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Monumentul	Matei	 Corvin	 este	 cea	mai	 vestită	 lucrare	
a	lui	Fadrusz	János,	reprezentând	capodopera	vietii	şi	în-
coronarea operei sale (foto	1.).	Monumentul	domină	şi	as-
tăzi	centrul	Clujului,	unde	a	devenit	un	simbol	al	oraşului	
care	şi-a	pierdut	majoritatea	maghiară.

Oraşul	Cluj	 şi-a	dorit	 de	mult	un	monument	 care	 să	
păstreze	memoria	marelui	 său	fiu,	 regele	Matei	Corvin.	
Planul a pornit concomitent cu tranformarea centrului, 
o	transformare	cu	pretenţie	reprezentativă,	iar	locul	statuii	
s-a	eliberat	odată	cu	demolarea	bodegilor	de	comercianţi	
ce	înconjurau	Biserica	Sfântul	Mihail.

Dintre	numeroşii	participanţi	la	acest	concurs,	operele	
lui	Fadrusz	János,	Bezerédi	Gyula	şi	Róna	József	au	fost	
considerate	cele	mai	de	seamă,	iar	premiul	întâi	–	împre-
ună	cu	mandatul	de	execuţie	–	a	fost	acordat	lui	Fadrusz	
János.	Conform	contractului	 încheiat,	cheltuielile	 statuii	
au	 fost	fixate	 la	 suma	de	200	000	de	 coroane,	 sumă	 ce	
a	 fost	mărită	 cu	 încă	 60	 000	 de	 coroane	 la	 propunerea	
artistului de a realiza statuia la o dimensiune de doua ori 
marimea	naturala.	Deşi	oraşul	ar	fi	vrut	ca	monumentul	
să	fie	gata	 la	 sărbătorile	milenare,	Fadrusz	 lucra	 încă	 la	
monumentul	 Maria	 Terezia	 din	 Bratislava,	 astfel	 că	 în	
1896 s-a depus doar piatra de temelie. 

Privit	de	la	distanţă	ansamblul	statuar	formează	un	tri-
unghi,	fiind	gândit	şi	realizat	în	relaţie	cu	fundalul	într-o	
asemenea	măsură	încât	aproape	că	se	sprijină	pe	biserica	
Sfântul	Mihai,	de	aceea	vederea	din	spate	este	nesemnifi-
cativă.	Pe	punctul	culminant	al	triunghiului	se	află	capul	
regelui cununat cu lauri.

Personajele secundare ale ansamblului sunt condu-
cători	 ai	 armatei	 negre:	 Magyar	 Balázs	 şi	 Kinizsi	 Pál,	
Báthory	 István	 şi	 Szapolyai	 János.	 Soclul	 monumentu-
lui	reprezintă	creasta	stilizată	a	cetăţii	din	Hunedoara,	pe	
care	a	fost	sculptată	stema	ungară,	deasupra	căreia	a	fost	
inscripţionat:	Mátyás	király	(Regele	Matei).	Soclul	a	fost	
proiectat	de	Pákey	Lajos,	arhitectul	şef	al	oraşului.	

Amplasarea	monumentului	 a	 fost	 precedată	 de	pre-
zentarea	machetei	din	gips	a	lucrării	la	expoziţia	univer-
sală	de	la	Paris	din	1900,	unde	dintre	mai	multe	sute	de	
statui comisia de evaluare a distins-o cu premiul Grand 
Prix,	adică	cu	medalia	de	aur.	Monumentul	Matei	Cor-
vin	 a	 fost	 dezvelit	 în	 octombrie	 1902	 în	 piaţa	 centrală	
a Clujului. 

Antecedentele restaurării

Este	cunoscut	faptul	că	cheltuielile	restaurării	ansamblu-
lui	statuar	au	fost	asumate	de	către	guvernul	român	şi	cel	
maghiar	 în	 proporţie	 de	 50–50%.	Planurile	 de	 aprobare	
şi	tender	–	pe	baza	cercetărilor	şi	analizelor	prealabile	–	
au	fost	efectuate	de	către	UTILITAS	Centru	de	cercetare,	
proiectare	în	domeniul	reabilitării	patrimoniului	construit1 
(Prof.	Dr.	Ing.	Szabó	Bálint	şi	colegii	săi)	cu	sediul	în	Cluj	
şi	Fundaţia	Part	of	Art	(sculptorul	Kolozsi	Tibor)	în	anul	
2007.	Conform	planului,	 soclul	 de	 piatră	 a	 statuii	 rege-
lui	ar	fi	fost	consolidat	cu	injectare	cu	var	hidraulic	prin	
perforările	care	ar	fi	pornit	de	la	locurile	deteriorate,	dar	
şi	celelalte	elemente	de	piatră	de	la	bază	ar	fi	fost	resta-
urate	 fara	 sa	fie	 demolata	 itreaga	 structura.	Modalitatea	
restaurării	 statuilor	de	bronz	 ar	fi	 fost	 decisă	doar	după	
desfacerea statuilor. 

Tenderul	publicat	de	către	Primăria	Cluj-Napoca	a	fost	
câştigat	de	către	S.C.	CONCEFA	cu	sediul	în	Sibiu,	soci-
etate	 care	 dispunea	 de	 condiţiile	 tehnice	 şi	 de	 personal	
potrivite pentru executarea tehnologiei conform planului, 
astfel	că	şi-a	însumat	lucrarea	(pe	bună	dreptate).	

