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Abstract: (The adaptation of the schools belonging to the Vincentian nuns in
Satu Mare to the Romanian educational system after 1918) After they settled in
Satu Mare in 1842, the nuns belonging to the Order of „St. Vincent de Paul” laid
the foundation of several educational establishments for girls. The very year in
which they came to Satu Mare, they opened a Roman - Catholic Primary School
for Girls. In 1857, they laid the foundation of the Roman-Catholic Normal School
for Primary School Teachers, and the next year they opened a kindergarten. In
1874 (probably), they founded a School of Crafts for Girls, where the students
were initiated in tailoring. In 1890, the nuns established a middle school, the
Roman- Catholic Civil School for Girls. Two years later, they laid the foundations
of the Roman - Catholic Normal School for Kindergarten Teachers, and in 1894
they opened the Roman - Catholic Normal Upper-Secondary School for Girls
(which trained middle-school teachers). In September 1918, the nuns laid the
foundations of the Roman - Catholic High School for Girls.
The school complex built by the Order in Satu Mare was within the monastery
situated in the north of the central part of the town. The marshy land, which
during the Middle Ages and at the beginning of the Modern Age was crossed
by a bayou of the Someș river, was offered by the city to the Roman - Catholic
Bishop Hám János. This area was repeatedly flooded by the river, until the dams
were constructed in the 18th century, and it was not at all attractive. At great
expense, the area was drained, and between 1836 - 1842, the complex made up
of the monastery and the church was built. The inhabitants of Satu Mare called it
„Zárda” (or „cloister”). Other educational establishments (classrooms, workshops
etc.) were built to the East of the cloister between 1842 - 1942.
In the early years, the language of instruction was Latin, then Hungarian. Despite the fact that they were Roman - Catholic schools, they accepted girls coming
from all ethnic and confessional backgrounds and very often the girls belonging
to the Roman - Catholic religious cult were in minority. The teaching staff was
mainly represented by nuns belonging to the Order of „St. Vincent”. Besides them,
there were also teachers whose tenure was at the Roman - Catholic High School
for Boys. The tuition fees were low, and the poor girls were exempt from paying.
Not only that, but they were also granted scholarships.
At the end of World War I Transylvania became attached to Romania (before
this, it belonged to the Austro-Hungarian Empire). The town of Satu Mare came
under Romanian authority on the 19th of April 1919. In this case study we foSatu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXIV/II, 2018, p. 95-116
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cused on the way in which the Vincentian educational establishments adapted
to the interwar Romanian educational system, its legislation and requirements.
Out of the eight educational institutes managed by the Vincentian nuns in Satu
Mare, at the end of World War I, during the interwar period, five of them survived: the kindergarten, the Roman - Catholic Primary School for Girls, the Tailoring School, the Roman-Catholic Normal School for Primary School Teachers,
and the Roman-Catholic High School for Girls. Two of them were closed: the
Roman - Catholic Normal School for Kindergarten Teachers due to a lack of
students, and the Roman - Catholic Normal Upper-Secondary School for Girls,
because it did not fit the Romanian educational landscape. The Roman – Catholic Civil School for Girls was integrated into the Roman-Catholic High School
for Girls, and it became its middle-school, with Hungarian as the language of
instruction.
After a period of downturn during the third decade, caused especially by the
withdrawal of the advertising rights of secondary schools in 1923, they recover
by adapting to the legislation and the requirements of the Romanian educational
system. The financing of the schools came from the fours traditional sources: the
revenues of the episcopacy, the revenues of the order of „St. Vincent de Paul”,
the tuition paid by the girls with a good financial situation (the poor girls were
exempt from paying and they were even granted scholarships, just like before
1918) and donations. Although the high school used Romanian as language of
instruction, both in middle school, and at the upper-secondary level, the salary
of the teaching staff was paid by the Romanian State only incidentally. The most
significant State aid came from the „House of Schools”, which made book donations on several occasions to the school libraries.
While the kindergarten, the Tailoring School, the Primary School and the Normal
School were dominated by students who belonged to the Roman - Catholic and
Reformed confession, and were mostly Hungarian, the Roman - Catholic High
School for Girls attracted girls from all ethnic and confessional backgrounds. It
was the only school belonging to the Vincentian nuns which had classes with
instruction in Romanian. In the other schools, Romanian was merely a subject
and the majority of the school subjects were taught in Hungarian. By the end
of the interwar period, the Roman - Catholic High School for Girls from Satu
Mare gained the reputation of a highly respectable school and managed to attract
students who came from the Romanian elite from the town and from the county,
too. For that matter, all throughout the interwar period, the students attending
the Roman-Catholic High School for Girls outnumbered the students attending
„Doamna Stanca” State High School for Girls, the direct „competitor”, situated in
the geographical proximity. In the fourth decade of the last century, the RomanCatholic High School was a multiethnic and pluri-confessional school, and the
Roman - Catholic students had only a relative majority.
Keywords: girls’ education, interwar period, multi-confessional schools, Romanian administration, Satu Mare, the Religious Order of nuns „St. Vincent”.
1. Înfiinţarea și funcționarea școlilor până în 1918
Sub denumirea de ,,Școlile surorilor vincentine” recunoaștem complexul școlar întemeiat şi administrat de călugăriţele din congregaţia „Sfântul Vincenţiu de Paul” la Satu Mare.
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Fiecare şcoală avea conducerea sa proprie, secretariat separat, propria ştampilă şi arhivă şi folosea un anumit spaţiu în cadrul complexului de clădiri. În cele ce urmează vom realiza o privire
de ansamblu asupra acestora.
Întemeierea şcolilor este legată de stabilirea la Satu Mare a călugăriţelor din ordinul
„Sfântul Vincenţiu de Paul” în anul 18421. Acestea au avut ca sediu central în localitate, mănăstirea ridicată la nord de zona centrală a orașului. Terenul mlăștinos, traversat în Evul Mediu
şi la începutul Epocii Moderne de un braţ al Someşului, a fost dăruit de către oraş episcopului
Hám János. Această zonă a fost expusă inundaţiilor repetate ale râului, până la ridicarea digurilor de apărare în secolul al XVIII-lea şi nu era una foarte atractivă. Cu foarte mari cheltuieli, zona a fost asanată, iar între 1836-1842 a fost ridicat complexul format din mănăstire
şi biserică, cunoscut de către sătmăreni sub denumirea „Zárda” (sau „claustru”). În apropiere
a fost ridicat spitalul de săraci (fostul spital de boli nervoase), întreţinut de aceeaşi Episcopie
romano-catolică. În cadrul spitalului, măicuţele din ordinul Sf. Vincenţiu erau surori medicale.
În toamna anului 1842 surorile vincentine au deschis prima instituţie educativă pentru
fete din oraş (de fapt din întregul comitat), Şcoala Primară (Elementară) Romano-Catolică de
Fete2. Aceasta a funcţionat în clădirea mănăstirii, unde s-a amenajat și un internat pentru elevele care nu proveneau din oraș. Inițial școala a fost destinată fiicelor de ofițeri și de nobili, dar,
în scurt timp, au fost acceptate ca eleve fete din toate categoriile sociale, de toate confesiunile
și etniile. Până în anul şcolar 1871-1872 în şcoală au existat doar clasele I-IV, din anul şcolar
următor făcându-şi apariţia şi clasele a V-a şi a VI-a. Din 1874-1875 sunt menţionate clasele de
eleve ,,externe” sau ,,paralele”. Din 1894-1895 şi până în anul şcolar 1939-1940 pentru elevele
externe s-au organizat doar clasele I-IV. Pe lângă elevele externe existau şi eleve particulare,
care se pregăteau în privat şi susţineau un examen în şcolile publice. Elevele din internat3 erau
incluse în clasele de ,,interne”, considerate şi clasele principale, motiv pentru care erau şi ,,clase
de aplicaţie” (de practică pedagogică) pentru Şcoala Normală Romano-Catolică de Învăţătoare,
înfiinţată de surorile vincentine în 1857, în chiar anul decesului marelui lor protector, episcopul
Hám János. Clasele de aplicaţie aveau durata studiilor de şase ani. Primele clase de aplicație
pentru școala normală s-au înființat începând cu anul 1872 și au funcționat tot în „claustru”.
Din anul şcolar 1872-1873, în cadrul Școlii Primare este înfiinţată şi o clasă pregătitoare destinată elevelor care nu frecventaseră grădiniţa (fetele care nu frecventaseră grădinița nu erau
înscrise în clasa I, ci în clasa pregătitoare). Aceasta a fost menţinută până în anul şcolar 18811882.
Revoluția industrială, ocuparea femeilor în câmpul muncii, urbanizarea, au dus la nevoia înființării unor instituții de îngrijire a copiilor mici. Satu Mare s-a înscris printre primele
orașe ale Europei Centrale care au dispus de astfel de instituții, devansând cu mult Bucureștiul.
Prima grădiniță din oraș a fost înființată în 1858, fondurile fiind adunate prin subscripție publică. În scurt timp aceasta a fost preluată de administrația locală4. La scurt timp după aceea, a fost
Sursele cele mai detaliate cu privire la întemeierea școlii sunt: Franciscus Keszler, Memoria servi Dei
Joannis Hám episcopi olim Szathmarensis 1827-1857, Typis Pázmány-Sajtó, Szathmárini, 1893, pp. 70-83;
Irsik Ferencz, Hám János. A szent emlékü Szatmári püspök, Typis Pázmány-Sajtó, Szatmár-Németi, 1903,
pp. 70-83; A szatmári irgalmas-nénék congregátiojának megalakulása és működése a jelenben, Nyomatott a Pázmany-Sajtóban, Szatmá- Németi, 1912, pp. 6-14; Popovics M. Ancilla, A Szatmárnémeti Szent
Erzsébet leánygimnazium, Évkönyve az 1941-1942, Szatmári Egyházmegye, „Pátria” Könyvnyomdai,
Szatmárnémeti, 1942, pp. 7-10.
2
Pentru istoricul acestei școli vezi: Radu David, Date cu privire la Școala Primară Romano-Catolică de
Fete din Satu Mare:1842-1948, în ,,Satu Mare. Studii și Comunicări”, vol. XXXII/II, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2016, pp. 111-140.
3
În realitate, în această categorie au fost incluse şi eleve din oraş, care nu erau cazate în internatul şcolii.
4
Bodnár György, Kisdedóvás, în Szatmar-Németi sz. kir. varos, Országos Monografia Társág (coord. Bo1
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înființată o grădiniță pentru fete și în claustrul călugărițelor din ordinul Sf. Vincențiu, de pe
strada Ștefan cel Mare (pe atunci strada Kazinczy)5. Informații concrete despre această instituție avem începând cu anul 1874-1875, deoarece datele cu privire la grădiniţă au fost înregistrate
în registrele matricole ale Şcolii Primare Romano-Catolice de Fete, din anul şcolar 1874-1875 şi
