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Dragi cititori, 

 Pe 10 septembrie 2020 se împlinesc 80 de ani de la martiriul 
Protopopului Aurel Munteanu. Reculegându-te lângă mormântul lui, 
care se află în faţa „Catedralei Moţilor” din Huedin zidită de el, îţi 
trec prin minte multe gânduri sfinte. Întâi de toate îţi aduci aminte 
de cuvântul Mântuitorului: „Oricine va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este 
în ceruri” (Matei 10, 32-33).  

 Protopopului Aurel Munteanu i s-a dat sfatul să se retragă 
din Huedin atunci când s-a retras armata română și autoritățile, și 
el n-a voit. A rămas cu preoții lui și cu enoriașii lui. Până în capăt și-
a făcut misiunea de părinte și de păstor. 

 

ÎPS Andrei 

Arhiepiscop și Mitropolit 
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 În  10 septembrie 2020, 
se împlinesc 80 de ani 

de la moartea martirică a primului 
protopop de Huedin, părintele 
Aurel Munteanu. 
 Părintele protopop Aurel 
Munteanu s-a născut în 2 mai 
1882, în satul Merghindeal, de pe 
Valea Albacului, județul Sibiu. 
Profesorul Nicolae Şteiu, în 
cartea sa intitulată Protopopul 

Aurel Munteanu, erou şi martir al 
neamului, realizează un portret 
memorabil al celui care a fost 
Aurel Munteanu, afirmând că: a 
fost prin cutezanţă un erou, un 
păstor şi un pedagog al neamului 
în această parte de ţară. 
Statornic în ideea de a înălţa 
neamul său, de a-l şti respectat 
între toate neamurile lumii, a 
cuvântat, a scris, a zidit şi a murit 
pe altarul acestui ideal. El ne-a 

lăsat Catedrala moţilor din 
Huedin, nenumărate şcoli, 
biserici, cămine, societăţi 
culturale şi bănci populare. Aurel 
Munteanu a fost eroul şi martirul 
care a pavat drumul de legătură 
dintre patrie şi eternitate. 
 Protopopul Aurel Munteanu 
a primit moartea martirică în 10 
septembrie 1940, trecând prin 
chinuri groaznice. Un om de 
calibrul său, a înțeles și a trăit din 



toată ființa sa urmarea lui Hristos, sintetizată 
tulburător de Apostolul Neamurilor, la Romani 8, 
18: ... pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice 
de mărirea ce ni se va descoperi.  
 Într-un raport al Ministerului Afacerilor 
Străine din acea vreme se menționează că: 
 „A fost bătut în plină stradă cu pumni și cu 
ciomege, a fost trântit la pământ, i-au smuls părul 
și barba cu carne cu tot, iar unul dintre asasini i-a 
înfipt un par în gură până i-a ieșit prin ceafă. ” 
 Pentru mulți contemporani, este de 
neimaginat acest tablou de veac douăzeci. Pare 
desprins dintr-o operă horror științifico-

fantastică, greu chiar și de 
crezut, darămite de 
imaginat!  
 Cei mai puțini dintre 
contemporani, care își 
imaginează scena, se 
cutremură și se roagă pentru 
acest martir al neamului, 
pentru că știu un lucru 
fundamental, cum ne 
asigură Nicolae Steinhardt în 
Jurnalul fericirii (Ed. Dacia, 
1995, p. 223-224): „Orice 
teofanizat participă la cele 
do uă  suf erințe a le 
Mântuitorului: batjocura și 
răstignirea.“ 
 Anul 1940, an bisect, a 
înregistrat pagini negre în 
istoria acestui neam greu 
încercat; am asistat la 

răstignirea supremă a neamului 
românesc!  
 La 29 martie, Comisarul 
p o p o r u l u i  d e  l a 
Externe, Molotov, a ținut în 
Sovietul Suprem al URSS, un 
discurs asupra raporturilor 
cu România. Molotov a explicat 
că există o chestiune litigioasă, 
aceea a Basarabiei, a cărei 
anexare de către România nu a 
fost niciodată recunoscută de 
URSS. 
Pe 28 iunie 1940, România a 
primit un ultimatum din 
partea Uniunii Sovietice, prin 
care se cerea evacuarea 