La	preluarea	zonei	de	lucru,	grupului	de	specialişti	al	
CONCEFA	li	s-au	ivit	indoieli	în	ceea	ce	priveşte	posibi-
litatea	de	executare	a	lucrărilor	conform	planului.	Luând	
în	considerare	faptul	că	firma	avea	relaţii	foarte	bune	cu	
Techno-Wato	SRL2	de	mulţi	ani,	cele	două	firme	au	ajuns	
la	 un	 acord	 asupra	 faptului	 că	Techno-Wato	SRL	 îşi	 va	
oferi	susţinerea	profesională	firmei	CONCEFA	de-a	lun-
gul	executării	lucrărilor	de	restaurare	al	ansamblului	sta-
tuar. La data de 13 august 2009 s-a semnat un contract cu 
Techno-Wato	Kereskedőház	SRL,	în	urma	căreia	dr.	Hor-
váth	Zoltán	 specialist	 în	 prezervarea	 patrimoniului,	 Séd	
Gábor	 specialist	 în	 restaurări	 şi	Osgyányi	Vilmos	 resta-
urator	de	piatră	şi-au	început	participarea	în	lucrările	de	
restaurare. 

În	cursul	lucrărilor	de	specialitate	banuielile	celor	de	
la	CONCEFA	s-au	dovedit	a	fi	corecte.	Pe	baza	cercetă-
rii	antecedentelor	şi	cele	efectuate	la	locaţie	colaboratorii	
s-au	convins	de	faptul	că	pentru	proiectarea	sigură	a	unor	
faze	 de	 lucru	 al	 execuţiei	 cunoştinţele	 actuale	 nu	 erau	
de	 ajuns.	Lipseau	 cele	mai	 importante	 informaţii	 legate	

1 http://www.utilitas.ro
2 http://www.technowato.hu
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de	capacitatea	portantă	a	structurii	de	piatră	pe	care	era	
amplasată	 statuia	 lui	Matei	 Corvin,	 astfel	 că	 părţile	 au	
decis	 ca	Techno-Wato	SRL	să	ceară	analize	diagnostice	
complementare	Secţiei	de	Inginerie	Geofizică	a	Institutu-
lui	Geofizic	Maghiar	de	Stat	Eötvös	Loránd	(MÁELGI)3. 
Analizele	necesare	de	rezistenţă	electrică,	microseismică	
şi	radar	au	fost	efectuate	de	către	specialiştii	geofizici	în	
luna septembrie a anului 2009.

Cercetările	de	 la	 faţa	 locului	au	arătat	că	sub	statuia	
călăreţului	tabla	de	metal	ce	acoperea	soclul	de	piatră	s-a	
desprins,	 iar	 în	 construcţia	 de	 piatră	 fisurată,	 cu	 rostul	
deschis,	s-a	infiltrat	o	cantitate	de	apă	atât	de	mare	de-a	
lungul	anilor	încât	a	cauzat	distrugerea	totală	a	nucleului	
interior.	Acest	lucru	a	fost	confirmat	şi	de	rezultatul	per-
forării	de	probă	efectuată	de	Peltán	András	în	locul	dete-
riorat	 de	 lângă	 inscripţie.	 Burghiul	 de-abia	 s-a	 izbit	 de	
rezistenţă,	iar	monstra	scoasă	de	spirală	a	fost	udă,	fiind	
de	consistenţa	unguentelor.	

Cercetările	geofizice	au	dus	la	rezultate	similare.	Con-
form	acestora	nucleul	construcţiei	de	piatră	ce	purta	sta-
tuia	regelui	era	plin	de	apă,	iar	tăria	şi	implicit	capacitatea	
portantă	 a	 nucleului	 şi	 a	mantiei	 de	 piatră	 s-a	 diminuat	
la	 o	 fracţiune	 a	 celei	 pretinse.	 S-a	 presupus	 totodată	 că	
elementele	de	metal	verticale	care	ancorau	statuia	călăre-
ţului	au	suferit	o	asemenea	coroziune,	încât	pe	înregistrări	
locul	acestora	poate	fi	doar	bănuit	(foto	2–3.)

În	cazul	nostru	rezistenţa	nucleului	de	piatră	udă	era	
critic	de	mică,	ceea	ce	i-a	silit	pe	restauratori	să	descarce	
imediat	fundalul	de	piatră	prin	ridicarea	statuii.

Toate	semnele	arătau	că	apa	ce	a	cauzat	distrugerea	s-a	
infiltrat	în	structură	prin	fisurile	tablei	de	metal	de	sub	cal	
şi	prin	rosturile	de	piatră	crăpate.	Obiectivul	primordial	al	
restaurării	a	fost	repararea	completă	a	structurii	de	piatră	
şi	contracararea	unor	eventuale	daune	noi.	

Pe	 baza	 rezultatelor	 grupul	 de	 specialişti	 a	 fost	 de	
acord	despre	faptul	că	urmărind	planul	inţial	de	restaurare	
in-situ	(prin	injectare	şi	ancorarea	elementelor)	restaura-
rea	structurii	de	piatră	a	ansamblului	statuar	nu	este	posi-
bil.	La	iniţiativa	specialiştilor	şi	cu	acordul	Institutului	de	
Prezervare	a	Patrimoniul	Cultural	din	Ungaria	s-a	născut	
o	nouă	 soluţie	 tehnică.	 Inevitabil	 s-a	 ajuns	 la	 realizarea	
unor	planuri	noi,	dezmembrarea	structurii	de	piatră,	ceea	
ce	a	dus	la	o	creştere	semnificativă	a	cheltuielilor	dar	şi	la	
mişcarea	 statuilor	 din	 bronz.	La	 insistenţa	 preşedintelui	
Mezős	Tamás	toate	instituţiile	române	au	fost	de	acord	cu	
cheltuielile	în	plus	ce	au	rezultat	din	noua	iniţiativă.	