până în 1893-1894. Tot din 1893-1894 la grădiniță au fost acceptați și băieți, desigur, în grupe
diferite de cele ale fetelor.
La o dată neprecizată a fost întemeiată și o Școală de Croitorie pentru fete. Prima mențiune documentară a acesteia datează din 18746. Informațiile despre aceasta sunt sporadice.
Cunoaștem însă că avea durata studiilor de doi ani și că accentul se punea pe practică, singura
materie teoretică studiată fiind limba maghiară.
În anul 1857 a fost înfiinţată Şcoala Normală (Pedagogică) Romano-Catolică de Învățătoare7. Aceasta avea ca obiectiv formarea de învăţătoare şi surori medicale. Ca vechime,
era a doua școală de acest gen deschisă în partea ungară a Imperiului, după cea inaugurată la
Budapesta cu un an mai devreme. Dacă ne raportăm la teritoriul de azi al României, este cea
mai veche școală pedagogică pentru fete. Următoarea s-a deschis la Oradea în 1858. Iniţial
şcolarizarea dura doi ani, apoi din 1872 s-au introdus trei ani, iar din 1885 perioada s-a extins
la patru ani. Şcoala a avut un mare succes atrăgând eleve de pe tot cuprinsul Europei Centrale.
Din acest considerent, dar și datorită nevoilor în creștere de cadre didactice calificate pentru diferite niveluri de școlaritate, la finalul secolului al XIX-lea s-au înfiinţat două secţii noi. În 1892
era înfiinţată secţia pentru educatoare (cu durata studiilor de doi ani), cunoscută sub numele
de Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare8. Dacă ne raportăm la teritoriul României,
prima școală de acest tip a fost inaugurată în 1891 la Oradea, cea de la Satu Mare fiind a doua.
Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare va funcționa până în anul 1922. În 1894 se
deschidea secţia care pregătea profesoare pentru şcolile civile (prima de acest gen în regiune și
de pe teritoriul de azi al României), cunoscută şi sub numele de Institutul Romano-Catolic de
la Satu Mare de Pregătire a Profesoarelor pentru Școli Civile sau, mai simplu: Şcoala Normală
Superioară Romano-Catolică de Fete9. Dacă la celelalte secţii se puteau înscrie absolvente de
gimnaziu/şcoală civilă, la aceasta din urmă erau acceptate doar absolvente de şcoală normală
rovszky Samu), Budapest, f.a. (1908?), p. 79.
5
Cu privire la această grădiniță: Radu David, Date cu privire la grădinița de la Satu Mare a surorilor
milostive din ordinul Sfântul Vincențiu de Paul, în ,,Școala Sătmăreană. Revistă de educație pedagogică”,
anul XIV, nr. 19, S. N., 2016, pp. 129-133.
6
Arhivele Naționale, Biroul Județean Satu Mare (în continuare AN BJ SM), fond Şcoala Elementară
Romano-Catolică de Fete, inv. nr. 372, Registrul matricol nr. 2.
7
Pentru începuturile școlii: Obert M. Alacoque (igazgató), Szatmárnémeti Róm. Kat. Tanitónőkepző Intézetének és Leányliceumának. Évkönyve az 1940-1941 évről, Szatmárnémeti, 1941, pp. 9-10.
8
Pentru reconstituirea istoriei acestei școli ne-au fost de folos documentele păstrate la Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond: Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare. Acest fond
cuprinde opt registre matricole și două registre de procese-verbale ale corpului profesoral.
9
Pentru reconstituirea istoriei acestei școli ne-au fost de folos documentele păstrate la Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond: Școala Normală Superioară Romano-Catolică de Fete. Acest
fond cuprinde un registru cu foi matricole (Registrul nr. 1), un registru matricol (Registrul nr. 2), un
registru care cuprinde doar situația școlară a absolventelor din 1897 (Registrul nr. 3), două registre de
înscriere ale elevelor la școală (Registrele nr. 4 și nr. 5) și un registru de procese-verbale ale ședințelor
corpului profesoral al școlii (Registrul nr. 6). Despre acesată școală, regretatul istoric Burá László, a redactat o lucrare: A Szatmárnémeti Római Katolikus Polgári Iskolai Tanitónőkepző Intézet, în ,,Satu Mare.
Studii și Comunicări”, XIV, 1997, pp. 299-330. Aceasta a fost reluată ulterior, sub forma unui capitol în
cartea sa: Iskolavárosunk Szatmárnémeti, Status Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999, pp. 199-239. Din păcate,
autorul nu își precizează sursele în niciuna dintre aceste lucrări.
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de învățătoare. În cadrul Şcolii Normale Superioare durata studiilor era de trei ani. Era o școală
de rang postliceal sau mai exact de tipul institutelor pedagogice și colegiilor universitare de trei
ani, care au funcționat în deceniile trecute și în România. Aceasta a funcţionat între anii 18941923 şi a pregătit profesoare pentru domeniile filologie-istorie şi matematică-ştiinţele naturii,
profesoare/maestre de lucru manual, iar din anul şcolar 1920-1921 şi profesoare de educaţie
fizică. La toate cele trei secții, pe lângă elevele de la cursuri de ,,zi” erau acceptate și eleve particulare.
În anul 1890 surorile vincentine deschideau Școala Civilă Romano-Catolică de Fete10.
Școlile civile (sau civice) erau şcoli de rang mediu, echivalente cu gimnaziul din sistemul românesc de învăţămînt. Acceptau absolvenţi de şcoală primară de patru sau şase ani. Cei/cele
care absolviseră şase clase primare puteau fi acceptaţi în anul doi sau trei pe baza unui examen
de diferenţă. În acest tip de şcoală durata studiilor era de patru ani. Absolvenţii de şcoală civilă
primeau o pregătire generală, corespunzătoare pentru a putea ocupa diferite funcţii publice
(de exemplu funcţionari de rang inferior). De asemenea îşi puteau continua studiile în cadrul
liceelor, şcolilor comerciale sau şcolilor normale. Pe lângă elevele de la cursuri de „zi” existau
numeroase eleve particulare (aproximativ 30% din total pentru întreaga perioadă de existenţă
a şcolii).
Ultima instituție cu rol educativ înființată de surorile carității la Satu Mare a fost Liceul
Romano-Catolic de Fete. A fost înfiinţat în toamna anului 191811. În anul şcolar 1918-1919 a
funcţionat cu doar două clase: I (echivalentă cu a V-a de azi) şi a V-a (a IX-a de astăzi). Treptat,
s-au adăugat toate clasele de gimnaziu şi liceu, din anul şcolar 1921-1922 şcoala având clasele
complete (patru de gimnaziu şi patru de liceu). În primul său an de existență, instituția s-a
numit: Școala Superioară și Gimnaziul Romano-Catolic de Fete de la Satu Mare/A Szatmárnémeti Róm. Kath. Felső Leányiskola és Leánygimnázium12. În următorii trei ani școala a fost
cunoscută sub numele Liceul Romano-Catolic de Fete al Surorilor Carității de la Satu Mare/A
Szatmárnémeti Irgalmas Nőverek Rom. Kath. Leányliceumának13. Din anul școlar 1923-1924
s-a impus denumirea Liceul de Fete Romano-Catolic din Satu Mare. În 19 noiembrie 1941
școala a primit-o drept patron spiritual pe Sf. Elisabeta, fiind numită în continuare: Liceul de
Fete Romano-Catolic ,,Sfânta Elisabeta” din Satu Mare/A Szatmárnémeti Szent Erzsébet Rom.
Kath. Leánygimnázium14. Sub această denumire va fi cunoscută până la desființarea sa de către
regimul comunist în 1948.
Până la finalul Primului Război Mondial, ordinul Sf. Vincențiu înființase la Satu Mare
opt tipuri de instituții cu rol educativ pentru fete, acoperind o paletă largă de opțiuni ale învăCu privire la istoricul acestei școli trimitem la studiul nostru: Radu David, Școala Civilă RomanoCatolică de Fete din Satu Mare, în ,,Satu Mare. Studii și Comunicări”, vol. XXIII/II, 2017, pp. 63-89.
11
Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1923-1924, publicat de dr. Ludovic
Lőrincz profesor-director, Tipografia Simion și Vescan, Satu Mare, 1924, p. 3 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1923-1924).
12
Această denumire apare în mai multe locuri în Registrul matricol nr. 1, inclusiv pe ștampila școlii aplicată în acesta. Cf. ANBJSM, fond: Liceul de Fete Maghiar, inv. nr. 375, Registrul matricol nr. 1, passim.
Atragem atenția că în limba maghiară termenul ,,gimnaziu” este echivalentul celui de ,,liceu” din limba
română.
13
De văzut în acest sens anuarele școlii pentru anii școlari: 1919-1929, 1920-1921 și 1921-1922: Értesitő
a Szatmárnémeti Irgalmas Nőverek Rom. Kath. Leányliceumának 1919-1920 és 1920-1921 iskolai évéről,
Satu Mare (Szatmár), 1921, (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1919-1920 și 19201921) și Értesitő a Szatmárnémeti Irgalmas Nőverek Rom. Kath. Leányliceumának 1921-1922 iskolai
évéről, Satu Mare (Szatmár), 1922, (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1921-1922).
14
Popovics M. Ancilla (igazgató), A Szatmárnémeti Szent Erzsébet Leánygimnazium, Évkönyve az 19411942. Tanévröl, Szatmári Egyházmegye, Szatmárnémeti, 1943, p. 29.
10
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țământului preuniversitar. Toate aceste școli acceptau și eleve particulare (acestea se pregăteau
în particular şi îşi susţineau examenele la o şcoală acreditată). Cu excepția primilor ani când s-a
predat și în latină și germană, limba de predare a fost maghiara.
În timp ordinul a construit la Satu Mare un adevărat complex de clădiri, ce deservea
aceste școli. Cursurile s-au desfăşurat timp de cinci decenii doar în mănăstirea congregaţiei,
„Zárda”/„claustru”, acolo unde s-a amenajat şi internatul. Mănăstirea a fost realizată în stil sobru, neoclasic, având un demisol, parter şi două etaje, cu faţada principală la strada Ştefan cel
Mare. Cele două aripi ale sale străjuiesc biserica de o parte și de alta și împreună cu aceasta
formează un ansamblu în forma literei E, fiecare aripă având forma literei L. Construcția a
întâmpinat dificultăți, după inaugurarea din 1842 fiind nevoie de noi lucrări de consolidare
încheiate în 184615.
Sporind numărul de eleve şi de secţii ale şcolii, a fost nevoie de construirea unor corpuri de clădire noi. Congregaţia avea în posesie un teren întins, la est de clădirea mănăstirii şi
de biserică, pe locul fostului lac „Lintea Broaştelor”. Pe măsură ce terenul a fost amenajat s-a
construit un nou corp de clădire (numit în prezent „corpul B”16), de-a lungul străzii Girod.
Această stradă a fost trasată între 1620-1630, în albia majoră a Someşului, fiind expusă inundaţiilor împreună cu străzile alăturate, până la ridicarea digurilor de apărare în secolul al
XVIII-lea. Numele s-a păstrat până în 1883, când s-a schimbat în strada Kinizsi, apoi în perioada interbelică este cunoscută ca strada Moldova. În perioada comunistă s-a numit o vreme
din nou Kinizsi (până în 1963), apoi strada Scânteii, iar după 1989 a luat numele scriitorului
Ioan Slavici17. Noul corp de clădire, format din subsol, parter şi un etaj, a fost realizat în stil
neoclasic. Conform tradiției, construcția s-a realizat în două etape18. Într-o primă etapă ar fi
fost realizat parterul, care a fost inaugurat în 1881, iar în a doua etapă, în 1892, a fost dat în
folosință etajul I. Anuarele vechi ale școlilor surorilor carității spun însă altceva19. Într-o primă
etapă a fost realizată partea vestică a corpului, care a fost finalizată în 1892. În 1902, prin grija
canonicului și superiorului ordinului Hámon József, a fost construită o altă aripă în continuarea acestuia, spre est20. Cele două au fost unite, formând până astăzi un singur corp de clădire.
Corpul nou21 a fost inaugurat în 191222, fiind realizat în același stil neoclasic ca și corpul B. Și acesta are un subsol, parter și un etaj, precum corpul B. Structura sa interioară este
însă diferită, deoarece sălile de clasă sunt dispuse de o parte și de alta a unui coridor larg, atât
la demisol, cât și la parter și etaj. La parter și la etaj coridoarele se încheie, în ambele capete,
