
1.  Acâș, biserica reformată. Faţada vestică înainte de restaurare, István Möller, 1889



Cercetarea arheologică a bisericii-monument istoric din Acâş 

(Ákos) a debutat în anul 1998 şi, în limita posibilităţilor 

materiale, a durat până în anul 2005 (fig. 2) 1. Săpăturile s-au 

desfăşurat în legătură cu renovările parţiale ale clădirii şi au avut 

un caracter preventiv, respectiv de supraveghere arheologică a 

lucrărilor efectuate. Din cauza utilizării permanente a edificiului 

de cult şi a caracterului parţial al renovărilor, cercetarea 

arheologică nu a fost una detaliată şi completă, putându-se 

defini doar ca o primă fază a cercetărilor arhitecturale ale 

monumentului. Totuşi, chiar şi în această fază, pe baza 

observaţiilor făcute în părţile cercetate mai amănunţit, se pot 

elucida mai multe probleme legate de istoricul clădirii. 

Majoritatea secţiunilor deschise sunt situate în colţul nord-

estic al bisericii, despre această parte putându-se afirma că este 

aproape complet cercetată. Am mai deschis o secţiune pe latura 

sudică (sud-vestică) şi vestică a bisericii, trei secţiuni pe partea 

vestică a laturii nordice, iar alte două la o distanţă mai mare de 

biserică, pe partea nord-estică şi sud-estică2. În afara colţului 

nord-estic, în toate zonele trebuie continuată cercetarea 

arheologică. 

Atât biserica, cât şi localitatea Acâş se află pe malul stâng al 

râului Crasna, pe o terasă mai joasă, dar ferită de inundaţii. În 

acest loc iese râul Crasna dintre dealurile sălăjene şi intră în 

câmpie, vărsându-se în Mlaştina Ecedea nu departe de Acâş, 

spre nord-vest, în hotarul satului vecin Craidorolţ. De-a lungul 

evului mediu, pe aici trecea drumul care urma linia Crasnei şi a 

Eriului îndreptându-se spre către Tăşnad şi Sălacea, iar spre 

nord, spre Satu Mare, atingând Beltiugul şi Ardudul. Această 

poziţionare favorabilă a întărit caracterul central al aşezării 

formate în acest loc. Conform datelor primei ridicări topografice 

militare3, se poate observa structura modernă a aşezării, biserica 

fiind amplasată pe terenul situat între cele două străzi paralele 

ale satului. Din periegheze şi cercetări arheologice4 reiese faptul 

că aşezarea din perioada seolelor XII-XIII nu s-a format în jurul 

mănăstirii, ci mai departe de aceasta, spre sud, tot pe malul 

stâng al Crasnei, pe o terasă mai înaltă. Conform materialului 

arheologic descoperit în centrul actual al comunei Acâş, se pare 

că aşezarea s-a mutat doar în evul mediu târziu în apropierea 

bisericii. 

Materialul arheologic şi caracteristicile arhitecturale ale 

bisericii indică originile aşezării şi ale bisericii în perioada 

dinastiei Arpadiene. Totuşi, prima menţiune a localităţii în 

izvoarele scrise apare destul de târziu, abia în anul 13425. În 

acea perioadă numele localităţii era Akusmonostora, referindu-se 

la mănăstirea de aici. Aceasta a fost menţionată o singură dată, 

în 1421, cu ocazia divizării moşiilor familiei Csáki, când 

patronajul mănăstirii cu hramul Sf. Fecioara din târgul Acâş 

rămâne comun membrilor familiei6. La sfârşitul secolului al XV-

lea, aşezarea era în proprietatea familiilor din mica nobilime, iar 

mănăstirea dispare din izvoarele scrise7. Din cauza lipsei 

documentelor referitoare direct la mănăstire şi la biserică, 

trecutul lor se poate reconstitui doar apelând la genealogia 

familiilor-ctitor şi la istoria proprietarilor aşezării. În consecinţă, 

în condiţiile unui număr redus de informaţii documentare, un 

rol mai mare îl are analiza clădirii din punct de vedere al istoriei 

artei şi cercetarea arheologică. 

Pe peretele exterior al bisericii se poate distinge foarte bine 

zidăria originală din perioada arpadiană şi părţile renovate sub 

conducerea lui Frigyes Schulek (1896-1902). Distincţia poate 

fi făcută pe baza diferenţei de mărime, de culoare şi de substanţă 

a cărămizilor, precum şi în funcţie de mortar. Dimensiunile 

cărămizilor utilizate de Schulek sunt de 29 × 14 × 7 cm, iar 

culoarea lor este mai deschisă, un roşu aprins. Mortarul este mai 

tare, de culoare gri. La zidăria originală s-a folosit cărămidă mai 

îngustă, având dimensiunile de 26 × 15 × 5,5 cm, de o culoare 

roşie mai închisă, iar mortarul este mai alb şi mai sfărămicios. Pe 

zidăria bisericii se pot deosebi aceste două etape distincte, iar 

majoritatea observaţiilor efectuate la săpături se bazează pe 

aceste informaţii. 

În cadrul renovării făcute de Schulek, partea exterioară a 

zidului a fost refăcută până la adâncimi cuprinse între -40 şi -80 

cm de la nivelul podelei, în funcţie de starea paramentului 

original. Datorită acestui fapt, fundaţia originală a bisericii a 

rămas neatinsă doar până la cota de -40 de cm. Talpa fundaţiei 

variază între adâncimile de -190 şi -208 cm, şi a fost săpată peste 

tot în argilă galbenă, nisipoasă şi compactă. Partea inferioară a 

fundaţiei, până la cota de –90/–100 cm, este construită din 

piatră brută, de mari dimensiuni, înnecată în mortar, iar golurile 

dintre pietre au fost completate cu pietre mai mărunte şi cu 

fragmente de cărămidă, astfel fiind îndreptat şi nivelul rândurilor 

de piatră. Mortarul folosit aici este mai sfărâmicios, în compoziţia 

lui fiind utilizat mai puţin var şi mai mult nisip. Partea fundaţiei 
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de la nivelul de –90 şi –60 cm este clădită din rânduri de cărămidă 

aşezate regulat. Aici s-a folosit mortar de calitate superioară, de 

culoare mai albă. Peste acestă porţiune (la cota de cca. –40 cm) 

urmează un rând de pietre rectangulare, lucrate şi şlefuite în 

prealabil. Între cele trei părţi ale fundaţiei nu se pot observa 

decroşuri. În interiorul bisericii, precum şi în cazul capelei, 

construită concomitent cu biserica, caracteristicile fundaţiei sunt 

asemănătoare. Zidăria a fost demolată pe parcursul renovării până 

la nivelul rândurilor de cărămidă din fundaţie, în unele locuri însă 

(de exemplu la intrarea nordică zidită), fiind păstrate blocurile 

rectangulare de piatră. În cadrul renovării a fost realizat un 

decroş având o lăţime de 20 cm, peste coroana zidului păstrat a 

fost aşezat un pat gros de mortar, iar peste acesta cărămizile 

dispuse în rânduri regulate.

În interiorul bisericii, în partea estică a pilastrului nord-

estic, am avut posibilitatea să deschidem o secţiune mai mică 

(fig. 3). În partea estică a pilastrului, secţiunea a atins pornirea 

absidei, iar în partea nordică peretele de nord al navei. Au fost 

identificate cinci fundaţii necunoscute până atunci. Fundaţia nr. 

1, cu orientare nord-sudică, are o lăţime de 1,30 cm şi este 

realizată din blocuri de piatră brută. Direcţia fundaţiei diferă 

puţin de direcţia coloanei pilastrului. Astfel, pilastrul a fost 

ridicat pe acest zid, dar este cert că într-o altă etapă. În partea 

sudică a secţiunii, fundaţia nr. 10 se îndreaptă spre est, formând 

un umăr. Explicaţia cea mai probabilă ar fi că este vorba despre 

o fundaţie dintr-o perioadă anterioară a bisericii, care se afla mai 

la vest decât absida de astăzi. Această concluzie este contrazisă 

oarecum de observaţiile făcute asupra zidăriei actuale, care 

indică că aceasta s-a ridicat odată cu fundaţia bisericii (nici în 

partea exterioară nu se pot observa indicii cu privire la faze 

diferite de construcţie). Adâncimea bazei fundaţiei nr. 1 nu se 

poate determina din cauza locului strâmt, tot aşa cum nu se 

2.  Acâș, planul general al săpăturilor arheologice
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poate defini nici rolul exact al acesteia până în momentul 

extinderii cercetărilor. 

Fundaţia nr. 2 este orientată est-vest, realizată din cărămidă 

şi are o lăţime de 60 cm. Este adosată atât fundaţiei originale, 

din perioada arpadiană, şi pilaştrilor, cât şi fundaţiei absidei. 

Totodată, intervenţia realizată de Schulek asupra zidăriei 

pilastrului suprapune fundaţia nr. 2. Adâncimea fundaţiei nu 

s-a putut determina din cauza spaţiului îngust. Această 

construcţie putea să fie fundaţia unui perete menit să separe 

partea estică a navei laterale de absidă, sau de o fundaţie 

realizată ulterior în scopul întăririi rezistenţei.

Fundaţia nr. 3 este şi ea orientată est-vest şi a fost realizată 

din cărămidă (28 × 15,5 × 5 cm). Lăţimea originală nu se poate 

stabili, deoarece marginea nordică a fost distrusă de o altă 

săpătură (poate să fie vorba despre groapa săpată pentru 

fundaţia a 2-a). Lăţimea păstrată variază între 20 şi 40 de cm. 

Baza fundaţiei se înclină spre nord, în partea sudică fiind de –35 

cm (trei rânduri de cărămidă), iar în partea nordică de –55 cm 

(5 rânduri de cărămidă). Putem să presupunem că acest obiectiv 

constituia fundaţia unei scări şi, după dimensiunile cărămizilor, 

provine încă din prima fază, cea arpadiană, a bisericii. 

Fundaţiile cu nr. 4 şi 5 sunt orientate est-vest şi pot fi 

observate pe partea vestică a pilastrului, în prelungirea acestuia. 

Fundaţia a 5-a a fost realizată din piatră şi putea să facă parte 

din fundaţia secţiunii de sub pilaştrii navei. Fundaţia a 4-a este 

realizată din trei rânduri de cărămidă (dimensiunile cărămizilor: 

28 × 16 × 6 cm). Presupunem că a fost o completare mai târzie 

a fundaţiei dintre pilaştri (nr. 5).

Conform observaţiilor stratigrafice din interiorul bisericii, se 

pot identifica mai multe straturi de podele, niveluri de călcare şi 

straturi legate de construcţii. Sub podeaua de astăzi se află un 

strat gros de nisip cu puţine urme de mortar. Sub el se găseşte 

un strat subţire de mortar, a cărui bază este identică peste tot 

(atât la pilastru, cât şi la peretele nordic şi cel al absidei) cu 

limita inferioară a renovării efectuate de Schulek. Deci, acest 

nivel a servit ca nivel de circulaţie renovărilor lui Schulek şi este 

posibil să fi fost nivelul podelei înainte de renovare. Sub acest 

nivel se pot observa diferite umpluturi şi gropi, iar pe suprafeţe 

mai restrânse chiar şi urme de podea. Pe partea estică a secţiunii 

solul steril a fost observat la o adâncime de –80 / –100 cm, 

variaţia fiind cauzată cu siguranţă de săpăturile efectuate în 

diferite perioade. În partea estică a secţiunii, în absida principală, 

situaţia este mai fericită. Solul steril apare deja la –30 cm de la 

nivelul podelei. Nivelul de călcare de deasupra solului steril în 

acest loc este indicat de un strat subţire de mortar. Stratul de 

mortar corespunde de altfel părţii de jos a rândurilor de 

cărămidă din fundaţia a 3-a (scara) şi nivelului fundaţiei absidei. 

Deci, acest strat a reprezentat probabil un nivel de călcare 

timpuriu al absidei principale.

