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István BÓNA 
Procedee tehnice ale picturilor murale

Lucrările referitoare la procedeele tehnice legate de pic-
turile murale, apărute până de curând, sunt depăşite din 
punct de vedere ştiinţifi c, ori sunt pe cale de a fi  depăşite. 
Lucrările mai vechi s-au bazat pe textele unor surse – pu-
ţine la număr şi deseori prost traduse – şi pe experienţa 
personală a câtorva specialişti. Cercetarea ştiinţifi că în 
acest domeniu – în adevăratul sens al expresiei – a dema-
rat la o scară mai largă în ultimele decenii. În urma aces-
tui demaraj materialul de cunoştinţe a sporit mult şi repe-
de, suferind totodată schimbări spectaculoase.  Au căzut 
multe teorii şi au apărut probleme noi. Pe de altă parte, 
în Ungaria se desfăşoară prea puţine investigaţii legate 
de restaurarea picturilor murale, nemaivorbind de lipsa 
totală a cercetărilor de fond. Până şi rezultatele răzleţe 
sunt nepublicate. Drept care materialul din Ungaria poate 
fi  investigat doar prin adoptarea critică a rezultatelor cer-
cetărilor din străinătate. Cunoaşterea tehnicilor de creaţie 
însă ar fi  importantă deopotrivă pentru istoricul de artă, 
pentru arheolog, pentru arhitect şi pentru restaurator. 
Aceste cunoştinţe ar fi  imperios necesare şi cu ocazia 
dezvelirii picturilor, a proiectării şi desfăşurării lucrărilor 
de restaurare, a analizei istorico-artistice. În procesul de 
formare al restauratorilor, predarea cunoştinţelor teore-
tice privind tehnica picturilor murale, a fost restrânsă în 
favoarea lucrărilor practice. Chiar când aceste cunoştinţe 
sunt prezente în procesul de formare, această prezenţă nu 
are un caracter organizat. Urmările se manifestă în multi-
plele şi gravele greşeli, comise cu ocazia unor lucrări de 
restaurare, care afectează negativ starea monumentelor. 
De multe ori aceste greşeli şi prejudicii au rămas necu-
noscute atât în faţa publicului, cât şi pentru restauratorii 
în cauză. Cât timp aceste probleme sunt neglijate de către 
programele didactice ale universităţilor şi a institutelor 
tehnice, personalul abilitat în protecţia monumentelor, 
format în băncile acestor instituţii de învăţământ, va fi  lip-
sit de mijloace în lupta pentru protejarea valorilor de artă. 
Aceste circumstanţe  l- au determinat pe autorul prezentei 
comunicări să iniţieze în anul de învăţământ 2000-2001 
predarea – în cadrul Universităţii de Arte Plastice – a pro-
cedeelor tehnice ale picturii murale, pe baza unor cunoş-
tinţe afl ate la zi în evoluţia disciplinei. Materialul predat 
este îmbogăţit şi perfecţionat an de an, totuşi autorul nu 
a reuşit să obţină cuprinderea acestei discipline în rândul 
celora omologate ofi cial, cu puncte de credit. Drept care 
prea multe ore rămân neţinute, amânate pentru unele „lu-

cruri mai importante”, iar bagajul de cunoştinţe acumulat 
rămâne insufi cient. Comunicarea se compune din două 
părţi aproximativ egale. În prima parte sunt prezentate 
tehnicile şi materialele de bază.  S-a încercat formularea 
părţilor descriptive în aşa manieră, ca cei interesaţi să 
se poată deprinde cu unele tehnici, chiar fără profesor. 
Se încearcă o codifi care corectă a denumirilor diferitelor 
tehnici, deoarece în literatura de specialitate confuziile 
sunt frecvente. Mulţi nu ştiu încă, spre exemplu, cât de 
rare sunt operele create în tehnica pură a frescei. Pentru 
pictori şi pentru benefi ciari punctele de vedere ale expre-
siei artistice erau mai importante, decât barierele tehnice.
Dacă efectul pictural nu se putea realiza prin tehnica fres-
cei, s-a recurs fără prea multă şovăială la altă soluţie. De-
fi nitivarea ori retuşarea frescei în tehnica „secco” a fost 
şi ea o soluţie frecventă în mai toate epocile. Drept care 
denumirea de frescă se extinde asupra tuturor operelor la 
care tehnica frescei este preponderentă. Pentru descrie-
rea diferitelor tehnici autorul face uz de diferite izvoare 
istorice, de literatura recentă de specialitate, precum şi de 
propriile cercetări şi experienţe, încercând să ofere astfel 
o sinteză mai autentică, decât cărţile apărute până acum, 
destinate cu precădere artiştilor. La prezentarea proce-
deelor tradiţionale şi a celor moderne, se fac referiri şi 
la circumstanţele istorice. A doua parte are caracter isto-
ric. Istoria tehnicilor picturii murale este parcursă de la 
începuturi şi până la curentele moderne contemporane. 
(Ocupându-se, bineînţeles, doar de acele curente moder-
ne, care apelează încă la procedee picturale tradiţionale.) 
Pentru cunoaşterea diferitelor epoci s-a recurs tot la cea 
mai recentă literatură de specialitate. Autorul doreşte să 
ofere specialistului cititor în limba maghiară cunoştinţe 
până acum inaccesibile. Nu s-a urmărit asigurarea unui 
echilibru privind ponderea în acest material a diferitelor 
epoci. Despre anumite perioade deţinem informaţii mai 
multe, acestea sunt reprezentate mai consistent, altele, 
mai puţin cunoscute sunt trecute în revistă mai sumar. 
Alte capitole ar putea părea inutile, ca de exemplu cel 
referitor la tehnica picturii cu silicat de sodiu. Că nu este 
chiar aşa, ne demonstrează faptul că la Üröm cercetările 
au demonstrat utilizarea foarte timpurie a acestei tehnici, 
chiar în context European.

István Bóna
Restaurator picturǎ, lector universitar
Universitatea Ungarǎ de Arte Plastice
1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
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István DEMETER
Gospodăria secuiască din valea Nicăului, 
instalată la Muzeul Molnár István de la Cristuru Secuiesc

Între 1996 şi 1999, în incinta Muzeului Molnár István din 
Cristuru Secuiesc a fost instalată o gospodărie ţărănească, 
compusă din mai multe clădiri. Studiul de faţă prezintă 
descrierea următoarelor clădiri: 1. casă de locuit de la Tăr-
ceşti, 2. şură şi grajdul de la Cehăţel, 3. Casă-cuptor de la 
Rugăneşti.