cu geamuri de mari dimensiuni, ceea ce asigură o bună iluminare naturală a acestora. Intrarea
Franciscus Keszler, op. cit., p. 81; A szatmári irgalmas-nénék congregátiojának megalakulása és működése a jelenben, Nyomatott a Pázmany-Sajtóban, Szatmár-Németi, 1912, p. 11.
16
Utilizat în prezent de Colegiul Național ,,Ioan Slavici”, instituția școlară continuatoare a Școlilor Surorilor Vincentine.
17
Pentru ,,istoricul” străzii: Bura László, Öt évszázad utcanevei Szatmárnémeti (Satu Mare (1500-2000),
Szatmárnémeti, 2007, p. 38, 43, 76.
18
Aceste date apar consemnate și în albumele de 100, respectiv 150 de ani aflate în Arhiva Ordinului Sf.
Vincențiu de Paul de la Satu Mare.
19
Obert M. Alacoque, Szatmárnémeti Róm. Kat. Tanitónőkepző Intézetének és Leányliceumának. Évkönyve
az 1940-1941 évről, Szatmárnémeti, 1941, p. 9.
20
Este posibil ca parterul aripii vestice să fi fost finalizat în 1881 și etajul în 1902.
21
Utilizat tot de către Colegiul Național ,,Ioan Slavici”. Este denumit ,,Corpul A” din obișnuință deși este
cel mai nou din cadrul ansamblului.
22
Cu privire la construirea acestuia: Perémi M. Ancilla (igazgató), A Szatmárnémeti Szent Erzsébet
Leánygimnazium, Évkönyve az 1943-1944. Tanévröl, ,,Pátria” könyvnyomdai, Szatmárnémeti, 1944, p.
10 și Arhivele Naționale, Biroul Județean Satu Mare, fond: Colecția de documente școlare, inv. nr. 400,
Registru nr. 119, f. 2.
15
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principală a corpului nou de clădire, este prevăzută cu un portal monumental, cu ancadrament
semicircular, străjuit de câte un pilastru. Deasupra portalului în rezalit se află două ferestre încoronate cu un fronton triunghiular comun, încadrate de câte un pilastru cu capitel corintic. În
stânga intrării se află până astăzi sala de gimnastică. Accesul la etaj se realizează printr-o scară
interioară deschisă cu rampe drepte.
Atât corpul nou, cât și corpul B au faţadele soluţionate identic. Spaţiile cu funcţii speciale sunt marcate în rezalit. Ancadramentul ferestrelor variază şi este constituit din elemente
ale stilului neoclasic. Ferestrele de la parter sunt închise toate printr-un lintel. Unele ferestre
de la etaj sunt încoronate cu câte un fronton triunghiular. Ritmicitatea faţadei este subliniată
de prezenţa unor pilaştri, care la etaj sunt prevăzuţi cu capiteluri corintice. Întreg edificiul se
caracterizează prin sobrietate şi eleganţă.
La ambele corpuri demisolul și parterul au tavanul boltit sub forma unui arc romanic
semicircular. În corpul nou, sălile de la etaj au un tavan realizat dintr-o succesiune de micro-arce semicirculare (,,valuri”), realizate din bolțișoare de cărămidă așezate pe profile metalice. În
corpul B, planșeul peste etaj este neted, fiind realizat din lemn tencuit. Pereții exteriori și cei interiori cu rol structural au grosimi de circa 80 cm23, ceea ce asigură un confort termic deosebit
și rezistență la stres fizic. Corpul nou are o suprafață desfășurată de 1728 metri pătrați, iar corpul B de 1894 metri pătrați. Fiecare școală avea propriul spațiu în aceste clădiri, inclusiv propria
bibliotecă. În schimb, cabinetele și laboratoarele de fizică, chimie, biologie se utilizau în comun
(erau amplasate în corpul B). Dotarea acestora era una de invidiat, o bună parte a materialui
didactic fiind și azi viabil24. Ca sală de sport, se folosea, la fel ca astăzi, sala de gimnastică de la
intrarea corpului A, dar și actuala sală festivă, localizată în corpul B la etaj. Pentru încălzire se
utilizau sobe de teracotă în toate spațiile.
La începutul secolului XX a fost ridicată clădirea grădiniței. Noul edificiu, o clădire
doar cu parter, a fost amplasat între corpurile de clădire A și B. Astfel grădinița a fost mutată
de la demisolul claustrului unde funcționase până atunci. Clădirea există și astăzi, adăpostind
Grădinița nr. 2.
În anii 1896-1897 a fost finalizată construcția casei pentru bătrâni. Aceasta, o clădire
cu parter, este situată la est de corpul nou. Astăzi aici funcționează Școala Populară de Artă.
În perioada interbelică, probabil în anul 193625 sau în 194226, la est de aripa nordică a
claustrului a fost construită o cantină, existentă și azi. Cantina are un demisol, parter și etaj,
suprafața sa desfășurată fiind de 822 metri pătrați.
La nord de corpul nou, peste o parte a curții și terenului de baschet de astăzi, a existat
o clădire utilizată ca spălătorie și pentru atelierele de croitorie. Această clădire a fost demolată
în anul școlar 1971-1972.
Terenul deținut de călugărițe se întindea până în apropiere de biserica Hildegarda. Spre
limita estică a acestuia mai exista o clădire, care, în perioada postbelică, a fost utilizată un timp
ca internat (era o clădire cu un singur nivel). Aceasta era situată aproximativ în spatele hoteluLa corpul B, peretele exterior nordic de la parter are doar 65 cm, fiind străpuns cu deschideri ample
pentru geamuri.
24
Ca o curiozitate, menționăm că în laboratorul de biologie al Colegiului Național ,,Ioan Slavici” se păstrează scheletele a două dintre călugărițele-profesoare, din secolul al XIX-lea, a căror ultimă dorință a
fost să-și doneze corpul după moarte, pentru a fi utilizat ca material didactic.
25
Arhivele Colegiului Național ,,Ioan Slavici”, cutia VII.1. 1956-1966, dos. 14, doc. ,,Proiect instalații
încălzire centrală la Liceul nr. 2 din Satu Mare”, nepaginat.
26
Sora Szabó M. Rita (interviu 18.10.2017) susține că aceasta a fost ridicată cu ocazia centenarului ordinului la Satu Mare. Cantina apare pe fotografiile din albumul centenar al ordinului (1842-1942), album
aflat în Arhiva Ordinului Sf. Vincențiu de la Satu Mare.
23
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lui ,,Sport” de astăzi. A fost demolată probabil după 1990.
Curtea și terenurile de sport ale Colegiului Național ,,Ioan Slavici” de astăzi adăposteau
celebrele grădini și parcul călugărițelor, extrem de bine întreținute. Toți inspectorii care au vizitat școala, consemnează în jurnalul de inspecții impresii excelente cu privire la baza materială
a acesteia. Haller Francisc scria în 8 ianuarie 194727: „Clasele sunt luminoase, ușor aerisibile,
foarte curate, cu lumină electrică.” În același an, la 24 mai, inspectoarea Ana Maria Mernescu
(din minister) nota: „Localul școalei, vechiu, foarte încăpător și bine întreținut, cu curți interioare prefăcute în grădini deosebit de îngrijite, oferă un cadru prielnic învățământului, păstrând
acea atmosferă de liniște și reculegere sufletească proprie mănăstirilor.”28
Finanțarea „Institutelor şcolare ale surorilor carității” se realiza din fondurile Episcopiei romano-catolice de Satu Mare, din taxele de studii și examene achitate de eleve, din donații
și din veniturile fermelor deținute de școală, în care elevele învățau noțiuni practice de agricultură. Produsele obținute în aceste ferme erau utilizate și pentru hrana elevelor interne și a
călugărițelor.
2. Adaptarea institutelor școlare vincentine la sistemul românesc de învățământ
2.1. Introducerea limbii române ca obiect de studiu
În anul școlar 1918-1919 școlile vincentine de la Satu Mare au funcționat în continuare
după legislația maghiară, autoritățile statului român preluând efectiv județul abia în aprilie
191929. Adaptarea la sistemul românesc de învățământ a fost un proces de durată. De altfel,
Consiliul Dirigent nu a forțat lucrurile, respectând acel principiu al Rezoluției de la Alba Iulia,
conform căruia ,,fiecare popor se va instrui ... în limba sa proprie”. După transferul puterii de
către autoritățile de la Alba Iulia către autoritățile de la București la 4 aprilie 1920, școala a
trebuit să se adapteze tot mai mult legislației românești. Decretul 5297 din 11.12.1920, stabilea
principiile de funcţionare a şcolilor particulare confesionale din regatul României. Se stipula ca
şi în aceste şcoli să se utilizeze programele analitice în vigoare pentru şcolile de stat. Decretul
permitea predarea în limbile minorităţilor, excepţie făcând limba română, istoria românilor şi
geografia României30. Decretul a rămas în vigoare, până la votarea legii privind învăţământul
particular în 1925. Până în 1923 s-a permis utilizarea manualelor tipărite în Ungaria, după care
acestea au trebuit înlocuite cu manuale româneşti31.
La Școala Civilă și la Liceul Romano-Catolic de Fete limba română este introdusă ca
obiect de studiu din anul școlar 1919-192032. Pentru predarea acesteia au fost aduse călugărițe
de origine română, Alunár M. Assiola și Marosan M. Leonarda. În anul școlar 1921-1922 apare
pentru prima dată în registrele matricole ale Școlii Civile ștampila bilingvă româno-maghiară.
În premieră numele școlii este tradus în română - ,,Școala Civilă Romano-Catolică de Fete Satu
Mare”. Anul școlar 1922-1923 este primul împărțit în trei trimestre. Tot în acest an, în registrul
matricol33, pentru întâia oară, numele străzilor din Satu Mare este trecut bilingv sau după noua
denumire românească. Abia din anul școlar 1923-1924 registrul matricol este completat exclusiv în limba română (inclusiv rubricatura tipizată). În trimestrele I și II s-au acordat calificative,
ANBJSM, fond: Colecția de documente școlare, inv. nr. 400, Registru nr. 119, f. 2.
Ibidem, f. 11.
29
Vezi în acest sens Viorel Ciubotă, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919), Ed. Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2004, p. 276.
30
Ioan Viman, Învăţământul secundar din părţile sătmărene în perioada interbelică, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2007, p. 334.
31
Ibidem, pp. 332-333.
32
ANBJSM, fond: Gimnaziul Romano-Catolic de Fete, inv. nr. 371, Registrul matricol nr. 3, pentru elevele
particulare și Registrul matricol nr. 4 pentru clasele cu frecvență.
33
Pentru aceasta și pentru celelalte schimbări - vezi loc. cit., Registrul matricol nr. 6.
27
28
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după sistemul maghiar, scrise însă în limba română.
În Şcoala Primară Romano-Catolică de Fete din Satu Mare, limba română se introduce
ca obiect de studiu doar în anul şcolar 1921-1922 şi numai pentru clasele a III-a şi a IV-a, eleve
interne şi externe34. Tot atunci apar înscrisurile bilingve în registrele matricole şi o ştampilă
bilingvă a şcolii. În același an se introducea și la Școala Normală Superioară.
După adoptarea Legii asupra învăţământului particular din 1925, în cadrul Școlii Primare este introdus anul şcolar cu trei trimestre, şi sistemul românesc de evaluare cu note de la
1-10 (din anul şcolar 1926-1927, după ce în anul anterior calificativele din sistemul maghiar
de notare au fost echivalate cu notele româneşti). Conform articolului 39 din acest act legislativ „Oricare ar fi limba de predare a unei şcoli particulare, limba română, istoria românilor
şi geografia României se vor preda în limba română în toate şcolile de orice grad şi categorie,
începând din clasa a III-a primară, în numărul de ore stabilit prin regulament. Aceste materii
nu se pot preda decât de către profesorii calificaţi şi care cunosc limba română.”35
2.2. Restructurarea organizatorică a școlilor surorilor vincentine
Era inevitabil ca în timp aceste școli să se adapteze la noile realități. Două dintre institute vor fi închise la începutul deceniului al treilea al secolului XX, iar una va fi transformată.
Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare și-a închis porțile în 1922, după 30