În exteriorul bisericii, nivelul medieval de călcare nu a fost 

sesizabil. Însă, pe baza stratigrafiei, putem presupune că acesta 

era foarte aproape de cel de astăzi. Diferenţa între nivelul de 

astăzi şi cel medieval este de aproximativ –20 cm. Acest lucru 

este indicat şi de nivelul blocurilor de piatră, păstrate la nivelul 

superior al fundaţiei bisericii şi al capelei laterale nordice, sub 

care nu se presupune că a mai existat nivel de călcare (dar peste 

acest nivel însă, da). Stratul actualului sol vegetal este foarte 

subţire, sub el putându-se observa şi delimita straturile formate 

în perioada lucrărilor de restaurare ale lui Schulek. Dintre 

acestea, cel mai caracteristic este şanţul îngust umplut cu nisip 

şi moloz mărunţit din jurul zidului bisericii şi al fundaţiei 

capelei (acestea pot să fie şi urmele săpăturii lui István Möller 

din 1889). Fenomene mai noi, cu excepţia câtorva gropi mai 

puţin adânci, nu se pot observa.

Sub straturile legate de intervenţii din epoca modernă 

(restaurarea lui Schulek şi lucrările următoare) sunt umpluturi 

(de mormânt) mai vechi (între ele şi medievale) şi în mai multe 

locuri apare partea superioară a solului steril, reprezentat de 

pământ negru argilos. Între complexele arheologice medievale, 

pe lângă înhumări, cel mai important este şanţul ce înconjura 

ansamblul mănăstirii, biserica şi eventualele clădiri anexe. Şanţul 

în formă de V apare în nord la 10-13 metri de zidul bisericii, iar 

în sud la 7 m. Partea superioară a şanţului nu s-a putut identifica 

din cauza mormintelor mai recente. Lăţimea maximă a acestuia 

este de 1,90 m, iar adâncimea şanţului faţă de nivelul actual al 

solului este de –2,78 m. Umplutura este alcătuită din argilă 

3.  Acâș, planul secţiunii arheologice din absida colateralei nordice 
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galbenă amestecată cu negru, conţinând bucăţi mari de piatră şi 

de cărămidă. Morminte medievale se găsesc doar în incinta 

înconjurată de şanţ (cele din epoca modernă sunt localizate şi pe 

linia şanţului, şi în exteriorul acestuia). Din secţiunile cercetate 

putem să reconstituim lăţimea şi adâncimea originală a şanţului, 

aceste mărimi fiind destul considerabile: lăţime cca. 3m, adâncime 

2,5 m. Şanţul înconjura incinta timpurie a bisericii şi a mănăstirii. 

Umplerea lui a avut loc relativ repede, încă în evul mediu, cu 

ocazia demolării unei clădiri mai mari din piatră şi cărămidă. 

De partea estică a navei laterale nordice a bisericii (de fapt 

de absida laterală din nord) este adosată o capelă de dimensiune 

mică (fig. 4). Existenţa unei foste clădiri anexe este semnalată 

de zidăria reînnoită până la nivelul cornişei, în partea nordică a 

bisericii. Fundaţia capelei a fost descoperită de István Möller în 

1889, în urma săpăturilor arheologice efectuate înaintea 

restaurării clădirii. În schiţele lui este semnalată fundaţia capelei 

şi o deschidere deja zidită (nesesizabilă nici în zidărie): 

presupusa uşă dintre biserică şi capelă8. Cu ocazia renovării lui 

Schulek, zidăria de pe partea aceasta a fost integral reînnoită, 

ceea ce poate însemna că peretele capelei avea aceeaşi înălţime 

cu nava laterală, sau era puţin mai scund. De clădirea aproape 

patrulateră a capelei era ataşată, în partea estică, o mică absidă 

cu închidere semicirculară. Latura sudică a capelei constituia şi 

zidul nordic al bisericii. Lăţimea interioară era de 7,20 m, iar 

lungimea, împreună cu închiderea semicirculară, era de 6,70 m. 

Lăţimea fundaţiei variază între 1 şi 1,20 m (fig. 5/A). Fundaţia 

capelei este legată de cea a bisericii, inclusiv caracteristicile 

tehnice fiind identice. Astfel, este cert că a fost construită odată 

cu biserica. Din înhumările medievale doar una singură a fost 

descoperită în zona cercetată din interiorul capelei, un mormânt 

cu cadru din cărămidă, fără inventar, al unei fetiţe sub 3 ani. 

Două morminte din epoca modernă şi o groapă de var (ce se 

leagă cu siguranţă de restaurarea lui Schulek) s-au mai găsit în 

interiorul capelei. Caracterul umpluturii indică demolarea 

capelei încă în evul mediu, dar datorită faptului că nu au fost 

găsite obiecte cu valoare de datare, momentul dezafectării nu se 

poate preciza cu exactitate. 

În urma cercetărilor efectuate în jurul bisericii, s-au 

descoperit 76 de morminte. Toate erau cu scheletul întins, 

orientate corespunzător axei lungi a bisericii, care este 

apoximativ estică. Privind adâncimea şi umplutura mormintelor, 

precum şi inventarul lor, se pot distinge două perioade de 

înhumare: aproximativ o treime a mormintelor sunt medievale 

(sec. XIII – XV), iar celelalte datează din epoca modernă (sec. 

XVIII-lea – XIX). Morminte medievale s-au găsit în număr mai 

mare în partea sudică şi vestică a bisericii, în schimb pe partea 

estică a capelei şi în afara şanţului înconjurător, deloc. În 

interiorul bisericii şi în capelă există câte un mormânt 

corespunzător acestui orizont (M40 şi M15). Aceste înhumări 

pot fi descoperite încă de la nivelul solului actual, având o 

adâncime de –60 cm/–1m. Umplutura este reprezentată de 

pământ negru amestecat cu fragmente de cărămidă şi granule 

de moloz, cu mai multe oase umane în poziţie secundară. 

Mormintele acestui orizont sunt de obicei fără inventar. Două 

morminte însă, ambele ale unor copii foarte mici (sub trei ani), 

sunt mai speciale, deoarece au fost realizate cu cadru din 

cărămidă. Pe când mormântul M15, descoperit în incinta 

capelei, nu avea inventar, într-un mormânt destul de deranjat 

(M3) situat în faţa intrării nordice zidite, în afara părţii păstrate 

a cadrului de cărămidă, pe gâtul scheletului s-a găsit o mică 

cruce de argint, o cruce de bronz cu email galben (fig. 5/B), 

precum şi un şir de perle. Din umplutura mormântului M18 a 

ieşit la iveală şi un denar de Friesach (în poziţie secundară, şi 

nu în acelaşi context cu scheletul)9. Pe baza materialului 

descoperit, mormintele acestui orizont pot fi datate în secolul 

al XII-lea şi al XV-lea. În cazul de faţă nu se poate constata 

înghesuiala obişnuită a cimitirelor medievale, iar acest fapt şi 

prezenţa mormintelor cu inventar mai bogat sugerează că s-au 

înmormântat aici membrii elitei comunităţii, cu siguranţă 

membrii familiei care patronau biserica. Cimitirul din perioada 

arpadiană aparţinând comunităţii din aşezare trebuie căutat în 

altă parte.

Mormintele din epoca modernă sunt amplasate în partea 

nordică a bisericii, pornind de la o distanţă de 4-5 m faţă de 

zidul bisericii şi ajungând până la gardul actual (există 

posibilitatea să fie ca ele să fie amplasate şi pe loturile vecine). 

Fiecare dintre acestea ajunge la o adâncime de –2,50/–2,80 m, 

până la argila galbenă sterilă, din acest motiv umplutura lor 

conţinând bulgări mari de argilă galbenă. Aproape jumătate 

dintre morminte avea şi inventar, alcătuit de obicei din părţi ale 

veşmintelor, ace de păr, nasturi sau ferecături, cuie, uneori chiar 

bucăţi putrezite din sicriu. În mai multe morminte s-au păstrat 

inclusiv urme de textile. Într-un mormânt de bărbat (M57) s-a 

descoperit o parte dintr-o căciulă de postav, iar în mormântul 

M75, în jurul craniului s-a identificat o partă brodată cu fire de 

metal cu modele florale. Conform inventarului, acest orizont se 

poate data în secolul al XVIII-lea şi XIX-lea şi se poate lega de 

locurile de veci ale preoţilor care slujeau în această biserică şi ale 

familiilor lor. După spusele localnicilor, monumentele funerare 4.  Acâș, fundaţiile capelei și a colţului nord-estic al bisericii
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(realizate din lemn) ale acestora erau vizibile încă la jumătatea 

secolului al XX-lea. 

Ansamblul arhitectural al bisericii arpadiene, prevăzut cu o 

capelă laterală şi înconjurat de un şanţ, pare să nu mai fi avut 

alte edificii legate de mănăstire. Există posibilitatea ca acestea să 

fi fost confecţionate din lemn sau chirpici, iar urmele lor să nu 

mai fie sesizabile arheologic. Din puţinele izvoare scrise, putem 

afla că în perioada arpadiană funcţiona aici una dintre reşedinţele 

neamului Ákos, aşezarea fiind denumită după familia proprietară. 

Tot de acest neam se poate lega şi mănăstirea care funcţiona pe 

această locaţie. Data întemeierii nu se cunoaşte exact, dar 

cercetările arheologice, şi în primul rând inventarul mormintelor 

timpurii indică ultimul trimestru, sfârşitul secolului al XII-lea. 

Satul Acâş a rămas în posesia unei ramuri a neamului, care 

treptat a sărăcit. Poate descendenţii neamului au fost membrii 

familiei de mici nobili numiţi Ákosi, care aveau proprietăţi doar 

în această aşezare. Într-un anumit moment au pierdut şi dreptul 

de patronaj asupra mănăstirii, care apoi s-a desfiinţat, dar 

biserica, preluând probabil funcţia de parohie, a fost păstrată în 

continuare.

Desenele se găsesc în arhiva documentară al Muzeului Judeţean Satu Mare; 

fotografiile sunt realizate de autor; fig. 1 provine din arhiva documentară al 

Oficiului de Monumente, nr. K881.

Note de subsol 
1  Săpăturile arheologice au fost finanţate de: Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului din Ungaria şi Fundaţia Teleki; Facultatea de Medievistică a 

Universităţii Central Europene (CEU), Budapesta; Episcopia Reformată de 

pe lângă Piatra Craiului, Oradea; Muzeul Judeţean Satu Mare.
2  Secţiunea SI: 3 × 2 m, pe lângă uşa nordică zidită; SII: 3 × 2 m, în 

prelungirea SI spre nord; SIII: 14 × 1 m, în partea nordică a bisericii, la o 

distanţă de 2 m paralel cu zidul bisericii; SIV: 2 × 1,70 m, în colţul nord-

estic al bisericii, mai târziu intersectată cu SIVA şi SIVB; SIVA: 2 × 1,5 m, 

în prelungirea estică a navei auxiliare nordice a bisericii; SIVB: 2 × 1,70 m, 

pe partea nordică a bisericii; SV: 2 × 4 m, pe latura nordică a bisericii, pe 

umărul nord-estic al capelei; SVI: 2,50 × 5 m, în partea centrală a capelei; 

SVII: 2,50 × 3 m, pe latura nordică a bisericii, în colţul nord-vestic al 

capelei, lărgită spre nord cu o secţiune de 1 x 7 m; SVIII: 2,50 × 1,70 m, pe 

latura nordică a bisericii, unde se leagă capela de peretele nordic al navei; 

SIXA: 1 × 10 m, pe latura sudică a bisericii, la colţul sud-estic, având în 

mijloc, sub trotuar, o porţiune de 3 m necercetată; SX: 3 × 3 m, pe latura 

vestică a bisericii, în colţul sud-vestic; SXI: 2 × 3m, pe latura nordică a 

bisericii, la întâlnirea turnului cu nava ; SXII: 2 × 3 m, prelungirea nordică a 

SXI; SXIII: 1 × 4 m, în prelungirea nordică a SXII; SXIV: 2 × 2 m, la nord-

est de biserică; SXV: 2 × 2 m, la sud-est de biserică; CI 2,70 × 4,70, în 

interiorul bisericii, în capătul estic al navei secundare nord-estice.
3  Prima ridicare militară a Principatului Transilvaniei (1763–1787), Col. 