administrației civile și a armatei române de pe 
teritoriul dintre Prut și Nistru, cunoscut 
ca Basarabia, și din partea nordică a 
regiunii Bucovina.  
 Pe 26 iulie, la Salzburg, Austria are loc o 
întrevedere între Ion Gigurtu (prim-ministru al 
României) și Mihail Manoilescu (ministru de 
externe), pe de o parte, și Adolf Hitler și Joachim 
von Ribbentrop, de cealaltă parte. Guvernului 
român i s-a cerut să răspundă pozitiv 
revendicărilor teritoriale ale Ungariei horthyste 
prin propuneri și negocieri directe. 
 Pe 16 august, începeau tratativele româno-
maghiare de la Turnu Severin. Eșecul acestora, a 
dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940. 
 La 30 august 1940, România a fost silită să 
cedeze aproape jumătate (43.492 km²) din 
teritoriul Transilvaniei în favoarea Ungariei 
horthyste. 
 La 5 septembrie,  Regele Carol al II-
lea suspendă Constituția din februarie 1938 și 
cedează generalului Ion Antonescu principalele 
prerogative regale.  
 La 6 septembrie, sub presiunea lui Ion 
Antonescu, Regele Carol al II-lea abdică în 
favoarea fiului său, Mihai. 
 La 7 septembrie, prin Tratatul de frontieră 
d i n t r e  R o m â n i a  ș i  B u l g a r i a ,  s u b 
presiunea Germaniei, jumătatea de sud 
a  D o b r o g e i  ( C a d r i l a t e r u l ,  a d i c ă      
județele Durostor și Caliacra) sunt cedate 
Bulgariei. 
 La 9 septembrie, au loc asasinatele hortyste 
din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși 
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sau răniți, de către armata maghiară, împreună cu 
localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 
de români. Drama populației românești din 
Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte 
zile, în perioada 1 septembrie 1940 - 1 septembrie 
1942, fiind asasinați 991 de români (în 
comuna Ip, Sălaj, au fost asasinați, numai în 
noaptea de 13-14 septembrie 157 de români). 
 Pe 10 septembrie, în abia începutul Anului 
Bisericesc, este omorât Protopopul Martir Aurel 
Munteanu. 
 În 27 noiembrie este asasinat cu brutalitate 
de un comando legionar la Strejnic, în județul 
Prahova, savantul Nicolae Iorga. Moartea lui Iorga 
a generat consternare și a cutremurat 
comunitatea academică. După aflarea veștii 
asasinării lui Iorga, 47 de universități și academii 
din întreaga lume au arborat drapelul în 
bernă. Discursul funerar a fost ținut de istoricul 
francez exilat Henri Focillon, din New York, 
numindu-l pe Iorga „una dintre personalitățile 
legendare plantate, pentru eternitate, în 
pământul unei țări și în istoria inteligenței 
umane”. 
 La 4 decembrie, este semnat, la Berlin, 
„Protocolul asupra colaborării româno-germane 
la realizarea unui plan de 10 ani pentru refacerea 
economiei românesti”, unul din principalele 
instrumente pentru punerea economiei române 
sub control german, România devenind un 
important furnizor de materii prime și cel mai 
mare furnizor de produse agricole al celui de-Al 
Treilea Reich. 
 Iată, în linii mari și doar schițate, 
evenimentele teribilului an 1940! 
 Doar rememorând aceste evenimente și ne 

cuprinde un oftat adânc precum cel de la Matei 
24, 22: Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai 
scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor 
scurta acele zile. 
 Anul 1940 este unul din anii celui de-al doilea 
război Mondial. Al Doilea Război Mondial a fost 
un război global care a durat din 1939 până în 
1945, deși unele conflicte asociate lui au început și 
mai devreme. El a implicat marea majoritate a 
țărilor lumii—inclusiv toate marile puteri—care au 
format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. 
A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat 
direct mai mult de 100 de milioane de oameni din 
peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și
-au dedicat întreaga capabilitate economică, 
industrială și științifică efortului de război, într-o 
stare de „război total”, ștergând distincția între 
resursele civile și cele militare. Marcat de moartea 
masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care au 
fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni) și 
de bombardamentele strategice ale centrelor 
industriale și demografice (în care au murit 
aproximativ un milion de oameni, și în cadrul 
cărora s-au distins bombardamentele atomice de 
la Hiroshima și Nagasaki), el a condus la 50-85 de 
milioane de decese, mai mult decât orice alt 
conflict din istoria omenirii.  
 Cel de al Treilea Război Mondial a început cu 
Revoluțiile de la 1989, când a avut loc prăbușirea 
regimurilor comuniste atât din Europa Central-
Răsăriteană, cât și din alte părți ale lumii. Perioada 
poartă denumirea de Toamna națiunilor, inspirată 
d e  te r m en u l  P r i m ă va r a  n a ț i un i l o r 
atribuit Revoluțiilor din 1848. 
 Acest al Treilea Război Mondial e în curs de 
desfășurare și în prezent. El nu mai are 



