
175

1. Introducere1 

Expoziţia cu titlul „Un Mileniu pe Cursul Superior al 
Târnavei Mari” s-a deschis pe 7 august 2009, cu ocazia 
aniversării a 550 de ani de la prima atestare documenta-
ră a oraşului Cristuru Secuiesc. Expoziţia a fost realizată 
pe aproximativ 140 m2, organizată pe opt săli, dintre care 
cinci prezintă vestigii arheologice, două sunt dedicate is-
toricului oraşului, trecerea între cele două tematici fi ind 
realizată de o sală unde au fost expuse veşmintele funera-
re provenind din cripta familie Matskási.

Expoziţia arheologică urmăreşte istoricul zonei cursu-
lui superior al Târnavei Mari de la neolitic până la pe-
rioada medievală târzie. Exponatele au ajuns în colecţie 
pe mai multe căi: din săpături de salvare, de pe şantiere 
arheologice exhaustive, ca donaţii, respectiv din Colecţia 
Gimnaziului Unitarian. 

Informarea vizitatorilor se realizează prin listele ves-
tigiilor afi şate lângă vitrine, respectiv prin panourile de-
scriptive în limbile maghiară, română şi engleză afi şate 
pe pereţi. Secţiunea prezentând istoricul oraşului a fost 
alcătuită astfel, încât să se lege organic de secţiunea ar-
heologică. Istoricul oraşului este prezentat în două săli: 
în prima sală s-a amenajat un interior de cameră burghe-
zo-nobiliară specifi că mijlocului de secol 19, în timp ce 
în cea de a doua sală s-a încercat reevocarea atelierului 
fotografului Nagy Béla care a locuit şi şi-a desfăşurat ac-
tivitatea în oraş între anii 1926 şi 1969. 

Pregătirile expoziţiei au început în anul 2008, când 
s-a compus planul tematic al expoziţiei, s-a alcătuit lis-
ta obiectelor de expus, pe urmă s-au înaintat o serie de 
proiecte de fi nanţare2 pentru a obţine fondurile necesare. 
Între timp s-a început pregătirea pentru expunere a săli-
lor care funcţionau drept depozit al materialul arheologic 
descoperit în ultimele două decenii. 

1 Mulţumim pe această cale arheologului Körösfői Zsolt, autorul acestei 
introduceri, care a condus a coordonat realizarea acestei expoziţii.

2 Finanţarea restaurării obiectelor expuse, costul materialelor şi a apa-
raturii necesare a fost asigurată de fi nanţarea nerambursabilă obţinută 
printr-un proiect de fi nanţare depus la Colegiul Profesional Muzeal al 
Fondului Naţional Cultural din Ungaria. Derularea fi nanciară a pro-
iectului a fost asumată de Organizaţia Muzeală a Consiliului Judeţean 
Bács-Kiskun din Kecskemét (Ungaria). Mulţumim ambelor instituţii 
pentru sprijinul acordat.

Ne-am propus crearea unei expoziţii moderne; având 
în vedere, însă, că atât pentru noi, cât şi pentru fi rmele 
executante acesta a fost primul angajament de această 
anvergură, înainte de conceperea expoziţiei am vizitat pe 
rând expoziţiile noi ale muzeelor din împrejurimi şi de 
mai departe, „furând” ideile pe care le consideram apli-
cabile pentru planurile noastre. Colegii ne-au relatat cu 
solicitudine problemele pe care le-au întâmpinat, defi ci-
enţele constatate ulterior, pe care noi le-am putut astfel 
evita. Desigur, am comis şi noi greşelile noastre, şi vom 
primi cu bucurie sesizarea acestora de către vizitatori, în-
trucât asta presupune că a parcurs cu mare atenţie expo-
ziţia noastră.

Considerând dimensiunile acestei expoziţii, nu am fi  
putut s-o realizăm doar din forţe proprii. Pe lângă cei pa-
tru angajaţi ai muzeului, şi anume: muzeografele Sándor-
Zsigmond Ibolya şi Luka Zsuzsanna, restauratorul Domo-
kos Levente şi arheologul Kőrösfői Zsolt, echipa a fost 
întărită şi de alţi specialişti. La pregătirea obiectelor pen-
tru expunere a contribuit o echipă de cinci restauratori din 
Ungaria: Bakayné Perjés Judit, Fáy Balázsné, Hugyeczné 
Rektorik Éva, Puskás Katalin, Váczi Karin, şi alături de ei 
doi studenţi de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 
specializarea conservare-restaurare: Szappanyos Tünde 
és Máthé Zsolt. 

Am dori să mulţumim pe această cale pentru munca 
de valoare inestimabilă depusă de către Sándor-Zsigmond 
Dénes şi Kecskés Dénes Attila, care ca meşteri buni la 
toate ne-au sprijinit în orice activitate, precum şi de către 
Patakfalvi Emőke, Radakovic Marina, Derzsi Csongor şi 
Mátyás (foto 39).

Trebuie să exprimăm mulţumiri speciale pentru meri-
tele lui Székely Attila în realizarea acestei expoziţii. Ma-
joritatea obiectelor prezentate în expoziţia de arheologie 
au fost găsite în săpăturile arheologice conduse de nenea 
Attila. Totodată, dânsul ne-a sprijinit cu sfaturi şi observa-
ţii utile în organizarea expoziţiei, atât în cursul proiectării 
acesteia, cât şi în timpul realizării propriu-zise. 

Suportul fi nanciar al expoziţiei a fost asigurat în pri-
mul rând de Consiliul Judeţului Harghita, respectiv de 
Primăria Oraşului Cristuru Secuiesc, alături de majo-
ritatea consiliilor locale ale comunelor din zonă: Săcel, 
Şimoneşti, Porumbeni-Mari, Atid şi Secuieni. Pe lângă 
aceste surse, un procent însemnat al costurilor lucrărilor 
de execuţie a fost acoperit din proiecte de fi nanţare, din 

Zece zile la expoziţia „Un Mileniu pe Cursul Superior al 
Târnavei Mari” sau restauratori din Ungaria şi România 

colaborând la realizarea expoziţiei permanente 
a Muzeului „Molnár István” din Cristuru Secuiesc
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fondurile proprii ale muzeului, precum şi din contribuţia 
fi nanciară a unor fi rme, fundaţii, instituţii şi persoane pri-
vate din Cristuru Secuiesc.

Expoziţia noastră este în prezent singura expoziţie 
permanentă de arheologie din judeţul Harghita. Realiza-
rea unei asemenea expoziţii, exigente atât profesional cât 
şi din punct de vedere al aspectului vizual, într-un mic 
muzeu orăşenesc a fost posibilă doar prin angrenarea a 
numeroase persoane private, conducători şi întreprinză-
tori locali; la construirea expoziţiei au contribuit nume-
roşi specialişti şi voluntari, prieteni ai muzeului.

Prezentul articol va prezenta în continuare o scurtă 
descriere a restaurării, respectiv re-restaurării obiectelor 
expuse, restaurate total sau parţial, sau conservate prin 
minimă intervenţie.3

2. Ceramica4

Piesele de ceramică propuse spre expunere purtau urme-
le unor intervenţii anterioare realizate în diferite perioade 
istorice, respectiv de foşti restauratori ai muzeului. Pentru 
a satisface, deci, cerinţele noii expoziţii s-a impus restau-
rare lor parţială sau totală. 