XXVII, Sect. 4, zone 15.
4  Muzeul Judeţean Satu Mare a efectuat săpături de salvare de mică anvergură 

în anul 1998, în centrul localităţii, pe lângă drumul principal, respectiv în 

2000, în sudul aşezării, pe malul stâng al Crasnei, tot atunci fiind desfăşurate 

mai multe periegheze.
5  Zichy II 12. sz. 14-16; DL 76663.
6  Csáky I/1 312-313; DL 71453.
7  Petri M. III. 18-34.; Csánki I. 549.; Entz I. 70.
8  Arhiva Oficiului de Monumente, Budapesta (KÖH Tervtár), nr. 4917 

(K876). Uşa mică zidită apare şi pe desenele lui Schulek, fiind menţionate 

chiar şi dimensiunile acesteia: înălţime 2,06 m, lăţime 0,86 m, ibidem nr. 

4915 (K899).
9  CNA. I. Ca9. Moneda a fost identificată de dr. Tóth Csaba (Cabinetul 

Numismatic al Muzeului Naţional, Budapesta), căruia îi mulţumesc şi pe 

această cale.  

5/A.  Acâș, detaliu al fundaţiilor capelei descoperite

5/B.Acîș, cruce descoperită cu ocazia săpăturilor



Deși literatura de specialitate recentă, referitoare la 

biserica din Acâș a contextualizat în mod mai sistematic 

obiectul cercetării și s-a ivit și ocazia efectuării unor 

săpături, însă în lipsa unor investigaţii arheologice și de 

parament mai ample, care să vizeze inclusiv interiorul 

clădirii este și va fi dificil să se ajungă la concluzii mai 

pertinente, decât cele formulate în scurta lucrare a lui 

Tamás Bogyay, apărută cu aproape șapte decenii în 

urmă.1 În cele ce urmează vom reflecta asupra unui 

subiect cunoscut, dar nedetaliat anterior: etapele și 

rezultatele restaurărilor efectuate între 1896-1901, cu 

accent pe modificările operate în structura medievală a 

clădirii, completând imaginea astfel dobândită cu analiza 

releveelor mai vechi, respectiv a ţesăturii zidăriei, 

formulând totodată câteva ipoteze ce ar putea contribui 

la abordarea mai detaliată a istoriei monumentului.

Primele reprezentări grafice ale clădirii sunt cele două 

schiţe realizate de Ferenc Schulcz, care - deși sumare – 

surprind toate elementele de importanţă primordială a 

obiectivului: alături de faţada vestică, estică și sudică, un 

plan parţial, secţiunile, stâlpișorii și terminaţiile ferestrelor. 

Remarcăm prezenţa celor două portice din lemn, 

demolate ulterior precum și înzidirea ultimei ferestre 

înspre est a colateralei sudice.

În afară de desenele lui Schulz, starea bisericii de 

dinaintea restaurării a fost imortalizată de două seturi de 

Tamás Emôdi

Biserica medievală din Acâș și restaurarea ei 

de către Frigyes Schulek
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6.  Acâș, plan și secţiune transversală, Ferenc Schulz, 1864



relevee: cel întocmit de Virgil Nagy în 1886, în scop 

ilustrativ2 respectiv cel realizat de István Möller în 1889, 

în cadrul măsurilor ce urmăreau pregătirea lucrărilor de 

reabilitare. Judecând după anumite detalii, care apar mai 

rar pe niște materiale pur ilustrative, desenele spectaculoase 

ale lui Virgil Nagy redau aparent corect imaginea clădirii, 

însă la o analiză mai aprofundată ni se relevă mai multe 

elemente înregistrate greșit.

Releveele lui Möller,3 executate în contextul intensificării 

în anii 1880 a activităţilor, ce vizau inventarierea de către 

Comisia Naţională a Monumentelor (CNM) din Budapesta 

a patrimoniului arhitectural, cuprind 10 schiţe, 3 desene la 

scară, neterminate și un deviz preliminar, predate instituţiei, 

la 4 noiembrie 1895. 4

Din acestea rezultă că Möller nu s-a mai ocupat de 

problema bisericii după 1889 – excepţie făcând devizul 

întocmit în 1892 - , și astfel acest set de schiţe constituie 

singura mărturie a excalei făcute la Acâș,5 valoroasă 

datorită exactităţii și prin prisma înregistrării unor situaţii 

nesurprinse de vreo altă sursă.

Din schiţa de plan aflăm că cele două travei laterale ale 

tribunei nu au fost boltite, în colţurile lor situându-se 

niște popi – ele lipsesc probabil doar printr-o omisiune 

din cele două colţuri estice ale spaţiului nordic și din 

7.  Acâș, faţada vestică, estică și sudică și detalii arhitectonice, Ferenc Schulz, 1864
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traveile sudice ale etajului tribunei –, care susţineau atât 

traveile laterale din lemn ale tribunei, cât și structurile de 

lemn din interiorul turnurilor, ce se-nălţau până la turle. 

Lipsesc din schiţă colţurile cu retrageri ale pilaștrilor și 

stâlpilor ce susţin astăzi arcele dublou ale bolţii tribunei, 

cu excepţia laturii vestice a traveii de mijloc, sub arcada 

bolţii a vela. Traveea de mijloc a etajului tribunei este 

acoperită deasemenea cu o boltă boemă ce se sprijină pe 

arce dublou laterale. 

Dintre stâlpișorii din piatră prevăzuţi cu console ai 

turnului sudic s-a păstrat in situ conform schiţelor doar 

cel de pe latura sudică a etajului patru (ferestra estică 

dispunea de un stâlp din lemn) respectiv cei de pe latura 

sudică și vestică a etajului cinci (turnul nordic nu 

figurează în schiţe).6 Golul cu terminaţie în segment de 

arc al accesului vestic avea înspre interior și exterior 

ambrazuri oblice și un cadru de lemn cu buiandrug 

orizontal. Apare în schiţele lui Möller și poziţia exactă a 

acelui portal de sacristie, lat de 93 cm, care se deschidea 

iniţal spre colaterala nordică și a fost ulterior înzidit, 

respectiv două nișe în grosimea zidăriei absidei, așezate 

simetric, la 1,30 m de colţurile vestice ale acesteia.

Doar nava principală era încoronată de o friză cu 

arcaturi, turnurile nu aveau niciun fel de cornișe. Forma 

ferestrei circulare a absidei era identică cu cea actuală iar 

despre singura fereastră a colateralei nordice Möller a 

consemnat faptul că „este posibil ca aceasta să fi fost 

8.  Acâș, planul cotat al bisericii înainte de restaurare, István Möller, 1889 9.  Acâș, planul etajului zonei vestice și estice, István Möller, 1889

10.  Acâș, spaţiul etajului aflat deasupra absidei sudice, István Möller, 1889
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practicată ulterior în zidărie”. În acea perioadă absida era 

tăvănită, prezentând însă urme care indicau forma 

semisferică a bolţii originale. În spaţiile din capetele estice 

ale colateralelor erau reprezentate bolţi în cruce cu 

muchiile ieșite la parter, boltă boemă la etajul sudic și 

boltă cilindrică asimetrică cu pandantive în colţuri la cel 

nordic. Printre detaliile semnificative se mai află schiţa 

ferestrei înzidite din frontonul vestic, reconstruit apoi în 

întregime în 1896 și lăcașele de grinzi, adânci de 60cm, 

aflate cu 1,48 m deasupra planșeului colateralelor. Ni s-a 

păstrat și releveul șarpantei demontate de Schulek, 

compusă din 16 ferme. În cursul lucrărilor de sistematizare 

a terenului, efectuate în perioada aceea a fost identificată 

cota de călcare medievală și o capelă adosată laturii 

nordice a navei.7 O singură schiţă a lui Möller conţine și 

o propunere de reconstrucţie, și anume cea referitoare la 

un nou coif piramidal pentru turnuri.8 

În marea lor majoritate lucrările de execuţie 

supravegheate sau conduse de Möller – printre care și 

Acâșul - au fost preluate la sfîrșitul anului 1895 de Frigyes 

Schulek.9 Acesta face o vizită la faţa locului între 27-30 

iulie 1896, în urma căreia la 12 august prezintă CNM-

ului un raport10 prin care propune trimiterea ca responsabil 

cu execuţia a meșterului Vilmos Blacho, angajat anterior 

la lucrările bisericii Sf. Maria Mare din Buda precum și 

soluţii concrete pentru coifurile noi ale celor două turnuri 

și pentru un portic zidit adosat portalului vestic sau sudic. 

Poziţia lui faţă de complexitatea intervenţiilor necesare 

poate fi dedusă din atitudinea exprimată în raport: pe de 

o parte nu a considerat necesară realizarea unui proiect 

de fezabilitate și a unui deviz estimativ preliminar, pe de 

altă parte după opinia lui toate fazele de execuţie puteau 

fi încredinţate unor meșteri locali, sub îndrumarea lui 

Blacho.

Din materialele provenite din fosta arhivă a CNM, 

schiţele reprezentând coiful, variante ale porticului cu 

toate elementele decorative aferente și un releveu al 

faţadei vestice11 respectiv fotografiile cu turnurile bisericii 

având coifuri baroce cu învelitoarea de șindrilă12 au fost 

realizate cu ocazia acestei escale a lui Schulek.

Blacho a sosit la Acâș pe 2 septembrie 1896, având 

asupra lui planșele13 și dispoziţiile lui Schulek, completate 

pe 7 septembrie cu un set de patru desene14 și un plan de 

acţiune etapizat.15 Conform celui din urmă nu s-a exclus 

11.  Acâș, spaţiul etajului aflat deasupra absidei sudice, fereastră, frontonul vestic și planul acoperișului, István Möller, 1889
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nici varianta din lemn a coifurilor, frizele de arcaturi și 

stîlpișorii noi trebuiau realizate strict după modelul celor 

originale, piesele înlocuite fiind păstrate în noul portic, 

frontonul vestic trebuia completat și străpuns de o 

fereastră biforă. 

După începerea lucrărilor Blacho a ţinut legătura cu 

Schulek în mod permanent, trimiţându-i rapoarte 

detaliate, însă după scurt timp s-a constatat că starea 

clădirii este mai proastă decât ceea ce s-a anticipat și în 

consecinţă spectrul intervenţiilor trebuie lărgit, în special 

prin completări de zidării și cămășuiri, motiv pentru care 

Schulek s-a deplasat din nou la Acâș pe 18 septembrie.16 

Obiectivele și succesiunea intervenţiilor pot fi 

conturate pe baza Jurnalului construcţiei, a corespondenţei 

dintre Blacho și Schulek respectiv a Raportului înaintat 

de cel din urmă la 6 noiembrie 1897.17 În septembrie au 

fost demontate structurile de lemn din interiorul 

turnurilor18 și cele două coifuri baroce, au fost începute 

lucrările de fundare a porticului vestic și a arcadelor 

tribunei și reparaţiile paramentului turnului nordic. În 

cursul lunii octombrie a fost înlocuit vechiul portal vestic 

cu unul nou, s-a reparat o parte din zidăria turnului sudic 

și cel nordic, demolându-se etajul cinci al celui din urmă, 

au continuat lucrările de reconstrucţie a arcadelor tribunei 

și a bolţii de la etaj. Pe data de 18 au sosit prin grija 

meșterului Baumann cei 16 stîlpișori și blocurile din 

piatră necesare pentru confecţionarea cornișelor,19 și 

începând cu acest moment doi sau trei meșteri pietrari au 12.  Acâș, secţiune transversală cu vedere spre vest, István Möller, 1889

13.  Acâș, secţiune longitudinală cu vedere spre sud, István Möller, 

1889
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lucrat permanent atât la prelucrare cît și la montarea lor. 