configurația prmelor două războaie mondiale, care 
au avut o turnură clasică, parțial previzibilă: este un 
război atipic, forțele beligerante sunt ascunse și 
camuflate în simandicoase organizații pretins 
democratice, iar loviturile sunt greu de anticipat. 
Omenirea a devenit o țintă în mișcare. 
 Pentru a înțelege cât de cât acest război din 
prezent, e necesar să ne lămurim în prealabil de 
adevărurile ascunse despre al Doilea Război 
Mondial. Așa cum nu poți asimila cunoștințe 
serioase de algebră omologică sau analiză complexă 
uni și multi dimensională, fără a parcurge întâi 
aritmetica, tot astfel e necesară înțelegerea 
evenimentelor trăite de omenire acum 80 de ani. 
Din fericire, avem semeni care și-au dedicat viața 
slujirii Adevărului ascuns atâtea decenii. Aceștia au 
scos o carte tulburătoare, care dezvăluie la mai 
puțin de un secol distanță, întregul Adevăr despre al 
Doilea Război Mondial și construcțiile malefice care 
i-au urmat. Cartea se numește nici mai mult, nici 
mai puțin decât: Rădăcinile naziste ale Bruxelles UE 
și-i are ca autori pe Paul Anthony Taylor, 
Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath și August 
Kowalczyk. 
 Abia după ce vom înțelege mersul lumii din 
utimii optzeci de ani și perfecționarea continuă a 
răului din lume, vom putea evalua la justa valoare 
sacrificiul și martiriul acestui simbol al 
românismului, acestui neînfricat slujitor al 

Adevărului, care este vrednicul de pomenire, 
Protopopul Aurel Munteanu. 
 Salutăm cu acest prilej inițiativa Mitropoliei 
Clujului legată de victimele Dictatului de la Viena, 
care au fost pomenite duminică, 30 august, în toate 
bisericile din Arhiepiscopia Clujului, printr-o ectenie 
specială rostită la Sfânta Liturghie și prin oficierea 
slujbei Parastasului. Mitropolitul Clujului a transmis 
un mesaj pastoral în care amintește suferința 
românilor în perioada când ierarhii ortodocși erau 
expulzați, iar bisericile românilor dărâmate: „În 
urmă cu 80 de ani asupra părții de Nord a 
Transilvaniei se abătea o furtună care avea să înece 
idealurile luminoase ale Marii Uniri și să arunce în 
haos lumea românească ce își construia viitorul cu 
speranță și mai ales cu respect față de toate etniile 
alături de care trăia”. 
 Pentru românii de azi, cu dragoste de credința 
străbună, de neam și de țară, Protopopul nostru de 
Huedin, Aurel Munteanu ne este un izvor nesecat de 
pildă vie de viață și jertfă în numele unui ideal. Să ne 
amintim că în urmă cu doar șase ani, am evocat și 
evidențiat la trei sute de ani de la Martiriul Sfinţilor 
Brâncoveni, modelul lor de iubire jertfelnică şi 
statornică faţă de Biserică şi de poporul român. 
Cu asemenea modele, să luăm tot mai în serios 
îndemnul Domnului (Matei 5, 48): Drept aceea, fiți 
voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârșit este! 
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 Un proiect de lege pentru 
declararea Preotului Aurel Mun-
teanu drept erou și martir al națiu-
nii române se află înregistrat la 
Senat pentru dezbatere.  
 Inițiativa reprezintă un oma-
giu „pentru prodigioasa sa activi-
tate culturală, națională, socială și 
ecleziastică în zona Huedinului și 
a Munților Vlădeasa din județul 
Cluj, precum și pentru martiriul 
suferit în data de 10 septembrie 
1940, când a fost linșat și ucis în 
bătaie în Piața Mare din orașul 
Huedin, căzând victimă regimului 
maghiar horthist instalat în nordul 
Transilvaniei după Dictatul de la 

Viena”.  
 „Doar când ne gândim la 
acest sfârșit tragic al unui soț, tată 
și păstor ne înfiorăm, ne cutremu-
răm și sperăm că așa ceva nu se va 
repeta niciodată! Și totuși, trăim 
vremuri în care auzim adesea prin 
mass-media despre asemenea cru-
zimi, crime odioase și martirizări 
în țări din Africa și Asia, pe care le 
catalogăm drept ‹lumea a treia›. 
Totodată, ne întrebăm, și e firesc 
să o facem, cum s-a putut întâmpla 
așa ceva?”, se precizează în expu-
nerea de motive.  
 „În cazul morții protopopu-
lui Munteanu, lucrurile sunt cât se 

poate de simple: spiritul revan-
șard, hrănit de o ură motivată et-
nic și confesional, a curmat cu bes-
tialitate viața protopopului ro-
mân”.  
 Inițiatorul proiectului de 
lege este senatorul Vasile-Cristian 
Lungu.  
 În 10 septembrie 2020 s-au 
împlinit 80 de ani de la martiriul 
protoiereului Aurel Munteanul. 
Cu prilejul comemorării, la Editu-
ra Renașterea a fost publicată lu-
crarea „Protopopul Aurel Muntea-
nu (1882-1940), martir al poporu-
lui român și mucenic al Bisericii 
Ortodoxe”. 

În dezbatere: Proiect de lege pentru declararea Preotului Aurel Munteanu 

drept erou și martir al națiunii române 

https://basilica.ro/in-dezbatere-proiect-de-lege-pentru-declararea-preotului-aurel-munteanu-drept-erou-si-martir-al-natiunii-romane/ 

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=23318&pos=0&NR=b652&AN=2020
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Darius Echim 

Protopopul Aurel Munteanu, comemorat la Huedin, la 
80 de ani de la moartea sa martirică.  