Printre completările anterioare au fost unele grosiere 
şi necorespunzătoare sau altele frumoase, totuşi, nepotri-
vite. Cel mai mare volum de muncă a fost necesar în cazul 
cahlelor medievale completate cu gips alb. Completările 
vaselor şi cahlelor nesmălţuite s-au retuşat cu pământuri 
sau culori tempera apoase (foto 1-3). Pentru a obţine su-
prafeţe asemănătoare celor originale, retuşul cahlelor 
smălţuite s-a realizat cu culori de apă de nuanţă potrivită, 
la care s-a adăugat cantitatea de Plextol5 impusă de lu-
ciul smalţului original. În cazul piesele mai uzate luciul 
şters al smalţului s-a obţinut prin tamponarea cu pensule 
şi tampoane de vată. Astfel s-a reuşit realizarea unui as-
pect unitar al suprafeţelor originale şi celor de completare 
(foto 4-6).

3. Piese metalice din secolele 12–13

Obiectele metalice de secol 12-13 au fost descoperite în 
1981, cu ocazia construirii cartierului Kossuth din Cris-
turul Secuiesc6, printre vestigiile unei case de locuit arse. 
Casa este datată la sfârşit de secol 12 – început de secol 13. 
Distrugerea ei este legată fi e de invazia tătară din 1241, fi e 
de luptele de graniţă dintre secui şi saşi, fapt confi rmat de 

3 J. M. Cronyn: Régészeti leletek konzerválásának alapjai (Bazele con-
servării vestigiilor arheologice). MNM 1996. pp. 20-21. Traducerea în 
limba maghiară: Timárné Balázsy Ágnes.

4 Restaurarea obiectelor ceramice a fost realizată de Hugyeczné Rektorik 
Éva.

5 Plextol B500: dispersia apoasă, fără adaos de plastifi anţi, a unor copo-
limeri acrilici.

6 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája. (Topo-
grafi a arheologică a ţinutului medieval al Cristurului) În Varia Arheolo-
gica Hungarica V. Redigit Csanád Bálint. Budapest, 1992. p.166-170. 
(22/1t Cartierul Kossuth Lajos II).

urmele de violenţă prezentate de osemintele găsite în sit7. 
Conform observaţiilor arheologilor, casa a fost jefuită cu 
puţin timp după incendiu, sustrăgându-se obiectele mai 
valoroase. Din bogatul ansamblu de obiecte ajunse în pa-
trimoniul muzeului, piesele care s-au putut identifi ca au 
fost inventariate, cele puternic corodate, neidentifi cabile 
au fost împachetate cu grijă, fără a fi  însă în prealabil con-
servate. Dintre cele 36 de piese de fi er 8 au fost conservate 
şi restaurate8 între 1994–1995, fi ind acoperite cu un strat 
gros de răşină sintetică, care le conferea un aspect lucios, 
artifi cial (foto 7, 8). Acest strat s-a dovedit a fi  salvator; 
numai unul din obiectele astfel tratate a prezentat semne 
ulterioare de coroziune. În schimb, în cazul pieselor ră-
mase, în mod regretabil, neconservate, s-au observat – în 
ciuda ambalării şi depozitării atente – desprinderi în stra-
turi datorate procesele de coroziune evolutivă ce au redus 
miezul metalic al acestora (foto 9).

Conservarea acestor obiecte a devenit posibilă prin 
sprijinul Fondului Cultural Naţional (Budapesta) şi al 
Ministerului Culturii din Ungaria. Cu fi nanţările acordate 
de aceste instituţii s-au achiziţionat dotările necesare unui 
laborator de restaurare metale corespunzător. Aparatelor 
astfel obţinute – un aparat de microsablare, un polizor de 
mână şi alte instrumente destinate curăţirii uscate, fără 
utilizare de substanţe chimice, a pieselor metalice – au 
facilitat curăţarea, conservarea şi redarea pentru circuitul 
expoziţional a unor piese cu stare de conservare precară.

Pe baza stării de conservare obiectele metalice propu-
se pentru expunere au fost sortate în trei categorii:

a) stare de conservare bună, cu miez metalic sănătos
b) stare de conservare precară, cu miez metalic redus
c) stare de conservare bună, dar fără miez metalic
Din grupa a) prezentăm un cleşte de turnare pentru 

gloanţe din secolul al 16-lea (foto 9-10). Piesa a fost des-
coperită împreună cu alte obiecte cu ocazia săpăturilor din 
19809. Curăţirea s-a efectuat cu freza dentară, respectiv 
cu aparatul de microsablare, continuând apoi cu metoda 
Krefting.10 Ca electrolit s-a folosit soluţie de NaOH 5 %, 
ca electrod o bandă (folie) de aluminiu. După curăţire 
până la eliminarea clorurilor, piesa a fost uscată în etuvă, 
apoi a fost pasivizată cu o soluţie de tanin 10 % şi uscată 
din nou. La urmă s-a aplicat un strat protector de unsoare 

7 Comunicarea verbală a lui Székely Attila. 
8 Restaurare efectuată de Janitsek András, restaurator la Muzeul Naţi-

onal de Istorie Cluj-Napoca. Vezi: procesul verbal de restaurare din 
28.09.1994.

9 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája. (Topo-
grafi a arheologică a ţinutului Cristurului medieval). În Varia Arheolo-
gica Hungarica V. Budapest,1992. p 160. (22/1g Str. Şcolii 27. – lotul 
Şcoala Generală nr. 1), p. 79. Fig. 9.

10 Proces electrochimic fără sursă exterioară de alimentare. Schlager 
Károlyné: A múzeumi fém műtárgyak állagvédelme. (Conservarea 
obiectelor muzeale din metal). In Múzeumi Műtárgyvédelem, 1970. 
KMI Muzeológiai Technológiai Osztálya, Budapest, pp. 100-101. şi 
Séd Gábor: Régészeti eredetű fémtárgyak tisztítása, konzerválása. 
(Curăţirea, conservarea pieselor arheologice din metal). In Múzeumi 
Restau rátor és Módszertani Központ, Budapest, 1979. p. 25.
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pentru arme KK18,11 diluat cu White spirit ca să pătrundă 
şi în fi suri. S-a pensulat de 2 ori, surplusul fi ind îndepărtat 
după încălzire prin ştergere.

Curăţarea pieselor din celelalte două ar fi  fost impo-
sibilă fără aparatul de microsablare. Transformarea len-
tă în pământ a fi erului instabil în oxizi stabili a asigurat 
păstrarea formei originale a obiectelor care s-a putut reda 
cu ajutorul aparatului de microsablare, a polizorului de 
mână, a frezei stomatologice şi cu multă răbdare. Aparatul 
de microsablare s-a putut folosi cu precizia unui bisturiu. 
La microsablare s-a folosit nisip de cuarţ de la Aghireş 
cu dimensiunea particulelor între 0,4–0,8 mm. Presiunea 
folosită a fost variată între 1,5–6,3 bari. Gradul de cură-
ţare s-a putut regla alternând capetele de pulverizare noi, 
având orifi cii cu diametrul de 4 mm, cu capete de pulveri-
zare uzate, având orifi cii lărgite la 5-6 mm, respectiv prin 
utilizarea nisipului de diferite granulaţii.

Piesele foarte corodate şi fragilizate au fost mai întâi 
impregnate cu Paraloid B7212 cu concentraţia de 3 % în 
diluant nitro. Suprafeţele rupturilor au fost curăţate şi apoi 
lipite provizoriu cu adezivul UHU Hart.13 După aceste tra-
tamente s-a putut trece la curăţarea propriu-zisă, adică la 
îndepărtarea stratului gros de oxizi. Impregnarea s-a repe-
tat de mai multe ori la nevoie. După terminarea curăţirii, 
la lipirea fi nală s-a folosit Uverapid 20, răşină epoxidică 
care a fost colorată cu pigmenţi pe bază de oxizi de fi er.