În grosimea zidăriilor au fost incastraţi tiranţi metalici pe 

patru paliere ale turnurilor. Bolta de la parterul tribunei 

și frontonul vestic au fost demolate, Blacho argumentând 

că acesta din urmă nu se putea conserva în starea actuală.20 

În ultimele zile ale lunii au început lucrările de 

reconstrucţie a etajului superior, a porticului precum și 

de cămășuire a zonelor inferioare ale paramentului 

colateralei nordice. Datorită vremii ploioase și a gerului 

ritmul lucrărilor a scăzut în cursul lunii noiembrie: au 

fost definitivate turnul nordic și cornișa acestuia, 

învelitoarea porticului, consolidările, completările și 

reconstrucţiile zidăriilor , arcadelor și stâlpului turnului 

sudic. Ambele turnuri au fost acoperite provizoriu cu 

șarpante joase în patru ape. Această situaţie, conservată 

până la urmă până în vara anului 1901 este redată de 

desenul lui Károly Cserna.21 

Ni s-au păstrat o serie de schiţe cotate și dimensionate 

reprezentând zonele de parament cămășuite și reparate, 

elemente structurale, locurile de amplasare a tiranţilor 

respectiv o secţiune de șarpantă, care serveau pentru 

decontarea cantităţilor de materiale de construcţii.22 

Zonele exterioare ale zidăriilor au fost cămășuite pe o 

adâncime de 32-48 cm, începând de la portalul sudic, 

părţile inferioare ale turnurilor și până la portalul nordic. 

14.  Acâș, biserica văzută dinspre nord-est înainte de restaurare 15.  Acâș, biserica văzută dinspre vest înainte de restaurare

16.  Acâș, biserica văzută dinspre nord-vest înainte de restaurare
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17.  Acâș, biserica văzută dinspre est înainte de restaurare 18.  Acâș, interiorul bisericii cu vedere spre vest, în cursul restaurării, 1896

19.  Acâș, planul parterului și etajului, proiect de restaurare, Vilmos Blacho, 1896
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Ultimul releveu care ne înfăţișează portalul lat de 0,85 m 

și înălţimea de 2,06 m al sacristiei, înainte de înzidirea și 

cămășuirea definitivă a lui, provine din acest set de 

desene.23

Singurele fotografii care redau spaţiul interior al 

bisericii înainte de restaurare, au fost executate cândva la 

mijlocul lunii noiembrie.24 

Cu siguranţă printre motivaţiile care au stat la baza 

intervenţiilor de cămășuire și consolidare proiectate de 

Schulek, se află starea proastă de conservare a asizelor 

inferioare din cărămidă. Registrul Parohiei menţionează 

faptul că la cutremurul din 15 septembrie 1834 s-au 

produs cinci fisuri în zidăria bisericii, acestea au fost 

împănate și astupate superficial înainte de intervenţiile 

din 1896. Nu știm ce anume a impus reconstruirea 

arcelor dublou și a bolţii de la parterul tribunei, este 

posibil ca bolta boemă introdusă în perioada modernă 

dar și arcadele să fi suferit tot la cutremurul menţionat. 

Mai știm că datorită stării învelitorii de șindrilă și a 

infiltraţiilor de apă pluvială în zona dintre cele două 

turnuri, bolta etajului tribunei a fost afectată serios.25 

Blacho mai menţionează și o fisură existentă în colţul 

interior sud-vestic al turnului sudic, iar Schulek vorbește 

despre o crăpătură în zona de mijloc a faţadei vestice, sub 

fronton.26

La solicitarea ministrului Wlassics la finele anului 

Schulek a întocmit un raport preliminar, semnalând că 

are nevoie de un răgaz pentru a-l detalia. Varianta finală 

a fost redactată și predată la 6 mai 1897,27 fiind însoţită 

de 11 planșe desenate, alte 6 desene cu propuneri pentru 

lucrările din 1897 și un deviz. Primele pot fi identificate 

cu releveele și schiţele cotate, efectuate de Blacho iar cele 

din urmă cu acele planșe semnate tot de el, care sunt 

prevăzute cu menţiunea „efectuate sub îndrumarea d-lui 

20.  Acâș, faţada sudică și secţiune longitudinală, proiect de restaurare, Vilmos Blacho, 1896
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profesor, arhitect Frigyes Schulek, 1896/7” 28 respectiv 

cu o serie de planșe la scară.29 Există și variante corectate 

sau refăcute ale acelorași desene.

Secţiunile modificatoare sunt executate în tuș, fiind 

colorate: cu gri zidăriile existente, cu roșu porţiunile 

propuse spre reconstrucţie și cu albastru elementele din 

piatră. Cu ajutorul lor pot fi identificate toate intervenţiile 

asupra tribunei (K 868.): cele cinci bolţi, trei arce dublou, 

cămășuirile pereţilor, planșeele și zidurile precum și 

coifurile reconstruite ale turnurilor (K 873.), respectiv 

completările de la faţada vestică (K 870.=11756/7.). Tot 

cu roșu sunt reprezentate intervenţiile proiectate pentru 

fazele următoare: semicalota sferică a absidei și segmentul 

de boltă cilindrică din cor, reconstrucţia zidăriei de peste 

arcul triumfal cu introducerea ferestrei trifore și cu zidul 

estic al podului respectiv înlăturarea înzidirilor din două 

ferestre medievale

(K 874., K 890.), completate cu construirea scării de 

acces la tribună și a noului amvon. Există și o serie de 

variante de lucru cu detalii diferite de cele realizate în 

final (K 509., K 871., 11766.), semnalându-ne etapele 

de proiectare. Despre alte două desene nu ne putem 

pronunţa dacă au fost realizate acum sau în vara anului 

1901.30

În anii următori lucrările au stagnat, iar apoi în august 

1899 Mór Petri, inspector școlar și autorul monografiei 

comitatului Sălaj, președinte al Asociaţiei Wesselényi 

solicită într-o scrisoare adresată vicepreședintelui CNM 

intervenţia acestuia pentru a debloca procesul de 

restaurare, având în vedere degradarea continuă a 

clădirii.31

Se pare însă că impasul nu s-a datorat exclusiv lipsei 

asigurării fondurilor financiare ci și celelalte obligaţii ale 

lui Schulek la diferitele șantiere de restaurare ale 

Monarhiei. Arhitectul implicat în lucrările de la castelul 

din Hunedoara, la bisericile din Ják, Bratislava (biserica 

clariselor și a franciscanilor respectiv domul), Prešov și 

Pécs și nu în ultimul rând la Ansamblul Bastionului 

Pescarilor din Buda nu a mai făcut faţă tuturor solicitărilor 

și astfel chiar dacă până la urmă în 1901 au fost alocate 

fondurile necesare finalizării șantierului, proiectul tehnic 

și financiar au tot întârziat.

21.  Acâș, faţada estică și secţiune transversală, proiect de restaurare, Vilmos Blacho, 1896
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După numeroase amânări apare și raportul, din care 

reiese că deși nu s-au operat prea multe modificări faţă de 

proiectul din 1897, totuși devizul s-a umflat considerabil, 

deoarece nu a mai fost posibilă continuarea lucrărilor cu 

forţe locale, impunându-se implicarea unui antreprenor, 

care ar fi utilizat preţuri unitare pentru diferitele faze de 

execuţie.32

Despre lucrările din toamna anului 1901 nu ne stau la 

dispoziţie surse atât de amănunţite, precum cele din 

1896, însă din raportul lui Schulek din 6 mai 1897 și a 

materialului arhivistic, ce cuprinde numeroase planșe 

desenate, datate putem deduce succesiunea intervenţiilor. 

Astfel cele mai importante lucrări au fost următoarele: 

reducerea cotei de călcare și amenajarea terenului, reţeseri 

și completări de zidării la asizele inferioare ale absidei și 

colateralelor, realizarea scării de acces la tribună și a 

bolţilor parterului tribunei, reparaţii ale zidurilor turnului 

sudic și reconstrucţia etajului superior, precum și a 

frontonului vestic, a bolţii corului, realizarea unei șarpante 

noi și a planșeelor navelor, a coifurilor celor două turnuri, 

montarea tâmplăriilor și a elementelor din piatră, tencuirea 

pereţilor interiori, realizarea scărilor de lemn interioare 

din turnuri, a noii pardoseli, a geamurilor decorative, a 

pieselor din tablă și a feroneriilor precum și a învelitorii. 

Documentaţia detaliată referitoare la lucrările ce 

priveau etajele turnului sudic, coiful nordic și bolţile 

tribunei – executate în cursul lunii iulie33 – a stat la 

dispoziţie încă din 1897. Acestea au fost supravegheate 

de fiul arhitectului, János Schulek, de aceeași meserie. 

Între 17 iulie și începutul lui august au fost întocmite 

desenele privind frontonul vestic, ferestra proiectată aici, 

șarpanta segmentului vestic al navei, pinaclele coifurilor, 

garguii și piesele soclului absidei,34 și cu certitudine 

provin din aceeași perioadă și desenele în tuș reprezentând 

elementele de reconstruit ale corului, tiranţii de incastrat 

și secţiunile navelor,35 precum și o secţiune longitudinală 

colorată și un plan.36

Ele sunt urmate de releveul efectuat de SK (Steinveisz 

Károly?) asupra secţiunii corului, o secţiune al lui Schulek 

prin șarpanta navei,37 și un plan al etajului realizat tot de 

Steinveisz.38

Fereastra triforă de deasupra arcului triumfal a fost 

montată în a doua jumătate a lunii octombrie.39 Stâlpii 

dintre nava principală și colaterale au necesitat consolidări 

importante, zidările lor au fost completate și cămășuite 

conform desenelor lui Steinveisz.40 Desenul scării de 

lemn de acces din tribună înspre etajele turnului sudic,41 

proiectul ușii portalului vestic42 și a variantelor de 

geamuri policolore43 datează de la sfârșitul lunii octombrie. 

Ultimele lucrări – executate în noiembrie – au fost cele 

ale ale scării tribunei44 și feroneriile ușilor de acces.45 În 

26 noiembrie János Schulek relatează despre posibilitatea 

predării bisericii către folosinţă în decembrie, pentru anul 

următor rămânând doar lucrări minore de sistematizare 

verticală.46

În aprilie 1902 Ministerul Comerţului solicită Oficiul 

din comitatul Sălaj a Inspectoratului de Stat în Construcţii 

efectuarea verificării tehnice a clădirii finalizate, CNM-ul 

delegându-l la acest eveniment pe János Schulek, 47 în 

locul tatălui său, bolnav în acel moment.48

Cele 14 fotografii ale lui Péter Gerecze, decontate 

către CNM în 1903, au fost realizate imediat după 

finalizarea restaurării.49

Paramentul exterior

Datorită opţiunii lui Schulek privind o restaurare care să 

ofere în final imaginea unei zidării de cărămidă aparente, 

ţesătura acestuia se poate citi pe întreaga faţadă, cu toate 

intervenţiile ulterioare. Subliniem de la început, că în 

afară de restaurarea din perioada 1896 și 1901, nu am 

sesizat nicio altă intervenţie mai veche de reparare, 

discontinuităţi sau cezuri, asizele originale din cărămizi 

22.  Acâș, planul și secţiunea transversală a tribunei vestice, proiect de 

restaurare, Vilmos Blacho, 1896
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de 27,5–28,5 × 16 × 5–5,5 cm fiind continue și regulate. 

Toate acele reţeseri și cămășuiri din secolele XVIII-XIX. 

la partea inferioară a zidăriilor, despre care ne relatează 

Schulek, au fost înlăturate cu ocazia restaurării și astfel 

astăzi sub cota de 1,10 m nu se mai observă niciun petec 

de parament original, iar cu ocazia cercetărilor arheologice 

s-a constatat aceeași situaţie și la suprafaţa exterioară a 

fundaţiilor, până în dreptul crepidei din zidărie mixtă.

Raportul dintre paramentul medieval și zonele 

completate și cămășuite în 1896 și 1901, este redat în 

releveele din planșele 24-27. 

*

În lipsa unei cercetări de parament ample a spaţiului 

interior al bisericii vom completa imaginea obţinută din 

studierea monumentului cu câteva observaţii generale 

respectiv legate de sondajele mai mici, efectuate în 2000 

și 2010.50

Tribunele oratoriului

Încăperile de la etajul capetelor estice ale colateralelor 

sunt în momentul de faţă închise, fiind accesibile doar 

prin ușile amplasate în golurile îngustate, terminate iniţial 

semicircular din pereţii vestici, însă cercetarea din 2000 a 

relevat existenţa unor arcade înspre cor, cu înălţimi de 

2,30 m, înzidite ulterior și care aveau eventual parapeţi 

mai înguste decât actualele înzidiri. Accesul se făcea 

probabil prin scări de lemn adosate laturilor exterioare ale 

colateralelor. Configuraţia spaţială este aproape identică 

cu cea de la biserica benedictină din Boldva, retragerea 

zidului la încăperea nordică marcând cota unui podest 

din lemn pe console aidoma celui de la tribuna sudică din 

Boldva. Cele două boltiri diferă: cea sudică este în cruce 

cu muchia ieșită iar cea nordică este una cilindrică, cu 

generatoarea asimetrică, sprijinindu-se la 2,63 m înălţime 

pe latura dinspre cor, prin intermediul unor pandantive. 

