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Dosar Grup de Cercetare 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

CENTRUL DE CERCETARE „POKOLY JÓZSEF” 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

prof. univ. dr. Buzogány Desideriu 

Domeniul ştiinţific istoria Bisericii Reformate, istoria diasporei reformate 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://rt.ubbcluj.ro/id_491/ 

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

buzogany@rt.ubbcluj.ro ; dezsobuzogany@gmail.com 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 

 
Preocupările principale ale Centrului de Cercetare „Pokoly József” constă în cercetarea, 

prelucrarea și publicarea surselor arhivistice din secolele 17–20., referitoare la istoria Bisericii 
Reformate. Prin aceasta se dorește facilitarea accesului specialiştilor la sursele bisericeşti. Dat 
fiind faptul că sursele, izvoarele forurilor bisericeşti centrale lipsesc aproape cu desăvârşire (cele 
episcopale au ars în totalitate) încercarea de reconstituire şi prezentare a istoriei Bisericii 
Reformate din sec. 17–19. se loveşte de o problemă majoră. Astfel, pentru a încerca o vedere cât 
mai generală şi mai amplă a evenimentelor din sânul Bisericii ne-am orientat şi trebuie să ne 
orientăm la sursele protopopiatelor. Aceste izvoare pot fi categorizate în două grupuri: pe de o 
parte există acele protocoale sinodale şi de vizitaţii canonice prin care se poate urmări evoluţia 
istoriei administrative, jurisdicţionale a diecezelor. Mai mult aceste protocoale ne oferă şi o 
posibilitate de a urmări relaţia dintre biserica locală şi conducerea centrală, impactul, reacţia şi 
influenţa deciziilor centrale asupra comunităţilor locale. Pe de altă parte există şi o arhivă a 
fiecărei dieceze, o arhivă de documente, corespondenţe dintre preoţi, dascăli, persoane din 
interiorul conducerii locale a bisericii prin care se poate urmări în mod detaliat activitatea de zi cu 
zi a preoţilor şi oamenilor bisericii.  

Munca echipei în prima fază constă în colectarea, cercetarea şi pregătirea pentru editare a 
celor mai relevante izvoare din sec. 17–18.: vizitaţii protopopiale şi protocoale sinodale. Pe 
termen scurt deci, planul centrului de cercetare constă în colectarea, selectarea şi pregătirea 
acestor izvoarelor bisericeşti pentru editare. Concomitent, prin parcurgerea şi prelucrarea acestor 
surse se doreşte publicarea studiilor şi articolelor de specialitate privind viaţa enoriaşilor, 
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deciziile superioare şi efectele lor, relaţia stat-biserică etc. Aceste studii vin în scopul de a 
completa informaţiile lacunare şi foarte sumare pe care le avem despre istoria bisericii reformate 
în general. 

Pe plan mediu centrul nostru îşi propune colectarea şi catalogarea principalelor surse 
bisericeşti şi continuarea prelucrării acestora pentru a pune în mâinile istoricilor, şi nu numai cele 
mai reprezentative documente ale trecutului Bisericii Reformate. Acest plan, mai amplu, se 
doreşte a fi fundamentul care va constitui punctul de plecare înspre realizarea unei ample şi atât 
de necesare monografii a bisericii reformate din Transilvania pentru secolele 17–20. Cu 
conducerea cadrelor didactice şi a specialiştilor centrului de cercetare se doreşte ca tinerii 
cercetători, doctoranzi să dobândească cât mai multe competenţe în domeniul istoriei bisericeşti. 
 
C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Fejér Tamás Teologie Reformată  
Hankó-Nagy Alpár Csaba Teologie Reformată  
Kovács Mária-Márta Teologie Reformată  
László Lóránt Teologie Reformată  
Ősz Sándor Előd Teologie Reformată  
Szász Anikó Teologie Reformată  
Tamás Iringó Teologie Reformată  
Tóth Levente Teologie Reformată  
 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 

19 martie 2010       BUZOGÁNY Desideriu 
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