Joi , 10 septembrie 2020, Înaltpreasfințitul Pă-
rinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacu-
lui și Clujului și Mitropolitul Clujului, Mara-

mureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Moților din Hue-
din, cu prilejul omagierii protopopului erou și martir Aurel 
Munteanu, de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împli-
nit 80 de ani, fiind ucis pe 10 septembrie 1940. 
 De la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a 
oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de clerici. 
 După citirea pericopei evanghelice, Părintele Arhie-
piscop și Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătu-
ră, în cadrul căruia a evocat personalitatea și spiritul jer-
tfelnic al protopopului martir Aurel Munteanu. 
 Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic 
„Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, 
condus de arhidiaconul Adrian Dobreanu. La chinonic, in-
terpreta de muzică populară Arlesiana Agrijan a intonat 
balada protopopului Aurel Munteanu, scrisă de profesorul 
Nicolae Șteiu. 
 La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte 
Andrei a oficiat slujba parastasului pentru protopopul Au-

rel Munteanu și pentru toți cei care au pătimit si au fost 
uciși în urma Dictatului de la Viena, de la a cărui punere în 
aplicare s-au împlinit 80 de ani, la data de 30 august 2020. 
Apoi, în curtea bisericii, unde se află mormântului protopo-
pului martir, a fost oficiat un trisaghion. Două tulnicărese 
au înfrumusețat atmosfera, cântând la tulnice. 
 De asemenea, patru jandarmi, îmbrăcați în ținută de 
ceremonie, în semn de respect, au făcut de gardă la mor-
mântul protopopului martir. 
 Au rostit alocuțiuni și au subliniat importanța zilei 
protopopul de Huedin, preotul Dan-Ionuț Lupuțan, și istori-
cul clujean dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător știin-
țific la Institutul de istorie „George Barițiu” al Academiei 
Române – Filiala Cluj, care a anunțat și apariția unei cărți 
pe această temă. 
 Tot în cadrul acestui eveniment, Catedrala Moților a 
fost iluminată în roșu, în perioada 9-10 septembrie, „ca 
omagiu celui ce s-a jertfit pe altarul patriei și al credinței, 
dar și în semn de conștientizare a violențelor la care au 
fost supuși românii în timpul ocupației horthyste”, a decla-
rat protopopul Dan Lupuțan. 



ADORA  

V olumul asupra căruia o să reflectăm 
este o nouă cercetare a tânărului isto-
ric Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan prin 

care îmbogătește și consolidează istoriografia ecleziastică 
din spațiul geografic transilvan mult încercat de-a lungul 
istoriei. Lucrarea a apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfin-
țitului Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacu-
lui și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, la editura clujeană Renașterea. Conținutul volu-
mului este precedat de o prefață întocmită de înaltul pre-
lat Andrei Andreicuț în care reliefează și îmbină într-un 
mod ,,calofil coșbuchian” cuvântări din Sfânta Scriptură și 
pasaje din viața protopopului Aurel Munteanu. Însemnări-
le de început ale ierarhului Andrei sunt urmate de cuvân-
tul înainte în care autorul prezintă sumar viața protoie-
rească a protopopului, iar spre final face două precizări 
importante pe care le adresează eminamente cititorilor 
privind profilul iconic al protopopului și faptul că această 
carte nu este făurită pentru a aduce învinuiri unei etnii ori 
țări. În sfârșit, autorul mulțumește divinității și unei serii 
de personalități care au contribuit decisiv la împlinirea 
acestei lucrări: protopopului ortodox de Huedin Dan-Ionuț 
Lupuțan, celor două nepoate ale martirului Aurel Muntea-
nu (Cristina-Mihaela Muntean și Cireșica Jalobeanu) și 
Înaltpreasfințitului Andrei. 

Așa cum era de așteptat, profilul ce distins cercetă-
tor al Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan nu putea să omită 
prezentarea succesivă a celor mai semețe scrieri care l-au 
avut ca subiect central pe Aurel Munteanu. Fără a realiza o 
evaluare profundă a literaturii, autorul identifică și menți-
onează succint trei monografii care au rezonat în jurul per-
sonalității sacerdotului huedinean. Aflăm cu mare entuzi-
asm că prima monografie a fost realizată de membrii fami-
liei preotului Aurel, avându-i la peniță pe Victor Muntean 
acesta fiind fratele mai mare al protopopului, pe ginerele 
său Gheorghe Vechiu și pe Ovidiu-Ioan Muntean, fiul mar-
tirului. Secunda monografie a fost înfăptuită de clericul 
cărturar Valeriu Grigore Sima, având la bază prima mono-
grafie, însă mult îmbogățită cu o pleiadă nouă de informa-
ții provenite dintr-o continuitate de manuscrise dactilogra-
fiate. Cea din urmă monografie a fost hărăzită de ilustrul 
istoric huedinean, Șteiu Nicolae, aceasta având ,,să fie și 
cea dintâi” prin prisma faptului că a apărut în două ediții, 
la Cluj-Napoca și Alba Iulia, primele două rămânând la sta-
diul de manuscris și nefiind cunoscute tabloului istoriogra-
fic. 