23.  Acâș, planul parterului și etajului zonei estice a bisericii înainte de restaurare, Károly Steinveisz, 1901
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Acestea incadrau iniţial golul de acces la etajele superioare, 

înzidit astăzi. Cărămizile bolţii sunt identice cu cele ale 

zidăriei medievale.

Goluri cu ambrazurile rezidite

Forma circulară a ferestrei estice a absidei, flancată de 

două ferestre înguste, cu terminaţii semicirculare, pare 

ciudată, amintind mai degrabă de soluţiile tipice 

reconstrucţiilor baroce. Toată ambrazura și vecinătatea 

ferestrei a fost refăcută la restaurarea condusă de Schulek, 

astfel încât forma originală nu mai poate fi surprinsă. 

Chiar dacă aici ar fi existat iniţial o fereastră îngustă, de 

forma celor două ferestre vecine, ea avea solbancul cu cel 

puţin 20 cm mai sus. Nici releveul lui Möller, anterior 

restaurării, nu ne ajută la aprecierea originalităţii, întrucât 

la vremea aceea fereastra era acoperită cu tencuială.

Situaţia portalului vestic este oarecum asemănătoare, 

neavând indicii mai sigure în privinţa formei originale. 

Lăţimea exterioară a golului realizat în perioada modernă 

era de 1,84 m, similar celei nordice și doar cu 10 cm 

mai îngustă decât cea sudică, însă avea o înălţime de 

doar 2,6 m, în comparaţie cu 3,57 m a celor laterale. 

Chiar dacă am încerca să reconstruim grafic un gol 

medieval în locul lui, excluzând varianta neverosimilă a 

îngustării unui portal romanic cândva în secolele XVIII-

XIX., acesta ar avea dimensiunile unui portal de biserică 

sătească tocmai în axul principal al faţadei, ceea ce este 

greu de închipuit.

24.  Acâș, faţada sudică cu rezultatele restaurării
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25.  Acâș, faţada vestică cu rezultatele restaurării
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Paramentul netencuit și elementele 

de piatră

„Trebuie să protejăm aspectul cărămizii pentru a nu 

altera culoarea (imaginea) arhaică a clădirii”51 – scrie 

Schulek într-una din dispoziţii, însă aceasta este mai 

degrabă poziţia arhitectului istorizant, decât cea a 

restauratorului. Influenţele determinante pentru opţiunea 

privind cărămida aparentă în detrimentul faţadelor 

tencuite au venit din partea școlii Wiener Bauhütte, care 

a produs și perpetuat apetitul specific pentru arhitectura 

cărămizii aparente în cadrul stilului istorizant respectiv a 

mentorului Friedrich Schmidt.52 Privind faţada principală 

a bisericii din Acâș, putem recunoaște imaginea tipică 

creată de alăturarea suprafeţelor de cărămidă aparentă și 

a elementelor din calcar alb (cornișe, ancadramente de 

ferestre bifore cu stâlpișori, pinacle și garguie) la biserica 

reformată din Piaţa Calvin din Szeged, proiectată de 

Schulek între 1880-1883 în stil istorizant. Arcadele 

oarbe ale frontonului faţadei principale a clădirii din 

Szeged se-nșiră în mod identic cu cele ale porticului din 

Acâș - cu un gol de fereastră la mijloc -, prefaţându-le 

parcă. 

La biserica din Acâș nu găsim prea multe elemente 

relevante pentru o analiză stilistică pertinentă. Printre 

cele puţine se află cele confecţionate din piatră: consolele 

și stâlpișorii ferestrelor de la turnuri, cele două portaluri 

și cornișele care marchează partea superioară a stâlpilor 

dintre nave respectiv ritmează câteva suprafeţe parietale 

26.  Acâș, faţada nordică cu rezultatele restaurării
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27.  Acâș, faţada estică cu rezultatele restaurării 
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din interior. Faptul că cele din urmă sunt din piatră,53 a 

fost dovedit de cercetarea de parament, care a identificat 

pietre făţuite și în ambrazura nișelor de altar54 din 

capetele estice ale colateralelor precum și la muchiile 

colţurilor interioare ale acestor ziduri. Analizând releveele 

lui Möller, constatăm, că stâlpișorii ferestrelor bifore, 

realizaţi fără excepţie în 1896, le modelează fidel pe cele 

originale. Blocurile de piatră profilată de la primele patru 

asize inferioare ale ancadramentelor celor două portaluri 

au fost montate tot atunci, partea superioară a lor fiind 

structuri romanice aflate in situ. Elementele soclului cu 

muchia teșită a absidei au fost și ele înlocuite în totalitate55 

imitându-le pe cele originale, relevate de Möller și 

menţionate și de Bunyitay.56 Nici releveele57 și nici 

descrierile tehnice nu fac referire la ele, însă în fotografiile 

de epocă58 se pare că au existat cornișe de piatră la partea 

inferioară a câmpurilor retrase dintre lesenele turnurilor. 

Înlocuirea lor cu piese similare a fost impusă datorită 

stării de conservare precară.

În ce privește materialul litic, s-au utilizat două tipuri 

de piatră: un calcar dur, alb, de calitate foarte bună, 

extrasă din cariera de la Süttő și transportată la Acâș sub 

forma pieselor finite59 pentru stîlpișorii și consolele 

ferestrelor, precum și la pinacle respectiv un calcar din 

Miocenul mediu, de calitate inferioară pentru pinionul 

porticului și ferestrelor coifului, precum și la cornișele 

turnului.60 Nu avem informaţii cu privire la eventualele 

socluri ale stâlpilor dintre nave iar aici cămășuirile 

executate la restaurare61 au distrus probabil orice urmă. 

Acoperișul colateralelor

Lăcașele (cuiburile) adânci de grinzi ale pereţilor exteriori 

ai navei principale, relevate de Möller în podul colateralelor 

permit reconstrucţia ipotetică a unui mod de acoperire în 

care căpriorii acoperișului navelor laterale puteau fi 

sprijiniţi alături de cosoroabă și de talpa superioară 

incastrată în zidul navei principale și de un șir de sprijine 

intermediare orizontale, incastrate în zidul menţionat, iar 

prin această rezolvare arcadele superioare ale tribunei nu 

ar mai fi fost acoperite parţial de șarpanta colateralelor. 

Schulek nu a reconstruit acest sistem, ci a conceput o 

structură cu popi sprijiniţi pe talpa așezată pe retragerea 

zidului și grinzi înclinate, care compun împreună o 

șarpantă aparent în două ape.

Bolţile tribunei vestice

Cel mai important aspect al relaţiei dintre restaurare și 

configuraţia spaţială a tribunei este sistemul de boltire 

original al parterului și etajului și în special datarea și 

forma bolţii din traveea de mijloc, demolate de Schulek. 

Singurul reper care ne stă la dispoziţie în privinţa bolţilor 

de dinainte de 1896 este menţiunea Registrului parohiei 

care sună în felul următor: „turnul sudic a fost renovat în 

1732, după ce vreme îndelungată biserica a stat fără 

acoperiș, fiind utilizat pentru ţinerea slujbei doar spaţiul 

de sub tribuna de piatră”.62 Din această informaţie am 

putea deduce implicit măcar că ea se referă la întregul 

spaţiu al parterului tribunei respectiv că judecând din 

circumstanţele istorice nu doar situaţia precară a 

enoriașilor, ci și interdicţiile impuse în cursul secolului al 

XVIII-lea reformaţilor, această „tribună de piatră” era 

anterioară secolului al XVIII-lea. Aceleași considerente 

conduc la ipoteza datării bolţii boeme din traveea de 

mijloc a etajului după sfârșitul secolului al XVIII-lea. În 

releveele lui Möller traveile laterale sunt reprezentate fără 

bolţi, în locul lor înălţându-se structuri de lemn pe 

întreaga înălţime a turnurilor, însă în documentaţiile lui 

Schulek nu am găsit indicii privind urme, lăcașe sau 

amprente de racordare care să fi servit ca repere la 

introducerea noilor bolţi. Nu știm deci în ce măsură 

acestea constituie sau nu reconstrucţii efective, autentice. 

Ne-au rămas două relevee ale traveii de mijloc a parterului 

tribunei: la Möller figurează aici o boltă boemă ce se 

sprijină pe un arc formeret înspre vest,63 iar pe secţiunile 

lui Schulek realizate prin traveea de mijloc și cea nordică 

apar nașteri ale unor bolţi în cruce cu muchiile ieșite iar 

de-alungul laturii nordice un arc formeret.64 Ipoteza 

conform căreia desenele din urmă ar fi fost întocmite 

după desfacerea structurilor din lemn, însă înainte de 

realizarea bolţilor, iar nașterile menţionate – pe care 

Möller nu le-ar fi observat, ele fiind ascunse în spatele 

popilor din colţuri - și arcul nordic ar fi fost vestigii ale 

bolţii medievale,65 poate fi respinsă, deoarece pe niciuna 

dintre secţiuni nu mai figurează bolta traveii mediane, ori 

aceasta a fost demolată conform Jurnalului de șantier la 

15 octombrie, pe când arcele perimetrale pe care se 

sprijină bolta actuală respectiv incastrarea colţurilor s-au 

realizat la 28 septembrie și în zilele imediat următoare.66 

Desenele au fost deci executate după 15 octombrie, 

probabil în scopul decontării cantităţilor de zidărie 

realizate, fapt confirmat și de reprezentarea cu culoare 

roșie a unor intervenţii – la portalul vestic, la arcada scării 

de acces la tribună, la stîlpul nordic al tribunei și la arcele 

dublou aferente precum și la pereţii aflaţi deasupra 

acestora – care au fost efectuate în perioada intermediară 

(în prima jumătate a lunii octombrie). Rezultă de aici că 

în afara releveelor lui Möller nu mai dispunem de nicio 

altă sursă despre situaţia de dinaintea realizării noilor 

bolţi și sunt șanse infime ca aceste intervenţii – bolţile noi 

adâncite în zidării - să fi lăsat vreo urmă a vechilor bolţi 
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medievale. În ce privește traveea din mijloc, analizând 

releveele lui Möller, constatăm că vîrful bolţii în cruce 

realizate de Schulek se află cu 13 cm mai jos, decât cea a 

bolţii demolate. Nici ipoteza conform căreia aici ar fi 

existat iniţial doar un planșeu din lemn, nu mai poate fi 

verificată, deoarece cămășuirile lui Schulek acoperă orice 

eventuală urmă a lăcașelor de grinzi.

Soluţia secţiunii cu retrageri a colţurilor stâlpilor și 

pilaștrilor de la tribună – pe care reazemă muchiile bolţii 

în cruce - este o invenţie a lui Schulek, și a devenit 

posibilă odată cu cămășuirile efectuate de-alungul 

întregului perimetru al zidurilor. Cornișele profilate ale 

stâlpilor și pilaștrilor nu urmăresc însă aceste retrageri. 

Modelul introducerii unor arce perimetrale sub bolţile 

parterului tribunei l-a servit arcul medieval al traveii de 

mijloc, rămas in situ, însă și rezolvarea similară a spaţiilor 

de sub tribuna bisericii benedictine din Ják i-ar fi putut 

sugera aceeași soluţie. 

Problema turnurilor estice 

și a etapizării

În bibliografia referitoare la biserica din Acâș apare aproape 

ca o constantă ipoteza unei faze sau măcar a unui proiect 

care să fi fost conceput o soluţie cu două turnuri estice. 