3.1 Căldare de cupru
Piesa face parte din grupa b) a obiectelor cu stare de 

conservare precară, cu miez metalic redus. Vasul datat din 
secolul 17, a fost găsit cu ocazia consolidării fundaţiei tur-
nului bisericii reformate construite la începutul secolului 
al 19-lea. Piesa servea probabil la un moment dat pentru 
adunarea apei de ploaie.14 Vasul confecţionat dintr-o sin-
gură tablă de cupru nu prezintă urme de îmbinare. Piesa 
a ajuns în muzeu în stare de degradare foarte avansată. 
Interiorul şi exteriorul vasului au fost acoperite de un strat 
gros de coroziune; pe suprafaţa interioară praful şi nisi-
pul, aduse de ploi, s-au cimentat în stratul de coroziune 
(foto 12). Fundul vasului a fost tăiat. Căldarea deformată 
a fost în multe locuri perforată de coroziune, s-a fi surat, 
s-a rupt, iar marginile rupturilor s-au răsfrânt.

 În lipsa unei căzi de imersare de dimensiuni potrivite, 
precum şi din considerente de economie, în locul tratării 
concomitente a întregii suprafeţe curăţirea s-a făcut prin 
aplicări locale de comprese cu solvenţi. S-a preparat o 
pastă de curăţire dintr-un agent de complexare amestecat 
cu carboxi-metil-celuloză15 gelifi cată cu apă. Cu această 
pastă s-au făcut mai multe teste de solubilizare, renunţân-

11 Conţine inhibitori.
12 Copolimer pe bază de acrilat de metil si metacrilatul de etil.
13 Acetat de metil (50-100%), nitrat de celuloză (25-50%), acetat de butil 

(2,5-100%). Fabricant UHU Gmbh, Bühl (Baden).
14 Comunicarea verbală a lui Székely Attila.
15 Carboxil-metil-celuloză, fabricant Magyar Viscosagyár, Nyergesújfalu.

du-se la soluţiile apoase de Selecton B216 cu concentraţii 
între 3% şi 5%, rezultatele obţinute cu acesta considerân-
du-se nesatisfăcătoare. În fi nal s-a aplicat o soluţie apoa-
să de Selecton B2 cu concentraţia de 10 %, la care s-a 
mai adăugat 0,02 % de sulfat de alcool gras, o substanţă 
tensio-activă cu menirea de a mări efectul de curăţire a 
amestecului. Această pastă s-a putut întinde cu uşurinţă 
pe suprafaţa de curăţat, dar trebuia să fi e acoperită cu o 
folie din material plastic pentru a preveni uscarea sa prea 
rapidă. Tratamentul a fost aplicat de 2 ori; astfel s-au în-
depărtat murdăria superfi cială, clorura de cupru şi, parţial, 
produşii de coroziune, dar nu şi nisipul cimentat. Piesa a 
fost spălată cu apă distilată, apoi s-a testat metoda Kref-
ting folosind ca electrolit o soluţie de NaOH 10 % în apă 
distilată, cu adaos de carboxil-metil-celuloză pentru ai 
conferi consistenţa mierii. Peste pasta întinsă s-a aplicat 
o folie de aluminiu, având grijă să se asigure contactul 
metalic dintre folie şi cupru. Datorită consistenţei soluţiei 
de electrolit, reacţia a fost lentă, dar cu rezultate bune. 
Soluţia de electrolit epuizată s-a putut îndepărta împreună 
cu folia de aluminiu ca un fi lm. Viteza reacţiei a fost mă-
rită prin aplicarea mai multor straturi de folie de aluminiu. 
După ce toată suprafaţa vasului a fost curăţată în acest 
fel, ea a fost spălată cu apă distilată, uscată şi patinată cu 
polisulfură de potasiu (Hepar sulfuris, fi cat de pucioasă). 

 Lipirea fi surilor şi completarea lipsurilor s-a realizat 
cu adeziv bicomponent Uverapid 2017, colorat cu pigmenţi 
pe bază de oxizi de fi er. Piesa a fost lustruită cu o cârpă de 
bumbac şi tratată cu unsoare de arme. Tratamentul fi nal a 
scos la iveală motivul de rozetă cu şase petale18 realizată 
prin batere pe fundul vasului, anterior acoperit de straturi 
de depuneri.

În fi nal piesa nu a putut fi  inclusă în expoziţia perma-
nentă din lipsă de spaţiu (foto 13).

4. Lemnul

4.1 Găleată de lemn

Găleata de lemn a fost descoperită împreună cu alte ves-
tigii ale unei fântâni datând din secolul 14; materialul 
lemnos parţial carbonizat al acesteia a fost spălat, apoi 
uscat în nisip timp de mai multe săptămâni, şi în fi nal 
depozitat în saci de hârtie. Nu s-au făcut intervenţii de 
consolidare sau de prevenire a biodegradării. La începutul 
anilor 1990, pentru a trata atacul fungic apărut pe doagele 

16 Dihidratul sării disodice a acidului etilen-diamin-tetraacetic (EDTA sau 
Complexon).

17 Uverapid 20 A+B. Componenţi: Component A: produsul de reacţie al 
4,4 izopropiliden-difenolului cu 1-clor-2,3 epoxipropanul > 95%. Com-
ponent B: 2-piperazin-1-il-etil-amină 22-27%, 4 nonilfenol 22-27%.

18 Intervenţiile de conservare-restaurare pe obiecte au relevat mai mul-
te particularităţi interesante ale tehnicii de realizare şi de decorare ale 
acestora, pe lângă însemne de meşter şi elemente decorative s-a desco-
perit de exemplu pe vârf de săgeată motivul soarelui (sau al unei stele) 
(probabil însemnul unei dinastii).
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 găleţii,  acestea au fost impregnate cu Xylamon19, iar după 
uscare au fost reambalate (foto 14).

În timpul depozitării, pe elementele găleţii au apărut 
efl orescenţe albe de săruri, ce au fost îndepărtate cu grijă 
de pe elementele pregătite pentru restaurare cu ajutorul 
unei perii din rădăcină. După aceea a urmat consolidarea 
elementelor cu soluţie 3-5% de Paraloid B72 în diluant ni-
tro. În cursul consolidării s-au putut atenua şi deformările 
doagelor. Fundul găleţii fi ind foarte deformat nu s-a încer-
cat aplatizarea acestuia, ci a fost înlocuit cu unul nou, iar 
cel original a fost expus lângă găleată (foto 15). Pe obiect 
se puteau vedea clar urmele a trei cercuri, motiv pentru 
care doagele găleţii au fost fi xate cu cercuri noi confecţi-
onate din nuiele de alun20 (foto 16).