Pentru geologul dr. Horváth Zoltán a lua parte la cer-
cetările	 la	 locaţie	şi	dezbaterile	de	specialitate	 legate	de	
cea	mai	 reprezentativă	 lucrare	de	 restaurare	 al	ultimilor	
ani	a	fost	o	sarcină	deosebită.	La	locul	său	de	muncă	ante-
rior,	 adică	 prin	 statutul	 de	 şef	 de	 laborator	 al	Centrului	
de	Stat	de	Restaurare	a	Monumentelor	s-a	întâlnit	des	cu	
situaţii	când	succesul	şi	durabilitatea	muncii	de	restaurare	
a	fost	periclitată	de	o	diagnostică	incompletă.

Cu	scopul	de	a	cunoaşte	calitatea	şi	condiţia	materi-

3 http://www.elgi.hu

alului	de	piatră	din	soclul	statuii	el	a	analizat	monstre	în	
trei puncte, deci nu reprezentative ci de control, monstre 
din	calcarul	dur	de	 la	bază,	 calcarul	de	apă	de	 izvor	 ce	
compune	 suportul	de	piatră	 a	 statuii	 şi	mortarul	 repara-
ţiilor	ulterioare.	Constatările	sale	au	coincis	cu	analizele	
diagnostice anterioare planului tender.

La	 baza	 construcţiei	 statuii	 a	 stat	 calcarul	 dur	 din	
eocen,	 bogat	 în	 foraminifere	 (monocelulare	 maritime	
cu	schelet	calcaros),	cunoscut	din	mai	multe	părţi	din	
zona Clujului.

Pe	 baza	 imaginii	 microscopice	 este	 cert	 că	 monstra	
analizată	 este	 calcar	 ce	 survine	 din	 una	 dintre	 locaţi-
ile	amintite,	 incluse	 şi	 în	 lucrarea	 lui	Schafarzik	Ferenc	
intitulată	 „A	 Magyar	 Korona	 országai	 területén	 létező	
kőbányák	 részletes	 ismertetése”	 („Prezentare	 detali-
ată	 a	minelor	 de	 piatră	 de	 pe	 teritoriul	 ţărilor	Coroanei	
Maghiare”),	editată	în	anul	1904	de	către	Institutul	Regal	
Maghiar de Geologie. 

La construirea soclului statuii s-a folosit calcarul de 
Süttő	 de	 pe	 lângă	 Dunăre.	Acest	 tip	 de	 piatră	 este	 un	
calcar	de	apă	dulce,	de	apă	de	izvor,	a	cărei	microstruc-
tură	a	fost	modelată	de	materialul	calcaros	precipitat	din	
soluţia	izvoarelor	calde.	Pe	baza	celor	observate	se	poate	
afirma	că	în	soclul	statuii	se	regăsesc	cel	puţin	patru-cinci	
tipuri	diferite.	Pe	fotografiile	de	arhivă	această	neomoge-
nitate	nu	se	observă,	ceea	ce	dă	de	bănuit	că	după	con-
struirea	soclului	acesta	a	suferit	reparaţii	multiple.	Tot	la	
acest	fapt	fac	trimitere	acele	inserţii	care	în	unele	cazuri	
trec	peste	hotarele	de	bosaj	nerespectând	regulile	clasice	
ale	sculpturii.	Pe	fotografii	se	poate	observa	cum	inserţiile	
leagă	elementele	care	s-au	deplasat	anterior,	iar	între	timp	
lărgirea	rosturilor	a	rămas	la	fel	de	activ.	

Materialul	 mixt	 de	 piatră	 sugerează	 faptul	 că	 şi	 în	
trecut pe alocuri a fost nevoie de schimbarea pietrei. 
Cunoscând	soarta	cu	peripeţii	a	statuii	(au	fost	mai	multe	
încercări	de	a	o	îndepărta),	se	poate	presupune	că	fixările	
verticale	de	fier	care	iniţial	au	ajuns	până	la	baza	ansam-
blului,	prin	încercările	de	îndepărtare	au	suferit	asemenea	
tensiuni	şi	deformaţiuni,	pe	care	structura	rigidă	de	pia-
tră	nu	le-a	putut	urmări.	De	aceea	s-au	lărgit	rosturile	şi	
s-au	deplasat	bosajele.	Existenţa	fixărilor	verticale	din	fier	
nu	a	fost	dovedită	de	deschiderile	lucrărilor	de	demolare	
ulterioare. 

Calcarul	 de	 apă	 dulce	 s-a	 dovedit	 a	 fi	 rezistent	 la	
îngheţ	de	la	origine,	indiferent	de	porositatea	ei	imanentă.	
Rezistenţa	ei	la	compresiune	poate	ajunge	chiar	la	50–100	
N/mm2.	 Carierele	 din	 zona	 Süttő	 (Haraszti,	Mogyorós,	
Gazda)	 oferă	material	 de	 calitate	 puţin	 variată	 în	 apari-
ţie	şi	culoare,	dar	proprietarul	RENESZÁNSZ	Zrt.	oferă	
chiar	şi	material	selecţionat	pentru	scopuri	sculpturale	sau	
monumentale	de	importanţă	eminentă.	4 

Pe	 microfotografii	 se	 poate	 observa	 că	 microstruc-
tura	pietrei	este	compactă,	găurile	din	interior	nu	comu-
nică	între	ele.	Dacă	anterior	piatra	nu	suferă	o	suportare	

4 După	cum	reiese	din	raportul	restauratorului	de	piatră,	până	la	urmă	pen-
tru	schimbări	nu	s-a	mai	folosit	piatra	de	la	cei	de	la	RENESZÁNSZ.
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mecanică	excedentă,	nu	îşi	pierde	rezistenţa	şi	rezistenţa	
la	îngheţ.	