În continuare, autorul aduce în câmpul vizual al 
cititorilor informații interesante privind copilăria, studiile 
și familia protopopului Munteanu. Deși s-a născut în sudul 

pământului 
transilvan 
într-o vatră 
habitațională 
mixtă, româ-
no-săsească, 
destinul l-a 
purtat spre 
spațiul geo-
grafic al im-
punătorilor 
Munți Apu-
seni. Studiile 
liceale le-a 
făcut la Sibiu, unde avea să fie coleg cu viitorul mare om 
politic și premier, Octavian Goga de care-l va lega o veșni-
că prietenie. În luna mai a anului 1907, cel ce avea să fie 
primul protopop ortodox al Huedinului s-a căsătorit cu 
Lucreția Pop, în urma iubirii necondiționate jurată în fața 
bunului Dumnezeu rodind patru copii, trei fete și un băiat. 
Următoarea secțiune cuprinde Activitatea pastorală în Va-
lea Drăganului, hirotonirea sa având loc în catedrala mi-
tropolitană din Sibiu, slujba fiind oficiată de mitropolitul 
Ioan Mețianu. În 3/16 iunie 1907 a fost înscăunat preot în 
parohia Sebeșul-Mare (azi Valea Drăganului) de către pro-
topopul Clujului, Tuliu Roșescu. Așa cum spuneam anteri-
or, pașii clericului Aurel Munteanu au fost îndreptați de 
Dumnezeu înspre ,,Templul Sfânt” al Munților Apuseni 
pentru a propovădui credința, limba și cultura poporului 
român în aceste părți montan-carpatice ale Transilvaniei. 
Menirea sa ecleziastică a fost recunoscută încă din primele 
sale clipe la Valea Drăganului, poziționându-se ca un om de 
rând în slujba comunității pe care o păstorea. Încă din aces-
te timpuri de început preoțesc, Aurel Munteanu și-a pus în 
slujba credincioșilor din întreaga zonă a Huedinului, toată 
priceperea pentru propășirea bunăstării poporului român. 
În persoana preotului Munteanu din Valea Drăganului 
exista o panoplie inegalabilă de aptitudini, care s-au con-
cretizat prin scrieri publicate în prestigioase jurnale pre-
cum: Telegraful român, Sfătuitorul. Darul său de orator l-a 
adus în poziția de-a ține prelegeri în diferite localități din 
zona Huedinului conform unei decizii din decembrie 1910 
a Comitetului Central al Astrei. 

Cea mai impunătoare și reprezentativă secțiune a 
acestei monografii este intitulată Protopop al Huedinului. 
Ca protopop de Huedin, Aurel Munteanu a trăit cea mai 
înfloritoare perioadă a vieții sale, fiind numit în funcție în 
anul 1923 și tot în această perioadă a primit două mărețe 
distincții: ,,brâu roșu” și medalia ,,Răsplata muncii pentru 
biserică, clasa a II-a”, iar opt ani mai târziu, clasa I. Modes-

Mircea-Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel 
Munteanu (1882-1940), martir al poporului român 

și mucenic al Bisericii Ortodoxe,  
Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020. 
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tia și bunul simț al ilustrului întâistătător al Huedinului 
sunt remarcate prin cuvintele adresate în urma primirii 
acestor distincții, pe care acesta nu le consideră o răsplată a 
muncii sale pe tărâmul bisericesc, ci mai degrabă un stimu-
lent prin care să-și intensifice acțiunile pentru bunăstarea și 
propovăduirea bisericii strămoșești. Numele personalității 
protopopului Munteanu apare în cel puțin cinci tablouri 
majore: spiritual și bisericesc, cultural-național, politic, so-
cial și economic. În primul și al doilea tablou s-a remarcat 
cu prisosință fiind un vrednic păstor al ortodoxiei în părțile 
huedinene, asumându-și rolul de ,,tată biologic” pentru mo-
numentalul edificiu pe care îl numim azi Catedrala Moților. 
Autorul se apleacă asupra mo-
mentului sfințirii acestui edificiu 
la care au participat numeroase 
elite române precum: generalul 
Ion Antonescu, Eugen Dunca – 
prefect al Clujului, Octavian Go-
ga, profesorii universitari – Ioan 
Lupaș, Onisifor Ghibu, Florian 
Ștefănescu-Goangă și alții. Târ-
nosirea bisericii a fost săvârșită 
de Nicolae Ivan, episcop al Clu-
jului și de Ioan Stroia, episcopul 
Armatei, susținuți de un sobor 
format din peste 25 de preoți 
printre care și preotul cărturar 
dr. Sebastian Stanca. Cu bucurie 
constatăm că aceste mari perso-
nalități ale vremurilor nu s-au 
aflat întămplător la Huedin, ci 
au onorat cu prezențele lor în 
semn de mare recunoștință și 
apreciere față de munca și dârze-
nia protopopului Aurel Muntea-
nu. Această mare recunoștință a 
fost arătată de înșuși episcopul 
Nicolae Ivan care la sfârșitul 
slujbei de sfințire a bisericii i-a înmânat lui Aurel Muntea-
nu, propria sa cruce de arhimandrit. Ca emisar al Domnului 
în zona Huedinului, protopopul a susținut numeroase prele-
geri în localitățile pe care le păstorea: Beliș, Buteni, Călata, 
Ciucea, Dumbrava, Fildu de Mijloc, Mănăstireni, Mănăștu-
ru Unguresc, Negreni, Păniceni, Poiana Horea, Poieni, Va-
lea Drăganului. O altă mare realizare a protopopului a fost 
înființarea Despărțămânului Huedin al Astrei în aprilie 
1920 în frunte cu alți intelectuali locali, însă nu trebuie să 
omitem nici vastele acțiuni pe care le-a întreprins privind 
cauza moților în problema legii agrare și aplicarea defec-
tuoasă în spațiul Munților Apuseni. În cele din urmă putem 
afirma fără echivoc că Aurel Munteanu a fost un preot stră-
lucit care și-a ,,așternut pătura” de aptitudini, cunoștințe și 
cuvinte peste ,,patul” credincioșilor români din protopopi-
at. 