Baza supoziţiei o constituie în primul rând grosimea 

zidurilor estice a spaţiilor aflate în capetele estice ale 

colateralelor, la est de linia arcului triumfal, deschise la 

parter cu arcade. Fără să încercăm să analizăm toate 

aspectele problemei, am atrage atenţia asupra a două 

chestiuni. Prima ne este oferită de un releveu semnat SK 

(Steinveisz Károly?) reprezentând secţiunea transversală a 

corului,67 pe care deasupra încăperilor de la etaj, ce 

flanchează corul, zidurile vizibile dinspre spaţiul podului 

apar verticale și plane. Având în vedere că în momentul 

relevării bolta corului nu a fost încă refăcută, dimensiunile 

coronamentului acelor ziduri longitudinale au putut fi 

măsurate direct, ele având 75 cm (cel nordic) respectiv 60 

cm (cel sudic) în zona aflată deasupra arcelor, din care 

reducând grosimea de o cărămidă a bolţii corului, ce se 

sprijinea pe aceste ziduri, rezultă dimensiuni și mai reduse, 

de cca. 45-48 cm pentru zidăria sudică a unui etaj ce s-ar 

fi ridicat peste bolta corului.

Ni se pare total neverosimilă utilizarea unor ziduri 

atât de subţiri în cazul unor turnuri estice proiectate cu 

mai multe etaje, având în vedere că la palierul inferior 

coronamentele zidurilor au grosimi cuprinse între 75-

140 cm și chiar și segmentele de ziduri aflate în 

prelungirea vestică a corului au o lăţime de 105 cm. 

Chiar dacă această observaţie nu exclude fără echivoc 

ideea turnurilor estice, totuși constituie mai degrabă un 

argument împotriva ei.68

Celălalt aspect este legat de etapele de construcţie ale 

clădirii. Modificările configuraţiei spaţiale a bisericii, 

presupusele faze ce cuprindeau proiecte ale unor perechi 

de turnuri estice apoi vestice nu pot fi deduse nici din 

planimetrie – unde toate zidurile, cu excepţia celor din 

capetele estice ale colateralelor, au grosimi constante la 

nivelul parterului, ba mai mult, tălpile fundaţiilor se află 

la aceeași cotă atât la navă și cor, cât și sub turnuri -, nici 

din ţesătura vizibilă a zidăriei, care nu prezintă cezuri ori 

segmentări care ar indica extinderi sau etapizări ale 

execuţiei. 

Nici absida și nici stâlpii tribunei nu au lăţimi egale cu 

cea a navei, ceea ce indică totuși faze distincte ale 

lucrărilor, chiar dacă ele nu s-ar fi aflat la mare distanţă în 

timp. Explicaţia fenomenului se află după părerea noastră 

în existenţa între cele două extremităţi ale bisericii a unei 

clădiri mai vechi – cercetarea arheologică a și identificat 

asemenea ziduri - , folosite încă, sortite demolării sau 

extinderii succesive. Prezenţa unor fundaţii anterioare a 

motivat probabil și dispunerea inegală a stâlpilor navei: 

interacșii celor trei perechi de stâlpi din mijloc sunt mai 

mici, decât cei de la extreme. Partea vestică cu tribuna a 

fost ridicată poate ţinându-se cont de o posibilă extindere 

a acestei biserici mai vechi, iar trasarea (eventual chiar în 

paralel) poziţiei absidei ne-o putem închipui cu scopul 

circumscrierii unei abside mai mici, preexistente. Zidurile 

longitudinale ale colateralelor nu prezintă discontinuităţi, 

pledând pentru o execuţie fără etape intermediare iar în 

final, la trasarea stâlpilor – dinspre est spre vest – s-au 

utilizat se pare și fundaţii longitudinale mai vechi (a se 

vedea secţiunea din interiorul colateralei nordice, din 

cadrul cercetării arheologice condusă de Szőcs Péter 

Levente – fig. 3) . Peste arcade porţiunile aflate deasupra 

retragerii zidului navei sunt cu siguranţă contemporane 

cu turnurile vestice, fiind întreţesute cu ele la colţuri. 

Un aspect determinant, cu repercursiuni asupra 

periodizării clădirii, va trebui lămurit de cercetările de 

parament viitoare, și anume dacă zidurile longitudinale 

ale corului au fost sau nu întreţesute de la început cu cele 

ale stâlpilor estici, de plan în formă de L. În caz afirmativ 

structura spaţială a porţiunii estice este mai târzie decât 

cea a tribunei vestice.

Bilanţul restaurării conduse 

de Schulek 

Modul de operare și etapele de execuţie ale restaurării din 

anii 1896 și 1901 pot fi deci reconstituite în detaliu pe 
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baza documentaţiilor păstrate din arhiva CNM-ului. În 

umbra șantierelor de anvegură de la Bratislava, Prešov, 

Levoča, Sabinov, Spišský Štvrtok, dar în special de la Ják 

și Buda, intervenţiile proiectate la Acâș nu promiteau 

rezolvări spectaculoase. Ceea ce s-a putut pune în scenă 

pentru a uimi vizitatorul așteptat dinspre vest, după 

demolarea celor două coifuri baroce străine, „ce ameninţau 

cu prăbușirea”, s-a făurit în primul act al finanţării. 

Schulek a depășit cu ușoară nonșalanţă limitele 

autenticităţii sub pretextul unor considerente de ordin 

practic și a apetitului nedeclarat pentru reprezentativitate, 

adăugând faţadei principale cele mai atractive elemente 

istorizante: cele două coifuri piramidale și porticul. 

Acestea fiind plănuite și duse la bun sfârșit, arhitectul 

a mai dispus înlăturarea tencuielilor faţadelor și a 

interiorului, reţeserea și completarea zidăriilor – deși 

având la dispoziţie doar forţă de lucru locală, necalificată 

- cu o acurateţe ce rușinează chiar și practica actuală a 

restaurării, a mascat prin cămășuiri un portal de sacristie 

medieval, a inventat o fereastră triforă deasupra arcului 

triumfal, a cosmetizat puţin cu mijloace proprii frontonul 

vestic și intuind probabil corect a reconstruit bolţile în 

cruce ale tribunei. În concepţia lui asupra actului 

restaurării – tributară atât cerinţelor practice, cât și 

credinţei în acurateţea stilistică – se amestecă ideologia 

puristă cu demersurile de conservare reală, asemeni 

majorităţii contemporanilor lui și deși ca un reprezentant 

de marcă a școlii lui Friedrich Schmidt, a atacat problemele 

relativ simple ale bisericii din Acâș prin prisma purităţii 

stilistice, totuși caracteristicile arhitecturale ale clădirii de 

o monumentalitate laconică nu i-au oferit un teren 

suficient de fertil pentru a-și etala creativitatea. Intervenţiile 

lui majore au caracter aditiv, iar acolo unde s-a manifestat 

prin gesturi de unificare stilistică închipuită sau dorită cu 

preţul unor demolări – la frontonul vestic sau la zidul de 

deasupra arcului triumfal, străpuns cu o fereastră -, 

prejudiciul creat prin atacarea substanţei structurii 

originale este cu mult mai nesemnificativ, și mai puţin 

problematic din punct de vedere al judecăţii știinţei 

istoriei artei, decât la celelalte monumente ajunse pe 

mâna lui în aceeași perioadă.

Desenele şi fotografi ile de arhivă sunt păstrate în colecţia Ofi ciului 

pentru Protejarea Patrimoniului Cultural: KÖH Colecţia de Relevee, 

cotele: 13197 (il. 6), 13198 (il. 7), K 878 (il. 8), K 884 (il. 9), K 879r 

(il. 10), K 879v (il. 11), K 885 (il. 12), K 886 (il. 13). Arhiva 

Fotografi că: KÖH neg. nr. N 128.246 (il. 14), N 128.255 (il. 15), 

N 128.257 (il. 16), N 128.259 (il. 17), N 128.136 (il. 18), K 890 

(il. 19), K 874 (il. 20), K 873 (il. 21), K 868 (il. 22), 11792 (il. 23). 

Ilustraţiile nr. 24–27 reprezintă releveele executate de Emődi Tamás 

şi Orbán József în anul 2010.
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Note de subsol 
  1  Bogyay 1944. 67–70.; Vătăşianu 1959. 33.; Entz 1968. 9.; Entz 

1994. 28.; Kiss–Tóth G-I. 1996.; Paradisum plantavit 2001. 255. 

(Sándor Tóth); Szőcs 2003. 155–180.; Szakács 2004b. 71–98.
  2  Institutul pentru Patrimoniul Cultural (IPC - Budapesta), Arhiva 

tehnică, inv.: K 902–905. (faţada sudică și vestică, plan și secţiune 

cu vedere spre est). Toate desenele sunt la scară, datate și semnate.
  3  Despre contextul efectuării măsurătorilor: IPC Arhiva știinţifică, 

actele CNM, 1889/19., 40., 85., 112., 141.; 1890/138.; 

1891/100., 128.; 1892/7.; 1895/153., 157.
  4  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1895/186. Proces verbal 

contrasemnat de Ottó Sztehlo. Devizul cu suma de 3085 forinţi 

datează din 16 februarie 1892, așa cum rezultă din corespondenţa 

lui Schulek: IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1896/125.
  5  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 875–882., 884–887.
  6  Având în vedere că astăzi nu se mai păstrează nici o piesă originală, 

sunt deosebit de importante releveele de detaliu ale stîlpișorilor 

ferestrelor turnului sudic, realizate de Möller, în care se observă 

câteva diferenţe minore: consola celui de la etajul 5. este mai înaltă 

cu 6 cm, decât la cel inferior.
  7  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 876., 885., 886. – cu menţiunile lui 

Möller referitoare la cotele „vechiului paviment”, respectiv „vechiul 

nivel identificat de săpături”.
  8  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 877. (verso).
  9  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1895/204.; 1896/48., 114., 

125.
10  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/32., respectiv: 

IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1896/125. La escală a 

participat și fiul lui Schulek, János.
11  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 513–522. și un desen fără număr de 

inventar.
12  IPC Fototeca, poz. inv.: 11247., 11250., 11253., 65710.
13  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11759., 11760., 11763., 11779.
14  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11784., 11785., 11805., K 511., 11758., 

11763., 11805.
15  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/17.
16  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1896/235. Frigyes Schulek 

1896. december 30-i jelentése a MOB-nak, illetve IPC Arhiva 

știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/33. Építési napló, 1896. 

szeptember 3. – november 20.
17  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/33. (Jurnalul 

construcţiei, 1896.), actul 700/27. (Raportul din 7 mai 1897), 

respectiv corespondenţa Blacho –Schulek.
18  Structurile de lemn cuprindeau interiorul turnurilor de la parter 

până la coifuri: IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1896/125. 
19  Deși nu avem indicii exacte și nici releveele nu le semnalează, totuși 

fotografiile de arhivă ne sugerează existenţa unor cornișe din piatră 

la părţile inferioare ale câmpurilor parietale retrase ale turnurilor.

20  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/22. Scrisoarea 

lui Blacho din 25 octombrie către Schulek.
21  OMM XX.: 125.
22  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 891–900.
23  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 899.
24  IPC Fototeca, poz. inv.: 33570.
25  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/19.
26  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/27.
27  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/29.
28  IPC Arhiva tehnică, inv.: – variante mai vechi: K 509. (K 873.), K 

510. (K 874.), K 512., K 871., K 881., K 889. (K 890.), K 901., 

K906., K 908. Variante finale: K 868., K 870. (11756–11757.), K 

873., K 874., K 890.
29  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11766., K 508. (= K 889.), K 511., K 

881., K 901.
30  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11761., 11762.
31  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1899/252.
32  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1901/287., respectiv: IPC 

Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/1.
33  Probabil este contemporan și un desen nedatat: IPC Arhiva tehnică, 

inv.: 11789. 
34  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11765., 11776., 11777., 11781., 11801. 