de ani de funcționare. Ea nu a fost închisă de autoritățile române ci de Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare, din lipsă de candidate. Astfel, printr-o adresă datată la 24 august 1922,
episcopul Boromisza Tibor îl anunța pe directorul acesteia, dr. Kováts Gyula, că școala își va
suspenda activitatea dacă nu se vor înscrie la cursuri cel puțin zece eleve, pentru anul școlar
1922-192336. Se pare că acest lucru nu a putut fi realizat și activitatea de învățământ desfășurată
aici a fost sistată. În 1920 s-au făcut pentru ultima dată înscrieri la școală, iar în 1922 a absolvit
ultima promoție a acesteia. După 30 de ani de existență și circa 900 de absolvente, această instituție de educație a surorilor carității de la Satu Mare și-a închis porțile.
Aceeași soartă o va avea și Şcoala Normală Superioară Romano-Catolică de Fete. După
1919 școala nu a mai fost la fel de atractivă, tot mai puține eleve alegând să studieze aici. În
unele lucrări se susține că închiderea școlii a avut loc în 192437, dar toate documentele școlii se
opresc în 1923. Registrul matricol și registrele de înscriere la școală nu mai conțin nicio poziție înscrisă după încheierea anului școlar 1922-1923, iar ultimul proces-verbal al unei ședințe
a corpului profesoral datează din 21 iunie 192338. Toate acestea ne îndreptățesc să credem că
școala a încetat să mai funcționeze din vara anului 1923.
Dintre școlile pedagogice a fost păstrată Şcoala Normală Romano-Catolică de Învățătoare. La aceasta, din anul școlar 1922-1923 nu a mai fost permisă înscrierea elevelor „particulare”. Predarea se realiza în limba maghiară. În perioada anilor 1924-1932, când şcoala nu a
avut drept de publicitate, elevele au susţinut examenul de absolvire în cadrul Şcolii Normale
de Băieţi (şcoală de stat)39. Limba de predare era maghiara, excepție făcând istoria, geografia,
ANBJSM, fond Şcoala Elementară Romano-Catolică de Fete, inv. nr. 372, Registrul matricol nr. 26
pentru elevele externe şi Registrul matricol nr. 27 pentru elevele interne.
35
Legea asupra învăţământului particular din 1925, text disponibil la: http://adatbank.transindex.ro/
inchtm.php?akod=113#top (ultima accesare: 14 august 2016).
36
Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond: Școala Normală Romano-Catolică de
Educatoare, doc. neclasificat.
37
Burá László, A Szatmárnémeti Római Katolikus Polgári Iskolai Tanitónőkepző Intézet, în ,,Satu Mare.
Studii și Comunicări”, XIV, 1997, p. 300, 301, 329; Idem, Iskolavárosunk Szatmárnémeti, Status Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999, pp. 201-203.
38
Arhivele Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fond: Școala Normală Superioară RomanoCatolică de Fete, Registrul nr. 6, nepaginat.
39
Obert M. Alacoque, (igazgató), Szatmárnémeti Róm. Kat. Tanitónőkepző Intézetének és Leányli34
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educația civică și constituția (și bineînțeles limba și literatura română). Manualele utilizate erau
atât în limba română, cât și în maghiară40. Pentru accederea în școală se susținea un examen de
admitere. Comisia de admitere era prezidată de un profesor din altă școală. De exemplu, în septembrie 1938, acesta a fost Eugen Seleș, directorul Liceului ,,Mihail Eminescu”41. De altfel, la
toate școlile surorilor vincentine, înainte de 1920 examenele de admitere și absolvire erau prezidate de un reprezentant al episcopiei. După acest an acestea au fost supervizate de un delegat
al Ministerului Instrucțiunii, de regulă profesor secundar în învățământul de stat sătmărean.
Din anul 1923 Școala Civilă și-a pierdut dreptul de publicitate, astfel că examenele de
final de an se susțineau la Școala Secundară de Stat pentru Fete 42. Așa s-a întâmplat în anii
1924, 1925 și 192643. Deoarece în sistemul românesc de educaţie nu exista acest tip de şcoală,
în 1926 Școala Civilă a fost unită cu Liceul Romano-Catolic de Fete, funcţionând pentru restul
perioadei interbelice ca gimnaziu cu predare în limba maghiară44 (clasele I-IV, echivalente cu
clasele V-VIII de astăzi).
Din februarie 1923 și Liceul Romano-Catolic de Fete și-a pierdut dreptul de publicitate, astfel că examenele de admitere şi cele de sfârşit de an se susţineau la Gimnaziul (ulterior
Liceul) de Fete „Doamna Stanca” (liceu de stat) sau chiar la Liceul de Băieţi „Mihail Eminescu”.
Examenul de bacalaureat se susţinea de asemenea la Liceul „Eminescu”. De asemenea nu mai
puteau fi înscrise eleve particulare. Ministrul Constantin Angelescu a vizitat școala în 27 august
1923 și a rămas impresionat de dotările acesteia. Acesta a promis că dacă se va înființa secția
română în cadrul școlii, și va fi respectată programa școlară românească, se va reveni asupra
dreptului de publicitate și de asemenea va fi oferită finanțare și din partea statului român45.
Școala s-a conformat, înființând în toamna anului 1923 o primă clasă de gimnaziu cu predare
în limba română, și a introdus programele analitice românești, pentru clasele I și a V-a, urmând
ca acestea să fie aplicate progresiv. Din toamna aceluiași an, geografia României la clasa a IV-a,
istoria românilor la clasele a IV-a și a VIII-a și constituția României la clasa a VIII-a s-au predat
în limba română și la secția maghiară 46. Totodată s-a introdus sistemul de notare românesc cu
note de la 1 la 10 și structura anului școlar - împărțit în trei trimestre. În anul școlar 1926-1927
absolvea prima generație a gimnaziului de la secția română. Din 1927-1928 a funcționat prima
clasă de secția română la ciclul superior al liceului (clasa a V-a), secția maghiară de la cursul superior mergând în lichidare. Din 1929-1930 liceul va avea la cursul superior doar clase de secția
română. Cursul inferior (gimnaziul) era dublu, existând atât secție română (clasele numerotate
cu litera A), cât și secția maghiară (clasele numerotate cu B). De remarcat că elevele de etnie
maghiară, care frecventau secţia română, aveau posibilitatea să studieze limba maghiară ca
materie şcolară opţională. Școala va rămâne cu această structură organizatorică până în 1940.
Școala a făcut efortul de a se româniza atât pentru a reprimi dreptul de publicitate, cât
ceumának. Évkönyve az 1940-1941 évről, Szatmárnémeti, 1941, p. 13.
40
Vezi în acest sens Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1929-1930, Tipografia Pallas, Satu Mare, pp. 10-11 (în continuare: Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu
Mare pe anul 1929-1930).
41
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1937-1938, Tipografia ,,Patria”, Satu
Mare, 1938, p. 5 (în continuare: Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 19371938).
42
Azi Colegiul Național ,,Doamna Stanca”.
43
ANBJSM fond: Gimnaziul Romano-Catolic de Fete, inv. nr. 371, Registrul matricol nr. 6, f. 374 și 375 etc.
44
Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1927-1928, publicat de dr. Ludovic
Lőrincz directorul liceului, Tipografia ,,Patria”, Satu Mare, 1929, p. 3 3 (în continuare Anuarul Liceului
Romano-Catolic de Fete: 1927-1928).
45
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1923-1924, p. 6.
46
Ibidem.
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și pentru a beneficia de anumite drepturi, care se aplicau doar pentru secția română: salarizarea
profesorilor (care astfel era suportată de stat), dreptul de a înscrie eleve de orice confesiune și
de a susține examenele de final de an în școală cu cadrele didactice proprii47. În 1929 directorul liceului se plângea că statul român nu își respectă propriile legi, deoarece, pe ultimii doi
ani școlari: 1927-1928 și 1928-1929, nu se alocaseră fonduri pentru plata salariilor cadrelor
didactice de la secția română, iar dreptul de publicitate nu fusese încă acordat școlii48. Acesta a
fost acordat în cele din urmă în 1932, atât pentru secția română, cât și pentru secția maghiară,
astfel putându-se susţine examenele de admitere şi de final de an şcolar49. Plata personalului
didactic din fondurile statului nu pare să se fi obținut deoarece, în toate anuarele din deceniul
IV al secolului trecut, se menționează că fondul de salarii se asigura de către episcopie și din
taxele școlare achitate de eleve50.
Pe lângă școala normală și liceu, în perioada interbelică, în complexul școlar creat de
ordinul Sf. Vincențiu de Paul la Satu Mare au mai funcționat Școala Primară Romano-Catolică
de Fete, grădinița și Școala de Croitorie. Toate acestea au păstrat predarea în limba maghiară,
intervenția autorităților române asupra acestora fiind minimă. De exemplu Școala Primară și-a
păstrat sistemul cu șase clase, clasa a VII-a fiind introdusă abia în anul școlar 1935-193651.
2.3. Impactul procesului de românizare asupra elevelor școlilor vincentine
2.3.1 Evoluții și involuții numerice
În cele ce urmează vom încerca să stabilim ce impact au avut schimbările de statut şi de
legislaţie asupra numărului şi tipului sociologic de eleve înscrise la şcolile surorilor vincentine
de la Satu Mare. În tabelul următor vom prezenta evoluția/involuția numerică a elevelor între
1900-194052.
Este evidentă creșterea neașteptată a efectivelor școlii în timpul Primului Război Mondial. Această creștere este datorată numărului mare de eleve particulare, care alegeau Satu Mare
probabil datorită depărtării de zona frontului și a liniștii relative din regiune. Trebuie să precizăm că înainte de 1918 cele trei secții ale școlii normale atrăgeau eleve de la mari distanțe, din
toate zonele Imperiului. Grădinița și Școala Primară ,,adunau” eleve din municipiul Satu Mare
Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1926-1927, publicat de dr. Ludovic
Lőrincz directorul liceului, Tipografia Pallas, Satu Mare, 1928, p. 3 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1926-1927).
48
Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1928-1929, publicat de dr. Ludovic
Lőrincz directorul liceului, Tipografia ,,Patria”, Satu Mare, 1930, p. 10 (în continuare Anuarul Liceului
Romano-Catolic de Fete: 1928-1929).
49
Popovics M. Ancilla, op. cit., p. 22.
50
De văzut în acest sens Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1932-1933,
publicat de dr. Ludovic Lőrincz directorul liceului, Tipografia ,,Patria”, Satu Mare, 1934, p. 3 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1932-1933); Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu
Mare pe anul școlar 1935-1936, publicat de dr. Ludovic Lőrincz directorul liceului, Tipografia ,,Patria”, Satu
Mare, 1937, p.5 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1935-1936); Anuarul Liceului de
Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1936-1937, publicat de dr. Ludovic Lőrincz directorul liceului,
Tipografia ,,Patria”, Satu Mare, 1938, p. 3 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 19361937); Anuarul Liceului de Fete Rom. Cat. din Satu Mare pe anul școlar 1937-1938, publicat de dr. Ludovic
Lőrincz directorul liceului, Tipografia ,,Patria”, Satu Mare, 1939, p.3 (în continuare Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1937-1938).
51
Conform Legii pentru învăţământul primar al Statului din 1924, învăţământul primar era de șapte clase
52
Date calculate pe baza înscrisurilor din registrele matricole, iar în cazul Școlii Normale RomanoCatolice de Învățătoare, pe baza anuarelor școlare și a altor surse pe care le precizăm pentru fiecare an
școlar în parte (presă etc.)
47
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Anul şcolar