După secțiunea de protopresbiterat la Huedin, cer-
cetătorul Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan întocmește o secți-

une aparte pe care o intitulează Martiriul din 10 septembrie 
1940. Era data în care primul protopop ortodox al Huedi-
nului primea moarte martirică din partea hoardelor hor-
thyste intrate în Transilvania Septentrională imediat după 
Dictatul de la Viena. Distinsul cercetător aduce argumente 
și probe solide privind acțiunea clar premeditată a hor-
thyștilor de al ucide pe Aurel Munteanu, nu pentru că era 
român, ci pentru că era slujitor al bisericii. Din nefericire și 
ce este mai revoltător, printre rânduri remarcăm că asasinii 
preotului ortodox erau cetățeni maghiari din localitate, oa-
meni cu care preotul a coabitat ani la rând și cărora le-a 
vorbit pe limba lor. Toate aceste acțiuni de bun simț și de 

bună credință pe care le-a săvâr-
șit protopopul în relația sa cu 
acești maghiari s-au întors infi-
nit în rău asupra sa. ,,Coleg de 
soartă” cu Aurel Munteanu a 
fost polițistul local Gheorghe 
Nicula, ambii fiind uciși cu mare 
cruzime și transportați cu o tră-
sură până la o viroagă din dreap-
ta Crișului Repede. Cruzimea de 
care au dat dovadă horthyști a 
fost semnalată de academicianul 
Ioan Lupaș în Aula Academiei 
Române, intelectualul afirmând 
că brutalitatea maghiarilor a 
depășit-o pe cea din vremurile 
lui Ginghis Han. Răutatea hor-
thyștilor a continuat și după 
uciderea celor doi pentru că 
abia la două luni după crimă, 
maghiarii au permis deshumarea 
cadavrelor și oficierea ceremo-
niei religioase, dar interzicându-
i episcopului Nicolae Colan să 
participe, fiind obligat să trimi-
tă o delegație care să-l reprezin-

te. Reaua intenție a maghiarilor a continuat să se concreti-
zeze prin disiparea mulțimii de credincioși adunați în cimi-
tir pentru a participa la ceremonia religioasă de înhumare a 
protopopului. Până în momentul ultimei Sfinte Liturghii 
săvârșite a continuat să-și încurajeze credincioșii cerându-le 
să rămână pe loc, iar devotamentul și curajul pentru cauza 
poporului român și a credinței ortodoxe sunt exprimate 
prin câteva cuvinte care indubitabil mi-au atras profund 
atenția ,,nici forțele iadului nu pot birui dreptatea noas-
tră”. 