La	 construcţia	 din	 calcar	 de	 apă	 dulce	 deosebit	 de	
multe	elemente	au	prezentat	fisuri	la	muchie	şi	la	colţuri,	
fisuri	 provenind	 din	 cumularea	 presiunii,	 mai	 mult,	 au	
apărut	sisteme	de	fisuri	în	reţea,	ceea	ce	au	pus	la	îndoială	
calitatea	de	susţinere	a	ansamblului.	Lărgirea	rosturilor	ca	
urmare	a	mişcărilor	anterioare	au	fost	completate	în	unele	
cazuri	cu	material,	în	deosebi	ciment,	atât	de	gros,	încât	
nicidecum	nu	se	putea	păstra.	

Analizele	 geofizice	 au	 dovedit	 că	 în	 primul	 rând	 nu	
materialul	 de	 piatră,	 ci	 structura	 construcţiei	 este	 cea	
nepotrivită	 pentru	 susţinerea	 greutăţii	 călăreţului.	 Într-o	
primă	manşă	a	fost	nevoie	de	eliberarea	soclului	de	greu-
tatea	statuii	prin	ridicarea	acesteia	pe	o	structură	auxiliară	
de	oţel,	pentru	a	face	posibil	lucrările	de	restaurare	a	pie-
trei	 (demolare,	 consolidarea	 structurii	 şi	 reconstruire).	
De	aceea	grupul	de	specialişti	a	acceptat	propunerea	de	
a	realiza	un	spaţiu	de	muncă	în	jurul	statuii	care	se	poate	
folosi	şi	pe	timp	de	iarnă.	

Propunerea	 s-a	 bazat	 parţial	 pe	 experienţa	 veneţiană	
din 2005 a doctorului Horváth Zoltán, unde restaurarea 
statuii	 ecvestre	Colleoni	 a	 lui	Verrocchio	 s-a	 efectuat	 în	
atelierul	realizat	la	locaţie	(foto	9–10.).	În	acest	caz	analo-
gia	Colleoni	s-a	putut	urmări	doar	parţial.	Treaba	colegilor	
noştri	italieni	a	fost	uşurată	de	faptul	că	partea	superioară	
a	soclului	lor	a	fost	plană,	astfel	că	amplasarea	peste	a	unui	
atelier	de	restaurare	nu	a	fost	problematică,	şi	nici	condiţi-
ile	climatice	din	Veneţia	nu	i-au	silit	să	înfrunte	iarna!

În	cadrul	lucrărilor,	conform	planului,	statuia	lui	Matei	
Corvin	a	fost	ridicată	de	pe	piedestalul	de	piatră	şi	anco-
rată	pe	o	structură	de	oţel.	Împrejurul	acestei	structuri	de	
pod	 s-a	 amplasat	 o	 structură	 uşoară,	 închisă,	 prielnică	
şi	vremii	de	iarnă,	sub	care	restauratorii	de	metale	şi-au	
putut	desfăşura	activitatea	nestingheriţi	şi	în	siguranţă.

Lucrările de restaurare a pietrei la statuia  
Matei Corvin din Cluj

Sarcina	lui	Osgyányi	Vilmos,	pe	lângă	gestionarea	corec-
tă	a	problemelor	de	sculptură	şi	cioplire	de	piatră	legate	
de	restaurarea	efectuată	de	Nagy	Benjámin	şi	colegii	săi,	
a	fost	validarea	punctelor	de	vedere	a	restaurării	de	piatră	
şi	acordarea	ajutorului	în	desfăşurarea	tehnică	a	sarcinilor	
apărute.	Consultanţa	de	specialitate	a	cuprins	toate	aspec-
tele	 începând	 cu	demolarea	 ansamblului	 statuar	 până	 la	
reconstruire	şi	la	cele	mai	mici	detalii	ai	înfăţisării	finale.	

În	 prisma	 analizelor	 detaliate	 mai	 sus	 s-a	 ajuns	 la	
o	nouă	decizie:	statuia	regelui	 trebuie	ridicată	 iar	soclul	
trebuie reconstruit. Conform acestei decizii s-a efectuat 
numerotarea	 elementelor	 de	 piatră	 dinaintea	 demolării,	
apoi	clasificarea	sculpturilor	după	condiţia	afişată	în	trei	
grupe	(de	păstrat,	de	restaurat	şi	de	recioplit).

Doar	câteva	elemente	de	piatră	ale	construcţiei	de	bază	
prezentau	caracteristici	aparte,	şi	au	fost	incluse	în	grupa	
severă	a	elementelor	de	păstrat,	celelalte	au	fost	copiabile,	
măsurabile,	determinabile	din	punct	de	vedere	geometric.	

Aparte	de	acest	fapt	punctele	de	vedere	al	economisirii	şi	
a	conservării	originalităţii	au	coincis	într-un	mod	norocos,	
la	cel	din	urmă	fiind	incluse	nu	numai	elementele	impeca-
bile	ci	şi	cele	restaurabile,	completabile.	În	grupa	a	treia	
au	fost	incluse	cele	care	nu	puteau	fi	salvate,	fiind	excluse	
datorită	pânzei	de	fisuri	interioare.	