Grădinița

Școala
Primară

Școala de
Croitorie

Școala
Civilă

Liceul

Școala
Normală
Învățătoare

Școala
Normală
Educatoare

Școala
Normală
Superioară

Tabel nr. 1: Evoluția numerică a elevelor înscrise la școlile surorilor vincentine
de la Satu Mare între 1900-1940
Total
înscrise

1900 - 1901
1901 - 1902
1902 - 1903
1903 - 1904
1904 - 190553
1905 - 1906
1906 - 1907
1907 - 1908
1908 – 1909
1909 - 1910
1910 - 1911
1911 - 1912
1912 - 1913
1913 - 1914
1914 - 1915
1915 - 1916
1916 - 1917
1917 - 1918
1918 - 1919
1919 - 192054
1920 - 1921
1921 - 1922
1922 - 1923
1923 - 1924
1924 - 1925
1925 - 1926
1926 - 1927
1927 - 1928
1928 - 1929
1929 - 1930
1930 - 1931
1931 - 1932
1932 - 1933
1933 - 1934
1934 - 1935
1935 - 1936
1936 - 1937
1937 - 1938
1938 - 1939
1939 - 1940

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
131
163
?
?
200
?
?
?
?
?
?
?
?
?
135
?
?
?
?
200
?
?
?
?
?
?
?
?
?

377
398
378
311
359
358
387
363
347
375
346
344
350
362
359
405
430
447
451
837
512
464
421
329
256
176
205
224
267
277
311
276
261
261
243
243
255
247
215
236

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
18
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

226
179
174
188
210
213
234
261
273
278
302
274
283
327
280
388
422
483
490
639
349
326
309
204
84
51
6
5
-

92
154
170
211
188
214
239
250
338
312
273
281
290
290
332
354
364
375
374
322
319
333

?
?
?
?
192
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
123
104
76
50
40
29
33
47
95
120
117
97
95
67
55
47
57
61
57
87

51
51
64
51
56
63
51
58
47
58
77
74
88
109
106
130
131
130
90
49
20
10
-

13
18
17
17
29
24
21
33
39
39
35
27
22
50
60
58
84
77
57
60
38
43
17
-

667
646
633
567
846
658
693
712
706
750
760
868
906
848
805
1181
1067
1137
1180
1739
1212
1158
1011
797
619
641
490
588
635
678
918
663
688
682
662
665
686
630
591
656
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și din satele din apropiere, iar Școala Civilă din comitatul Satu Mare și din zonele limitrofe ale
comitatelor vecine. După 1919, datorită noilor granițe, școlile vor pierde legătura cu vestul comitatului Satu Mare, rămas Ungariei. Scăderea efectivului după război se datorează și desființării Școlii Normale de Educatoare și a Școlii Normale Superioare. O altă cauză a scăderii numărului de eleve o reprezintă retragerea dreptului de publicitate la majoritatea școlilor surorilor
vincentine în 1923. Acest fapt a direcționat elevele spre școlile de stat. Numeric însă lucrurile
au fost echilibrate de înființarea Liceului Romano-Catolic de Fete, astfel că valorile interbelice
sunt aproape identice cu cele antebelice.5354
2.3.2. Date cu privire la confesiunea și etnia elevelor
Pentru toată perioada interbelică, atât în Școala Normală de Învățătoare cât și în Școala
Primară Romano-catolică de Fete au dominat numeric elevele de confesiune romano-catolică.
Înainte de război aceasta a fost o caracteristică a celor trei școli normale, însă la Școala Primară
existase o extremă diversitate etnică și confesională, în unele perioade aceasta fiind dominată
numeric de elevele de religie israelită, în timp ce elevele de confesiune greco-catolică reprezentau între 15 și 25% din efectiv55. În perioada interbelică, la Școala Primară, există ani cu
o absolută majoritate a elevelor romano-catolice-98,29% în anul școlar 1925-1926, 68,81% în
1930-1931, 73,36% - în 1935-1936, celelalte eleve fiind în mare parte de confesiune reformată56.
În cazul Școlii Normale de Învățătoare lucrurile stau astfel: 575859606162
Confesiunea elevelor de la ȘcoalaNormală Romano-Catolică de
Total
Învățătoare
Anul şcolar RomanoGrecoAlta/
(100
%)
Ortodoxă Reformată Israelită
catolică
catolică
neprecizată
1922 - 192357 60 (78,94 %) 15 (19,73 %)
76
1 (1,31 %)
1926 - 192758 25 (65,78 %)