În continuare Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan aduce 
în fața cititorilor o secțiune pe care o denumește Chipul 
părintelui Aurel Munteanu în posteritate. Este o secțiune în 
care autorul aduce în discuție și menționează câteva mo-
mente reper privind recunoașterea și aprecierea atât în spa-
țiul transilvan cât și în spațiul Vechiului Regat a ceea ce a 
fost personalitatea protopopului Aurel Munteanu. Printre 
primele acțiuni de rememorare a lui Aurel Munteanu a avut 
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loc în plasa Călata unde românii au dorit să ridice un bust 
în memoria sa care să fie amplasat în centrul satului, iar 
mai apoi să fie dus la Huedin, însă din cauza tulburilor vre-
muri această acțiune nu s-a mai concretizat. O slujbă de 
pomenire a protopopului a avut loc la Brașov, fiind oficiată 
de preotul Vasile Coman și protopopul Ștefan Rusu al Târ-
gu Mureșului, cel din urmă refugiat în împrejurimile Brașo-
vului în urma dictatului. O altă slujbă de pomenire a avut 
loc la Pitești în prezența vaduvei protopopului, a fiicei lui, 
Hortenzia Forna, și a numeroși români refugiați. După sluj-
bă, cuvântul a fost luat de către ilustrul medic Vasile Pașca 
care a evocat personalitatea parohului huedinen, realizând 
ulterior o amplă prezentare biografică a acestuia, publicată 
în ziarul ,,Ardealul”. Așa cum era de așteptat, locul de veci 
al martirului Munteanu nu putea să fie în cimitirul orașului, 
iar în anul 1965 protopopul Petru Pop a avut inițiativa de a 
aduce și reînhuma rămășițele pământești ale lui Aurel Mun-
teanu și Gheorghe Nicula în curtea edificiului clădit cu mul-
tă trudă de mânile sale, Catedrala Moților. În anul 1989 
mormântul a fost reamenajat prin stăruința protopopului 
Petru Nicolae, iar mai apoi strada pe care a locuit a fost 
denumită prin ordin de administrația locală ca strada 
„Protopop Aurel Munteanu”. Pe nou denumita stradă avea 
să se ridice sediul protopopiatului ortodox Huedin prin gri-
ja protopopului Dorel Pușcaș, iar în fața clădirii a fost am-
plasată o măiastră statuie reprezentând personalitatea lui 
Aurel Munteanu. În anul centenarului Marii Uniri a avut 
loc o altă deshumare a osemintelor prin strădania protopo-
pului Dan-Ionuț Lupuțan, iar mormântul a fost refăcut cu 
travertin. Tot pentru a ține vie memoria lui Aurel Muntea-
nu au fost instituite trei distincții de către același protopop 
Dan-Ionuț Lupuțan. Putem observa că Aurel Munteanu a 
fost și este comemorat continuu de 80 de ani, iar respectul 
față de persoana sa a fost arătată de toți succesorii săi la 
scaunul protopopesc al Huedinului. Martiriul său nu a fost 
trecut cu vederea nici de administrația locală din Huedin, 
dar nici de administrația din Valea Drăganului unde școala 
din localitate a primit al său nume. 

În partea finală a monografiei, Dr. Mircea-
Gheorghe Abrudan realizează o interesantă secțiune numită 
Anexe documentare prin care aduce în fața cititorului o 
serie de predici, cuvântări, scurte articole ale protopopului 
Aurel Munteanu, dar și câteva gânduri puse pe hârtie de cei 
care l-au cunoscut privitoare la moartea sa martirică. 
Această secțiune se continuă cu o altă secțiune numită Ane-
xe fotografice unde autorul prezintă posterității câteva 
fotografii inedite cu Aurel Munteanu în diferite stadii ale 
evoluției sale umane și intelectuale, cu familia sa și cu nu-
meroasele ,,băi de mulțime” pe care le făcea în timpul ofici-
erii slujbelor în mijlocul creștinilor din diverse localități din 
protopopiat. Din succesiunea fotografică putem să vedem 

atașamentul pe care îl aveau credincioșii pentru protopopul 
Aurel Munteanu, de fiecare dată fiind suprins în mijlocul 
mulțimii așa cum îi stă bine unui mucenic al Bisericii Orto-
doxe. 

Lucrarea prezintă chiar în partea finală o postfață 
intitulată Despre distrugerea elitelor românești din Transil-
vania concepută de profesorul universitar Vasile Pușcaș. În 
aceasta se prezintă pe larg aspecte din timpurile năvălirii 
horthyste în Ardealul de Nord a căror cruzime s-a repercu-
tat cu preponderență asupra preoțimii și credincioșilor or-
todocși. Nu în ultimul rând, domnul Pușcaș remarcă perso-
nalitatea protopopului Aurel Munteanu și moartea sa mar-
tirică pentru credință și popor. 

Lecturând această monografie se poate constata 
dubla formare a autorului, de istoric și de teolog, îmbinând 
nu de puține ori sursa istorică cu sursa teologică rezultând 
un tablou istorico-teologic în care cursivitatea istorică se 
îmbrătișează armonios cu cea teologică. Textul monografiei 
este plăcut și accesibil pentru fiecare cititor, Dr. Mircea-
Gheorghe Abrudan apelând la erudiția sa de dublă formare 
pentru a da o plăcută continuitate cuvintelor. Tânăr istoric 
și teolog, Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan este un exemplu 
de urmat în aceste vremuri în care, din nefericire, pare că 
divertismentul cotidian este mai important decât știința, 
putând ușor cădea în păcatele vremurilor trecute și să ne 
aflăm în postura în care să nu știm cine suntem, de unde 
venim și încotro de îndreptăm.  