1. Numele localităţii Tărceşti este menţionat pentru 
prima dată în registrele dijmelor papale din 1332–1337. 
Casa strămutată la Cristur a fost construită în 1780. Îm-
părţirea casei pe încăperi: odaia din faţă, bucătărie, odaia 
din spate, pridvor şi prispă. Odaia din faţă e mai îngustă 
decât cea din spate, din cauza prispei. Axa odăii din faţă 
nu coincide cu cea a odăii din spate, drept care grinda in-
scripţionată şi datată a odăii din faţă se întinde şi deasupra 
bucătăriei. Pervazul ferestrelor e împodobit cu caneluri, 
vopsite în roşu. Grinzile transversale sunt şi ele ciopli-
te, vopsite şi canelate. Uşile şi ferestrele sunt modifi cate 
şi mărite. Uşoarele uşilor au fost găurite lateral şi fi xate 
în bârne. Pervazul şi pragul de sus al ferestrelor au fost 
fi xate de bârne cu câte două cuie de lemn. La confecţio-
narea şarpantei cornişele s-au legat de bârnele de legătu-
ră cu cuie de stejar. Căpriorii au fost fi xaţi de cornişe cu 
cuie de lemn. Capetele ieşite ale acestora şi jgheaburile 
de lemn au fost deopotrivă decorate. Pe laturile de N-V 
şi S-E căpriorii au fost aşezaţi în aşa fel, ca să se creeze 
găuri pentru fum. Din cele două podoabe din lemn de ste-
jar, de la coama casei, s-a păstrat doar una, în formă de 
lance. Urmele şipcilor de pe căpriori atestă faptul că ini-
ţial casa a fost acoperită cu draniţă. S-au păstrat şi câteva 
ţigle datate din 1807, 1810, precum şi una cu inscripţia 
„Unitárius GM 1909 Csehétfalva”. Pe grinda prispei se 
disting urmele a şapte stâlpi de lemn. Dintre stâlpii fi xaţi 
cu scoabe şi legături de lemn trei au fost găsiţi la locul lor 
iniţial, patru în schimb au fost refolosiţi la confecţionarea 
balustradei. Nu există urme care să ateste faptul că iniţial 
prispa şi pridvorul ar fi  fost închise cu scânduri. Nu putem 
să ne dăm seama care să fi  fost materialul de construcţie 
al primei scări, nici de dimensiunile acesteia. Cu ocazia 
cercetării podelei din bucătărie s-au găsit urmele unei ve-
tre înconjurate de pietre, cu ocazia demontării acesteia au 
fost descoperite fregmente ceramice din secolele 17–18. 
Fragmentele ceramice din secolul al 14-lea, descoperite 
cu acelaşi prilej, au putut ajunge în umplutura de la nive-
lul bucătăriei când s-a săpat pivniţa. Pentru o documen-
tare complectă a fundaţiei sunt necesare noi cercetări. Cu 
ocazia strămutării clădirii au fost refăcute – pentru prima 
dată în Transilvania – ferestrele izolate cu băşici de vacă.

2. Cehăţel este un mic sat izolat, situat pe la mijlocul 
văii Nicăului. Este pomenit în 1567, când număra 17 de 
gospodării. Despre construcţia şurei strămutate de aici nu 
deţinem nici un fel de date. Este compartimentată în patru 
(grajd – şură – grajd – şopron pt. căruţă), prin partea cen-
trală, cu două deschideri, făcându-se accesul către grădină. 

Fundaţia ei a fost consrtuită din pietre aşezate unele peste 
altele, nelegate cu mortar. Grinzile aşezate pe această te-
melie sunt din lemn de stejar îmbinate cu cepi, în acestea 
s-au fi xat tot cu cepi uşoarele uşilor celor două grajduri, 
precum şi stâlpii de susţinere de la cele patru colţuri ale 
şurii. Bârnele rotunde de brad, din care s-au făcut pereţii, 
au fost aşezate în cruce. Pe latura de S-E bârnele au fost 
lăsate mai lungi cu 120 cm, pentru a forma un gard, care 
să uşureze accesul animalelor în curte. Prin alungirea aco-
perişului deasupra grajdurilor şi a şopronului pentru căru-
ţă, s-a format o streaşină largă. Pe latura vestică trei grinzi 
de susţinere a planşeului ies alungite care, legate cu lemne 
fi xate între grinda de temelie şi prima bărnă, formează un 
mic adăpost pentru depozitarea parilor de susţinere a căpi-
ţelor şi a claielor. Ferestrele celor două grajduri, afl ate în 
imediata vecinătate a uşilor, nu se pot deschide. Golurile 
dintre bârne au fost umplute şi acoperite cu chirpici, iar 
suprafaţa astfel rezultată văruită. 

3. Rugăneşti este ultimul sat de la capătul de jos al 
văii Nicăului. Luînd în considerare tehnica construc-
ţiei şi ţigla datată găsită de pe cuptor, casa a fost zidită 
în a doua parte a secolului al 19-lea. Casa cuptorului se 
afl a în continuarea casei, la patru metri de aceasta. Este 
compartimentată în trei: casa-cuptor, şopron, coteţ pentru 
porci. Grinzile de temelie sunt din lemn de stejar, bârnele 
cioplite şi aşezate în cruce din lemn de fag şi de brad. 
Pe latura coteţului pentru porci şi a şopronului s-a folosit 
material de construcţie de calitate mai slabă. Uşile sunt 
lipsite de prag de sus. Grinzile cornişei sunt aşezate unele 
peste altle, pe două rânduri. Pe acestea s-au aşezat grinzile 
pentru planşee. Căpriorii au fost fi xaţi cu cuie de lemn şi 
prăjini. Acoperişul în coamă a fost acoperit cu ţigle rotun-
jite la capăt, printre care s-a descoperit una cu inscripţia 
„Péterfy Gyula 1889 junius 20-án”, precum şi alte câteva 
decorate cu motive fl orale încrustate. Laturile acoperişu-
lui au fost închise cu scînduri. În pereţii de bârne s-au bă-
tut cuie pentru tencuială, apoi golurile şi suprafaţa au fost 
acoperite cu chirpici amestecat cu pleavă şi paie. Pe pereţi 
au fost depistate 14 de straturi de zugrăveală. În spaţiile 
interioare ale clădirilor gospodăriei secuieşti montate în 
incinta Muzeului Molnár István au fost expuse obiecte de 
uz caracteristice acestei regiuni. 

  
István Demeter
Restaurator
Muzeul Haáz Rezső
535600 Odorheiu Secuiesc
str. Kossuth nr. 29.

