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PREFAȚĂ

În cercetarea istorică documentul este reperul fundamental al unei lucrări 
de calitate, pentru că prin intermediul acestuia, trecutul este adus în prezent 
într‑o manieră cât mai fidelă şi mai aproape de realitate.

„Seminarul Tinerimii Române Unite din Oradea. III. Documente (1792–
1948)” este al treilea volum din cadrul proiectului de cercetare privind isto‑
ria Seminarului greco‑catolic din Oradea, un rod al muncii de echipă şi al 
cercetării arhivistice1, cartea valorificând o mică parte din fondul de docu‑
mente al Seminarul Greco‑Catolic din Oradea. Ele reflectă, în majoritatea 
lor, activitatea şcolară de evaluare a elevilor şi studenților teologi greco‑cato‑
lici. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al tinerilor, lucrarea are 
două tipuri de cataloage şcolare: cele pentru tinerii şcolari (din clasele pri‑
mare sau gimnaziu), alumni ai Seminarului greco‑catolic din Oradea, care 
erau elevi ai Arhigimnaziului Regal şi cele pentru studenții teologi, alumni 
ai Seminarului romano‑catolic din Oradea şi studenți ai Liceului Episcopal 
romano‑catolic din aceiaşi localitate. Pentru studenții teologi există şi câteva 
cataloage şcolare cu evaluarea acestora, de pe când studiau în alte Seminarii, 
cum sunt cele din Bratislava2, Pesta3, Ujhorod4, Trnava5, Blaj6 şi Satu Mare7.

Cele 190 de documente cuprinse în prezentul volum au câte un rezumat 
sau „transumpt” care explică pe scurt conținutul acestora. În aceste docu‑
mente îi regăsim, în perioada când erau elevi şi/sau studenți teologi, pe o 
parte dintre cei care au condus „destinele” Bisericii greco‑catolice, cum au 
fost Episcopii Vasile Erdelyi, Alexandru Dobra, Ioan Vancea, Ioan Szabo, 

1 Mulțumim colegilor de la Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale ale României 
(Dr. Mihai Giorgiță şi Dr. Cristian Apati) pentru colaborare şi sprijinul acordat.
2 A se vedea doc. Nr. 2/1794.
3 A se vedea doc. Nr. 78/1819 şi Nr. 82/1820.
4 A se vedea doc. Nr. 87/1827.
5 A se vedea doc. Nr. 132/1846.
6 A se vedea doc. Nr. 165/1910.
7 A se vedea doc. Nr. 66/1911.
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Iuliu Hirțea, Vasile Puşcaş; canonicii şi rectorii Seminarului: Ioan Papp, 
Augustin Lauran, Gheorghe Miculaş; pe eroul martir Ioan Ciordaş, şi pe 
preoții care au suferit în temnițele comuniste, pentru credința lor: Emilian 
Bandiciu, Marian (Ember) Nicolae, Dumitru Mureşan, dr. Virgil Maxim, 
dr. Alexandru Rațiu ş.a. În afara acestora, volumul cuprinde nume necu‑
noscute, scoaterea acestora la lumină fiind noutatea care‑l face să intre în 
istoriografie. Bogăția informațională a acestei cărți e dovedită de publicarea 
în ea a rezultatelor la învățătură a zecilor de generații de elevi şi studenți teo‑
logi, aflați sub jurisdicția canonică a Episcopiei Greco‑Catolice de Oradea, în 
cadrul căreia Seminarul Greco‑Catolic a avut rolul de formare umană, spiri‑
tuală şi intelectuală. În plus, aceste documente şcolare arată cum a funcționat 
procesul de evaluare şi selecție a viitoarelor elitele clericale şi laice formate în 
cadrul institutelor de educație patronate de către Biserica Catolică.

Oradea, 10 mai 2022  Dr. Silviu Sana



REZUMATUL DOCUMENTELOR 

1. 1792, 21 februarie, Buda. Decretul de înființare a Seminarului Greco‑catolic 
din Oradea trimis de către Consiliul Locumtenențial prin intimatul cu numă‑
rul 3230. Documentul răspunde la trei cereri distincte ale episcopului Ignatie 
Dărăbant, creând cadrul organizatoric instituțional: necesitatea înființării 
unui seminar pentru națiunea română în dieceză, mijloacele financiare prin 
care va fi susținut acest institut şi modul prin care va fi organizat (cum vor fi 
educați tinerii în seminar/regulamentul intern).

2. 1794, 5 septembrie, Bratislava. Catalog privind progresul la învăţătură şi 
purtarea morală a studenţilor teologi ai Episcopiei Greco‑Catolice de Oradea, 
în anul şcolar 1793–1794. Tabelul conţine date privind numele, locul naşte‑
rii, starea socială, anul de studiu, limbile vorbite, nivelul de cunoaştere şi de 
vorbire al acelor limbi, materiile studiate (semestrul I Limba Greacă, Teologie 
Dogmatică şi Morală, Istorie Ecleziastică, semestrul II, Exegeza Sf. Scripturi, 
Teologie Dogmatică şi Morală, Istorie Ecleziastică) şi o rubrică privind 
moralitatea/comportamentul.