4.2 Reconstrucţia fântânii

Fântâna, datând din secolele 14-15, a fost descoperită în 
timpul lucrărilor la fundaţia unui centru comercial din 
faţa cinematografului Arta din Cristuru Secuiesc.21 Par-
tea superioară a fântânii (care pornea de la baza fostei 
gropi de lucru) a fost căptuşită cu elemente îmbinate din 
lemn, iar partea inferioară – în formă de butoi – cu piatră. 
Prin asamblarea elementelor păstrate s-au putut consta-
ta următoarele: căptuşeala de lemn, cu diametrul de 1m, 
a constituit diametrul original al fântânii, care s-a redus 
la 62 cm. Se presupune că diametrul original a continuat 
să scadă, întrucât pe elementele superioare de căptuşeală 
sunt vizibile încrestări menite a se îmbina cu următoarea 
pereche de bârne de căptuşeală, respectiv vestigiile mai 
conţin alte fragmente de lemn, care nu au putut fi  înca-
drate. Căptuşeala de lemn a fost dublată pe exterior cu 
pietre plate, pentru a impiedica pătrunderea pământului 
în fântână. Conform relatării verbale a restauratorului 
Molnár Kálmán, după spălare, elementele de lemn au fost 
uscate în nisip, iar după uscarea completă, elementele 
fără numerotare sau cotă au fost depozitate într-o clădire 
adiacentă. După observare atentă s-a putut constata că pe-
rechile de elemente de căptuşire poartă însemne potrivite 
pe pereche, acestea indicând orientarea spre gura fântânii 
a elementelor cu dimensiuni descrescânde, aşadar fântâna 
avea original o formă de piramidă trunchiată, şi nu cilin-
drică cum a fost reprezentată anterior.22 

Curăţirea a fost realizată cu spuma unei soluţii apoase 
de 0,05% de sulfat de alcool gras. Nu a fost nevoie de 
consolidare, întrucât lemnul de stejar s-a păstrat în stare 
bună. În timpul curăţirii s-a observat că la construire/ îm-
binare s-au folosit lemne de o calitate inferioară. În zona 

19 Schmid, Rhyner AG, Lack-und Farbenfabrik, 8134 Adliswil-Zürich
20 Reconstituirea cercurilor din nuiele de alun s-a realizat pe baza datelor 

comunicate de Domokos András.
21 Salvarea vestigiilor au fost realizată de Székely Attila şi Ughy István, 

desenele au fost realizate de István Ughy. 
22 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája (Topo-

grafi a arheologică a scaunului medieval Cristur). Varia Archeologica 
Hungarica V. Budapesta, 1992. pp. 164-165., Piaţa Libertăţii/ Piaţa 
Centală nr 52. – Cinematograf/Centru comercial.

de alburn a lemnului se regăsesc urmele unor camere lar-
vare de insecte de 4-5 cm.23 La reasamblarea fântânii am 
observat lipsa perechii a două elemente, pe care le-am 
completat din lemn de stejar vechi (foto 17). 

În scop preventiv lemnul a fost tratat cu soluţie de Bio-
komplex 5%24. După curăţirea şi conservarea elementelor 
lemnoase s-a realizat din polistiren expandat „Hungaro-
cell” o imitaţie a pământului înconjurător. Suprafaţa aces-
teia a fost învelită cu adeziv de faianţă pentru exterior, 
colorat cu culori de pământ, apoi s-a marcat prin lipirea 
unor plăci de piatră nivelul de călcare stabilit conform 
releveelor. Această instalaţie prezintă fântâna în secţiune 
transversală în momentul decopertării, pentru ca vizitato-
rul să-şi poată forma o imagine despre structura acesteia. 
Iluzia apei din fântână s-a creat cu o placă de sticlă pictată.

4.3 Poarta de ţintirim25

Poarta de stejar a cavoului bisericii unitariene din Gă-
lăţeni, datând din 1694, a ajuns în colecţia muzeului în 
1952. Conform fi şei obiectului: „…bazele stâlpilor porţii 
au putrezit, dar traversa superioară a porţii şi coturile de 
îmbinare cu capete de dragon sculptate s-au păstrat intac-
te…” Pe fi şă au fost notate şi dimensiunile porţii: înălţi-
mea, fără acoperiş, 2,25 m, lăţimea 2,1 m, deschiderea 
1,4 m. În anii 1960, pe baza unor date azi necunoscute, 
s-a realizat reconstrucţia stâlpilor şi a unui acoperiş mai 
vechi. În cadrul colecţiei din aer liber a muzeului, poar-
ta a fost mutată de mai multe ori, de fi ecare dată înlo-
cuindu-se soclurile stâlpilor. Pe lângă înlocuirea soclului, 
suprafaţa porţii a fost tratată şi cu ulei de in, ceea ce a 
produs degradări însemnate. Uleiul de in aplicat în straturi 
groase, nediluat, fără adaos de sicativi, a format pe su-
prafaţa lemnului o peliculă care în urma radiaţiilor solare 
a devenit rugoasă, favorizând depunerea prafului şi prin 
uscare cauzând degradarea fi brelor de lemn de la supra-
faţă (foto 18). Comparând starea de conservare consem-
nată de fotografi ile vechi26 cu starea actuală a obiectului 
se poate observa fără echivoc gradul degradărilor care au 
avut loc. O deteriorare drastică a survenit în 2001 când, în 
timpul unei furtuni, creanga unui copac a rupt îmbinările 
porţii, slăbite din cauza atacului fungic. În urma acestui 
accident acest obiect rar şi valoros a fost demontat şi de-

23 Identifi carea esenţei lemnoase a fost făcută de Babos Rezső, expert bi-
olog. Camerele larvare aparţin insectei Lucanus cervus, răspândit în 
pădurile de stejar, mai ales în stejarii mai bătrâni.

24 Compoziţia substanţei Biokomplex : 2-(2-metoxietoxi)etanol 1,96%, 
2-(tiocianometiltio)-benztiazol (80%)-(TCMTB) 1,27%, deltametrin 
0,0125%, distribuitor Abies Transsylvania SRL, Sighişoara.

25 Ţintirimul este complexul îngrădit situat într-un punct mai înalt al vechi 
aşezări, compus din cimitirul vechi din jurul bisericii medievale şi cele-
lalte construcţii, la care intrarea se făcea prin poarta ţintirimului.

26 Fotografi i ale obiectului s-au găsit – în afara fi şei obiectului – doar în 
cartea intitulată „Nyitott kapuk. A Maros, Nyárád és Kis-Küküllő vi-
dékének faragott kiskapui”. Porţi deschise. Portiţele sculptate ale re-
giunii Mureş-Niraj-Târnava Mică. Fotografi i realizate de: Kútvölgyi 
Mihály. Editura Európa Könyvkiadó, Budapesta, 1987. foto nr. 100.) 
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pozitat în siguranţă. După diferite teste de solubilizare27 
suprafeţele de lemn originale degradate au fost curăţate 
cu Szuperkromofág (un decapant comercial pe bază de 
diclormetan şi metanol, n.t.) care a dizolvat atât stratul de 
ulei de cât şi stratul de depuneri de murdărie, pe alocuri 
cu o grosime de câţiva mm; depunerile astfel înmuiate au 
putut fi  îndepărtate de pe suprafaţă cu ajutorul unor cuţi-
taşe de lemn, vată şi perie de rădăcină, iar din fi suri, cu 
instrumente stomatologice şi beţigaşe de lemn (foto 19). 
În timpul curăţirilor diferenţa în starea de conservare a 
diferitelor porţiuni ale obiectului a însemnat un surplus de 
difi cultate, întrucât în unele zone depozitele de praf erau 
adânc pătrunse între fi bre, în timp ce în alte zone erau 
doar depuneri superfi ciale. În zonele cu atac fungic a fost 
nevoie de o atenţie sporită datorită friabilităţii acestora. 
Picioarele reconstruite anterior au fost curăţate cu spuma 
soluţiei apoase de detergent şi cu soluţie apoasă 3% de 
Selecton B2 (agent de complexare). Consolidarea zone-
lor fragilizate de mucegai şi a fi surilor s-a efectuat cu o 
soluţie de Paraloid B72 în diluant nitro, mai întâi de 3% , 
apoi de 10%.

După curăţire, lipsurile au fost completate cu lemn de 
stejar cu aspect potrivit originalului. Completările au fost 
„îmbătrânite” prin erodare cu aparatul de microsablare şi 
cu perii de sârmă, astfel ca suprafaţa lor să armonizeze 
cu suprafeţele originale. După băiţuire ele s-au fi xat pe 
original prin lipire cu adeziv28. Reconstituirea acoperişul 
a fost realizat pe baza unor analogii, luând în considerare 
urmele vechi de îmbinare. La expunere cele trei elemente 
principale ale porţii au fost fi xate separat pe structura con-
struită în acest scop, în aşa fel încât fi ecare să-şi susţină 
doar greutatea proprie (foto 20).