Măsurătorile	 spaţiogeometrice	 a	 soclului	 de	 piatră	
au	 asigurat	 precizitatea	 reconstruirii	 şi	 baza	 corecţiilor	
necesare,	 deoarece	 alunecările	 şi	 desprinderile,	 lărgirile	
rosturilor	survenite	în	timpul	îndelungat	de	la	amplasarea	
ansamblului au ajuns uneori la cinci centimetri. 

Reconstruirea	bastionului	a	fost	precedată	de	un	plan	
nou	de	fundamentare,	prin	care	s-au	rezolvat	chiar	şi	pro-
blemele	legate	de	cutremure.	După	izolarea	verticală	ele-
mentele	bastionului	de	piatră	 au	 fost	 reamplasate	pe	un	
fundal	 de	 beton	 armat.	 Pietrele	 cu	 deficienţe	minore	 au	
fost completate pe loc cu mortar complementar. Nucleul 
bastionului	 a	 devenit	 o	 structură	 de	 beton	 armat	 ce	 s-a	
înălţat	deodată	cu	depunerea	succesivă	a	pietrelor.	Mate-
rialul	 de	 încorporare	 şi	 lipire,	 respectiv	 cel	 de	 limitare	
a	betonului	armat	şi	pietre	este	un	mortar	sec	pe	bază	de	
var.	 Efectele	 negative	 ale	 precipitărilor	 datorate	 mişcă-
rii	vaporilor	şi	diferenţei	de	temperatură	din	structură	au	
fost	rezolvate	prin	sisteme	conductoare	ascunse.	Această	
problemă	 a	 fost	 rezolvată	 şi	 în	 cazul	 statuilor	 de	 bronz	
prin	conductoare	invizibile.	Între	pietrele	de	închidere	ale	
bastionului	a	fost	amplasată	o	structură	de	oţel,	conform	
soluţiei	tehnice	iniţiale	(câte	o	şină	legată	una	de	alta	în	
planul	 a	 câte	 două	 picioare).	 Structura	 de	 stabilizare	 ce	
porneşte	din	şine	a	fost	legată	în	nucleul	de	beton	armat.

Prin	demolare	s-a	 ivit	ocazia	de	a	efectua	 reparaţiile	
necesare	luând	în	considerare	unitatea	estetică	a	structurii	
şi	logica	ei	structurală.	Asta	înseamnă	că	s-au	făcut	cori-
jări	 la	 toate	 inserţiile	care	nu	au	 ţinut	cont	de	 repartiza-
rea	rosturilor.	Astăzi	calcarul	dur	se	poate	corecta	deja	cu	
materiale	moderne	(Monulit,	Terzith5)	astfel	 încât	 în	 loc	
de	inserţii	se	aplică	completări	organice.	Conturul	posibil	
al	 crăpăturii,	 al	 lipsei	 este	păstrat,	 iar	 restauratorii	 efec-
tuează	 completarea	 cu	mortar6,	 iar	 suprafaţa	 completată	

5 Mortarul de completare a pietrei Monulit este un material corector cu 
două	componente,	prielnic	calcarului	dur,	cu	material	de	legare	şi	com-
pletare	mineral:	reacţia	specială	porneşte	de	la	amestecarea	prafului	cu	
lichidul.	Acest	mortar	cu	bază	minerală	se	integrează	în	piatra	restau-
rată	 şi	 face	 legătură	chimică	cu	materialul	acesteia.	Vezi	http://www.
technowato.hu	.

 Produsele	 de	mortar	 de	 piatră	 din	 familia	 produselor	 Qick-mix	 Ter-
zith sunt amestecuri de mortar sec, compuse din materiale minerale de 
legare	şi	materiale	minerale	de	completare	clasificate,	de	mărimi	gra-
nulate	diferite.	Amestecate	cu	cantitatea	de	apă	indicată,	acestea	rezultă	
mortar	proaspăt,	care	după	întărire	devine	un	material	cu	structură	(gra-
nulare,	porositate,	culoare)	similară	pietrei	de	bază,	cu	aceleaşi	carac-
teristici	fizice/mecanice	(densitate,	tărie,	dilataţie	termică,	rezistenţă	la	
uzură,	asimilarea	apei,	permeabilitate	la	vapori),	folosit	pentru	consoli-
darea	pietrei,	completarea	lipsurilor	şi	crearea	suprafeţelor.	Cu	adăgu-
area	de	pigmenţi	oxidici	rezistenţi	la	leşie	se	poate	fixa	chiar	şi	nuanţa	
pietrei	 de	 bază.	Nu	 conţin	 nici	 ciment	 străin,	 nici	material	 de	 legare	
polimer.	Vezi	http://www.technowato.hu

6 În	cazul	statuii	lui	Matei	Corvin	acesta	s-a	întâmplat	cu	mortar	de	repa-
rare	a	pietrei	Keston	MHM,	un	produs	unguresc.	Vezi	fişa	 tehnică	 la	
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este	lucrată	după	întărirea	acesteia.	Cu	această	metodă	de	
completare	 se	 poate	 păstra	 sistemul	 rosturilor	 structurii	
originale	de	piatră.	

La	 construcţia	 de	 piatră	 clădită,	 rostuită	 şi	 curăţată	
a fost nevoie de aplicarea unui strat de material hidrofo-
bizant,	permeabil	la	vapori	–	adică	Keston	SMK	1311	–	
împotriva	daunelor	viitoare	şi	influenţelor	atmosferice.	7.

