Salvarea bunurilor culturale
ale diecezei romano-catolice Satu Mare
Éva Puskás

În 2004 dieceza romano-catolică a sărbătorit 200 de ani
de existenţă, însă creştinismul se datează cu mulţi ani în
urmă pe aceste meleaguri . În timpul regelui Sfântul Ştefan judeţul Satu Mare aparţinea de Episcopia Transilvania, înfiinţată în 1009, iar în Evul Mediu teritoriul era sub
tutela Episcopiei de Eger şi Transilvania. Dieceza Satu
Mare a fost separată de Episcopia Eger în anul 1804.
În jurul anilor 1540 se răspândesc ideile reformei religioase şi vor câştiga teren şi în judeţul Satu Mare, dar Sinodul de Trident aduce reînvierea Bisericii catolice şi prin
politica împăratului Austriei, credinţa catolică va prinde
din nou putere.
La începutul anilor 1600 în oraşele Carei, Satu Mare,
Baia Mare, Baia Sprie se stabilesc mai mulţi iezuiţi.
Alături de ei apar şi călugări minoriţi în Baia Mare în
anul 1687, franciscani în Căpleni în anul 1719 şi piarişti
în Carei. În secolul al 18-lea populaţia acestor meleaguri
scade datorită invaziilor turceşti si tătare, a războiului de
independenţă condus de Rákóczi si epidemiei de ciumă.
În urma acestor evenimente cu acordul curţii imperiale,
contele Károlyi Sándor aduce colonişti şvabi catolici.
În urma colonizării, numărul parohiilor şi a enoriaşilor
creşte, ceea ce va conduce la ideea separării unei noi dieceze. Mai multe acte au insistat asupra înfiinţării noii episcopii încă din timpul Mariei Teresa si Iosif al II-lea, iar
în 1804 împăratul Habsburg si rege apostolic Francisc al
II-lea separă dieceza de Eger. Eger devine arhiepiscopie,
iar oraşele Satu Mare si Kosice devin resedinţele noilor
dieceze. Dieceza de Satu Mare în această perioadă cuprindea teritoriile celor 5 judeţe: Satu Mare, Maramureş, Ung,
Ugocea, Bereg. La 9 august 1804 Papa Pius al VII-lea va
consfinţi fondarea prin Bula papală de recunoaştere.
Primul episcop sătmărean este baronul Fischer István,
care în 1807, după moartea lui Fuchs Ferenc este numit arhiepiscop de Eger. În prezent dieceza este condusă de către
PS Schönberger Jenő. Sfinţirea sa a avut loc în Catedrala
Romano Catolică Satu Mare la data de 21 iunie 2003.
În zilele noastre dieceza include judeţele Satu Mare si
Maramureş, având 48 de parohii cu un număr aproximativ
de 100.000 de enoriaşi (foto 1).
În continuare vă prezentăm activităţile desfăşurate
pentru salvarea şi protejarea valorilor, bunurilor culturale
din dieceza romano-catolică Satu Mare.
După schimbările politice din anul 1989, asemănător
altor instituţii religioase şi Biserica romano catolică din
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Satu Mare a deschis spre.marele public si a organizat expoziţii temporare cu prezentarea bunurilor cultural-artistice pe care le deţine. Prin acestea a atras atenţia asupra
importanţei acestor valori.
În vederea ocrotirii acestor bunuri pe care le deţinem,
trebuie să le cunoaştem, ca să le protejăm de degradare sau
distrugere, să cunoaştem proprietăţile, calităţile mediului
lor. Pentru a cunoaşte toate obiectele existente, începând
cu anul 2005 am început inventarierea lor. Am vizitat toate
bisericile, filialele, capelele, cimitirele din decanatele Satu
Mare, Ugocea, Carei, Baia Mare, Sighetul Marmaţiei. Astfel am reuşit să cunoaştem toate obiectele păstrate, clădirile
si mobilierele aferente, starea de sănătate a lor şi modul de
păstrare, protejare, măsurile de siguranţă existente. Cunoaşterea evidenţei şi a condiţiilor de păstrare ale obiectelor este
fundamentală în vederea protejării şi conservării lor. Trecerea în evidenţă a obiectelor de cult s-a făcut tipizat, rezultând astfel o evidenţă clară a stării actuale a fiecărui obiect.