4.4 Mobilierul29

Şi în cazul acestor obiecte, sarcina noastră a fost de a le 
aduce într-o stare în care pot fi  expuse. Mobilierul expus 
(o masă, un fotoliu şi un dulap cu două uşi30) a fost reali-
zat în secolul 19, o perioadă interesantă şi foarte diversă 
stilistic a istoriei mobilierului. Arta mobilierului s-a adap-
tat la schimbările relaţiilor sociale, politice şi economice. 
Odată cu apariţia şi consolidarea burgheziei, a apărut în 
scurt timp şi cerinţa pentru mobilierul durabil, practic şi 
comod. S-au răspândit materialul lemnos deschis la cu-
loare, interioarele s-au simplifi cat, au devenit mai intime.

Masa este din lemn de brad, şi a fost decorată cu furnir 
din nuc şi arţar. Fiind executată foarte exigent, aceasta da-

27 Testele, respectiv restaurarea porţii s-au realizat conform îndrumărilor 
date de restauratorii Kovács Petronella şi Mihály Ferenc.

28 Emfi bois 863, producător: EMFI SA, Franţa. 3 Rue Ettore Bugatti BP 
40030. Compoziţie: dispersie apoasă de polimeri

29 Mulţumim restauratorului Váczi Karin pentru ajutorul acordat la scrie-
rea acestui capitolul

30 Mobila a fost realizată de contele Haller József (1818–1889) drept ca-
dou de nuntă pentru fi ica sa Haller Berta, cu ocazia căsătoriei cu baro-
nul Kemény Béla. Contele a fost un gospodar multilateral, care ocazio-
nal efectua lucrări de tâmplărie în atelierul propriu.

tează probabil de la începutul secolului al 19-lea. Picioa-
rele sale masive, sculptate sunt aşezate pe un soclu triun-
ghiular, arcuit. Foaia poligonală a mesei este decorată cu 
intarsie, pe mijloc având incrustaţii din sidef. Intarsiile au 
un desen fi n, reprezentând o ornamentică fl orală.

Fotoliul este o piesă tipică Biedermeier, realizată la 
mijlocul secolului. Esenţa lemnoasă folosită este bradul, 
acoperit cu furnir din nuc, rezemătoarele pentru braţe fi -
ind decorate cu o intarsie din rădăcină de plop. Picioarele, 
spătarul şi rezemătoarele pentru braţe sunt puţin arcuite, 
suprafaţa de şezut, spătarul şi rezemătoarele pentru braţe 
sunt tapiţate. Suprafaţa de şezut se poate demonta. 

Dulapul cu două uşi este susţinut de picioare rotun-
de (“pogăci”), ancadramentul uşilor este în linie arcuită. 
Iniţial, dulapul a fost acoperit de furnir, peste care propri-
etarul de odinioară a pictat ornamentele vizibile astăzi.31 
Pictura aplicată este interesantă din punct de vedere cultu-
ral, dar nu reprezintă o valoare artistică. Corpul dulapului 
a fost executat din lemn de brad şi furnir de nuc. Uşile 
sunt acoperite la exterior cu furnir de nuc, iar în interior 
furnir de plop. Piesa datează, probabil, din ultima treime 
a secolului al 19-lea.

Menţionarea perioadei de fabricare a pieselor de mo-
bilier se consideră importantă, deoarece ele prezintă di-
ferenţe calitative însemnate. În timp ce masa este o piesă 
de calitate deosebită, dulapul provine deja din perioada 
producţiei în masă.

Toate cele trei piese de mobilier au ajuns în atelierul de 
restaurare într-o stare foarte deteriorată. Prezentau în mai 
multe locuri fi suri longitudinale, diferite decolorări, halo-
uri de apă, desprinderi şi lipsuri ale furnirului, precum şi 
urme ale unor intervenţii necorespunzătoare. Ele au fost 
lăcuite în mai multe rânduri cu lacuri diferite. Se putea 
constata la prima vedere că suprafeţele originale erau ori 
într-o stare foarte degradată, ori chiar distruse complet.

Curăţirea superfi cială, consolidarea structurală şi com-
pletarea lipsurilor de furnir au început înainte de sosirea 
restauratorilor invitaţi, fi ind coordonat prin consultaţii în-
delungate zilnice prin internet.

Suprafaţa mesei, lăcuită în repetate rânduri, era păta-
tă. Unul din straturile aplicate anterior s-a îngălbenit de-a 
lungul timpului, a devenit opac şi a ecranat aproape total 
desenul frumos al lemnului. De aceea s-a hotărât înde-
părtarea straturilor de lac. Acestea au fost înmuiate32 şi 
îndepărtate mecanic. După curăţire suprafaţa s-a lustruit 
(foto 29).

Finisajul original a fotoliului era foarte uzat. Furni-
rul lipsea în mai multe locuri, suprafaţa era acoperită de 
numeroase zgârieturi şi ciupituri. Unde era necesar, su-
prafaţa s-a netezit prin aburirea zonelor denivelate şi s-au 
completat lipsurile mai mici şi mai mari. După aducerea 
la nivel, completările s-au adus la nuanţa potrivită. S-a 
păstrat stratul de lac original, lustruindu-se doar zonele 

31 Pe faţa interioară a uşilor au fost reprezentate stemele familiilor Ke-
mény şi Haller unite prin căsătorie.

32 Solventul folosit la emoliere: alcool denaturat.
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de completare. La cererea muzeografului, fotoliul a fost 
retapiţat cu o stofă nouă, dar în stilul celei originale33 (foto 
22-24).

Dulapul a fost în cea mai gravă stare de degradare, 
pe de o parte datorită tehnicii vicioase de fabricare pe de 
altă parte, din cauza repetatelor intervenţii neadecvate. 
Legăturile structurale au slăbit, s-au rupt, motiv pentru 
care au fost reparate cu cuie. În urma şlefuirilor din cur-
sul intervenţiilor precedente, grosimea furnirului a ajuns 
de grosimea hârtiei, pe alocuri devenind vizibil şi lemnul 
de bază. S-a încercat mascarea fi surilor şi a lipsurilor cu 
un chit deschis la culoare deschisă, care în mai multe lo-
curi a fost aplicat foarte grosier. Acest material a căzut din 
mai multe fi suri. Suprafeţele pictate au fost lăcuite în strat 
gros. În cazul unor obiecte atât de degradate nu se pot face 
prea multe: scopul propus a fost salvarea şi documentarea 
informaţiilor păstrate şi redarea aspectului estetic. De ace-
ea, s-au îndepărtat toate chituirile anterioare, s-au aplicat 
un retuş în zonele care impuneau acest lucru şi suprafaţa 
dulapului s-a lustruit din nou (foto 28).

5. Textile

5.1 Textilele din cripta Matskási

Cripta familiei Matskási, datând din secolul al 19-lea34, 
a fost descoperită cu ocazia renovării bisericii parohiale 
romano-catolice, în perioada 1968-1971 (foto 29).

 Din sicriele foarte deteriorate găsite cu această ocazie 
s-au salvat mai multe piese textile, care au fost depozitate 
la muzeu (foto 30). Lemnele sicrielor au fost arse, ose-
mintele reînmormântate în cimitirul vechi din Timafalva, 
unde se odihnesc şi ceilalţi membri ai familiei.