2 (5,26 %)

-

11 (28,94 %)

-

-

38

1929 - 193059 91 (75,83 %)

1 (0,83 %)

-

28 (23,33 %)

-

-

120

1933 - 193460 45 (66,17 %)

-

-

23 (33,83 %)

-

-

68

1935 - 1936

61

31 (64,58 %)

-

-

17 (35,42 %)

-

-

48

1938 - 1939

62

25 (43,10 %)

-

-

33 (56,90 %)

-

-

58

Tabel nr. 2: Confesiunea elevelor de la Școala Normală Romano-Catolică de Învățătoare în
perioada interbelică
Este lesne de observat dominația numerică a elevelor de confesiune romano-catolică
într-o bună parte a perioadei interbelice, pentru ca pe finalul acesteia majoritare să ajungă elevele reformate. Pe baza acestor date putem presupune că majoritatea elevelor școlii în perioada
interbelică a fost de etnie maghiară.
Informația despre numărul de eleve de la Școala Normală Romano-Catolică de Învățătoare am preluat-o din Heti Szemle, nr. 36, 14 septembrie 1904, p. 5.
54
Creșterea ,,anormală” din acest an se datorează preluării unor eleve de la alte școli, care susțin examenele ca particulare.
55
Radu David, Date cu privire la Școala Primară Romano-Catolică de Fete din Satu Mare:1842-1948, în
,,Satu Mare. Studii și Comunicări”, vol. XXXII/II, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2016, pp. 128-129.
56
Ibidem.
57
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1922-1923, pp. 4-6.
58
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1926-1927, p. 7.
59
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1929-1930, p. 19.
60
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1933-1934, p. 15.
61
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1935-1936, p. 15.
62
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1938-1939, p. 14.
53
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Situația era cu totul alta în cadrul Liceului Romano-Catolic de Fete.6364656667686970
Tabel nr. 3: Confesiunea elevelor de la Liceul Romano-catolic de Fete în perioada interbelică
Anul
şcolar
1918 191963
1919 192064
1923 192465
1926 192766
1928 192967
1932 193368
1935 193669
1937 193870

Confesiunea elevelor Liceului Romano-Catolic de Fete

Total
Alta/
(100 %)
neprecizată

Romanocatolică

Grecocatolică

Ortodoxă

42 (45,65 %)

9 (9,78)

-

12 (13,04 %) 25 (27,17 %) 4 (4,34 %)

92

69 (44,80 %)

6 (3,89 %)

-

19 (12,33 %) 52 (33,76 %) 8 (5,19 %)

154

66 (30,84 %) 14 (6,54 %)

-

24 (11,21 %) 110 (51,40 %)

214

138 (40,82 %) 12 (3,55 %)

-

35 (10,35 %) 149 (44,08 %) 4 (1,18 %)

Reformată

Israelită

-

338

3 (1,09 %) 28 (10,25 %) 111 (40,65 %)

-

273

133 (40,06 %) 63 (18,97 %) 2 (0,60 %) 38 (11,44 %) 96 (28,91 %)

-

332

157 (41,86 %) 80 (21,33 %) 8 (2,13 %) 55 (14,66 %)

-

375

-

322

108 (39,56 %) 23 (8,42 %)

75 (20 %)

135 (41,92 %) 54 (16,77 %) 5 (1,55 %) 46 (14,28 %) 82 (25,46 %)

După cum se poate observa, elevele de confesiune romano-catolică au doar o majoritate relativă. În deceniul al treilea al secolului XX, cel puțin în unii ani școlari, majoritatea a
fost reprezentată de elevele de confesiune israelită, situație pe care am mai întâlnit-o și în cazul
școlii primare (pentru altă perioadă însă). În multe clase acestea au fost majoritare. De exemplu, în anul școlar 1919-1920, în clasa a VI-a, din 24 de eleve - 15 erau israelite. În 1923-1924,
la gimnaziu, din 171 de eleve-95 erau israelite. În deceniul al patrulea procentajul acestora
s-a stabilizat între 25-30% din total, pentru a scădea abrupt în anii celui De-al Doilea Război
Mondial71.
Rămâne surprinzătoare prezența elevelor din confesiunile reformate (majoritatea calvine), în condițiile în care acestea aveau instituții școlare în oraș. Cât despre elevele de confesiune greco-catolică, se poate constata că după un început timid, marcat probabil de neîncrederea
în noua instituție școlară și în rostul unei educații la standarde atât de înalte pentru fete, în
deceniile patru și cinci ale secolului al XX-lea, procentajul acestora s-a stabilizat în jurul valorii
de 20%, în ciuda existenței în imediata apropiere a Școlii Secundare de Fete de Stat. Elevele
ortodoxe proveneau din familii originare din Vechiul Regat, detașate cu serviciul la Satu Mare
(ofițeri, magistrați, diverși funcționari).
Datele indică o majoritate (cel puțin relativă) a elevelor de etnie maghiară, în toți anii.
Superioritatea numerică a acestora a fost ,,amenințată” însă la finalul deceniului al treilea al
Datele le-am extras din Registrul matricol nr. 1, pentru elevele din clasele cu frecvență și din Registrul
matricol nr. 2, pentru elevele particulare - AN BJ SM, fond: Liceul de Fete Maghiar, inv. nr. 375.
64
Datele le-am extras din anuarul școlii pentru anii școlari 1919-1920 și 1920-1921, pp. 7-9.
65
Date extrase din Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1923-1924, p. 14.
66
Vezi în acest sens Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1926-1927, p. 26.
67
Vezi în acest sens Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1928-1929, p. 33.
68
Date extrase din Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1932-1933, p. 36.
69
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1935-1936, p. 26.
70
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1937-1938, p. 28.
71
Pentru toată perioada interbelică prezența elevelor de confesiune israelită este mult mai semnificativă
decât la Liceul de Stat ,,Doamna Stanca”. În 1923-1924 la liceul de stat erau înregistrate 24,67% eleve
israelite, în ultimii ani ai deceniului al treilea 14-15% în 1934-1935 numărul acestora atinge un maxim
de 35,34%, pentru a ajunge în 1939-1940 la doar 12,04 %. Cf. Ioan Viman, op. cit., p. 199.
63
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secolului XX de către elevele de origine evreiască. Acestea se înscriau la secția română a școlii,
unde erau de altfel majoritare. Procentul elevelor de origine română a fost mai degrabă scăzut
până în a patra decadă a secolului al XX-lea. Acest fapt se explică prin apariția în oraș a unor
școli de stat cu predare în limba română după 1920. În ciuda acestui fapt, procentajul elevelor
românce este destul de ridicat, școala reușind chiar să atragă fiicele elitei românești din oraș.
Datele cu privire la etnia elevelor vin să le completeze pe cele referitoare la confesiune.
Tabel nr. 4: Etnia elevelor de la Liceul Romano-Catolic de Fete în perioada interbelică
Anul
școlar
1919 192072
1926 192773
1928 192974
1932 193375
1935 193676
1937 193877

Etnia elevelor de la Liceul Romano-Catolic de Fete
Maghiară
Română Germană Evreiască Ucraineană

Altele

Total
(100 %)

3 (1,94 %)

154

159 (47,04 %) 2 (0,59 %) 13 (3,84 %) 149 (44,08 %) 11 (3,25 %) 4 (1,18 %)

338

115 (42,12 %) 18 (6,59 %) 18 (6,59 %) 111 (40,65 %) 10 (3,66 %) 1 (0,36 %)

273

158 (47,59 %) 61 (18,37 %) 3 (0,90 %) 96 (28,91 %) 14 (4,21 %)

-

332

186 (49,60 %) 91 (24,26 %) 12 (3,20 %)

-

375

6 (1,86 %)

322

84 (54,54 %)

5 (3,24 %)

9 (5,84 %) 52 (33,76 %) 1 (0,64 %)

75 (20 %)

11 (2,93 %)

149 (46,27 %) 63 (19,56 %) 16 (4,96 %) 82 (25,46 %) 6 (1,86 %)

La Liceul Romano-Catolic de Fete cele mai multe eleve proveneau din familii de comercianți, funcționari și mici meseriași, adică din ceea ce s-ar putea numi clasa de mijloc a
societății. Fetele din familii de agricultori și muncitori sunt slab reprezentate, însă după război procentajul acestora crește semnificativ. La Școala Normală Romano-Catolică de Fete este
evidentă atractivitatea școlii pentru elevele originare din familiile de funcționari, industriași/
mici meseriași și cadre didactice. Situația este destul de asemănătoare cu cea de la Liceul Romano-Catolic, cu deosebirea că fetele provenite din familii de comercianți sunt mult mai puține decât la liceu, probabil și datorită absenței aproape totale a elevelor de etnie evreiască. De
remarcat și prezența semnificativă a fetelor provenite din familii de agricultori, semn al unor
mentalități în schimbare.
2.3.3. Date cu privire la situația la învățătură
2.3.3.1. Școala Normală Romano-Catolică de Învățătoare
Un indicator care descrie valoarea pregătirii în cadrul școlii este examenul de capacitate, cu care se încheiau cursurile școlii normale în perioada interbelică. Se susțineau nu mai
puțin de șapte probe78. În primul rând erau probele scrise cu subiecte unice pe țară. Acestea se
susțineau la: limba română (o compunere asupra unei teme alese de candidat din trei subiecte
luate din pedagogie, istorie sau literatura română) și matematică (o probă la aritmetică, algebră
sau geometrie și un subiect de contabilitate). Urmau probele orale care constau într-o dezbatere
asupra unui autor clasic de pedagogie, istorie sau literatura română și asupra unei discipline
Reconstituire bazată pe numele și confesiunea elevelor din Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete:
1919-1920 și 1920-1921, pp. 7-9.
73
Cf. Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1926-1927, p. 26.
74
Cf. Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1928-1929, p. 33.
75
Cf. Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1932-1933, p. 36.
76
Cf. Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1935-1936, p. 26.
77
Cf. Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1937-1938, p. 28.
78
Gavril Hădăreanu, Ioan Sorin Cuc, 85 de ani de învățământ pedagogic în Beiuș: 1922-2007, Ed. Emia,
Beiuș, 2007, p. 63.
72