(desenele pieselor decorative din tablă datează probabil din aceeași 

perioadă: 11772., 11773., 11775.)
35  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11790., 11791., 11798., K 506.
36  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 505., K 507. 
37  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11792. (20 august 1901), 11799. (27 

august 1901).
38  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11802. (5 septembrie 1901).
39  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 504. (16 octombrie 1901), 11782.
40  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 907. (25 octombrie 1901).
41  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11788. (31 octombrie 1901).
42  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11771. (19 octombrie 1901), 11787. 
43  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11783. (30 octombrie 1901), 11805. 
44  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11778. (7 noiembrie 1901).
45  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11770., 11767., 11768., 11769. 
46  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1901/481.
47  IPC Arhiva știinţifică, actele CNM, 1902/168.
48  Schulek și-a petrecut în acea perioadă concediul de boală, încă din 

noiembrie 1901 datorită unei intoxicaţii cu nicotină: Schulek 

1991.
49  Bakó 1993. 29.
50  Cercetările de parament au fost efectuate în vara anului 2000 de 

către Tamás Emődi, respectiv în toamna anului 2010 de către 

restauratorul Lóránd Kiss, însă doar la înălţimile accesibile.
51  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/19.
52  În privinţa suportului ideologic și istoric al restaurărilor din epocă 

vezi: Marosi 1983. 32–37.; Sisa 2002. 170–187.
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53  O parte din cornișele formate dintr-un listel și un sfert de tor au 

fost realizate sau completate ulterior din tencuială. 
54  Cercetările de aici au fost realizate de restauratorul Lóránd Kiss în 

toamna anului 2010.
55  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11801.
56  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 884. – verso: K 887.; Bunyitay 1887. 

10.
57  În releveul lui Möller privin secţiunea turnului – IPC Arhiva 

tehnică, inv.: K 883. – nu apare reprezentarea explicită, decât 

muchia teșită a retragerii.
58  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11250., 11252. – respectiv: Bakó 1993. 

No 4.
59  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/29, 700/37. 
60  Aceste elemente s-au deteriorat irecuperabil datorită ciclurilor de 

îngheţ-dezgheţ. Carierele de calcar cele mai apropiate de Acâș sunt 

cele din zona Jiboului sau din Munţii Lăpușului (informaţie primită 

de la geologul Wanek Ferenc), variantă confirmată și de menţiunea 

aflată pe o schiţă a lui Schulek, neinventariată: „piatră de Benesat?”
61  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 907.
62  Vezi: Rómer 1864. 158.

63  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 878. – în plan apar arcele rabătute ale 

bolţii, muchiile diagonale însă lipsesc (e drept, nu figurează 

asemenea diagonale nici în capetele estice ale colateralelor, ori acolo 

ele au existat în mod cert); K 886 – secţiune longitudinală.
64  IPC Arhiva tehnică, inv.: K 897., 898. bolţile apar în mai multe 

desene ale lui Schulek, însă acestea redau deja bolţile reconstruite 

fără a figura și proiecţiile muchiilor.
65  Aparent ipoteza ar fi susţinută de faptul că în colţul nord-estic al 

traveii de mijloc la stâlpul aflat aici nu apar retrageri, cum dealtfel 

acestea nu figurează nici pe releveul lui Möller.
66  IPC Arhiva știinţifică, Lăsământul Schulek, inv.: 700/35. (Jurnal de 

șantier).
67  IPC Arhiva tehnică, inv.: 11792.
68  Din nefericire colţurile estice ale navei principale, aflate deasupra 

acoperișurilor colateralelor au fost reţesute integral din material 

nou, până la primele ferestre dinspre est și astfel nu mai putem 

infirma sau confirma existenţa unor urme de racordare a 

presupuselor turnuri estice.
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Biserica din Acâş, situată la graniţa comitatului Sătmarului, pe 

teritoriul fostului comitat Solnocul de Mijloc (ulterior Sălaj), se 

numără – în ciuda restaurării din perioada 1896-1902 – printre 

cele mai bine conservate biserici patronale romanice de pe 

teritoriul Regatului Ungariei medievale (il. 28).

Lăcaşul a fost construit în cea mai mare parte din cărămidă, 

la elementele de structură fiind parţial utilizată şi piatra. Astfel, 

ambrazura portalurilor, arcele de închidere ale nişelor din 

absidiole şi capitelurile stâlpilor au fost cioplite din piatră, fără 

ornamente. Monumentul este o bazilică cu trei nave, fără 

transept (il. 19). Absida centrală semicirculară iese în rezalit din 

planul faţadei răsăritene. Aceasta este precedată de un cor 

dreptunghiular, scurt, a cărui adâncime coincide cu cea 

absidiolelor. Bolta sanctuarului, care se desprinde de pe o 

cornişă profilată cu un listel şi un tor, este rezultatul restaurărilor, 

acest spaţiu fiind tăvănit în perioada precedentă restaurării (il. 
13).1 István Möller a stabilit însă, pe baza cornişei păstrate şi a 

fragmentului desprinderii bolţii,2 că „odinioară sanctuarul 

fusese boltit” (il. 8).3 Absida este luminată de o fereastră 

circulară amplă, situată în ax, flancată de două deschideri 

semicirculare, cu ambrazură evazată (il. 7).4 Faţada absidei 

centrale se caracterizează printr-un soclu evazat, câte o lezenă 

aşezată la colţuri respectiv printr-o friză decorată cu arcade 

oarbe.5 Un arc de triumf semicircular desparte corul de nava 

centrală, mult mai îngustă. Fereastra tripartită de deasupra 

arcului de triumf a fost amenajată în cursul restaurării, anterior 

Béla Zsolt Szakács

Acâş, biserica reformată

Studiu de istoria artei

28.  Acâș, biserica văzută dinspre sud-est
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peretele fiind, probabil, neîntrerupt în această zonă, prezentând 

doar o retragere pe latura dinspre cor (il. 6, 13, 23).6 Absidiolele 

au fost construite pe plan pătrat având închiderea dreaptă atât 

la interior, cât şi pe faţada exterioară. În zidul răsăritean al 

acestora a fost amenajată câte o nişă destinată altarului (il. 29), 

adâncă de 65 cm şi lată de 138 cm. Arcul semicircular al 

închiderii nişelor este clădit din piatră (il. 33). În interiorul nişei 

nordice, Lóránd Kiss a descoperit fragmente de tencuială 

pictată. Arcele de triumf dintre absidiole şi colaterale se 

caracterizează prin muchia exterioară treptată. De vreme ce 

faţadele laterale ale absidiolelor sunt în dreptul faţadelor navei, 

iar nava centrală este mai îngustă decât absida centrală, 

colateralele sunt implicit mai late decât absidiolele, axele 

longitudinale ale acestora fiind diferite. Pentru a corecta această 

asimetrie nişele destinate altarelor au fost practicate uşor 

deplasate spre absida centrală faţă de axul peretelui răsăritean al 

absidiolelor. Bolta absidiolelor pare originală.

La nivelul superior al absidiolelor s-a amenajat câte un 

spaţiu mic, de plan pătrat (il. 11, 23), care comunică printr-o 

uşă de 70 × 110 cm cu nava laterală corespunzătoare (il. 29). 

Nu cunoaştem accesul original la nivelul superior. Înălţimea 

maximă a spaţiilor amintite, boltite, este de 277 cm. Încăperea 

de deasupra absidiolei sudice este luminată de o fereastră cu 

închiderea semicirculară, cu ambrazura evazată.7 Încăperea 

nordică nu beneficiază, în schimb, de lumină naturală. Cele 

două spaţii sunt delimitate de cor prin ziduri subţiri, care 

obturează câte o arcadă semicirculară. Desenul lui Möller din 

1889 sugera deja că aceste ziduri sunt ulterioare (il. 9).8 Mai 

recent, cercetarea de parament din încăperea sudică a evidenţiat 

că zidul răsăritean al acesteia nu este ţesut cu cel nordic.9 Prin 

urmare, deducem că încăperile respective aveau pe latura 

dinspre cor câte o deschidere semicirculară, lată de 185 cm. 

Aceste deschideri erau practicate în nişele alungite de pe pereţii 

laterali ai corului, străpunse la parter de arcade semicirculare 

spre absidiole. Cornişa absidei centrale continuă şi pe suprafaţa 

nişelor amintite, asemenea unui brâu, de pe care porneau 

odinioară arcele arcadelor de la etaj (il. 29). Navele bisericii 

sunt despărţite cu stâlpi prismatici cu pilaştrii adosaţi pe fiecare 

dintre laturi. Capitelul cioplit din piatră al pilaştrilor, dar 

acoperit în prezent de straturi groase de tencuială şi văruială, 

este profilat cu un tor şi un listel (il. 32). Arcadele susţinute de 

pilaştri au muchii treptate.10 Pilaştrii sunt amplasaţi la distanţe 

inegale, traveele estică şi vestică fiind mai late, iar cele mijlocii 

mai înguste (il. 19).11 De asemenea, arcadele semicirculare de 

pe extremităţile navei sunt mai înalte, decât cele mediane (il. 
21).12 Planul pereţilor laterali ai navei centrale prezintă câte o 

retragere de cca. 10 cm deasupra arcadelor. În această zonă au 

fost amenajate pe ambele laturi câte şapte ferestre (il. 13, 20).13 

Golurile de pe extremităţi sunt relativ aproape de capetele 

navei. Deşi distanţa dintre deschideri este aproximativ egală 

(cca. 320 cm) dispoziţia celor şapte ferestre nu corespunde 

ritmului celor patru arcade. Retragerea menţionată a pereţilor 

accentuează axa longitudinală (est-vest) a clădirii, axele verticale 

nefiind delimitate prin elemente arhitectonice. Nava centrală, 

29.  Acâș, absida principală și cea sudică

30.  Acâș, tribuna vestică și racordarea zidului nordic al navei
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foarte înaltă (11,5 m), este neboltită şi nici nu există urme care 

ar indica o eventuală boltire anterioară. În cursul restaurării, 

spaţiul acesteia a dobândit un tavan construit pe o structură de 

bârne, în perioada precedentă fiind acoperită cu un tavan 

casetat. Nava centrală (4,8 m) este mult mai îngustă decât corul 

(7,05 m), şi, de asemenea, racordarea părţii superioare a 

zidurilor laterale cu peretele apusean denotă anumite iregularităţi 

(il. 30). Pilaştrii de pe latura răsăriteană a stâlpilor vestici se 

„frâng” la cota de aprox. 2,5 m, partea lor superioară  

schimbându-şi traseul printr-o uşoară retragere spre zidurile 

laterale. Deducem aşadar că iniţial s-a proiectat o navă mai 

îngustă decât nava centrală actuală. Faţada navei centrale este 

simplă, fiind încoronată – la fel ca şi absida principală – cu o 

friză de arce oarbe, semicirculare (il. 28). 

Colateralele sunt de asemenea disproporţionat de înalte 

(cca. 8 m) faţă de lăţimea lor (2,6 m). Nici acestea nu sunt 

boltite, prezentând în zilele noastre şarpante deschise. 

Colateralele comunică cu absidiolele răsăritene, respectiv cu 

baza turnurilor vestice prin arcade cu arhivolte treptate (il. 29-
30). Colaterala nordică are o singură fereastră, amplasată în axul 

al doilea dinspre răsărit, în timp ce colaterala sudică este 

luminată de cinci ferestre. Dispoziţia acestor deschideri nu este 

în ton nici cu ritmul pilaştrilor, nici cu ferestrele navei centrale. 

Fereastra încăperii de la etajul absidiolei, precum şi cea a 

tribunei vestice completează şirul deschiderilor de pe faţada 

sudică. Ambele colaterale prezintă câte un portal. Portalul 

sudic, accesul principal actual, este mai elaborat (il. 31). Acesta 

duce în traveea vestică a colateralei sudice, însă amplasarea 

deschiderii nu corespunde nici ritmului pilaştrilor, nici celui al 

ferestrelor colateralei. Ambrazura de piatră, încheiată în arc 

semicircular a portalului prezintă două retrageri succesive, cea 

exterioară fiind profilată cu un tor continuu. Suprafaţa uşor 

adâncită a lunetei nu prezintă urme de ornamente.14 Anterior 

restaurării, în faţa deschiderii se afla un portic de lemn (il. 7).15 

Portalul nordic, actualmente înzidit, ducea în cea de-a doua 

travee dinspre răsărit. Deschiderea nu este poziţionată în axul 

traveei, şi, mai ciudat, singura fereastră a faţadei nordice atinge 

aproape ancadramentul porţii.16 Ambrazura portalului, de 

asemenea în două trepte, este lipsită de tor, retragerea interioară 

fiind profilată în schimb cu o cavetă. Ancadramentul nu are nici 

soclu, nici capitel. Planul lui István Möller marchează tot pe 

latura nordică a bisericii un portal înzidit, despre care se preciza 

că ar fi fost uşa sacristiei. Deschiderea, lată de 93 cm, ducea de 

fapt din traveea răsăriteană (il. 8) 17 într-o capelă, compusă 

dintr-o navă pătrată şi o absidă semicirculară. Construcţia, 

inexistentă în zilele noastre, figurează pe planul întocmit de 

István Möller şi publicat de către Tamás Bogyay. Fundaţiile 

acesteia au fost descoperite de către Péter Levente Szőcs (il. 
2).18 În cursul restaurării s-a cămăşuit partea răsăriteană a 

faţadei nordice, prin urmare urmele uşii de odinioară au 

dispărut.