Inventarierea ne-a ajutat să cunoaştem starea actuală ale
obiectelor, să prevedem intervenţiile necesare de urgenţă în
ceea ce priveşte soarta obiectelor si microclimatul. Ne-am
concentrat asupra câtorva probleme majore:
– condiţiile mediului de păstrare
– umiditate, situaţii termice şi luminozitate
– situaţia închizătorilor
– curăţenia
– siguranţa/securitatea.
S-au făcut fotografii digitale la fiecare obiect, s-au
trecut numerele de inventar, s-au întocmit fişe de obiect,
care cuprind datele principale ale obiectului şi starea lor
de conservare.
Dacă a fost cazul, obiectele inventariate au fost trecute
în lista de priorităţi a obiectelor cu probleme si am purtat
discutii căutând soluţii de urgenţă cu persoanele responsabile în cauză.
Obiectele restaurate pe parcurs au fost expuse in cadrul unor expoziţii itinerante pe teritoriul diecezei, apropiindu-i astfel pe oameni de tezaurul sacral.
Obiectele inventariate sunt de o mare varietate şi cuprind un număr mare de categorii. Pe lângă obiectele de
mobilier ale bisericilor, găsim numeroase picturi, sculpturi din lemn, statui, vase liturgice, veşminte bisericeşti
folosite cu diferite ocazii/ceremonii, textile liturgice,
piese care contribuie la trezirea iubirii Domnului şi a evlaviei.

În cursul inventarierii am găsit multe cărţi vechi şi
rare, care nu erau păstrate în condiţii tocmai idale. Acestea au fost adunate de pe întreg teritoriu al diecezei şi la
ora actuala se află adunate în trei biblioteci, şi anume în
localităţile Carei, Căpleni şi Palatul Episcopal Satu Mare.
Cărţile cu valoare muzeală, după selecţie au fost desprăfuite, curăţate, dezinfectate, după care s-au aranjat pe rafturi într-o sală amenajată ca bibliotecă (foto 2.).
Biblioteca de cărţi vechi a Palatului Episcopal Satu
Mare deţine în jur de 4500 de cărţi vechi şi rare,datând din
perioada secolelor 16–19, printre care întâlnim multe rarităţi. Aici se găseşte, de exemplu, un exemplar al Bibliei de
Vizsoly, tradusă de Karoli Gáspár, din 1590. O altă raritate este Biblia tradusă în anul 1626 de preotul catolic Káldi
György.Această Biblie este tradusă pe baza Vulgatei din
latină şi a fost tiparită cu ajutorul si sprijunul arhiepiscopului Pázmány Péter, principele Bethlen Gábor şi vistieria
de la Viena. Această lucrare este de o importanţă majoră,
fiind prima traducere maghiară tipărită a Bibliei catolice.
O altă categorie de obiecte de pe lista cu priorităţi, este
cea a textilelor liturgice şi hainelor preoţeşti, care a rezultat un material bogat. Această categorie cuprinde piese de
valoare atât din timpuri vechi, cât şi din timpuri recente.
Formarea acestor veşminte liturgice este rezultatul unui
proces îndelungat. La început se vorbeşte doar de pallium
(manta) si orarium (patrafir), apoi se menţionează alba (camaşa alba) si cingulum, folosit ca şi centură, curea peste
alba, iar manipulus, accesoriu la încheietura mânecii. Dalmatica – hainele preoţeşti erau de acelaşi model şi culoare
cu cele ale prelatului liturgist. Casula (haina de ceremonie
a prelatului), s-a format din veşmintele romanilor antici.
La început era o mantie largă, fără mâneci, în formă de
clopot ce de-a lungul anilor s-a transformat în forma unei
vioare, reîntorcându-se azi iar la forma iniţială.
Pe lângă aceste veşminte preoţeşti, colecţia include mitre, pluviale, mănuşi, pantofi, orare/potrofire,şi alte piese
folosite în cursul liturgiei (purificatorium, palla, corporale).