Éva GALAMBOS 
Despre examinarea fotografi că şi microscopică 
a obiectelor de artă pictate – la modul general

Analiza corespunzătoare a fotografi ilor normale, precum 
şi a celora în lumină tangentă, UV, luminiscentă ori in-
fraroşie poate oferi informaţii multiple, respectiv poate 
fi  considerată ca şi prima fază a examinării obiectelor. 
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Prima dată se execută o fotografi e totală a obiectului, de 
pe toate laturile şi despre interior, într-o lumină normală, 
fără deformări. Detaliile fotografi ce pot pune în evidenţă 
caracteristici structurale, urme de unelte, degradări, stra-
turi picturale, învelişuri. Pe fotografi a executată în lumi-
nă tangentă se disting mai bine denivelările de suprafaţă, 
crăpăturile, lipsurile. Pozele normale sunt indispensabile 
la analiza celorlalte tipuri, drept care fotografi ile luminis-
cente- şi infra- să se facă din aceleaşi poziţii! În condiţii 
de radiaţii UV se modifi că capacitatea de absorbţie şi de 
refl ecţie a obiectelor, în comparaţie cu radiaţiile vizibi-
le, drept care se foloseşte pentru desluşirea revopsirilor, 
retuşurilor, lăcuirilor, a existenţei diferitelor materiale li-
ante. La execuţia ei este necesar un fi ltru special (UG1), 
care opreşte razele vizibile, lăsând să treacă doar cele UV. 
Filtrul trebuie montat după fi xarea clarităţii imaginii, şi 
trebuie modifi cată distanţarea. La fotografi ile UV se fo-
loseşte fi lm alb-negru, deoarece trebuie înregistrată o ra-
diaţie monocromă. Tot radiaţii UV se folosesc şi în cazul 
fotografi ilor luminiscente, doar că pe poze sunt înregis-
trate radiaţii generate în zona vizibilă, „luminiscenţa” 
materialelor. Fotografi a va refl ecta de regulă luminiscenţa 
învelişului, punând în evidenţă intervenţiile, corecţiile, re-
tuşurile, lăcuirile, trăsăturile de pensulă ce au atins stratul 
de sus. Luminiscenţa diferitelor straturi depinde de pig-
menţi şi de materialele liante. Răşinele, lacurile, uleiurile 
vor deveni cu trecerea timpului din ce în ce mai luminis-
cente. Conţinutul de ulei sporeşte intensitatea radiaţiilor, 
materialele sugative pot afecta culoarea. Conţinutul de 
cupru şi fi er împiedică luminiscenţa uleiului, pigmenţii cu 
acest conţinut rămân întunecaţi, alţi pigmenţi favorizează 
fenomenul de luminiscenţă, drept care pe fotografi e vor 
apărea în nuanţe deschise. La această fotografi e vom folo-
si fi lm color solar şi fi ltru UV, care să permită trecerea ra-
zelor vizibile generate. Intercalarea unui fi ltru de culoare 
galbenă deschisă (1,5X) între fi ltru şi obiectiv va facilita 
o poză mai colorată. Fotografi e infraroşie se realizează în 
condiţii de radiaţii mai mari de 700 mm. Energia fotonu-
lui infra- este redusă, cei mai mulţi pigmenţi nu o absorb, 
drept care majoritetea straturilor picturale, în condiţii de 
radiaţii infraroşii, îi permit accesul (transparenţă). Această 
metodă poate să facă vizibile detalii ori desene acoperite 
sau revopsite. Revopsirile, retuşurile, corecţiile apar con-
trastate. Pigmenţii cu conţinut de cupru absorb radiaţiile 
infraroşii, drept care ascund straturile de sub ele. Pe poză 
vor apărea întunecate. Fotografi ile infra- se fac cu came-
re infra- şi se tipăresc. Investigaţii cu fi ltru infraroşu se 
pot efectua şi cu cameră digitală în regim de funcţionare 
 night-shoot, ori cu aparat foto digital, în regim alb-negru. 
După analiza tipurilor de fotografi i enumerate putem re-
colta mostrele necesare şi se pot efectua probele micro-
scopice. La examenul stratografi c este necesară recoltarea 
unei probe ce să conţină toată, întregul profi l al straturilor 
picturale de o grosime de cel puţin 1 mm. Este importantă 
localizarea precisă a recoltării mostrelor. Cu microscop 
stereo (100x >) mostrele se vor examina înaintea include-
rii lor. Cu microscop polarizant, folosind sursa de lumină 

de sus (100x <) se poate studia compoziţia stratigrafi că. 
Pentru aceasta se vor recolta probe şlefuite de 1–2 mm 
grosime. Proba recoltată se va lipi perpendicular, cu lipici 
rapid pe o placă cu silicon, împrejur se va lipi un inel de 
plastic, şi se va turna în răşină sintetică. Urmează şlefui-
raea combinată cu spălarea mostrei, urmată de lustru. Cu 
şlefuirea umedă părţile solubile în apă ale mostrelor se 
vor dizolva. Din compararea mostrelor recoltate din ace-
laşi obiect se pot separa straturile originale, cele repictate 
şi impurităţile. Cu iluminarea radială (de jos) se pot exa-
mina obiecte transparente, de exemplu mostre sub formă 
de praf incluse, mostre şlefuite subţiri, secţiuni subţiri. 
Pot fi  determinate caracteristicile granulaţiei obiectelor, 
precum şi caracteristicile lor optice. Se poate efectua şi 
examinarea microscopică luminiscentă generată cu raze 
UV a aceloraşi mostre. În cazul secţiunilor lumina să cadă 
de sus. La fel ca în cazul fotografi erii luminiscente , şi 
în acest caz se înregistrează radiaţiile generate vizibile. 
Aceste procedee de examinare constituie baza documen-
taţiei ce se execută înaintea restaurării, ele pot fi  efectuate 
de un restaurator cu pregătire corespunzătoare şi cu mij-
loacele tehnice adecvate.

Éva Galambos
Restaurator sculptură de lemn 
Universitatea Ungară de Arte Plastice
H–1165 Budapest, Csinszka u. 92.

Petronella KOVÁCS
Dare de seamă privind activitatea din Transilvania 
a studenţilor restauratori de la specialitatea mobilă-
lemn a Universităţii Ungare de Arte Plastice