Din	punctul	de	vedere	al	restaurării	cel	mai	important	
scop	a	fost	păstrarea	originalităţii	şi	a	autenticităţii.	La	o	
asemenea	 structură	 demolată	 şi	 reconstruită	 este	 impor-
tant	ca	 la	urmă	să	nu	dea	senzaţia	unei	construcţii	nou-
nouţe.	Să	se	vadă	pe	opera	restaurată	 timpul	ce	a	 trecut	
de	 la	dezvelirea	sa,	 să	posede	 toate	valorile	 iniţiale,	dar	
cu	utilizarea	materialelor	şi	a	 tehnologiilor	moderne	am	
reuşit	 să	 asigurăm	 condiţiile	 pentru	 opera	 restaurată	 de	
a-şi	păstra	mesajul	cât	mai	mult	timp	pentru	folosul	gene-
raţiilor	următoare.	

Restaurarea statuilor din metal

În	cadrul	analizelor	diagnostice	dinaintea	efectuării	pla-
nului,	grupul	cercetătorilor	a	analizat	doar	patru	monstre	
–	staniul	(Sn),	plumbul	(Pb)	şi	zincul	(Zn)	în	aliaj	cu	cu-
prul	de	la	baza	bronzului.	În	cazul	unui	ansamblu	memo-
rial	 cu	mai	multe	figuri,	 în	mărime	8/4	 (dublu),	 această	
analiză	nu	se	poate	numi	reprezentativă,	însă	din	fericire	
valorile	monstrelor	au	fost	apropiate,	astfel	că	aliajul	se	
poate considera uniform. 

Pe	lângă	acest	lucru	a	lipsit	analiza	etnoscopică	a	sta-
tuii	regelui,	prin	care	s-ar	fi	putut	dovedi	existenţa	şi	con-
diţia	fixării	structurii	interioare,	fixare	ce	se	poate	observa	
pe	imaginile	de	epocă	din	atelier.	Datorită	dimensiunilor	
statuii	şi	a	greutăţii	sale	estimate	la	6–6,5	tone,	ar	fi	fost	
nevoie	şi	de	măsurarea	grosimii	zidului,	deoarece	înaintea	
ridicării,	trebuie	ştiut	ce	şi	cum	se	leagă.	Ulterior	s-a	des-
coperit	că	greutatea	statuii	regelui	este	în	jur	de	12	tone,	
deci	 probabil	 că	 această	 greutate	 este	 vinovată	 pentru	
zdrobirea	soclului	central	în	formă	de	bastion.

http://www.technowato.hu.
 KESTON	MHM	este	un	mortar	sec	de	calitate	excelentă,	care	conţine	

pietriş	fin,	clasificat	ud,	fără	cuarţ,	măciniş	mineral,	material	de	legare	
mineral	cu	 trăsături	hidraulice,	 respectiv	aditivi	 speciali.	Mortarul	de	
legare	se	poate	completa	cu	granule	aditive	spălate,	clasificate,	până	la	
o	cantitate	de	15–20	la	sută	din	greutate.	Acest	amestec	se	poate	colora	
la	nuanţa	pietrei	de	bază	cu	cel	mult	1	%	pigment	oxidic	rezistent	 la	
leşie.	Mortarul	întărit	se	leagă	excelent	de	baza	de	calcar	dur,	consis-
tenţa	şi	caracteristicile	lor	fizice	sunt	similare.	Vezi	fişa	tehnică	la	http://
www.technowato.hu.

7 Vezi	fişa	tehnică	la http://www.technowato.hu
 KESTON SMK 1311 este un concentrat de material lichid hidrofobi-

zant,	care	nu	conţine	apă	sau	soluţii	solubile,	însă	conţine	microgranule	
de	silan	şi	siloxan.	Amestecat	cu	apă	se	transformă	în	polimer	de	silicon	
cu	repulsie	la	apă,	care	pe	suprafaţa	aplicată	se	leagă	ca	un	strat	foarte	
subţire	de	film,	iar	după	uscare	împiedică	umezirea	acestora	şi	absorbţia	
apei.	Acest	material	este	rezistent	la	leşie,	astfel	că	este	corespunzător	şi	
pentru	hidrofobizarea	suprafeţelor	de	beton	şi	mortar	fixate	cu	ciment.	
În	contrast	cu	produsele	siliconice	hidrofobizante	anterioare,	acţionarea	
acestuia	nu	necesită	prezenţa	bioxidului	de	carbon,	nu	produce	materi-
ale	secundare	dăunătoare,	iar	filmul	ei	este	rezistent	la	radiaţiile	UV.	

Pentru	 scutirea	 structurii	 de	 piatră	 a	 fost	 realizat	
o	 structură	 de	 oţel,	 pe	 care	 s-a	 putut	 suspenda	 statuia	
regelui.	 Împrejurul	 acesteia	 a	 fost	 construit	 un	 pavilion	
de	structură	uşoară,	pe	latura	căruia	s-ar	fi	putut	afişa	un	
poster	uriaş	cu	informaţii	în	4	limbi	despre	statuie	şi	resta-
urarea acesteia. 

Descoperirea structurii interne a statuii a devenit posi-
bil	doar	după	suspendarea	şi	desfacerea	acesteia	în	cadrul	
pavilionului.	 Spaţiul	 interior	 are	 un	 diametru	 de	 circa	
1,2	m,	care	permite	şi	accesul.	Deciziile	privind	celelalte	
intervenţii,	 consolidări	 şi	 tratamentul	 contra	 coroziunii	
s-au	putut	lua	doar	după	dobândirea	cunoştinţelor	despre	
interior.	Părţile	lipsă,	completările,	metodele	şi	materialele	
reparaţiilor	ar	fi	trebuit	determinate	pe	baza	măsurătorilor	
spectometrice	radioscopice-fluorescente	sau	a	perforărilor	
la	locaţie,	respectiv	a	analizelor	microchimice	de	laborator.