3. 1795, Oradea. Catalog privind progresul la învăţătură şi purtarea morală a ele‑
vilor Seminarului Greco‑catolic din Oradea, în anul şcolar 1794–1795, semes‑
trul I. Tabelul conţine date privind numele, şcoala frecventată, clasa din care 
face parte, calificativele la limba română (scris, citit, cânt), limba maghiară, 
limba germană şi latină şi o rubrică privind moralitatea/comportamentul. La 
rubrica lui Orosz Elias este menţionat faptul că a intrat mai greu în seminar 
(probabil mai târziu) şi din acest motiv nu există deocamdată informaţii cu 
privire la progresul său. Totuşi profesorii menţionează că are un comporta‑
ment bun şi promiţător. În total sunt regăsiți 34 de elevi.

4. 1795, 11 septembrie, Bratislava. Catalog privind progresul la învăţătură şi 
purtarea morală a studentului teolog Ging Wolfgangus, pentru anul şcolar 
1794–1795, în cadrul Seminarului Arhiepiscopal din Bratislava. Tabelul con‑
ţine date privind numele, locul naşterii, starea socială, anul de studiu, ordul 
clerical (lectorat, ipodiaconat), limbile vorbite, nivelul de cunoaştere şi de 
vorbire al acelor limbi, materiile studiate (semestrul I Limba Ebraică, Teologie 
Dogmatică şi Morală, semestrul II, Exegeza Sf. Scripturi, Teologie Dogmatică 
şi Morală) şi o rubrică privind moralitatea/comportamentul.
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5. 1796, Oradea. Catalog privind progresul la învăţătură şi purtarea morală a 
elevilor Seminarului Greco‑catolic din Oradea, în anul şcolar 1795–1796, 
semestrul II.  Tabelul conţine date privind numele, şcoala pe care elevul o 
frecventează, clasa din care face parte, calificativele la limba română (scris, 
citit, cânt), limba maghiară, limba germană şi latină şi o rubrică privind 
moralitatea/comportamentul. La rubrica seminaristului Besse Demetrius 
este consemnat faptul că acesta a suferit de mai mult timp de o anumită boală 
caracterizată printr‑o stare continuă de letargie/paralizie. Din acest motiv i 
s‑a permis să fie eliberat din seminar în luna ianuarie 1796. Elevul Karabetz 
George datorită comportamentului său inadecvat a fost exmatriculat din 
seminar la începutul lunii iulie a anului 1796. Catalogul cuprinde datele a 26 
de elevi.

6. 1796, 7 septembrie, Bratislava. Catalog privind progresul la învăţătură şi 
purtarea morală a studentului greco‑catolic Ging Wolfgangus, pentru anul 
şcolar 1794–1795, în cadrul Seminarului Arhiepiscopal din Bratislava. Tabelul 
conţine date privind numele, locul naşterii, starea socială, anul de studiu, ordul 
clerical, limbile vorbite, nivelul de cunoaştere şi de vorbire al acelor limbi, 
materiile studiate (semestrul I Exegeza Sfintei Scripturi, Teologie Dogmatică 
şi Morală, Drept Canonic, semestrul II, Teologie Dogmatică şi Morală, Drept 
Canonic) şi o rubrică privind moralitatea/comportamentul.

7. 1797, Oradea. Catalog privind progresul la învăţătură şi purtarea morală a 
alumnilor şi convictorilor Seminarului greco‑catolic, în anul 1796–1797, 
semestrul I.  Tabelul este împărțit în funcție de şcolile frecventate de către 
elevi, pornind de la cei din clasele superioare de filosofie, până la cei din şcolile 
primare. Lista oferă date cu privire la numele elevilor, clasele din care fac 
parte, cursurile care le urmează (pentru cei mai mari) împreună cu calificati‑
vele primite, o rubrică separată pentru moralitate/comportament. Catalogul 
cuprinde datele a 33 de elevi.

8. 1797, Oradea. Catalog privind progresul la învăţătură şi purtarea morală a 
alumnilor şi convictorilor Seminarului greco‑catolic, în anul 1796–1797, 
semestrul II.  Tabelul este împărțit în funcție de şcolile frecventate de către 
elevi pornind de la cei din clasele superioare de filosofie, până la cei din şcolile 
primare. Lista oferă date cu privire la numele elevilor, clasele din care fac parte, 
cursurile care le urmează (pentru cei mai mari) împreună cu calificativele 
primite, o rubrică separată pentru moralitate/comportament. Steluţele din 
dreptul unor elevi indică faptul că aceştia nu erau susținuți de vreo fundaţie ci 
erau convictori. Catalogul cuprinde datele a 37 de elevi.

9. 1797, Oradea. Catalog privind progresul la învăţătură şi purtarea morală 
a elevilor Seminarului greco‑catolic din Oradea, în anul şcolar 1796–1797, 
semestrul I. Tabelul conţine date privind numele, şcoala pe care elevul o frec‑
ventează, clasa din care face parte, calificativele la limba română (scris, citit, 
cânt), limba maghiară, limba germană şi latină şi o rubrică privind moralita‑
tea/comportamentul. Catalogul cuprinde datele a 25 de elevi.