 Familia Matskási a fost o familie renumită în Cris-
turu Secuiesc în secolele 18-19. Matskási Lajos (decedat 
în 1861) a fost jude al scaunului Odorhei, soţia lui a fost 
contesa Haller Katalin (decedată în 1863), amândoi fi ind 
înmormântaţi în criptă până în 1900. Dintre copiii lor, M. 
Lajos jr. şi M. Krisztina, soţia baronului Gamerra Gusz-
táv, şi-au petrecut toată viaţa împreună cu familiile lor în 
Cristuru Secuiesc (denumit pe atunci Szitáskeresztúr) şi 
sunt înmormântaţi tot acolo. Cele două fetiţe ale lui M La-
jos, Olga şi Claudia, respectiv fi ul Krisztinei, G. Alfred, se 
odihneau şi ei în criptă. Krisztina a fost deja înmormânta-
tă, în 1904, în cimitirul din Timafalva.35 Soţul Krisztinei, 
baronul Gambamari Gamerra Gusztáv, de origine italiană, 
a avut diferite funcţii importante în conducerea oraşului.

 În urmă cu şase ani s-a început curăţirea primară a 
fragmentelor de îmbrăcăminte şifonate, deshidratate, ali-
pite unele de altele. După curăţire s-au descoperit, alături 
de câteva fragmente textile neidentifi cabile, cămăşi mor-
tuare din mătase, fragmente de dolman, un fular/ o eşarfă, 

33 Retapiţarea fotoliului este opera Hugyeczné Rektorik Éva.
34 B. Perjes Judit: Salvarea criptei Matskási şi conservarea fragmentelor 

păstrate. În Anuarul Muzeului Molnár István. Cristurul Secuiesc, 2009. 
pp. 1-11.

35 Crucea mortuară din fontă a lui Krisztina se afl ă în expoziţia permanentă.

o bonetă colorată, tricotată mecanic şi o perniţă mortuară 
din mătase cu resturi de talaş ca umplutură.36

 Piese asemănătoare bonetei şi perniţei s-au descoperit 
în cripta familiei Fehér din Vác. Acele bonete mortuare 
erau lucrate din lână deschisă la culoare, având vârf şi cu 
ciucure relativ lung.37

 După curăţirea primară din 2004 piesele au fost depo-
zitate întinse pe verticală, dar din lipsă de spaţiu, ulterior 
s-au şifonat din nou, motiv pentru care s-a impus o nouă 
netezire a cutelor şi şifonărilor mai profunde, realizată cu 
burete umed. Fragmentele au fost prinse în ace entomo-
logice sau presate cu plăci de sticlă până la uscarea to-
tală. Panglicile fundelor decorative ale cămăşilor au fost 
aranjate pe suluri din hârtie de fi ltru. Hârtia a avut rolul 
de a absorbi apa în exces din textilă, astfel, după uscare 
panglicile nu s-au mai alipit (foto 31).

 Fragmentele textile au fost consolidate pe suport. 
Cămăşile au fost fi xate pe o ţesătură subţire din bumbac, 
vopsită în nuanţa mătăsii. Astfel, lipsurile cămăşilor nu 
deranjează vizual. În cămăşi s-a introdus ca umplutură de 
susţinere un material denumit Friz38 care prin textura sa 
moale sugerează corpul uman de odinioară. Baza şi gâtul 
cămăşilor s-a însăilat pe suport.

 Fragmentele dolmanului, dintr-un postav degradat 
şi cu lipsuri, au fost consolidate pe un suport din fl anelă 
vopsită în nuanţa potrivită. Postavul uzat şi noul material 
de susţinere se completează frumos, conferind au aspect 
unitar piesei. Feţele dolmanului au fost cusute pe suport 
cu pas înaintea acului.

De pe bonetă s-au îndepărtat mecanic resturile de larve 
de insecte. După curăţire cu soluţie de alcool apos, s-a re-
cusut căptuşeala din mătase desfăcută. Pentru a reda for-
ma iniţială a bonetei s-a confecţionat un sul din hârtie ne-
acidă, potrivit dimensional cu interiorul bonetei, care s-a 
umplut cu material Friz. Ciucurele decorativ, confecţionat 
din fi r metalic, a fost impregnat39. Fără acest tratament 
cercurile metalice ornamentale s-ar fi  pierdut (foto 32).

Din cauza timpului scurt nu a fost posibilă restaura-
rea totală a pieselor. Astfel, s-au ales soluţii ce corespund 
normelor etice ale conservării-restaurării şi expunerii.40 
Rezultatul muncii depuse sunt următoarele piese expuse: 
2 cămăşi din cele 3 găsite, faţa dolmanului, boneta şi per-
niţa mortuară (foto 33).

36 Talaşul a fost identifi cat de Balázs József, restaurator la Muzeul Naţi-
onal al Ungariei, Departamentul de Metodică şi Pregătire Profesională 
în Conservare. Prin această cale îi aducem mulţumiri. Talaş mixt din 
răşinoase: larice 45%, brad 30%, molid 25%.

37 Ráduly Emil: 18. századi polgári viseletek (Porturi burgheze de secol 
18). In. Magyar Múzeumok (Muzee Maghiare), 1996. nr. 2, p. 10-11.

38 Friz: textilă neţesută, folosită mai ales pentru căptuşirea paltoanelor.
39 Impregnarea s-a realizat cu Paraloid B 67 (copolimer acrilic) dizolvat în 

amestec acetonă-toluen în proporţie de 1 : 9. Paraloidul B 67 se dizolvă 
în alcool, acetonă şi toluen. Distribuitor: Kremer Pigmente, Germania; 
În Ungaria (Budapesta): magazinul Szép Mesterségek.

40 Járó Márta: Megelőző műtárgyvédelem a kiállításon (Conservarea pre-
ventivă în expunere). Múzeumi és állományvédelmi füzetek 3. (Caiete 
de Conservare Muzeala 3). Budapesta, 2005. p. 30-32.
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6. Hârtia

Cea de-a doua secţiune a expoziţiei prezintă mărturii ale 
istoriei locale din perioada modernă. Astfel, în cea de a 
şasea sală, cu obiectele familiei Gyárfás, respectiv în a 
şaptea, care ne prezintă atelierul şi activitatea fotografului 
Nagy Béla, printre exponate întâlnim şi obiecte pe bază de 
hârtie. Conservarea şi restaurarea acestora s-a desfăşurat, 
de asemenea, în atelierul de restaurare improvizat în sala 
festivă de la etajul muzeului. Cu minimul de instrumentar 
şi de materiale de care s-a dispus, s-au putut întreprinde 
doar cele mai necesare intervenţii pe obiecte: curăţiri, li-
piri şi în unele cazuri completări.

6.1 Artefactele pe bază de hârtie din fondul Nagy Béla

6.1.1 Cutiile pentru fotografi i
Dintre obiectele din moştenire, organizatorii au ales 

pentru expunere cinci cutii care constituiau ambalajul co-
mercial original al unor materii prime fotografi ce – nega-
tive pe sticlă şi fi lme plane. Acestea au servit şi la depo-
zitarea ulterioară, de după procesare, a clişeelor. Cutiile 
erau murdare şi rupte în mai multe zone. După curăţirea 
uscată prin radiere, suprafeţele stabile, tipărite au fost 
curăţite prin aplicarea unor comprese pe bază de soluţie 
apoasă de sulfat de alcool gras (substanţă tensio-activă) 
şi metil celuloză41; după curăţire au fost lipite rupturile. 
La aceste obiecte a fost deosebit de important să nu se 
modifi ce starea lor dobândită în urma folosirii, caracterul 
lor uzat (foto 34, 36).