O	problemă	cheie	a	fost	cercetarea	structurii	şi	modu-
lui	de	fixare	a	 statuii	 regelui,	deoarece	planul	 schelei	 şi	
paşii	suspendării	au	fost	determinate	în	totalitate	de	pozi-
ţionarea	 cârligelor,	 respectiv	 de	 fixarea	 elementelor	 de	
susţinere	 în	 interiorul	 călăreţului.	Odată	 cu	 suspendarea	
statuii	 a	 sosit	 timpul	 intervenţiilor	 concrete.	 În	 primul	
rând	 a	 fost	 nevoie	 de	 a	 pătrunde	 în	 interiorul	 statuii,	 şi	
pentru acest scop a fost nevoie de decuparea unei ferestre 
de	intervenţie	pe	spatele	calului,	acolo	unde	este	acoperită	
de mantaua regelui.

Prin	 fereastra	de	 intervenţie	s-a	descoperit	că	statuia	
se	susţine	pe	sine.	Grosimea	ei	este	de	1,5–2	cm	în	loc	de	
cea	obişnuită	de	0,5	cm,	iar	elementele	sunt	fixate	una	de	
alta	cu	şuruburi.	

Am	găsit	schelet	interior	doar	în	zona	picioarelor,	iar	
acestea	serveau	un	rol	dublu:	pe	de	o	parte	fixaseră	sta-
tuia	 împotriva	 forţei	 de	 deschidere,	 iar	 pe	 de	 altă	 parte	
legaseră	picioarele	calului	între	ele	cu	ajutorul	a	două	şine	
ancorate	în	soclul	de	piatră.	Atât	în	cazul	călăreţului	cât	şi	
a	vitejilor	în	jurul	cârligelor	a	fost	turnat	plumb,	în	scor-
burile din interiorul soclului realizate cu acest scop.

În	interiorul	statuii	30	%	din	şuruburile	ce	fixau	pie-
sele	 între	ele	s-au	dezagregat	 total	din	cauza	coroziunii,	
dar	şi	celelalte	şuruburi	au	fost	găsite	 într-o	stare	 foarte	
precara.	 Coroziunea	 regăsită	 în	 interiorul	 statuii	 a	 fost	
un	 lucru	 normal	 şi	 calculabil	 datorită	 efectului	 reciproc	
dintre	şuruburile	de	fier	şi	elementele	de	bronz.	La	înlo-
cuirea	şuruburilor	a	fost	nevoie	de	asemenea	de	o	analiză	
rapidă	 pentru	 a	 găsi	 tipurile	 de	material	 ce	 se	 regăsesc	
astăzi	şi	care	sunt	compatibile	cu	aliajul	de	bronz	original.	
În	decursul	restaurării	toate	şuruburile	ce	puteau	fi	scoase	
au	 fost	 înlocuite	 cu	 şuruburi	 de	 oţel	 inoxidabile.	Acele	
şuruburi,	care	au	fost	introduse	în	plăcile	de	bronz,	şi	nu	
s-au	putut	scoate,	au	fost	curăţate	de	rugină	şi	s-a	aplicat	
peste	ele	un	strat	de	protecţie	anticoroziune.	

A	 fost	 nevoie	 de	 înlăturarea	 statuilor	 secundare	 îna-
inte	de	construirea	 scheletului	de	oţel,	deoarece	ulterior	
ridicarea	statuilor	nu	ar	fi	fost	posibilă.	Condiţia	statuilor	
vitejilor,	coroziunea	şuruburilor	şi	a	elementelor	de	fixare	
s-au	dovedit	a	fi	similare	cu	cele	întâlnite	în	interiorul	sta-
tuii	călăreţului.	
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După	 completarea	 părţilor	 lipsă	 din	 elementele	 de	
bronz,	sudarea	crăpăturilor	şi	 repararea	celelaltor	defec-
ţiuni	 a	 fost	 nevoie	 ca	 suprafaţa	 să	fie	 uniformizată	 prin	
aplicarea	 de	 patină.	După	 remontarea	 integrală	 a	 urmat	
o	etapă	de	cizelare,	mai	apoi	ultima	etapă	de	conservare	
a	suprafeţelor.	Pe	toate	statuile	şi	elementele	de	metal	s-a	
aplicat	materialul	 de	 protecţie	 de	 tip	Combat	A	 88,8 un 
material	rezistent	la	apă,	inhibitor,	pe	bază	de	ulei,	ce	se	
poate	lustrui	în	suprafaţa	de	bază.

Rosturile	 elementelor	 de	 piatră	 reconstruite	 au	 fost	
completate	cu	mortar	de	rostuire	ce	se	foloseşte	şi	în	ţara	
noastră	de	mult	 timp.	După	finalizarea	bastionului	 toată	
suprafaţa	 de	piatră	 a	 fost	 curăţată,	 apoi	 acoperită	 cu	un	
material	de	impregnare,	care	nu	permite	infiltrarea	apei	în	
structură,	dar	asigură	aerisirea	acesteia.	Odată	cu	lucrările	
prezentate mai sus, au fost repuse la loc statuile pe soclu 
si	fixate	în	structura	de	piatră.