În cadrul Institutului de Formare a Restauratorilor din 
cadrul Universităţii Ungare de Arte Plastice se desfăşoa-
ră pregătirea specializată a resturatorilor în următoarele 
domenii: lemn şi mobilă, hârtie-piele, sticlă, textile-piele. 
Durata de studiu este de cinci ani, în primii trei ani ma-
teria parcursă este aceeaşi pentru toate specialităţile: pe 
lângă disciplinele teoretice studenţii trebuie să cunoască 
tehnicile de confecţionare şi procedeele de conservare ale 
obiectelor din materiale anorganice. Începând din anul IV 
studiile vor fi  continuate la specializarea pentru care au 
optat. Din păcate timpul de studiu este şi acuma – după 30 
de ani de la înfi inţarea institutului – parţial, de 40-80 de 
ore lunar, în turnuri de una sau două săptămâni. Pe lângă 
pregătirea teoretică, un accent deosebit cade pe instruc-
ţia practică. După parcurgerea celor cinci ani de studiu 
studenţii , în cadrul examenului de licenţă, vor restaura 
obiecte din categoria aleasă. Poate fi  vorba de un singur 
obiect, sau de mai multe, iar procesul de lucru propriu-zis 
trebuie să fi e precedat de studiul istoriei epocii vizate şi 
a tehnicilor de confecţionare, a materialelor componente; 
şi trebuie să se desfăşoare pe baza unui plan de restaurare 
bine aprofundat. Această modalitate de examinare dife-
ră de cele aplicate la majoritatea institutelor de resort din 
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străinătate, unde examenul de licenţă constă doar în în-
tocmirea planului de restaurare al unui obiect sau al unui 
complex de obiecte, pe baza unor studii pregătitoare, şi 
examinarea materialelor componente. Începând din 2003, 
1 sau 2 studenţi de la secţia de restaurare pot petrece un 
semestru la universităţi din străinătate. Schimbul de stu-
denţi funcţionează în ambele direcţii: mai mulţi studenţi 
de la universităţile partenere în cadrul programului Eras-
mus şi-au efectuat practica, ori şi-au elaborat lucrarea de 
licenţă în cadrul secţiei noastre, ori în instituţiile de reşe-
dinţă, dar sub îndrumarea profesorilor noştri. Universită-
ţile din străinătate organizează multe excursii de studiu în 
alte ţări, iar studenţii lor au posibilitatea de a participa la 
proiecte de restaurare internaţionale. Cheltuielile acestora 
sunt acoperite în parte din sursele proprii ale instituţiei 
şi din proiecte fi nanţate din surse extrainstituţionale, iar 
studenţii îşi suportă cheltuielile personale. Studenţii ma-
ghiari, din cauza diferenţelor de venit şi a preţurilor de 
consum, nu îşi pot permite acest lucru, iar universitatea 
noastră nu dispune de fonduri pentru acoperirea acestor 
cheltuieli. Studenţii instituţiei noastre, în cadrul orelor de 
istoria artei şi a celor de specialitate, pe lângă cursurile 
însoţite de proiecţii, benefi ciază şi de posibilitatea lărgi-
rii cunoştinţelor, studiind obiectele din sălile de expoziţii 
şi din depozitele celor mai importante muzee din Unga-
ria. În 1995 a fost formulată pentru prima dată pretenţia 
– din partea studenţilor de la specialitatea de mobilă-lemn 
– de a studia şi obiecte de artă şi monumente de pe teri-
toriul Ungariei istorice, în primul rând din Transilvania. 
Această pretenţie convergea şi cu intenţiile profesorilor, 
la care s-a adăugat ideea ca aceste călătorii de studiu să 
fi e combinate cu lucrări practice de restaurare, efectuate 
în diferite muzee şi în colecţii ecleziastice. În 1995, în 
cadrul Muzeului Secuiesc al Ciucului au fost conservate 
astfel 8 statui de lemn medievale şi din epoca barocului, 
respectiv 3 lăzi vopsite de provenienţă populară: în 1997, 
la Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc au fost re-
staurate 7 lăzi de breaslă; în 1998 şi în 2000, în cadrul 
acelei instituţii au fost restaurate 20 de piese de mobilier 
pictat. Acestea din urmă pot fi  văzute în cadrul expoziţi-
ei permanente “Florile Secuimii”. În 2000, în cadrul unei 
practici facultative, studenţii noştri au participat la lucră-
rile de conservare ale altarelor din bisericile de la Roadeş 
şi Fişer, care au fost furate în 1998, apoi recuperate. În 
2001, la Sovata au fost conservate 5 sculpturi, din colec-
ţiile unor instituţii ecleziastice; în 2003, la Muzeul Haáz 
 Rezső au fost restaurate 5 lăzi de breaslă. În Transilvania 
s-a reuşit şi lărgirea spectrului colaborării internaţionale, 
prin proiectul “Restaurarea mobilierului pictat săsesc”, fi -
nanţat de programul Erasmus. Cursurile teoretice au avut 
loc la Budapesta, urmate de o călătorie de studii în Tran-
silvania, urmată de o practică de două săptămâni la Muze-
ul Astra din Sibiu, participanţii fi ind studenţi de la U.A.P. 
Budapesta, E.V.T.E.K. Vantaa, H.A.W.K. Hildesheim şi 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu. În acelaşi an, la Sighi-
şoara, 15 studenţi din Hildesheim, împreună cu 5 colegi 
de-ai lor de la Budapesta au lucrat la conservarea lăzilor 

pictate, păstrate în podul bisericii de la Brădeni. Lucrările 
practice şi excursiile de studiu aferente din Transilvania 
sunt acţiuni foarte populare în rândurile studenţilor noş-
tri. Lucrările practice organizate în cadru internaţional au 
contribuit la lărgirea orizontului de cunoaştere al studen-
ţilor, la cultivarea capacităţii lor de conlucrare şi la apro-
fundarea cunoştinţelor de limbă engleză. 

Autoarea studiului conduce de 10 ani aceste lucrări 
practice organizate în Transilvania. Între timp în România 
a demarat pregătirea restauratorilor de obiecte de artă la 
nivel universitar. Deşi această activitate didactică nu este 
în întregime acreditată, au păşit pe calea vieţii şi cei dintâi 
absolvenţi. Lărgirea posibilităţilor de călătorie, a cercului 
materialelor de specialitate accesibile prin Internet, 
prezintă o facilitate nu doar pentru studenţi, ci şi pentru 
restauratori. Aceste circumstanţe vor determina schimbări 
şi în privinţa utilităţii lucrărilor practice de restaurare 
organizate în Transilvania ale studenţilor noştri, demarate 
ca nişte acţiuni de ajutorare, dar care tind să devină 
veritabile proiecte de colaborare.

Petronella Kovács
Restaurator de lemn şi mobilă 
Conducător al secţiei de restaurare obiecte 
Universitatea Ungară de Arte Plastice
Şef al secţiei de formare a restauratorilor
Muzeul Naţional al Ungariei
1450 Budapest 9. Pf. 124.