6.1.2 Fotografi ile înrămate
Au fost expuse două rame originale, formate din două 

plăci de sticlă alipite cu benzi de hârtie, la care, în afara 
curăţirii uscate cu radiera a hârtiei, nu era necesară nici 
o altă intervenţie, decât lipirea rupturilor. La acestea, re-
spectiv la toate celelalte obiecte de hârtie s-a folosit un 
adeziv pe bază de metil-celuloză. Pe lângă cele două 
rame, în planul tematic al expoziţiei fi gurau şi alte două 
fotografi i, care s-au expus în rame asemănătoare celor ori-
ginale, descrise mai sus, din plăci de sticlă alipite cu benzi 
de hârtie.

6.1.3 Panoul cu fotografi i
Cea mai difi cilă sarcină de restaurare a obiectelor pe 

bază de hârtie a constituit-o pregătirea pentru expunere 
a unui panou cu fotografi i, cu dimensiuni de 60x90 cm. 
Înainte de a ajunge la muzeu, acesta a fost păstrat timp 
îndelungat într-un pod. Suprafaţa lui era murdară, iar car-
tonul, realizat prin suprapunerea prin caşerare a mai mul-
tor straturi de hârtie, era deformat, ondulat, cu halouri de 
apă şi prezentând mai multe rupturi. Decoraţia sa pictată 
de mână era ştearsă, având lacune în mai multe locuri. În 

41 Carboxi-metil-celuloză, producător: Magyar Viscosagyár, Nyergesújfa-
lu, Ungaria.

schimb, fotografi ile lipite pe panou s-au păstrat în stare 
surprinzător de bună (foto 41-42).

Fotografi ile de tip argint în gelatină au fost lipite origi-
nal cu clei, putând fi  desprinse cu uşurinţă de pe suprafaţa 
panoului, fără a fi  necesară o umectare. Resturile de clei 
de pe versoul lor s-au îndepărtat prin comprese umede cu 
metil celuloză. Deformările cartonului gros, caşerat din 
mai multe straturi, s-au eliminat prin umezirea acestuia 
între straturi umede de vată de hârtie, aşezându-l apoi sub 
o sticlă, care i-a aplicat cartonului uşor umezit o uşoară 
presare. S-a considerat că este mai bine să se evite încer-
carea îndepărtării halourilor de apă, iar echipa nu s-a con-
siderat pregătită nici pentru o eventuală dezacidifi ere.42 
După o zi, rezultatele obţinute prin metoda presării s-au 
dovedit satisfăcătoare, cartonul s-a netezit şi şi-a păstrat 
această stare şi după uscare. După acesta s-au fi xat stratu-
rile desprinse şi s-au lipit rupturile. La lipirea fotografi ilor 
pe panou s-a folosit adezivul menţionat, pe bază de metil 
celuloză. S-a realizat retuşul ornamentului geometric. În 
fi nal, panoul a fost înrămat, folosindu-se o ramă cu sticlă 
închisă la spate cu un carton neacid (foto 43-44).

6.2 Obiectele din moştenirea familiei Gyárfás

Fondul moştenit de la familia Gyárfás conţine o bogată 
colecţie de materiale fotografi ce, dintre care muzeografi i 
au decis expunerea numai a două fotografi i originale de 
dimensiuni mari, restul fotografi ilor fi ind expuse pe pereţi 
doar sub forma unor copii.

6.2.1 Fotografi ile înrămate ale lui Gyárfás Endre şi 
Gyárfás Ilona 43

Aceste două obiecte s-ar fi  putut aminti mai degrabă 
printre obiectele restaurate de lemn, deoarece s-au restau-
rat în primul rând ramele lor, dar datorită conţinutului lor, 
le enumerăm totuşi printre cele de hârtie. Din punct de 
vedere fotografi c, ambele fotografi i aparţin tipului celoi-
din mat, caşerat pe carton. Ramele lor de lemn sunt bogat 
ornate, cu aplicaţii de gips, colorate şi „aurite” cu bronz, 
în interior având un capac oval negru din lemn. Rame-
le erau foarte murdare, rama fotografi ei soţului prezenta 
pierderi de material în două-trei locuri, la rama fotogra-
fi ei soţiei aplicaţiile de gips erau casante din cauza uscă-
rii suportului de lemn şi se desprindeau la cea mai mică 
atingere. Cartoanele pe care au fost caşerate fotografi ile 
au îngălbenit, au devenit uşor acide, dar nu erau încă fria-
bile. Cartoanele care fi xau fotografi ile în ramă erau puter-
nic deformate şi foarte acide, iniţial erau fi xate prin cuie 
de lemn şi erau lipite de jur împrejur cu hârtie încleiată. 
Pentru uşurarea montării în rame şi prevenirea deplasării 
fotografi ilor caşerate, acestea au fost iniţial lipite de sti-
clă cu ajutorul unor mici discuri de hârtie încleiată, dar în 

42 Subliniem încă o dată că la nivel de echipament am fost nevoiţi să im-
provizăm.

43 Cele două obiecte aparţin Comunităţii Reformate din Cristuru Secu-
iesc; ele fi ind împrumutate muzeului pe termen lung.
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prezent acestea s-au rupt sau din cauza îmbătrânirii cleiu-
lui s-au desprins de pe suprafaţa sticlei. Fotografi ile s-au 
păstrat intacte, fără rupturi sau desprinderi, având doar 
suprafaţa prăfuită. Comparând suprafeţele acoperite de 
rame cu cele libere, se poate observa o uşoară decolorare 
şi o virarea a culorii spre roz.

Depunerile ancrasate pe suprafaţa ramelor s-au înde-
părtat folosind o soluţie de 0,05% Evanat44 în apă rece 
distilată, la care s-a adăugat şi o soluţie 3% de Selecton 
B2.45 Elementele decorative de gips desprinse s-au fi xat 
cu adezivul UHU Hart46, iar zonele lipsă s-au completat 
cu pastă de completare lemn.47 Depunerile de praf în strat 
gros de pe suprafaţa fotografi ilor s-au îndepărtat cu o pen-
sulă moale. Fotografi ile s-au remontat sub sticla originală, 
iar capacele din carton de pe verso au fost schimbate în 
cartoane neacide.

6.2.2 Albumele foto ale familiei lui Gyárfás Endre
Albumul de dimensiuni mai mici, de 10 x 15 cm, în-

velit în pânză, era probabil achiziţionat din comerţ, fi ind 
un album fabricat în serie. Filele interioare erau formate 
din trei straturi de hârtie, adică pe un carton de mijloc s-a 
caşerat pe ambele feţe câte o hârtie aurie cu model impri-
mat, iar locul fotografi ilor era desemnat prin stanţare. Ca-
şerarea s-a desprins în mai multe locuri, de aceea hârtia ce 
învelea suprafaţa prezenta mai multe rupturi şi zone lipsă. 
După curăţirea uscată cu radieră a tuturor fi lelor, rupturi-
le au fost lipite cu un adeziv pe bază de metil-celuloză48, 
după care s-a consolidat cotorul care din cauza desprinde-
rii textilei caşerate nu se mai putea răsfoi (foto 37).

Celălalt album învelit în piele, închis cu ferecături, 
avea pe coperta superioară un monogram în ferecătură: 
Gy. E. Filele interioare au fost confecţionate asemănător 
albumului mic; şi în acest caz caşerarea era desprinsă şi 
ruptă în mai multe locuri. Pielea învelitoare era slăbită şi 
ruptă în unele zone de la deschidere. După curăţirea cu 
radiera s-au lipit aceste rupturi ca coperta să nu se des-
prindă de corpul cărţii. Urmele mai mici de uzură de pe 
suprafeţele curate, cu rezistenţă mecanică bună ale pielii 
nu au fost restaurate. Albumul a fost expus în poziţie în-
chisă; fi ind aşezat pe masa cu intarsii restaurată, sub el s-a 
aşezat un carton neacid, care să separe cele două obiecte 
într-un mod invizibil vizitatorului.