109

Adaptarea școlilor surorilor vincentine din Satu Mare la sistemul românesc ...
științifice, pe care ministerul o anunța din timp; o disertație asupra unui subiect asemănător cu
cele ce se discutau la cercurile învățătorești. Examenul se încheia cu probele practice care constau în: desen, lucru de mână pentru fete în cazul școlii noastre și o lecție deschisă, planificată
în urma tragerii la sorți, la o anumită clasă și la o materie studiată. În stabilirea mediei finale,
care trebuia să fie de cel puțin 7 (șapte) se luau în considerare și lucrările de laborator, ierbarele, colecțiile de minerale realizate în ultimii doi ani școlari, un fel de ,,portofoliu” personal al
candidatului. ,,Aceasta era zestrea cu care pleca în apostolat, geamantanul cu un bogat și variat
material didactic.”79
Examenul de capacitate avea loc în luna iunie. De regulă, examenul s-a ținut la Școala
Normală de Stat din Satu Mare, cu profesorii de la această școală, până la mutarea acesteia la
Carei în 193080. După 1930 examenele s-au susținut în localul școlii, comisia de examinare fiind
condusă de un inspector desemnat de minister și fiind formată din profesoare ale școlii, dar
și din alte cadre didactice din oraș, mai ales de la Liceul de Băieți ,,Mihail Eminescu”. În 1930
comisia a fost condusă de către D. Bedeleanu, inspector școlar în București81. În 1934 examenul
de capacitate s-a desfășurat între 4 și 15 iunie82. Președinte al comisiei a fost desemnat de către
minister profesorul Vasile Scurtu (preda limba română la Liceul ,,Mihail Eminescu”). Alături
de acesta a fost desemnat și profesorul Iuliu Pop, care preda istorie, limba latină și limba română la Liceul ,,Eminescu”. În 1936, examenul de capacitate a avut loc între 11 și 20 iunie83.
Comisia de examinare a fost condusă de inspectorul Silviu Țeposu și de către același Iuliu Pop.
În 1937 comisia era prezidată de Eftimiu Pandrea (profesor de limba română la ,,Eminescu”) și
de către Iuliu Pop84. În 1938 aceiași profesori coordonau comisia de examinare85.
În tabelul următor vom prezenta rezultatele elevelor școlii la acest examen, în acei ani
școlari pentru care dispunem de informații. Precizăm că datorită schimbărilor de legislație și
de statut ale școlii, în anii 1928, 1929, 1935 și 1939 nu s-a susținut examen de capacitate86.
Rezultatele elevelor școlii la examenul de capacitate
Anul şcolar
1925 - 1926
1926 - 192788
1929 - 193089
1933 - 193490
1935 - 193691
87

Prezentate la
examen

Promovate
(100 %)

24
6
10
17
16

24 (100 %)
5 (83,33 %)
6 (60 %)
15 (88,23 %)
11 (68,75 %)

7 – 7,99
10
5
4
12
6

Promovate pe medii
8 – 8,99
9 – 9,99
12
2
1
2
3
5
-

10
-

Ibidem.
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1926-1927, p. 7. Ioan Viman, Aspecte
privind evoluția Învățământului Pedagogic în Satu Mare (1779-1940), în ,,Satu Mare. Studii și Comunicări,
XXV/II, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2008, pp. 73-74.
81
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1929-1930, p. 8.
82
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1933-1934, p. 6.
83
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1935-1936, p. 5.
84
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1936-1937, p. 6.
85
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1937-1938, p. 6.
86
Obert M. Alacoque (igazgató), Szatmárnémeti Róm. Kat. Tanitónőkepző Intézetének és Leányliceumának. Évkönyve az 1940-1941 évről, Szatmárnémeti, 1941, p. 13.
87
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1925-1926, p. 7.
88
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1926-1927, p. 7.
89
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1929-1930, p. 16.
90
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1933-1934, pp. 11-12.
91
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1935-1936, pp. 13-14.
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Rezultatele elevelor școlii la examenul de capacitate
Anul şcolar

Prezentate la
examen

Promovate
(100 %)

1936 - 193792
1937 - 193893

16
19

14 (87,50 %)
15 (78,94 %)

7 – 7,99
7
9

Promovate pe medii
8 – 8,99
9 – 9,99
6
1
6
-

10
-

Se constată o rată de promovabilitate destul de bună, comparabilă în unii ani cu cea
de la colegiile naționale de astăzi. Rezultatele sunt de asemenea aproape similare cu cele de la
bacalaureat ale elevelor Liceului Romano-Catolic. Din păcate, nu dispunem de suficiente date
publicate pentru alte școli normale, pentru a face o comparație între rezultatele de la examenul de capacitate. Pentru câțiva ani vom face o comparație cu o altă școală pedagogică de fete
cu tradiție, cea de la Beiuș, înființată în 192294. În 192595, cele 9 eleve ale Școlii Normale Romano-Catolice de Fete de la Satu Mare promovează examenul de capacitate cu medii cuprinse
între 7,50 și 8,66 (procent de reușită 100%). La Beiuș promovau 23 din cele 27 de absolvente
(85,18%). În iunie 1926, la Beiuș 25 de eleve susțineau examenul de capacitate, promovând
21 dintre ele, adică 84%. La Satu Mare procentajul era de 100%. În iunie 1927 școala normală
beiușeană are avantaj, 95,65% eleve promovate (22 din 23), față de 83,33% la Satu Mare. Rezultatele școlii de la Satu Mare ne apar cu atât mai meritorii, cu cât majoritatea elevelor avea limba
maternă maghiara, în multe cazuri limba română fiind învățată la școală.
2.3.3.2. Liceul Romano-Catolic de Fete
În continuare ne propunem să prezentăm situația examenului de bacalaureat de la Liceul Romano-Catolic de Fete din Satu Mare. În primul rând, trebuie să spunem că examenul
se susținea, de regulă, la Liceul de Băieți ,,Mihail Eminescu” din Satu Mare. Pentru sesiunea de
toamnă, dacă nu existau suficienți candidați, elevii de la Satu Mare erau nevoiți să se deplaseze
la Oradea. În registrul de eliberare a diplomelor de bacalaureat96 apar semnăturile președinților de comisii. Printre aceștia recunoaștem imediat pe Alexandru Borza, celebrul botanist,
profesor la Universitatea din Cluj, întemeietor al Grădinii Botanice din același oraș, membru al
Academiei Române. Un alt nume de seamă este cel al lui Nicoale Cartojan, expert în literatura
română veche, profesor la Universitatea din București, de asemenea membru al Academiei Române. Mai rețin atenția nume precum cel al geografului Vasile Meruțiu, sau al bizantinologului
Nicolae Bănescu, profesor la Universitatea din Cluj până în 1938 (a fost și rector al acesteia),
apoi la București, membru al Academiei Române, al italienistului Alexandru Marcu, profesor la Universitatea București, membru corespondent al Academiei Române, sau al lui Valeriu
Moldovan, profesor de drept canonic la Universitatea din Cluj97 ș.a.
În registrul de eliberare a diplomelor de bacalaureat există o statistică, care cuprinde
rezultatele elevelor școlii la ,,examenul maturității”, începând din 1925 și până în 1939. Conform acesteia, din 144 de absolvente ale cursului superior al liceului, din acest interval, au
promovat examenul de bacalaureat 113 eleve, ceea ce reprezintă 78,47%. Desigur, unele eleve
au reușit să promoveze examenul după mai multe încercări. De exemplu, din 5 eleve care s-au
prezentat la examen în 1925, doar una a promovat în acel an și încă una în sesiunea din sep9293

Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1936-1937, pp. 13-14.
Anuarul Școalei Normale Rom. Cat. de Fete din Satu Mare pe anul 1937-1938, pp. 12, 14.
94
Date cu privire la examenul de capacitate susținut de elevele acestei școli din 1925 și până în 1929 la:
Gavril Hădăreanu, Ioan Sorin Cuc, op. cit, p. 101. Din păcate putem compara datele doar pentru trei ani:
1925, 1926 și 1927.
95
Pentru rezultatele din acest an vezi Ioan Viman, op. cit., p. 73.
96
AN BJ SM, fond: Liceul de Fete Maghiar, inv. nr. 375, Registrul nr. 11.
97
Cu privire la desfășurarea examenului de bacalaureat, vezi spre exemplu: Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete:1932-1933, p. 7.
92
93

