek Lajos. Apoi sã-l întâlnim profesor la vestita
ºcoalã de arte ºi meserii predând desen tehnic ºi tehnologie8.
Datoritã unei boli Tabakovics renunþã la serviciu ºi-ºi deschide propriul birou fiind solicitat în calitatea sa de arhitect atât de cãtre localnicii ºi
notabilitãþile Aradului. În acelaºi timp comanditari din alte oraºe a regatului
maghiar ºi chiar a imperiului, au apelat la serviciile sale lucru ce i-a oferit o
bine meritatã prosperitate. Acest lucru îi permite sã aibã o frumoasã casã cu etaj
situatã actualmente în piaþa Catedralei, colþ cu Ecaterina Teodoroiu. Se cãsãtoreºte cu Petrovics Iulia ºi va avea cu aceasta doi fii, Gheorghe ºi Alexandru.
Datoritã prestigiului sãu Tabakovics Emil este ales, în anul 1903, preºedintele Uniunii arhitecþilor din Arad. Dar el n-a fost doar un bun profesionist. Serios, modest ºi harnic, mãrturie stând numeroasele construcþii din Arad,
regat ºi imperiu, Tabakovics Emil îºi atrage simpatia ºi aprecierea concitadinilor
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care îl aleg, în 1913, consilier, deºi era minoritar pe listele opoziþiei circumscripþiei a doua din Arad9.
Profesional Tabakovics Emil, la fel ca ºi ceilalþi arhitecþi ai sfârºitului
de secol XIX ºi început de XX proiecteazã în stil eclectic ºi istoric potrivit
cerinþei comanditarului arãdean care stãtea la acel sfârºit de veac într-o
expectativã vis-à-vis de stilul în vogã pe plan european ºi anume-secessionul.
Cel ce depãºeºte faza expectativei este comanditarul arãdean farmacistul Földes Kelemen ale cãrui medicamente ºi cosmetice erau cunoscute nu
doar în Europa ci ºi în îndepãrtata Americã. Pentru a þine pasul cu moda timpului Földes Kelemen îl angajeazã pe Tabakovics Emil în vederea proiectãrii
unei case P+2 în stil secession, cât ºi a reclamei preparatelor sale cosmetice.
Proiectul viitoarei case precum ºi reclama produselor fiind pe placul
comanditarului, acesta hotãrãºte demolarea vechii case a lui Földes P+1 ºi
construirea unui nou edificiu ce va fi finalizat în anul 1900.
Anul 1900 marcheazã începutul acestui stil în Arad, Tabakovics Emil
fiind un deschizãtor de drumuri pentru stilul în vogã, fiind urmat în perioada
urmãtoare de proiectele altor arhitecþi arãdeni.
Amplasat la intersecþia actualei strãzi ªtefan Cicio Pop cu strada M. Eminescu, edificiul, cap de perspectivã al unei importante artere comerciale, este
vizibil de la distanþã atrãgând atenþia chiar ºi celui mai grãbit trecãtor (fig. 1).
De mari dimensiuni, cu o decoraþie floralo-vegetalo-simbolistã ºi un
turn ce se terminã cu un viguros boboc de floare, edificiul atrãgea atenþia prin
noutatea ornamenticii sale. El deschide un nou capitol în arhitectura arãdeanã
ºi anume cea a artei 1900, perioada floralã.
Tabakovics a proiectat nu numai edificiul amintit ci ºi mobilierul farmaciei ºi al laboratoarelor, pavimentul, decoraþia interioarã, etichetele utilizate pe recipiente cât ºi reclama farmaciei, fiind astfel un veritabil om-orchestrã al începutului de secol, reeditare pe plan local a ceea ce era arhitectul
epocii Renaºterii.
Dupã acest debut spectaculos, Tabakovics continuã sã execute proiecte
în stil eclectic ºi istoric pentru edificii de mari dimensiuni precum Biserica
Minoritã (fig. 2), actualul Spital municipal ºi palatul Neuman, ambele extindere etc. Tot el proiecteazã ºi executã cazarma pompierilor, dar marea majoritate a proiectelor sunt case familiale precum ºi case de raport de mari
dimensiuni P+1, P+2 ºi P+3.
În rândul caselor familiale proiectate de Tabakovics Emil se numãrã ºi
cea a lui ªtefan Cicio Pop care, în anul 1911, îi cere arhitectului modificarea
faþadei casei pe care o avea. Rezultatul este o frumoasã faþadã secession,
perioadã geometricã, aflatã pe actuala stradã ªtefan Cicio Pop nr. 310.
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În anul 1909 Nicolae Onciu, îi cere lui Tabakovicsi Emil sã-i proiecteze un edificiu a cãrei faþadã îmbracã haina secessionului perioadã geometricã (fig. 3), aflat pe actuala stradã Eminescu, edificiu ce a adãpostit redacþia
ziarului Tribuna11.
Seria proiectelor fãcute de Tabakovicsi Emil îmbracã ºi în perioada
urmãtoare forma secessionului geometric cum este cazul Spitalului de copii,
comandã a baronului Andrényi, sau frumosul edificiu P+3 de pe strada Episcopiei nr. 3.
În colaborare cu arhitectul Ernest, Tabakovicsi proiecteazã edificiul
ºcolii ºi internatului de fete românce din Arad, în stil neoromânesc, ºcoalã
datã în folosinþã în anul 191312.
Exemplele ar putea continua dar Tabakovics nu se limiteazã doar la
Arad, el concurând pentru construirea unei clãdiri P+1 în localitatea Battony
edificiu care urma sã adãposteascã un restaurant. Câºtigând premiul I la acest
concurs13, proiectul este transpus în viaþã, oraºul îmbogãþindu-ºi zestrea constructivã cu un frumos edificiu.
Tot dupã proiectele lui Tabakovics se construiesc teatre de varã, unul
la Bratislava14 ºi altul la Arad (fig. 4), ºcoli în Baia Mare ºi Arad15, hambare
de mare capacitate în Békéscsaba16 ºi Arad ºi am putea continua.
Multitudinea realizãrilor, calitatea execuþiilor ce au rezistat vremii ºi
vremurilor, îl recomandã pe Tabakovics Emil ca un arhitect de seamã a
perioadei sfârºitului de secol XIX ºi început de secol XX, dar la fel ca ºi ceilalþi arhitecþi de seamã ai Aradului perioadei amintite a intrat în uitare. Alãturi de ceilalþi arhitecþi arãdeni, uitaþi ºi ei, a lãsat realizãri de seamã ce dau
o notã originalã oraºului de pe Mureº.
Aradul a impresionat inclusiv pe marele istoric Nicolae Iorga ce scria
printre altele în 1906, cã este demn de orice capitalã europeanã. Aºa o fi, dar
starea jalnicã a majoritãþii edificiilor din oraº precum ºi anonimatul realizatorilor mã fac sã trag un semnal de alarmã care poate va fi auzit de cine trebuie pentru a crea un viitor trecutului nostru.
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Palatul Földes Kelemen

Biserica Minoritã
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Teatrul de vara din Arad

Palatul ziarului Tribuna