Redezvelirea ansamblului monumental Matei Corvin 
din	Cluj	–	arătându-şi	splendoarea	ei	de	odinioară	–	a	avut	
loc	 la	 data	 de	 2	 aprilie	 2011,	 stârnind	 un	 mare	 interes	
social. 

Experienţele	acumulate	de-a	lungul	restaurării	statuii	
lui	Matei	Corvin	au	arătat	încă	o	dată	că	restaurarea	unui	
monument	poate	să	dea	rezultate	doar	pe	baza	unui	tripod	
stabil.	 Primul	 dintre	 aceste	 elemente	 de	 bază	 ar	 fi	 adu-
narea	tuturor	informaţiilor	accesibile	de	istorie	a	artei	şi	
de	 istorie	 arhitecturală.	Al	doilea	 ar	fi	 culegerea	 tuturor	
datelor	legate	de	material	şi	de	tehnică,	ceea	ce	înseamnă	
un	şir	de	analize	diagnostice	în	sensul	mai	larg	al	noţiunii.	
Al	 treilea	 ar	 fi	 un	 plan	 tehnic	 şi	 de	 restaurare	 corect	 şi	
modern,	bazat	pe	primele	două	surse	şi	pus	în	practică	de	
oameni	pricepuţi.	

Munca	de	planificare	a	renovării	(tehnice	şi	de	restau-
rare)	poate	să	înceapă	doar	atunci,	când	avem	la	dispoziţie	
toate	datele	ale	celor	două	surse	anterioare.	Nu	este	per-
mis	ca	–	din	păcate	se	întâmplă	frecvent	şi	în	Ungaria	–	
diagnostica,	sau	o	parte	din	ea,	să	fie	efectuată	în	etapa	de	
restaurare,	pentru	că	la	un	plan	nefondat	datorită	diagnos-
ticii	incomplete	bugetul	pregătit	nu	poate	fi	decât	eronat.	

Planul	şi	bugetul	eronat	îl	pun	pe	executant,	ba	chiar	
şi	controlul	autorităţilor	şi	cel	de	specialitate,	într-o	situ-
aţie	imposibilă,	căci	trebuie	să	se	zbată	în	limitele	sumei	
incluse	 în	 contract	 şi	 datei	 limită	 de	 execuţie.	 Planurile	
corecte	care	includ	toate	etapele	de	lucru	necesare	şi	cos-
tul	acestora	vor	crea	o	situaţie	de	concurenţă	transparentă	
şi	 sigură	 şi	 pentru	 executanţii	 care	 se	 prezintă	 pentru	
lucrarea	respectivă.	

Experienţa	arată	că	atât	în	România,	cât	şi	în	Ungaria	
lipseşte	o	 instituţie	de	 stat	 independentă,	 deasupra	 tutu-
ror	 intereselor,	 care	 este	 profesională	 în	 toate	 ramurile	
conservării	complexe	a	monumentelor,	şi	care	ar	avea	un	
laborator	performant	pentru	a	susţine	toate	cele	trei	faze	

8 Combat	A88	–	Un	material	de	acoperire	de	consistenţă	uleioasă,	conţi-
nând	o	mulţime	de	inhibitoare,	cu	un	caracter	hidrofobizant	accentuat.	
Produs de Molyslip Atlantic Limited, 1 ASTROP RD, Middleton Che-
ney, OXON OX 17. 

a	restaurării.	De	fapt	diagnostica	ar	trebui	să	stea	la	dis-
poziţie	atât	în	faza	de	pregătire,	cât	şi	în	cea	de	planificare	
şi	 bineînţeles	 cea	 de	 execuţie,	 asigurând	 o	 activitate	 de	
măsurare	analitică,	de	constatare	şi	control	pe	toată	paleta	
conservării	 monumentelor,	 aşa	 cum	 se	 întâmplă	 acest	
lucru	în	partea	mai	fericită	a	Europei.
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Foto	1.	 Monumentul	Matei	Corvin	din	Cluj	înainte	de	re-
staurare.

Foto	2.	 În	 interior	 structura	 de	 piatră	 de	 la	 baza	 statuii	
călăreţului	era	plină	de	apă	(vezi	zonele	de	mică	
rezistenţă).

Foto	3.	 Viteza	de	deplasare	a	vibraţiilor	este	proporţiona-
lă	cu	rezistenţa.

Foto	4.	 Calcar dur din eocen la fundamentul ansamblului 
statuar.

Foto	5.	 Monstră	sub	microscop	din	calcarul	dur	din	eo-
cen	din	fotografia	nr.	4.:	fracţiuni	ale	monocelu-
larelor	maritime	cu	poruri	puţine.

Foto	6.	 Inserţii	peste	rosturi	în	formă	de	coadă	de	rându-
nică.

Foto	7.	 În	 interiorul	construcţiei	 se	 succed	bosaje	com-
pacte	şi	în	bandă.

Foto	8.	 Monstră	de	calcar	de	apă	dulce	sub	microscop.
Foto	9–10.	Atelierul	 de	 restaurare	 clădit	 pentru	 ecvestrul	

Colleoni	la	Veneţia,	aprilie	2005.
Foto	11.	 Reconstruirea soclului statuii lui Matei Corvin 

sub atelierul de restaurare.
Foto	12.	 Şuruburi	vechi	şi	noi	în	interiorul	statuii	de	bronz.
Foto	13.	 Şinele	care	fixează	statuia	călăreţului	de	soclul	de	

piatră.
Foto	14.	 Monumentul	restaurat	înainte	de	predare.
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