111

Adaptarea școlilor surorilor vincentine din Satu Mare la sistemul românesc ...
tembrie 1926. Din cele șase absolvente din 1925-1926, doar una a promovat bacalaureatul (în
iunie același an). După acest început dificil (vizibil în întreaga țară de altfel) se înregistrează
rezultate mai bune. Din 13 absolvente în 1928, șapte vor obține diploma de bacalaureat. În
1932, toate cele 12 eleve înscrise la sesiunea din iunie au promovat98. Toate cele 10 absolvente,
care s-au prezentat la examen în iunie-iulie 1933 l-au promovat. Din cele 16 prezentate în anul
următor, 14 vor reuși să obțină medii de trecere (12 în prima sesiune99). În anul 1937 din toate
cele șapte eleve înscrise la examen îl vor promova (patru în sesiunea din iunie și celelalte trei
în septembrie)100. Mediile obținute nu au fost foarte mari, fiind cuprinse între 6,00 și 6,80. În
1938 se prezintă la examene 12 eleve101. Șase vor promova în sesiunea din iunie și încă două în
septembrie. Mediile s-au încadrat între 6,00 și 7,70. Situația pentru intervalul 1925-1939 pare
mai bună decât cea înregistrată la nivel național, dar până când nu se vor publica cât mai multe
date concrete, nu putem decât să aproximăm.
4. Câteva considerații cu privire la personalul didactic
În cea mai mare parte corpul profesoral al acestor şcoli, a fost asigurat de călugăriţele
din ordinul „Sfântul Vincenţiu de Paul”. Acestea erau pregătite de regulă în cadrul propriilor
şcoli normale (nu întâmplător, după Școala Primară înființată în 1842, următoarea școală inaugurată la Satu Mare a fost cea de învățătoare). Pentru nivelurile de şcolaritate superioare existau
călugăriţe cu studii universitare. În perioada interbelică acestea erau trimise de obicei la Cluj,
sau, mai rar, la Iași. Cadrele didactice predau deseori la mai multe şcoli din cadrul complexului.
Unele au fost trimise ca ,,întăriri” la alte școli ale ordinului, cum ar fi cele de la Sighet și Odorheiu Secuiesc. Dintre surorile carității cu o activitate îndelungată în cadrul școlilor ordinului de
la Satu Mare, amintim pe: Agárdy M. Alda, Both M. Clara/Klara, Castelli/Kastelli M. Cornelia/
Kornélia, Déry M. Everilda, Dőry M. Leontia, Kassay M. Evangelista, Kubovits M. Engelberta,
Jarusiewitz/Jarosiewitz M. Alice, Nagy M. Bertilla, Németh M. Stilla, Óberth/Ormódi M. Annuntiata, Obert/Ormódi M. Alacoque, Popovics/Perémi M. Ancilla, Pósch/Pásch M. Alkantara/Alcantara, Ruber M. Colombieris, Szakál M. Demetria, Szentiványi M. Sarolta, Tamás M.
Felicissima, Tempfli M. Vincentina.
Pentru unele materii existau şi cadre didactice din afara ordinului, unele chiar laice,
uneori chiar şi bărbaţi. Dacă la Școala Primară și la Școala Civilă, în timp, episcopia a acceptat
și călugărițe pe post de director, în cazul Liceului Romano-Catolic de Fete și a școlilor normale
au fost numiți directori mai ales bărbați, de regulă canonici episcopali, personalități de mare
anvergură culturală. Mulți dintre aceștia au predat și la Gimnaziul Romano-Catolic de Băieți
sau la Școala Normală Romano-Catolică de Băieți. Dintre profesorii și directorii institutelor
vincentine cu activitate mai îndelungată amintim pe: Bagossy Bertalan, Benkö József, Bodnár
Gáspar, Hámon József, Hehelein Károly, Kováts Iuliu/Gyula, Ilosvay Lajos, dr. Láng Antal, Laza
Ioan, Lőrincz Ludovic (Lajos), Perényi János, Schöber Emil, dr. Steinberger Ferenc, dr. Tóth
Mike.
Tradiția s-a păstrat și în perioada interbelică, când la liceu au fost aduși profesori de la
același gimnaziu de băieți, numit acum Liceul de Băieți ,,Mihail Eminescu”. În această situație
au fost Mihail Macavei, Eftimiu Pandrea, Iuliu Pop, Paul Sabin, Aurel Șorobetea etc. Mai ales
pentru Liceul Romano-Catolic de Fete, în perioada interbelică s-a apelat și la profesoare laice,
precum Cinca Otilia, Lőrincz Elisabeta, Scurtu Ileana, Triff (c.Colda) Livia etc.
Superioarele Ordinului Sf. Vincențiu de Paul la Satu Mare au fost102:
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete:1927-1928, p. 35.
Vezi în acest sens și Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1932-1933, p. 34.
100
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete:1936-1937, p. 26.
101
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete:1937-1938, p. 25.
102
Cf. Bura László, Ilk, Antal József, A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek 1842-1892,
98
99
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Strasser M. Xaveria: 1842-1868
Engl. M. Emiliana: 1868-1875
Eötvos M. Szalézia: 1875
Lukász M. Régisz: 1875-1881
Schwartz M. Crescentia: 1881-1897. A fost decorată de către papa Leon al XIII-lea cu
crucea jubiliară „pro Ecclesiae et Pontifice”103.
Woelfe M. Afra: 1897-1922
Doleschall M. Edita: 1922-1936
Márosan/Mureşan M. Leonarda: 1936-1959.
4. Concluzii
Din cele opt institute educative aflate în administrarea surorilor vincentine la Satu
Mare, la data de 1 Decembrie 1918, în perioada interbelică au supraviețuit cinci: grădinița,
Școala Primară Romano-Catolică de Fete, Școala de Croitorie, Școala Normală Romano-Catolică de Învățătoare și Liceul Romano-Catolic de Fete. Două au fost desființate: Școala Normală Romano-Catolică de Educatoare din lipsă de eleve, iar Școala Normală Superioară Romano-Catolică de Fete, deorece nu se încadra în peisajul învățământului românesc. Școala
Civilă Romano-Catolică de Fete a fost integrată Liceului Romano-Catolic de Fete, devenind
gimnaziul de limbă maghiară al acestuia.
După o perioadă de recul în deceniul al treilea determinată în special de retragerea
dreptului de publicitate al școlilor secundare în 1923, acestea își vor reveni adaptându-se la
legislația și la cerințele sistemului de învățământ românesc. Finanțarea școlilor a fost realizată
în continuare din cele patru surse tradiționale: veniturile episcopiei, veniturile ordinului ,,Sf.
Vincențiu de Paul”, taxele plătite de elevele cu o stare materială bună (elevele sărace erau scutite
și chiar primeau burse și diverse alte ajutoare) și donații. Deși liceul funcționa cu secție română
atât la gimnaziu cât și la ciclul superior, salariile personalului didactic nu au fost achitate de
statul român decât întâmplător. Cele mai semnificative ajutoare de stat au provenit de la ,,Casa
Școalelor”, care în mai multe rânduri a făcut donații de carte pentru bibliotecile școlilor.
Dacă grădinița, Școala de Croitorie, Școala Primară și cea Normală au fost dominate de eleve de confesiune romano-catolică și reformată, majoritar de etnie maghiară, Liceul
Romano-Catolic de Fete a atras eleve de toate etniile și confesiunile. A fost singura școală a
surorilor vincentine care a avut secții cu predare în limba română. Până la finalul perioadei
interbelice, Liceul Romano-Catolic de Fete din Satu Mare și-a câștigat reputația de școală extrem de serioasă, reușind să atragă și eleve ce proveneau din rândul elitei românești din oraș
și județ. Aici a studiat în cei patru ani de gimnaziu Lucia Seleș104, fiica directorului Liceului de
Băieți ,,Mihail Eminescu”, Eugen Seleș105. Aceasta a susținut și examenul de admitere pentru
cursul superior în școală, în iunie 1936, clasificându-se prima cu nota 9,10106, dar s-a retras, pe
parcursul acelui an școlar înscriindu-se la Liceul de Fete ,,Doamna Stanca”. O situație oarecum
inversă se înregistrează în cazul Luciei Focșa, fiica directorului Școlii de Arte și Meserii, Ștefan
Focșa107. Aceasta a urmat clasele I – V la Liceul de Fete de Stat (,,Stanca”), de unde se transferă
,,Gloria”, Nyomda, Kolozsvár, 1992, p. 9.
103
Schematismus Cleri Almae Diocesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi 1889, p. 151; Schematismus
Cleri Almae Diocesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi 1893, p. 181.
104
AN BJ SM, fond: Liceul de Fete Maghiar, inv. nr. 375, Registrul matricol nr. 27, f. 200.
105
Despre viața și personalitatea acestuia de văzut: Ovidiu T. Pop, Profesor dr. Eugen Seleş, seria Caietele
eminescienilor sătmăreni, vol. 7, Editura Citadela, Satu Mare, 2015.
106
Anuarul Liceului Romano-Catolic de Fete: 1935-1936, p. 25.
107
Pentru o biografie a acestuia trimitem la lucrările noastre: Radu David, Grupul Școlar de Industrializare a Lemnului din Satu Mare 1907-2007, Editura Someșul, Satu Mare, 2007, p. 55 și Idem, Rolul lui
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în septembrie 1932108. Va urma la Liceul Romano-Catolic ultimii doi ani de cursuri. Colda
Rodica109, fiica familiei de profesori Colda (Gheorghe și Livia) a urmat clasele gimnaziale aici.
Regăsim de asemenea fiice de avocați, notari, judecători, ofițeri, medici, industriași, din familii
precum Barbul, Codarcea, Coconeți, Princz, Silvași, Zaharia etc.
De altfel, efectivul de eleve l-a depășit pe tot parcursul perioadei interbelice pe cel al
Liceului de Fete de Stat ,,Doamna Stanca”, ,,competitorul” direct, situat în imediata proximitate
geografică. În deceniul al patrulea al secolului trecut, Liceul Romano-Catolic era o școală multietnică și pluriconfesională, elevele romano-catolice având doar majoritatea relativă.
Radu David
Colegiul Național ,,Ioan Slavici” Satu Mare
Satu Mare, RO
raduholod@yahoo.com

1. Biserica ordinului Sf. Vincențiu de la Satu Mare și o parte a ansamblului monastic
ce a adăpostit și primele școli ale ordinului. (construcții ridicate între 1836-184). Sursa imaginii:
Arhiva Ordinului Sf. Vincențiu de Paul de la Satu Mare - Album centenar: 1842-1942.
Ștefan Focșa în organizarea școlii de Arte și Meserii din Satu Mare după Marea Unire, în ,,Eroii Neamului”,
S. N., Satu Mare, nr. 4 (25), 2015, pp. 32-38.
108
AN BJ SM, fond: Liceul de Fete Maghiar, inv. nr. 375, Registrul matricol nr. 24, f. 209 și Registrul matricol nr. 25, f. 216.
109
Loc. cit., Registrul matricol nr. 30, f. 144.
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2. Corpul de clădire ridicat în 1892. Sursa imaginii: Arhiva Ordinului Sf. Vincențiu de Paul
de la Satu Mare - Album centenar: 1842-1942.

3. Corpul de clădire ridicat în 1912. Sursa imaginii: Arhiva Ordinului Sf. Vincențiu de Paul
de la Satu Mare - Album centenar: 1842-1942.
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4. Ansamblul clădirilor ce au adăpostit complexul școlar al ordinului Sf. Vincențiu
de la Satu mare. Sursa imaginii: Arhiva Ordinului Sf. Vincențiu de Paul
de la Satu Mare - Album centenar: 1842-1942.
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