Faţada vestică a bisericii este dominată de două turnuri. 

Parterul acestora este deschis, colţurile interioare ale turnurilor 

constând din câte un stâlp prismatic cu pilaştri adosaţi pe fiecare 

dintre laturi. Aceşti pilaştrii susţin arce dublou care permit 

circulaţia liberă între nivelul inferior al turnurile şi colaterale, 

respectiv spaţiul de sub tribună (il. 22). Capitelul stâlpilor şi al 

pilaştrilor este profilat prin câte un listel şi un tor. Scara 

amenajată în colaterala nordică asigură accesul la nivelul 

superior (il. 30). Etajul întâi al turnurilor constituie un spaţiu 

unitar cu cel al tribunei vestice. La acest nivel au fost amenajate, 

spre navele bisericii, trei arcade semicirculare, cu muchiile 

treptate (il. 18). Atât parterul, cât şi etajul întâi al turnurilor şi 

al tribunei au fost iniţial boltite, bolţile fiind renovate în cursul 

restaurării.19 Tribuna este luminată de o fereastră cu ambrazura 

evazată, practicată în zidul sudic şi una deschisă în axul faţadei 

de apus. Aceasta din urmă este amplasată la o cotă superioară 

celei sudice. Deasupra tribunei turnurile mai au câte patru 

niveluri, cele două inferioare fiind luminate de câte o fereastră 

îngustă, amenajată pe trei laturi,20 iar ultimele două de ferestre 

geminate. Cele din urmă sunt despărţite de colonete cioplite 

din piatră cu capitel cubic, copii fidele ale originalelor – după 

31.  Acâș, portalul sudic
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cum relevă analiza fotografiilor mai vechi – realizate în cursul 

restaurării (il. 7).21 Ultimele trei etaje ale turnurilor sunt ritmate 

de panouri adâncite delimitate prin lesene, respectiv prin brâuri 

de arcade oarbe. În cursul restaurărilor, coifurile în formă de 

bulb din secolul al XVIII-lea au fost înlocuite cu cele actuale (il. 
1, 7, 15). Cu ocazia aceloraşi intervenţii, s-au reconstruit etajul 

al cincilea al turnului nordic, respectiv ultimele două etaje ale 

celui sudic. Înainte de 1895, acoperişul spaţiului dintre turnuri 

era mai scund decât cel al navei centrale. Spaţiul respectiv 

constituia astfel o unitate distinctă. În cursul restaurării, 

pinionul vestic a fost supraînălţat şi dotat cu o fereastră 

geminată. Nu avem dovezi în sprijinul părerii lui Tamás Bogyay 

potrivit căreia portalul apusean – existent şi anterior restaurării 

– ar fi fost construit în epoca barocă22. Acesta avea un portic 

similar cu cel aflat odinioară pe latura sudică (il. 7).23 Cu toate 

acestea, Frigyes Schulek l-a înlocuit cu porticul neoromanic 

actual.

Această trecere în revistă a datelor dovedeşte că, în mare 

măsură, monumentul de azi coincide cu edificiul original. 

Acesta a suferit însă modificări de proiect pe parcursul execuţiei. 

În mod curios, proporţiile dintre corul principal şi absidiole 

diferă foarte mult de proporţiile navei centrale şi ale colateralelor. 

De asemenea, capătul apusean al zidului navei centrale înălţat 

deasupra colateralelor indică intervenţii ulterioare. Totuşi, 

ipoteza lansată de istoriografia mai veche, potrivit căreia iniţial 

s-ar fi proiect şi o pereche de turnuri răsăritene, nu s-a 

confirmat. Péter Levente Szőcs a descoperit într-adevăr urme 

de fundaţii sub arcele dublou ale colateralei nordice, dar acestea 

nu defineau o construcţie unitară, sistematică. Structura zidăriei 

este uniformă în zona răsăriteană, nejustificând o întrerupere 

mai îndelungată a construcţiilor. Credem aşadar că în construcţia 

părţii estice a bisericii s-a respectat proiectul original.

Planimetria edificiului sugerează apartenenţa la tipul 

bisericilor cu trei nave şi trei abside, în cazul de faţă nefiind însă 

vorba de cea mai răspândită variantă a acestei planimetrii, 

anume cea cu trei abside semicirculare. Planimetria de tip 
benedictin a apărut în zona răsăriteană a Regatul Ungariei la 

finele secolului al XI-lea, la Sárvármonostor (lângă Nagyecsed, 

Ungaria), fiind utilizată şi la Căpleni la începutul veacului al 

XIII-lea.24 În secolul al XII-lea, a cunoscut diferite variante pe 

teritoriul Câmpiei de Vest (cu abside dreptunghiulare sau 

drepte doar în exterior, ori semicirculare sau în formă de 

potcoavă în interior). La Acâş s-a materializat, se pare, cea mai 

simplă variantă a tipului, cea cu absidă centrală semicirculară 

flancată de două absidiole pătrate. Aceeaşi variantă o regăsim şi 

în centrul episcopiei Transilvaniei – căreia îi era subordonată de 

altfel şi biserica din Acâş – la prima catedrală din Alba Iulia, 

construită în preajma anului 1100. De asemenea, biserica din 

Csoltmonostor (Ungaria), aflată în Câmpia de Vest, a fost 

ridicată în veacul al XII-lea pe aceeaşi planimetrie.25 La Acâş în 

schimb absidiolele sunt delimitate strict de colaterale. Acest 

detaliu caracteriza, se pare, catedrala din Eger, unde limita 

răsăriteană a colateralelor era marcată de pilaştri care susţineau, 

desigur, arce dublou. Nu e exclus ca perechea pilaştrilor 

răsăriteni – amplificaţi pe axa nord-sud – din biserica de la 

Somogyvár să fi susţinut în mod asemănător un arc de triumf 

care delimita zona corului. Spre deosebire de cazurile 

menţionate, la Acâş nu s-au construit absidiole semicirculare, 

altarele secundare fiind amplasate în nişe adâncite în pereţii 

dorsali ai absidiolelor pătrate. S-a optat aşadar pentru o soluţie 

modestă, mai simplă chiar decât în cazurile bisericilor de la 

Esztergom (Ungaria), Herina, Bátmonostor (Ungaria), 

Kemenche (), Herpály (Ungaria) unde s-au practicat nişele 

semicirculare.

Un detaliu mai semnificativ îl reprezintă la Acâş încăperile 

deschise către cor, amenajate la nivelul superior al absidiolelor. 

Cea mai bine conservată analogie pentru această soluţie o 

întâlnim la Boldva (Ungaria), unde s-au realizat încăperi 

similare la etajul turnurilor răsăritene. În cazul din urmă însă 

altarele secundare au fost montate la parter, în faţa zidului 

apusean al turnurilor, şi nu la nivelul inferior al acestora. Este 

aproape sigur că biserica de la Acâş nu a fost dotată niciodată 

cu turnuri răsăritene, dar absidiolele nici nu presupun neapărat 

existenţa acestora. Sándor Tóth a contestat cu argumente 

32.  Acâș, capitelul stâlpului sud-estic în timpul cercetărilor de parament, 2010 33.  Acâș, ancadramentul de piatră a nișei de altar din absida nordică, 2010
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convingătoare ipoteza potrivit căreia la Herina s-ar fi proiectat 

turnuri răsăritene.26 În cazul din urmă, deasupra bolţii 

absidiolelor întâlnim încăperi independente, luminate de ferestre 

răsăritene, evocând soluţia aplicată la Acâş. Corul bisericii 

actuale de la Căpleni este flancat de oratorii, accesibile pe scări 

în spirală. Aceste spaţii ar putea avea premise medievale.27 Se 

pare aşadar că aranjamentul spaţial al zonei corului urmează la 

Acâş planimetria caracteristică bisericilor din regiunea răsăriteană 

a Regatului Ungariei medievale. De asemenea, navele neboltite, 

înalte şi înguste întâlnite şi la Herina şi Boldva, par a fi 

caracteristice zonei. 

Privitor la partea apuseană a clădirii ne confruntăm cu o 

situaţie diferită. Perechea turnurilor vestice cu nivel inferior 

deschis a apărut pe teritoriul Ungariei la mijlocul secolului al 

XII-lea, cele mai timpurii exemple – Esztergom (Ungaria) şi 

Nagykapornak – fiind atestate la vest de Dunăre. Acâş 

reprezintă în acest context primul exemplu din zona răsăriteană 

a regatului medieval, cel puţin în rândul monumentelor 

păstrate. Biserica analizată se deosebeşte din acest punct de 

vedere de lăcaşul cu două turnuri răsăritene de la Boldva. De 

asemenea, nici în Csoltmonostor (faza a III-a) nu s-au 

construit turnuri cu nivel inferior complet deschis (parterul 

turnurilor comunicau cu navele laterale, dar erau delimitate 

prin ziduri de spaţiul de sub tribună). După construcţia 

bisericii de la Acâş, această planimetrie s-a răspândit şi la 

Herina, Cisnădioara, Căpleni, Abram, Pâncota şi, se pare, şi la 

Bátmonostor.28 Tipul bisericilor cu turnuri apusene cu nivel 

inferior deschis – cu spaţii unitare sau compuse la etajul întâi 

– s-a perpetuat în cursul secolului al XIII-lea şi pe teritoriile 

de la vest de Dunăre. În biserica de la Lébény (şi în biserica 

sală de la Mórichida) s-a materializat în secolul al XIII-lea 

varianta simplă a genului, similară celei de la Acâş, caracterizată 

la etaj de spaţiul unitar al tribunei cu arcade spre nave. 

Analogia Transilvăneană o reprezintă Herina, unde şi accesul 

spre tribună este rezolvat în mod similar.29 Anterior restaurării, 

zona tribunei vestice a bisericii de la Acâş constituia un corp 

aproape independent al clădirii şi din exterior, aceasta fiind o 

trăsătură aparte a monumentului analizat. Accentul deosebit 

pe care îl conferă laturii apusene a bisericii perechea turnurilor 

impozante a fost dublat probabil şi de semnificaţii liturgice, 

greu de definit însă în momentul de faţă.30

Decorul plastic al bisericii de la Acâş este foarte modest. 

Dintre soluţiile decorative uzuale în cazul bisericilor de 

cărămidă întâlnim aici doar friza cu arce oarbe, respectiv 

panourile adâncite flancate de lesene de pe absidă şi de la 

nivelurile superioare ale turnurilor. Portalurile cu ambrazură 

treptată, lipsite de soclu şi capitel, se caracterizează la rândul lor 

prin forme simple. Caveta, respectiv torul prin care sunt 

profilate ancadramentele acestora reprezintă în schimb 

ornamente mai exigente în seria portalurilor sătmărene. Friza 

prezentă la Acâş era un element decorativ larg răspândit în 

arhitectura romanică a secolului al XII-lea. Capitelurile cubice 

34.  Acâș, interiorul bisericii cu vedere spre cor
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întâlnite pe ferestrele turnurilor sunt de asemenea caracteristice 

construcţiilor perioadei din Ungaria. Atât detaliile amintite, cât 

şi structura bisericii susţin construcţia lăcaşului în secolul al XII-

lea, datare acceptată şi în bibliografia de specialitate.31 Putem 

conchide aşadar că biserica a fost construită în veacul al XII-lea, 

probabil spre sfrşitul acestuia.

Fotografi ile nr. 28–31 şi nr. 34 au fost executate de Attila Mudrák, 

nr. 32-33 de Tibor Kollár.   
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