Éva BENEDEK – Erzsébet MUCKENHAUPT
Conservarea şi identifi carea incunabulelor de la 
Şumuleu-Ciuc

Biblioteca mănăstirii de la Şumuleu-Ciuc este singura 
bibliotecă ecleziastică catolică ce a supravieţuit reformei 
religioase. Aici s-au păstrat şi mai multe volume ce au 
aparţinut prealabil unor biblioteci desfi inţate din Ungaria 
şi Transilvania, precum şi altale, aparţinând unor perso-
nalităţi bisericeşti. În 1961, după desfi inţarea ordinului 
franciscan (1951), această bibliotecă a fost srtrămutată în 
clădirea Muzeului din Miercurea Ciuc, iar din 1970 este 
păstrată în clădirea medievală a Muzeului Secuiesc al Ciu-
cilui. Încă în ani ’50 cercetătorii şi-au dat seama că lipsesc 
mare parte din incunabulele colecţiei. Acest tezaur de car-
te, considerat pierdut, a fost descoperit în 1980 şi 1985, 
sub statuia Fecioarei Maria din biserica mănăstirii, unde 
franciscanii l-au ascuns între 1944 şi 1948. Printre cărţi-
le descoperite în 1980, păstrate într-o stare bună, nu s-au 
afl at incunabule, în schimb cele 123 de cărţi vechi, scoase 
din zidul refectoriului în 1985, au suferit serioase afecţi-
uni de natură biologică şi chimică. În acea vreme muzeul 
nu dispunea de restaurator specializat, drept care aceste 
cărţi au fost restaurate la Bucureşti, 30 fi ind declarate ire-
cuperabile. Materialul restaurat şi nerestaurat a revenit în 
muzeu. Până în 1999 Erzsébet Muckenhaupt a identifi cat 
84 de incunabule, zece cărţi de secol XVI, opt cărţi de se-
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col XVII, precum şi nouă manuscrise. Între timp în cadrul 
muzeului şi-a început activitatea atelierul de restaurare a 
hârtiei. Restauratorul cu studii superioare, specializat în 
domeniul hârtiei şi al pielii, cu ocazia unor controale re-
petate, a descoperit fragmente de mucegai activ pe cărţile 
dezinfectate în prealabil. Drept care a început să se ocu-
pe intens de cele 30 de cărţi declarate mai devreme ca 
„irecuperabile”. Celălalt obiectiv al muncii de conservare 
era culegerea de informaţii cu privire la incunabulele din 
colecţia bibliotecii franciscanilor de la Şumuleu-Ciuc, în 
vederea publicării unei monografi i. Cărţile erau mucegă-
ite, murdare, cu părţi lipsă, parţial dezintegrate, paginile 
lipite între ele, învelişul de piele al legăturilor s-a întărit, 
s-a contractat, ornamentaţia sa aproape că nu se desluşea 
de loc. Din mostrele de mucegai, în laborator, s-a cultivat 
Penicillium spp. şi Torulopsis spp; pH-ul mediu al hârtiei 
era de 7,49. Pielea legăturilor, examinată la microscop, 
s-a dovedit a fi  de viţel şi de bovină. pH-ul mostrelor de 
piele: 5; testul de ardere indica tăbăcire cu ajutorul unor 
substanţe de origine vegetală. Cărţile au fost împărţite în 
trei grupe: 1. corpuri de carte ce prezintă lipsuri, dar pot 
fi  paginate. 2. corpuri de carte de stare medie, care pot fi  
deschise în mai multe locuri. 3. incunabule cu pagini lipi-
te şi închegate, imposibil de deschis. Cărţile au fost dez-
infectate una câte una, în saci de plastic, administrându-se 
paraformaldehid purum ca fungicid, iar pentru coperţile 
cu întăritură de lemn Basileum, o substanţă fungicidă şi 
insecticidă. Pentru deschiderea paginilor lipite şi coagula-
te  s-a  procedat în două feluri: 1. despărţirea mecanică 2. 
deschiderea după o aburire prealabilă sub o folie de poli-
etilen.  În a doua fază a operaţiunii de dezinfecţie, cărţile 
au fost injectate cu o soluţie de 2% de Preventol dizolvat 
în alcool etilic, iar între paginile dezlipite s-au aşezat fi ltre 
de hârtie îmbibate cu o soluţie de 2% de timol dizolvat 
în alcool etilic. Curăţirea umedă s-a aplicat doar în cazul 
incunabulelor dezmembrate pe pagini. Înaintea acestei 
operaţiuni paginile au fost întărite cu soluţie de Klucel 
M dizolvat în alcool etilic, iniţialele colorate au fost fi -
xate cu soluţie de 5% de Regnal în alcool etilic.La apa 
folosită pentru curăţire s-au adăugat sulfaţi ai alcoolilor 
superiori. Hârtia a devenit vizibil mai curată, dar decolo-
rările de origine micogenă persistau. A urmat tratamentul 
cu Glutofi x în concentraţie de 2%, întărirea s-a făcut cu 
hârtie japoneză , prin învelirea parţială, sau după caz to-
tală a paginii. Legăturile de piele s-au fi xat mecanic, apoi 
cu likker (soluţie pentru înmuiat pielea). Pieile întărite, ce 
şi-au pierdut umiditatea structurală au fost înmuiate: au 
fost plasate între două folii de vetex, peste care s-a aşezat 
hârtie sugativă îmbibată cu amestec 1–1 de Glutofi x 600 
şi likker, apoi folie de plastic. Legăturile s-au învelit cu o 
pastă protectoare. Deformările tablelor de lemn nu au fost 
îndreptate, din cauza stării deteriorate a materialului. Bu-
căţile rupte au fost lipite cu Planatol BB Superior. Frecă-
turile metalice au fost curăţite cu soluţie de Selecton B2, 
apoi prin metoda Krefting. După conservare fi ecare carte 
a fost aşezată într-o cutie specială. În aceste cutii cărţile, 
tablele lemnoase şi frecăturile metalice s-au aşezat împa-

chetate în hârtie sugativă şi – după caz – în plicuri mari. 
Deoarece închegarea paginilor a continuat şi după conser-
vare, cercetarea cărţilor s-a făcut într-un mod mai puţin 
obişnuit. După stabilirea conţinutului cărţilor, titlurile au 
fost corelate cu inventarele din secolele 19-20, păstrate 
la Şumuleu, apoi cu ajutorul unor copii de bună calitate, 
fragmentele au fost confruntate cu exemplarele păstrate în 
biblioteci din ţară (Batthyaneum, Alba Iulia) şi străinătate 
(Biblioteca Naţională Széchenyi, Biblioteca Universita-
ră, Biblioteca Academiei, Colecţia Ráday, – Budapesta). 
În cursul acestei munci amănunţite au fost identifi cate în 
total 26 incunabule în 23 de volume.  Un volum cuprin-
de o ediţie de limbă maghiară din secolul al 17-lea, anu-
me Biblia catolică a lui Káldi György, editată la Viena în 
1626. Incunabulele identifi cate recent provin din cele mai 
renumite tipografi i ale vremii: Augsburg, Basel, Bologna, 
Brescia, Hagenau, Nürnberg, Pavia, Strassburg, Veneţia. 

Éva Benedek
Restaurator de hârtie şi piele
Muzeul Secuiesc

Erzsébet Muckenhaupt
Istoric de carte
Muzeul Secuiesc
530110 Mierurea Ciuc, str. Cetăţii nr. 2.