Inventarul textilelor liturgice provine majoritar din secolele
18–20 şi include elementele unor veşminte preoţeşti şi accesoriile acestora din brocat şi mătase,confecţionate şi create în atelierele din Austria, Ungaria, caracterizându-se prin
ornamente bogate cu broderii de mătase şi fire metalice.
Una dintre cele mai reprezentative si valoroase piese, este
o casulă brodată cu fire metalice, confectionaţă din mantia
de încoronare a împărătesei Maria Teresa (foto 3.).
Pe lângă materialul bogat cuprinzând textile si cărţi,
menţionăm categoria obiectelor din lemn Pe teriotoriul
diecezei se găsesc şi multe obiecte valoroase din lemn:
mobilier vechi, bănci, altare, amvoane, crucifixuri si statui policrome (foto 4–5). Unele sunt lucrate de meşteri populari, altele însă provin din atelierele renumite din Tirol,
Viena si Buda.
Aici trebuie să amintim cele două altare de o rară frumuseţe, aflate la Răteşti şi Vişeul de Sus, provenind din
atelierul lui Ferdinand Stufflesser (foto 6–7.).
Structura mobilierului în generel este din lemn de brad,
pe când ornamentele sunt sculptate din tei, care sunt aco-

perite cu un strat de grund peste care se aplică stratul de
culoare, sau bolusul, care vine sub stratul de foiţă metalică.
S-au constatat în mai multe cazuri urmele deteriorării
biologice, dar din fericire nu în multe locuri s-au găsit urme
de atac biologic activ. În urma deteriorării, a lipsurilor,
urme de ardere, de-a lungul timpului s-a intervenit prin reparaţii neautorizate, vopsire, adăugare, reconstrucţie. Unele sculpturi au fost revopsite de atâtea ori, încât nu se prea
pot recunoaşte, sau părţile componente vopsite s-au curăţat
până stratul de culoare,şi aurirea s-au înlăturat complet.
Următoarea categorie de obiecte este cea a vaselor
liturgice,caracterizându-se printr-o ornamentaţie bogată
şi diversificată. Vasul liturgic cu destinaţia cea mai importantă şi de originea cea mai veche, este potirul. La romani
a servit de vas de băut având trei părţi componente: talpa,
cupa propriu-zisă, si partea de legatură, nodus. În trecut
acesta era făcut din piatră, os, lemn, sticlă, însă din Evul
Mediu se foloseşte doar metalul, în cele mai multe cazuri
aliaj de cupru,dar şi argint şi aur. În mod obligatoriu, partea interioară a cupei este aurită. Cel mai vechi obiect al
acestei categorii este un vas liturgic de tip gotic, de origine presupusă de la sfârşitul secolului al 16-lea, un potir
din aliaj de cupru care provine de la Baia Mare (foto 8.).
Majoritatea vaselor de cult provin din secolele 18–20.
Materialul acestora este argint sau aliaj de cupru (în cele
mai multe cazuri aliaj de cupru galben), sunt aurite şi în
majoritatea lor se prezintă cu deteriorări fizice. Se găsesc
printre ele lucrări provenite din atelierele giuvaergiilor Joseph Kern, Anders, János Bittner, Sebastian Hann.
În cadrul acestei categorii monstranţa este obiectul cel
mai îndrăgit, împodobit şi modificat în cea mai mare măsură de stilul baroc. Ceea ce ne-o demonstrează în modul
cel mai elocvent este monstranţa executată de maestrul
originar din Levoca (Slovacia), János Szilassy,la comanda contesei Károlyi Anna şi donată în cele din urmă călugărilor franciscani în 1756 (foto 9.).
Aceasta este una dintre cele mai frumoase obiecte executate de el, pe lângă monstranţele din Eger, Győr si Kosice. Emailul pictat prezintă scene biblice şi este împodobită
cu flori din email colorat, figuri de îngeri şi pietre preţioase.
