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Un gând bun Accademiei di Romania 
di Roma, locul unde am avut prilejul 
să cunosc atâția oameni minunați.



Árkád Pásztory (1844–1916)



Notă asupra ediției

Conținutul acestui volum e legat de un proiect mai amplu, 
doctoral,1 care se va concretiza prin elaborarea unei biografii a călu‑
gărului bazilian Árkád Pásztory.

Studiul introductiv publicat aici a prins contur în cadrul unei burse 
de cercetare la Roma, acordată de Ministerul de Externe și Ministerul 
Culturii2. Informațiile adunate până la finalizarea acelui stagiu au 
ajuns să fie prelucrate într‑un articol publicat în revista Academiei 
Române din Roma3. Între timp am reuşit să consult și alte fonduri 
arhivistice, care clarifică unele evenimente conturate vag în studiul 
inițial. Cum textul respectiv a fost redactat în limba engleză, am decis 
să revin asupra lui, să îl îmbogățesc cu informațiile noi și să public 
integral toate documentele pe care se bazează cercetarea.

Văd astfel lumina tiparului 193 de documente de arhivă și 34 de 
articole din presa epocii, adunate din țară și din străinătate. În țară 
am întreprins cercetări la Satu Mare (fondul „Colecția Registrelor 
Parohiale de Stare Civilă din județul Satu Mare”) și la Cluj Napoca 
(fondurile „Episcopia Greco‑Catolică de Cluj‑Gherla” și „Prefectura 
Județului Satu Mare”). Dintre arhivele maghiare de unde am strâns 
informații, le amintesc pe cele din Nyíregyháza (Arhiva Episcopiei 
Greco‑Catolice Maghiare de Hajdudorog și Arhivele Naționale 
ale Ungariei, Comitatele Szabolcs – Szatmár – Bereg), Debrecen 

1 În cadrul școlii doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură” a Universității „Babeș‑
Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, sub coordonarea profeso‑
rului dr. Ovidiu Ghitta. 
2 Bursă de cercetare și formare postuniversitară „Vasile Pârvan” la „Accademia 
di Romania di Roma” acordată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe; în perioada 1 octombrie 
2018 – 31 septembrie 2019.
3 Ciprian‑Emanuel Honca, Between Mukachevo, Gherla and Rome: The disciplinary trial 
of the Basilian monk Árkád Pásztory (1899–1902),  în „Ephemeris Dacoromana”, XXI, 
Accademia di Romania di Roma, Editura Institutului Cultural Român, Editura 
Academiei Române, Roma, 2019, pp. 81‑131.
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(Arhiva Episcopiei Greco‑Catolice Maghiare de Hajdudorog4), 
Máriapócs (Arhiva Mănăstirii Máriapócs), Budapesta (Arhivele 
Naționale ale Ungariei, fondul „Ministerial” și Arhivele Orașului 
Budapesta). Într‑un final am ajuns la Esztergom, pentru a consulta 
Arhiva Arhiepiscopiei de Esztergom. Prin bursa amintită mai sus 
am putut accede la documentele păstrate la Vatican (Arhiva Secretă 
a Vaticanului) și Roma (Arhiva Congregației pentru Bisericile 
Orientale).

În funcție de destinatari și de interlocutori, avem documente redac‑
tate în limbile: română, maghiară, latină și germană, pe care le‑am 
așezat în ordine cronologică. De dragul frumuseții limbii române 
vorbite în epoca pe care am cercetat‑o, am decis să transcriu mot-a-
mot documentele din această limbă, păstrând arhaismele și regulile 
gramaticale de atunci. 

Cât privește studiul introductiv, având în vedere că acțiunea pe 
care o prezentăm a avut loc în fostul imperiu Austro‑Ungar și că toți 
protagoniştii poveștii au trăit pe teritoriul administrat de guvernul 
maghiar, am decis să păstrăm varianta maghiară a numelor proprii. 
Nu același lucru l‑am făcut cu persoanele de origine română. Cum 
ele sunt cunoscute în istoriografia noastră după numele românesc, 
am decis să folosim și noi această variantă, pentru a nu crea confu‑
zii. Numele orașelor/localităților le‑am modificat însă. Deși în docu‑
mente apar toate în varianta maghiară, ele se află acum risipite în 
multe țări. Am trecut astfel, pentru fiecare aşezare, denumirea aflată 
în uz în țara din care ea face parte astăzi.

4 În momentul cercetării, arhiva acelei episcopii era în curs de mutare de la 
Nyíregyháza la Debrecen, astfel că a fost nevoie să ne deplasăm în ambele orașe 
pentru a o consulta.