Katalin OROSZ
Elaborarea programului de protecţie a fondurilor 
Arhivelor Naţionale ale Ungariei, pe baza cercetărilor 
referitoare la starea acestora

Arhivele Naţionale ale Ungariei sunt considerate ca un fel 
de “memorie a naţiunii”, aici fi ind păstrate cele mai im-
portante izvoare menite să documenteze istoria milenară 
a Ungariei. Instituţia păstreză în trei clădiri 70 000 metri 
liniari de material arhivistic – documente pe pergamen, 
hărţi manuscrise şi tipărite, planuri de edifi cii, documen-
te pe hârtie, diferite documente fotografi ce, benzi sonore, 
microfi lme, surse de date electronice, precum şi cutiile 
originale de păstrare a acestor izvoare, confecţionate din 
hârtie, metal şi lemn. Activitatea de restaurare-conservare 
a început aici în 1949. Activitatea de conservare preven-
tivă a început după 1970. La început aceasta s-a mărginit 
la monitorizarea datelor climatice şi la menajarea depo-
zitelor de praf. Activtatea preventivă, în sensul actual al 
expresiei, a debutat doar după 1980. Schimbările au in-
tervenit la iniţiativa serviciului de protecţie şi conservare 
a fondului arhivistic, care la data respectivă avea deja 21 
de angajaţi, dar în această fază ele nu corespundeau ne-
cesităţilor reale şi nu se extindeau asupra întregii arhive. 
Propunerile specialiştilor în probleme de conservare nu 
convergeau întotdeauna cu părerile arhiviştilor. În planul 
de activitate al serviciului de resort a fost inclusă în 1993 
crearea unei suprafeţe complexe de protecţie a fondului 
arhivistic, proiect ce se baza pe anchete efectuate în toate 
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spaţiile de depozitare. Aceste anchete au confi rmat starea 
necorespunzătoare a depozitelor, din punctul de vedere al 
condiţiilor climatice, tehnice şi igienice. Au ieşit la iveală 
probleme şi în privinţa regulilor de utilizare a documente-
lor, a cercetării acestora, precum şi faptul că cunoştinţele 
lucrătorilor din instituţie, privind problemele de protecţie 
a fondului nu sunt îndestulătoare. Ancheta nu a vizat sta-
rea documentelor, doar condiţiile de păstrare, dar utilitatea 
ei este şi aşa incontestabilă. În urma ei s-a trecut la împa-
chetarea documentelor – păstrate pînă atunci legate în fas-
cicule – în cutii de carton confecţionate din hârtie neacidă. 
A fost modifi cat şi regulamentul de împrumut, s-a sistat 
transportul prin poştă al documentelor. În 1999 a fost pro-
curat de la Arhivele Naţionale ale Olandei documentul 
Universal Procedure for Archive Assesment UPAA, care 
a generat o adevărată cotitură în activitatea de conservare 
din cadrul Arhivelor Naţionale ale Ungariei. Între 2000 şi 
2003 ancheta de rigoare a fost efectuată în toate cele trei 
clădiri şi rezultatele au fost sintetizate. Aceasta a constat 
în examinarea şi înregistrarea pe fi şe a stării a cca. 300 de 
mostre reprezentative de documente, selectate prin meto-
da statistică. Concluziile privind starea colecţiei şi tipuri-
le de degradare specifi ce au fost formulate după analiza 
rezultatelor pe calculator. Procedeul culegerii de mostre 
a constat în caracterizarea colecţiei în cauză, măsurarea 
ei în metri liniari, determinarea numărului de mostre şi 
a itinerarului culegerii acestora şi, în sfârşit, desemnarea 
mostrelor şi însemnarea cotelor acestora. Pentru examina-
rea stării mostrelor au fost folosite două tipuri de fi şe. Pe 
una este consemnată starea generală a documentului, pe 
cealalaltă datele referitoare la aciditatea acestuia. Pe antet 
au fost consemnate informaţiile generale, apoi răsfoindu-
se dosarul sau volumul în cauză, s-au consemnat tipurile 
de leziuni (mecanice, chimice, biologice, etc.) şi măsura 
acestora (medii, puternice). Gradul de aciditate şi pH-ul 
hârtiei s-a cotrolat cu stilou de ligin. La stabilirea gradului 
de vătămare trebuie consemnat şi efectul acesteia asupra 
utilizării în viitor al documentului în munca de cercetare: 
anume dacă nu se vor pierde informaţii în urma utiliză-
rii. Softul folosit clasifi ca documentele în patru categorii: 
0 – De stare foarte bună, cercetabil. 1 – Uşor degradat, 
dar cercetabil, cercetarea însă îi poate afecta starea. 2 
– Degradat, cercetarea îi poate leza existenţa. 3 – Stare 
de degradare avansată, cercetarea va cauza în mod sigur 
pierderea unor informaţii. Metoda este adecvată numai 
pentru culegerea de informaţii referitoare la izvoare arhi-
vistice. Ancheta a adus rezultate surprinzătoare şi pentru 
conducerea instituţiei. 39% din materialul examinat a fost 
plasat în categoria a 3-a de degradare. Lăsând la o parte 
materialul premergător secolului al 19-lea, cu un grad scă-
zut de aciditate, 65% din mostre s-au dovedit a fi  acide. 
Un grad sporit de aciditate s-a constatat la 6% din mate-
rialul examinat, aceste documente, din cauza fragilităţii 
lor, nu se pot expune procesului de cercetare, trebuiesc 
copiate urgent. În urma anchetei a demarat examinarea 
stării tehnice a depozitelor şi monitorizarea permanen-
tă a condiţiilor climatice. În unele depozite au fost îm-

bunătăţite condiţiile climatice, au fost montate instalaţii 
protectoare împotriva efectelor termice şi a luminii. S-a 
început curăţirea şi menajarea materialului documentar, 
a pereţilor, a rafturilor de praf, spălarea şi dezinfectarea 
rafturilor. În 2004 a fost defi nitivat programul de protecţie 
şi conservare. Material original se împrumută doar pentru 
expoziţii. A fost demarat programul de digitalizare, care 
va permite retragerea documentelor originale din munca 
de cercetare. A fost regularizat programul de încălzire, şi 
controlul climei se face în mai multe depozite cu datalo-
gere. În depozitele unde se păstrează material fotografi c 
şi documente de aciditate sporită, au fost instalate fi ltre 
de aer chimice. Pe site-ul instituţiei a apărut şi activitatea 
de protecţie şi conservare, s-a început instruirea, pregă-
tirea angajaţilor în acest domeniu. Pentru monitorizarea 
corespunzătoare a stării materialuilui documentar ancheta 
UPAA trebuie repetată după 5–8 ani.