Această monstranţă este una dintre cele mai frumoase şi
valoroase obiecte ale noastre. Majoritatea obiectelor din
argint, aliaj de cupru aurit sau argintat sunt deteriorate în
urma uzurii. O mare parte a deteriorărilor provin din curăţirile repetate, necorespunzătoare, sau a reparaţiilor. Unele
părţi s-au sudat sau înlocuit, introducând astfel materiale
străine, incompatibile cu părtile originale declanşând astfel un lanţ de degradări electrochimice care în condiţiile
de microclimat necorespunzător şi mai ales în condiţii de
UR (umiditate relativă) ridicată, pot cauza în timp o distrugere definitivă.. Suprafeţele fiind zgâriate, substanţele chimice pătrund în suprafeţele cizelate (praf de curăţat, pasta
de dinţi, etc), rezultând coroziunea obiectelor.
Pe lângă piesele din metal folosite la liturghii, trebuiesc amintite clopotele bisericilor, care mulţumită închizătorilor şi plaselor montate la geamurile turnurilor bisericilor, în multe locuri se găsesc în stare excepţională,
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însă în alte locuri din cauza efectului acid al guanoului,
suprafaţa obiectelor s-a corodat (foto 10.).
În fiecare caz în parte am atras atenţia realizării unui
mediu corespunzător căutând rezolvarea problemelor ivite.
Paralel cu munca de inventariere, în anul 2006 s-a
încheiat renovarea interioară a Palatului Episcopal Satu
Mare, în urma căreia s-au mobilat şi decorat sala festivă,
sala de şedinte si conferinţe, birourile, coridoarele şi sala
de mese, precum şi apartamentul episcopal (foto 11–12.).
Cu această ocazie s-au ales peste 40 de picturi din cele
inventariate pentru decorarea interiorului Palatului episcopal. În urma depozitării necorespunzătoare, a condiţiilor vitrege de păstrare, acestea au suferit deteriorări grave.
Suprafeţele lor prezentau: rupturi, găuri, lacune, clivaje,
zgârieturi, desprinderea stratuluui de culoare. Aceste opere de artă au supravieţuit şi au fost salvate de la pieire/ distrugere totală, iar după restaurarea lor şi-au ocupat locul
cuvenit, recăpătându-şi rolul de valori estetice devenind
decoratiunea palatului.
Majoritatea lucrărilor folosite la decorarea/împodobirea palatului provin din colecţia de tablouri iniţiată de episcopul Iuliu Meszlényi în perioada 1887–1905 îmbogaţită
pe parcurs cu noi opera de artă, majoritatea provenind din
atelierele de la Viena şi Budapesta, datând din secolele
18–20. Aici se găsesc lucrări ale lui József Pesky, Mihály
Kovács, Than Mór, Sándor Ziffer, Carl von Blaas, Franz
Russ (foto 13.).
Cele prezentate mai sus sunt înfăptuirile realizate în
vederea salvării şi păstrării patrimoniului cultural religios

din cadrul diecezei romano-catolice Satu Mare Procesul
de reabilitare început atrage după sine din ce in ce mai
multe lucrări necesare, care realizate în mod serios şi corespunzător ar putea încetini, iar în unele cazuri chiar opri
deteriorarea şi distrugerea obiectelor.
Asemănarea dintre ştiinţa medicală şi munca de restaurare se dovedeşte din nou reală, amintindu-ne de procesul natural de îmbătrânire, urmele căreia se observă atât
pe om cât şi pe un tablou vechi, sau orice piesă, obiect
al patrimoniului cultural. Această idee este susţinută de
Gael de Guichan, potrivit căruia:” Muzeele sunt de fapt
spitale uriaşe, unde majoritatea pieselor tezaurului cultural sosec în pragul morţii”. Ca să evităm distrugerea nu
trebuie să pierdem din vedere că mecanismul deteriorării
electrochimice este declanşat de factori necorespunzători
fizico-chimice. De aceea este absolut necesar să avem grijă de obiectele noastre, să nu le expunem unor efecte de
şoc, schimbări de mediu, efectelor deteiorante inutile şi în
primul rând nu trebuie să uităm că este mult mai simplă
prevenirea decît reabilitarea.
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