Descoaserea şi restaurarea integrală a celor două al-
bume nu a fost posibilă, dar prin aceste mici intervenţii 
am putut stabiliza starea lor şi am putut preveni formarea 
unor noi rupturi. Fotografi ile din cele două albume sunt 
păstrate separat, de către gestionarul colecţiei, ele nefi ind 
expuse.

44 Sulfat de alcool gras, substanţă tensio-activă.
45 Sarea disodică a acidului etilen-diamino-tetraacetic, EDTA.
46 Producător: UHU GmbH & Co. KG.
47 Chit de lemn Akrilin, Producător: JUB Kemicna Industrija d.d., Dol pri 

Ljubljani 28, Slovenia.
48 Carboxi-metil-celuloză, producător: Magyar Viscosagyár, Nyergesújfa-

lu, Ungaria.

7. Microclimatul expoziţiei

În ultimul capitol vă prezentăm pe scurt principalele ca-
racteristici de conservare preventivă ale expoziţiei. Sarci-
na restauratorului nu se termină la fi nalizarea restaurării 
obiectelor, ci el trebuie să se preocupe şi cu modul de ex-
punere a acestora.

Muzeografi i care au conceput expoziţia permanentă a 
Muzeului din Cristuru Secuiesc au avut în vedere princi-
piile conservării patrimoniului, mai mult, au cerut opinia 
conservatorilor şi i-au implicat în conceperea expunerii.

Măsurătorile microclimatice şi de intensitate luminoa-
să s-au realizat cu aparatul ELSEC 764 UV Monitor49.

7.1 Aerul ca factor microclimatic

Având în vedere că posibilităţile fi nanciare nu au permis 
instalarea unui sistem de condiţionare a aerului şi acope-
rirea ferestrelor cu folii de protecţie UV, ne-am străduit să 
realizăm un sistem de climatizare pasivă cât mai potrivit. 
Procedeele uscate de fi nisare aplicate la amenajarea spa-
ţiilor de expunere nu au crescut considerabil umiditatea 
relativă (UR) a încăperilor, mai mult, zidurile groase, ten-
cuite, văruite ale spaţiilor cu pivniţe, uşi şi ferestre etanşe, 
precum şi suprafeţele extinse de gips carton au acţionat 
ca elemente naturale de tamponare a umidităţii. Ferestre-
le, oricum etanşe, au fost etanşate suplimentar. Vitrina de 
expunere a obiectelor arheologice din metal, sensibile al 
UR, nu s-a putut etanşa corespunzător, din acest motiv 
organizatorii expoziţiei au recurs la o soluţie de compro-
mis: introducerea silicagelului în vitrină. În cele două cu-
tii nevizibile de depozitare, aşezate în partea inferioară a 
vitrinei, s-a pus silicagel precondiţionat la UR 45%, mai 
ieftin, iar în colţul mai puţin vizibil al vitrinei s-a aşe-
zat Bluegel, care semnalează prin schimbare de culoare 
creşterea UR. Astfel, se poate verifi ca cu o singură privire 
dacă microclimatul vitrinei este corespunzătoare sau nu50. 
Alte câteva obiecte arheologice din lemn, os, respectiv 
piele, au fost expuse în condiţii similare (foto 46).

Aerisirea spaţiilor de expunere s-a rezolvat prin feres-
trele orientate spre curtea interioară a clădirii, respectiv 
prin una din uşi, care se deschide tot spre curtea interioa-
ră. Astfel, aerul mai poluat datorită şoselei cu trafi c intens 
care trece prin faţa muzeului are un acces limitat în spaţi-
ile de expunere.

7.2 Iluminatul

Lămpile din expoziţie au fost alese şi plasate având în 
vedere şi sensibilitatea la lumină a exponatelor. Astfel, 
s-a evitat aşezarea corpurilor de iluminat în apropierea 

49 Járó Márta: A legfontosabb műtárgykörnyezeti paraméterek mérése 
(Măsurarea principalilor parametrii de microclimat). Múzeumi Ál-
lományvédelmi Füzetek 1 (Caiete de Conservare Muzeala 1). Budapes-
ta, 2005. p. 11.

50 Elias Casanovas – Luis E. – Ana Isabel Seruya: Climate Control in a 
16th Century Building in the South of Portugal, In. 12th Triennial me-
eting, Lyon, 29 August – 3 September 1999: preprints, Vol 1. ICOM 
Committee for Conservation, James & James, London, 1999.
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obiectelor cu fotosensibilitate medie şi ridicată, respec-
tiv în cazul iluminării unor asemenea obiecte s-a redus 
intensitatea luminoasă a sursei. În acest scop în fi ecare 
spaţiu de expunere există sisteme independente de reglare 
a intensităţii luminoase în vitrine şi instalaţii. Acest sistem 
asigură orientarea atenţiei vizitatorului spre obiecte, de-
taliile tehnice ale expunerii rămânând în semi-întuneric. 

La proiectarea iluminării diferitelor vitrine s-a avut în 
vedere natura materială a obiectelor care se vor etala, deci 
chiar vitrinele din aceiaşi încăpere s-au iluminat cu inten-
sităţi diferite, dacă s-au amplasat în ele obiecte de natură 
diferită, renunţându-se la reglarea generală a intensităţii 
luminoase pe săli. O altă modalitate de control a lumino-
zităţii a fost alegerea lămpilor, a puterii şi a spectrului de 
emisie (lumină caldă sau rece) a acestora. Astfel, chiar şi 
dacă intensitatea luminoasă din unele săli se regla de la 
un dimmer central, lămpile care iluminau anumite obiecte 
au fost adaptate la cerinţele impuse de acestea. Lumina 
naturală s-a eliminat complet prin camufl area/ acoperirea 
totală a ferestrelor. În vitrinele care nu conţin obiecte fo-
tosensibile s-au instalat lămpi cu halogen cu lumină rece.

7.3 Vitrine şi instalaţi

Vitrinele s-au realizat din gips carton şi s-au fi nisat cu o 
vopsea pe bază apoasă. Postamentele s-au tăiat la dimen-
siune din polistiren expandat „Hungarocell” şi după izola-
rea corespunzătoare a suprafeţei s-au fi nisat tot cu vopsea 
pe bază de apă. Toate etichetele si textele informative au 
fost aşezate in exteriorul vitrinelor, în vitrine nu s-a intro-
dus nici un element care ar putea emite substanţe nocive 
(poluanţi interni). Obiectele s-au rezemat pe benzi de ple-
xi tăiate la dimensiune cu ferestrăul şi îndoite la cald. Par-
doseala s-a acoperit cu o mochetă potrivită estetic, care 
se întreţine în mod corespunzător pentru a nu deveni as-

cunzătoare pentru insecte sau alţi agenţi de biodegradare. 
Pe partea interioară – izolată cu carton – a ferestrelor s-au 
aşezat panourile informative multilingve ale expoziţiei, 
care au camufl at în mod estetic şi util întreaga suprafaţă a 
ferestrelor (foto 47).

Cei care au posibilitatea să viziteze orăşelul situat de-a 
lungul cursului superior a Târnavei Mari să viziteze nea-
părat muzeul din centrul oraşului, unde, în afara expoziţi-
ei prezentate în acest articol, vor putea să vadă multe alte 
lucruri interesante (foto 48).
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trică şi paralel era în curs reconsturirea sobei din expunere.
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UR (%) 37,6 36,9 36,5 37,1 37,9 37,7 37,1 38,0 37,5
T (C°) 17,4 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 16,9 17,0 16,9
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