Katalin Orosz
Restaurator
Archiva Naţională a Ungariei
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4.

Judit B. PERJÉS
Obiecte de cojocărie populară în colecţiile muzeelor 
din Secuime 

Meşteşugul cojocăriei poate fi  defi nit ca meşteşug inte-
gral, deoarece toate fazele de lucru, de la prepararea ma-
teriei prime şi până la produsul fi nit, pot fi  efectuate de 
un singur meşteşugar. Cojocarii au început să înfi inţeze 
breslele lor încă din secolul al 14-lea. Ei lucrau deopotrivă 
pentru orăşeni şi ţărani, pentru săraci şi înstăriţi. În dece-
niul al patrulea al secolului 19 în Transilvania lucrau încă 
1850 de cojocari, însă numărul lor a scăzut drastic până la 
sfărşitul secolului , iar la începutul veacului următor abia 
mai găsim cojocari în Ardeal. Într-o formă primitivă oie-
rii şi oamenii satelor au încercat din timpuri străvechi să 
meşteşugească pentru uz propriu haine din blană de oaie. 
Priceperea lor în acest domeniu diferea de la caz la caz, 
dar materialele auxiliare folosite erau în linii mari ace-
leaşi. Blana oii era jupuită după tăiere, dată cu sare sau cu 
amestec de sare şi mălai. Se lăsa astfel timp de o zi, după 
care pieile erau puse la uscare, într-un loc aerisit. Urmea-
ză argăseala, când pieile se aşezau timp de cinci-şase zile 
în butoaie de lemn, într-un lichid numit argăseală. Acesta 
se compune din sare de bucătărie, piatră acră, tărâţe, făină 
de orz- sau mălai, fi ertură de şrot, lapte acru şi lactoser, 
care să ajute la plămădit. Argăseala zeroasă este conside-
rată mai veche, şrotul e folosit mai de curând. Piatră acră 
foloseau doar cojocarii profesionişti. Pielea argăsită în li-
chid zeros nu se spală, cea tratată cu tărâţe ori mălai trebu-
ie spălată, până se curăţă. Uscarea se făcea la umbră, după 
care pieile erau întinse. La albire pielea e întinsă pe lemn, 
se lucrează cu un cuţit special, în timp ce se presare pe 
suprafaţa pielii, pentru degresare, praf de var. Cu această 
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ocazie sunt îndepărtate şi eventualele bucăţi de carne ră-
mase. Astfel se proceda şi cu pieile ce urmau a fi  vopsite. 
Fazele de lucru şi denumirile diferitelor articole de îmbră-
căminte difereau de la regiune la regiune, dar principalele 
etape erau aceleaşi: se lua măsura, urma croitul, montarea, 
cusutul, fi xarea, brodatul, confecţionarea părţii blănoase, 
a buzunarelor, a nasturilor. Croitul se făcea de regulă cu 
ajutorul unui şablon din carton. Cusătura se acoperea, 
după caz, cu o dungă de piele brodată. Partea de jos a 
îmbrăcămintei, deschiderile braţelor şi a gâtului se căp-
tuşeau cu piele de aceeaşi culoare ori colorată. Vopsitul: 
culoarea roşie spre violet se obţinea din kosenill, cea maro 
din gogoaşă de ristic. În secolele 19-20 se mai lucra şi cu 
baiţ de nucă ori vopsea de anilin. Cele mai vechi decoraţii 
ale hainelor de piele de origine populară erau de culoare 
albă, pe fond alb. Această decoraţie, de forma lianelor s-a 
păstrat cel mai mult în Transilvania, unde o întâlnim şi în 
anii ’30 ai secoului al 20-lea. Îndrăgite erau şi motivele 
din bandă subţire colorată de piele (“szirony”). Mai târziu 
vor apărea şi se vor extinde ciuciurii, fl uturaşii, precum şi 
motive fl orale din ce în ce mai colorate. Brodarea se făcea 
cu fi r de mătase, locul căruia îl va lua în secolele 19-20 cel 
de lână şi de bumbac. Unde au dispărut aceste veşminte? 
Am presupune că muzeele din Secuime deţin colecţii de 
resort bogate. În realitate în Muzeul Tarisznyás Márton 
din Gheorgheni nu găsim nici un asemenea obiect, în Mu-
zeul  Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc există doar patru, 
în Muzeul Molnár István din Cristuru Secuiesc există 11, 
iar la Miercure Ciuc, în Muzeul Secuiesc al Ciucului sunt 
30. Ar fi  bine ca obiectele vechi, afl ate încă la persoane 
particulare să ajungă în muzee, şi nu în mâinile interme-
diarilor care profi tă copios de pe urma bonomiei unor oa-
meni în vârstă. În muzee însă trebuie asigurată păstrarea 
lor adecvată, blănurile fi ind cele mai vulnerabile piese 
ale colecţiilor de etnografi e. Blana, mai ales cea murda-
ră, unsuroasă, prezintă o atracţie deosebită pentru insecte. 
Larvele lor vor găuri pielea, fi rele de păr ale blănii vor fi  
rase din rădăcină, astfel ca la atingere să cadă în smocuri. 
Nu este cruţat nici fi rul de lână folosit la brodat. Leziunile 
mecanice (deteriorarea cusăturilor, rupturi, lipsuri ale ma-
terialului) şi impurităţile (praf, depunerile unsuroase, pete 
alimentare, scurgeri de vopsele) pot proveni din timpul 
uzului practic, dar pot fi  cauzate şi de depozitarea impro-
prie. Acizii puternici, folosiţi în secolul al 20-lea la pre-
lucrare, pot fi  cauza dezintegrării hidrolitice a pielii. Sub 
efectul umidităţii persistente din aer materia de argăseală 
se dizolvă, pielea se întăreşte, devine rigidă, se decoloreză, 
oferind condiţii bune pentru apariţia şi înmulţirea micro-
organismelor, care vor deteriora şi decolora în continuare 
obiectul de piele. Prin conservare preventivă – monito-
rizarea stării colecţiei, depozitarea corespunzătoare, de-
parazitarea mediului de păstrare – deteriorarea blănurilor 
poate fi  redusă la minim. Autoarea prezentei comunicări 
şi colaboratorii ei au întocmit o fi şă tipizată, cu ajutorul 
căreia să se monitorizeze fi ecare obiect afl at în colecţiile 
din Transilvania, respectiv cele aparţinând ceangăilor din 
zona Ghimeşului şi din Moldova, starea acestora, tehnici-

le de confecţionare, să se prescrie modalităţile adecvate 
de intervenţie. Studiul face cunoscute unele procedee de 
dezinfecţie, accentuează importanţa îndepărtării prafului 
cu multă circumspecţie, se preocupă de metoda curăţirii 
prin aplicarea unei comprese cu solvenţi, şi recomandă, în 
baza principiului intervenţiei minime, ca operaţiunile de 
reconstrucţie şi complectare a deoraţiilor să se efectueze 
nu pe obiect, ci pe fotografi a acestuia.

