
Raport științific privind implementarea proiectului în perioada 

1 ianuarie – 31 decembrie 2019 

 

În cadrul proiectului „Strategie de construcție națională sau alegeri burgheze? Absolvenții 

români de Drept în Ungaria Dualistă”, (UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-1468), în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2019 au fost realizate o serie de activități în vedere îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute în cea de-a treia etapă din planul de realizare a proiectului. 

 

În consecință, directorul de proiect și-a orientat activitatea în trei direcții principale:  

- Continuarea procesului de strângere a datelor despre juriștii români din Transilvania în 

perioada dualistă 

- Introducerea informațiilor despre grupul țintă al proiectului în baza de date și analiza 

acestora 

- Diseminarea rezultatelor cercetării 

 

În cadrul primei direcții, cercetătorului postdoctoral a desfășurat stagii de cercetare la nivel 

național și internațional, atât în arhive, cât și în biblioteci. În privința cercetării arhivistice obiectivul 

directorul de proiect a fost de a strânge informații din cadrul a două tipuri de instituții care au lăsat 

în urmă material documentar arhivistic. Astfel, au fost vizate instituțiile de formare educațională a 

tinerilor români care au studiat dreptul: Universitatea Franz Iosif din Cluj, Academia de drept de la 

Sibiu, Universitatea din Budapesta. De asemenea, o atenție specială a fost acordată funațiilor care 

au acorda susținere financiară stundeților români la drept: Fondurile grănicerești năsăudene, 

Fondurile administrate de Mitropolia de la Blaj, Fundația Gojdu. În privința cercetării în biblioteci 

au fost avute în vedere lucrările edite care cuprind date despre studenții din Transilvania celei de-a 

doua jumătăți a secolului al XIX-lea și primei jumătăți a secolului XX. Aceste surse edite au fost 

corelate cu informațiile inedite din sursele arhivistice. Au fost vizate în special amplele lucrări ale 

lui Cornel Sigmirean și ale colectivului condus de istoricul maghiar László Szögi. În consecință, 

au fost desfășurate stagii de cercetare în cadrul Arhivelor Naționale ale României – Serviciile 

Județene Alba, Bistrița, Brașov, Cluj, Sibiu, în cadrul Arhivelor Naționale Maghiare de la 

Budapesta, la Parohia ortodoxă română din Budapesta (fondul „Fundația Gojdu”), precum și în 

bibliotecile din Cluj-Napoca (BCU Lucian Blaga), Budapesta (CEU Library și Országos Széchényi 

Könyvtár). 



În cadrul celei de-a doua direcții, structura bazei de date stabilită în etapa 1 de derulare a 

proiectului (pe anul 2018) a fost dezvoltată și rafinată pe măsură ce s-au introdus noi informații cu 

privire la grupul țintă de indivizi al proiectului. Structura prezentă permite introducerea datelor 

despre parcursul acestora educațional și susținerea lor ca bursieri de diferite fundații din 

Transilvania. Informațiile provenite din lucrări precum cea a lui C. Sigmirean, care au stat la baza 

documentării proiectului, au fost verificate eșantionat cu sursele istorice, și standardizate, pe baza 

unor tabele secundare cuprinzând date despre instituțiile de învățământ secundar și superior, 

localitățile din Transilvania și Ungaria Dualistă, ocupații, etc. Astfel, s-a obținut o viziune de 

ansamblu asupra provenienței geografice și sociale, duratei și locului de studiu al indivizilor care 

fac obiectul proiectului. Au fost generate seturi de date brute și standard care au fost supuse 

corecturii. Ulterior, s-a insistat pe sursele schematice care prezintă ierarhiile profesionale în care 

acești indivizi ar fi putut activa – în domeniu administrativ, ecleziastic sau privat – introducându-

se informațiile din aceste surse în noi tabele create special pentru acest tip de relație individ – poziție 

profesională – instituție – perioadă de timp. După corectarea și acestor seturi de date, s-a calculat 

la nivel agregat, pe comitate, regiuni, tipuri de instituții angajatoare, etc. ponderea juriștilor de 

origine română, pentru a obține o imagine de ansamblu a integrării acestora la nivelul infrastructurii 

profesionale din Transilvania/Ungaria Dualistă. Selectiv, s-a urmărit reconstituirea familială a 

indivizilor cu cariere care i-au adus în poziții de decizie de nivel mediu sau înalt, cu focus pe modul 

în care strategiile familiale/matrimoniale au contribuit la avansarea profesională, și în ce măsură 

acest raport a variat în funcție de proveniența socială a indizivilor în cauză. 

Ultima dintre cele trei direcții, cea de diseminarea a rezultatelor, cercetătorul postdoctoral, sub 

îndrumarea mentorului său, a valorificat rezultatele activităților menționate mai sus prin realizarea 

unui articol științific referitor la grupul avocaților care au asigurat apărarea liderilor politici 

naționali în cadrul procesului memorandist din 1894. Bibliografia de specialitate parcursă a permis 

identificarea avocaților-apărători, iar informațiile din baza de date au oferit posibilitatea realizării 

unei analize asupra provenienței lor geografice, locul formării lor universitare, vârsta în momentul 

procesului. De asemenea prin cercetarea unor documente arhivistice din cadrul Arhivelor Naționale 

ale României – fondul Ioan Rațiu, Muzeului de Istorie al Transilvaniei – fondul Ioan Rațiu, arhivei 

Casei Mureșenilor din Brașov, colecțiilor speciale ale Bibliotecii Central Universitare din Cluj-

Napoca, s-au putut stabilii criteriile de selecție a avocaților, strategiile juridice de apărare a 

acuzaților, relațiilor dintre apărători și acuzați. Articolul cu titlul „Defending the ‘Sacrilege against 

the Homeland’: The Romanian Legal Elite in Hungary on the Benches of the Memorandum Trial 



(1894)” a fost trimit spre publicare prestigioasei reviste științifice poloneze Acta Poloniae Historica 

(Erih+). În urma procesului de recenzare, articolul a fost acceptat spre publicare. 

De asemenea, continuând procupările materializate în prima etapă a proiectului cu articolul 

„Making the Man of Law in Dualist Hungary: Alexa David’s Career Strategies and Personal 

Networks on the Eve of the Twentieth Century” publicat în Studia Universitatis Babeș-Bolyai 

Historia (ERIH+), am putut urmări cariera profesională și evoluția socială a unui jurist român de-

a lungul a trei regimuri politice începând cu finalul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului 

XX. Materialul științific rezultat, cu titlul „Continuity through Changes: A Romanian Law 

Graduate’s Career before and after 1919” a fost prezentat în cadrul conferinței internaționale 1919 

in Europe: War and Peace, desfășurată la Cluj-Napoca în perioada 9 – 11 octombrie 2019. De 

asemenea alte două propuneri de lucrări au fost acceptate să fi prezentate în cadrul unor evenimente 

științifice în primăvara anului viitor: lucrarea de conferință „Legal elites and nation-building in 

nineteenth and early twentieth-century Transylvania” în cadrul European Social Science History 

Conference 2020 și lucrarea de conferință „Raising the Legal Bulwark: the Law Graduates 

defending the Romanian Nation in Dualist Hungary at the End of the Nineteenth Century” în cadrul 

Association for the Study of Nationalities World Convention 2020. 

În concluzie, se poate afirma că obiectivele propuse în această etapă au fost îndeplinite în 

deplină conformitate cu planul de realizări, iar componenta de diseminare a fost tratată cu 

responsabilitate. 

 

Cluj-Napoca, 18.11.2019      Dr. Ovidiu Emil Iudean 
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