Judit B. Perjés
Restaurator
H – 1076 Budapest, Thököly út 10.

Éva MESTER
Repartiţie geometrică, efecte optice accentuate, 
colorit reţinut. Probleme privind restaurarea 
ornamentaţiei geamurilor art deco.
Restaurarea geamurilor clădirii Academiei
de Muzică Ferenc Liszt.

Edifi ciul Academiei de Muzică din Budapesta, construit 
pe baza planurilor arhitecţilor Flóris Korb şi Kálmán  Girgl 
între 1903 şi 1907, este un simbol al vieţii muzicale ma-
ghiare, centru de instruire şi loc preferat pentru concerte. 
Ornamentaţia clădirii se datorează colaborării dintre dife-
ritele grupări de artişti şi decoratori ai vremii. Ornamen-
taţia de sticlă i se datoreză lui Miksa Róth şi atelierului 
său, de la proiectare şi până la faza de execuţie. Turnura 
secolelor XIX–XX a adus schimbări atât în privinţa ma-
terialelor utilizate, cât şi a coloritului. Nu se mai practica, 
respectiv se practica la scară redusă pictarea suprafeţei 
sticlei, accentul căzând pe efectele optice şi pe confi gu-
raţia grafi că a şinelor de plumb. Marea parte a sticlăriei 
geamurilor şi uşilor Aacademiei de Muzică a fost confec-
ţionată cu tehnica şinelor de plumb, o parte mai mică cu 
tehnica corodării acide. Compoziţia în manieră de plasă, 
care vine în vădită contradicţie cu tehnica implanturilor 
de plumb, face ca aceste suprafeţe de sticlă să fi e deosebit 
de vulnerabile. Aceste geamuri cu implant de plumb sunt 
vizibile în cele mai reprezentative părţi ale clădirii Aca-
demiei de Muzică: în holul de la parter şi pe coridoarele 
de lângă Sala mare, în holul de la etaj, în casa scărilor, 
pe pereţii laterali ai Sălii mari şi Sălii mici. Lucrările de 
restaurare din 2001–2002 nu au vizat sticlăria sălilor şi 
parţial nici geamurile din casa scărilor. Geamurile şi uşile, 
de-a lungul a o sută de ani, au suferit multiple reparaţii, 
prin metode industriale. Pe suprafaţa geamurilor, pe lân-
gă elementele sparte şi lipsă, sunt oarecum jenante – din 
punct de vedere estetic – suplinirile neavenite, de nuanţă 
colorică şi textură ce se abate de la original, refacerile im-
planturilor de plumb, care au schimbat structura garfi că a 
compoziţiei iniţiale, deformările de suprafaţă, precum şi 
mâzgălelile cauzate cu ocazia zugrăvirii chenarelor. Cu 
ocazia proiectării accentul s-a pus pe efectul vizual, în 
detrimentul rezistenţei statice, cea ce a dus la deformări 
cauzate de greutatea sticlei şi a şinelor, drept care aripile 
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unor ferestre practic nu se pot închide. Degradarea chena-
relor, coroziunea şinelor de plumb, îmbătrânirea materia-
lului garniturii a dus la deformarea suprafeţelor decorate 
cu sticlă. 

Munca de tâmplărie s-a axat mai întâi de toate asupra 
reparării chenarelor degradate. Restaurarea sticlăriei pro-
priu-zise s-a efectuat în atelierul amenajat temporar, chiar 
la faţa locului. Pentru îndepărtarea suplinirilor ulterioare 
neavenite ale elementelor de sticlă, a fost necesară tăierea 
şinelor de plumb cu un aparat electric. Pentru suplinirea 
elementelor colorate în verde deschis şi galben deschis s-a 
folosit sticlă laminată de fabricaţie austriacă. Procurarea 
elemntelor incolore a fost mai difi cilă, s-a optat până la 
urmă penrtu aşa numita „sticlă grădinărească” nr. 28, fa-
bricată la Sajószentpéter. Nuanţa ei colorică, decoraţia sa 
corespundeau cu cele ale originalului, grosimea diferea cu 
o jumătate de milimetru, ce s-a dovedit a fi  o circumstanţă 
benefi că datorită formelor alungite. Reparaţiile ulterioare 
au afectat şi uşile coridoarelor de lângă Sala mare, ornate 
cu sticlă de culoare maro, roz şi verde, compartimentate 
în trei părţi, reprezentând fi gura stilizată a unui instrument 
muzical antic: lira. În cursul restaurării, pe baza desenului 
original, a fost refăcută confi guraţia iniţială. Unde a fost 
posibil, au fost remontate şinele de plumb iniţiale. Şinele 
noi au fost patinate în cenuşiu de nuanţă medie (prin admi-
nistrarea unei soluţii apoase de 20% de acid clorhidric, cu 
adaos de 5% sulfat de cupru). Elementele de sticlă, tăiate 

în forme corespunzătoare cu ajutorul unui şablon şi şlefui-
te, au fost fi xate cu ajutorul unui aluat moale, compus din 
ulei de in, praf fi n de cretă de munte, material sugativ, praf 
de vopsit de culoare neagră, pe ambele părţi. Apoi au fost 
remodelate şinele de plumb, respectiv sudate acolo unde 
s-a procedat la tăierea lor. Pentru refacerea elementelor 
tridimensionale de forma scoicilor, din sticlă de cristal, 
s-a folosit ca bază sticlă plată tăiată în formă de cerc, pe 
care s-a turnat forma dorită din răşină sintetică bicompu-
să (Araldit 2020). Efectul optic al acestor elemente este 
identic cu cel al originalelor. Îndepărtarea impurităţilor 
din adânciturile ambelor feţe ale suprfeţelor de sticlă s-a 
efectuat pe cale mecanică, cu o soluţie apoasă de sulfaţi 
ai alcoolilor superiori de 5%, spălate apoi în mod repetat 
cu apă curată. Pentru îndepărtarea scurgerilor de vopsea 
s-a folosit Abbeizer şi Szuper Kromfag, pentru curăţirea 
suprafeţei şinelor de plumb cretă de munte. Geamurile re-
staurate, datorită efectului estetic, dar şi prin punerea în 
evidenţă a simbolisticii lor (izvorul, ca izvor al muzicii; 
lira, simbol străvechi al muzicii) contribuie din nou la re-
facerea acelei unităţi materiale şi spirituale, care a fost şi 
intenţia creatorilor Academiei de Muzică Ferenc Liszt.

Éva Mester.
Artist sinclair
Specialist în protecţia monumentelor
H – 1082 Budapest, Nap u. 37.