 
Drd. Mădălin-Sebastian Lung 
Universitatea ,,Babeș-Bolyai” 

Cluj-Napoca 
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Clericii  din Protopopiatul Ortodox Huedin s-au 
reunit vineri, 23 octombrie 2020, în ca-

drul conferinței preoțești de toamnă. 
Întâlnirea s-a desfășurat la Mănăstirea Piatra Craiului și a fost precedată de o 
slujbă de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Epis-
copul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în paraclisul așeză-
mântului monahal, în prezența chiriarhului locului și a preoților din Protopopi-
atul Huedin. 
 La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadu-
lui, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a 
acordat Crucea Transilvană pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoli-
ei Clujului, domnului dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Insti-
tutul de istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj, în semn de 
recunoștință și apreciere pentru bogata activitatea de înaltă ținută academică 
și pentru promovarea valorilor tradiționale creștine.  
 Lucrările conferinței au fost deschise și prezidate de Părintele Mitropo-
lit Andrei. Ierarhul le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc.  
De asemenea, a fost lansată cartea „Protopop Aurel Munteanu (1882-1940), 
martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe”, semnată de dr. 
Mircea Gheorghe Abrudan, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clu-
jului. 
 Volumul a fost apreciat și prezentat de cei doi ierarhi și de protopopul 
de Huedin, preotul Dan Ionuț Lupuțan. 
 „Împlinindu-se 80 de ani de la martiriul Protopopului Aurel Munteanu, 
tânărul istoric Mircea-Gheorghe Abrudan ne pune la îndemână o lucrare valo-
roasă, despre viața și supliciul acestuia. Pe autor îl felicităm, iar cititorilor le 
dorim o lectură cu mult folos duhovnicesc care să -i convingă de valoarea jer-
tfei”, a spus Înaltpreasfințitul Andrei, în prefața cărții. 
 
Darius Echim 



S fârşitul Primului Război Mondial a dus la mari schimbări 
administrativ-politice şi sociale în Europa. Făcând uz de 
principiile willsoniene care au stat la baza lucrărilor 

Conferinţei de Pace de la Paris-Versailles (1919-1920), pe teritoriile 
defunctelor imperii multinaţionale: austro-ungar, ţarist şi otoman s-au 
constituit noi state naţionale, ori alte state şi-au întregit teritoriile. 
 În urma primului conflict de anvergură mondială, au existat 
cum este şi firesc, învingători şi învinşi, iar din fericire România s-a 
aflat în tabăra primilor. Acest lucru i-a permis desăvârşirea unităţii 
naţionale, cuprinzându-i între hotarele sale pe majoritatea românilor. 
Bineînţeles că acest fapt nu era pe placul unor vecini ca Ungaria, 
Bulgaria şi Rusia (devenită U.R.S.S. din 1922). Conştientă de situaţia 
creată, România Mare a încercat în întreaga perioadă interbelică să 
menţină statu-quo-ul în zona de est şi sud-est europeană, realizând pe 
fondul ineficienţei acţiunilor Societăţii Naţiunilor, un sistem de tratate 
şi acorduri regionale de securitate cum au fost Mica Înţelegere şi 
Înţelegerea Balcanică. Pe de altă parte, Marile Puteri în frunte cu 
Marea Britanie şi Franţa, sperând că vor evita un nou conflict armat, 
au dus o politică conciliantă faţă de Germania, dar aceasta a încălcat 
rând pe rând tratatele internaţionale, toate acţiunile ducând de fapt la 
escaladarea unui nou război mondial. 
 Profitând de conjunctură, Germania a alipit Austria (11-12 
martie 1938), apoi prin Acordul de la München (29-30 septembrie 
1938) a anexat zona sudetă a Cehoslovaciei. De altfel, hotărârea de la 
München a reprezentat punctul culminant al politicii conciliante dusă 
de către Marea Britanie şi Franţa faţă de Germania şi nu a dus la 
stoparea dorinţei de expansiune a acesteia din urmă. Astfel, prin 
primul Dictat de la Viena din 2 noiembrie 1938, Ungaria şi Polonia 
anexau teritorii din Cehoslovacia, iar la 14 martie 1939, Germania şi 
Ungaria îşi mai însuşeau părţi din ea, dispărând ca stat de pe harta 
Europei. În tot acest timp, românii asistau cu neputinţă la drama 
fostului lor aliat şi vecin din nord. 
Lezată deoarece nu fusese invitată la negocierile de la München, 
Uniunea Sovietică a încheiat la 23 august 1939, un tratat de 
neagresiune cu Germania, cunoscut ca Pactul Ribbentrop-Molotov, 
după numele celor doi miniştri de externe, german respectiv rus. Prin 
acesta, cele două puteri îşi împărţeau estul şi sud-estul Europei în 
sfere de influenţă. Din nefericire, într-o anexă secretă a tratatului, 
U.R.S.S. îşi exprima „interesul deosebit” faţă de teritoriul Basarabiei, 
după care jinduia şi a cărei unire de drept cu România realizată în anul 
1918, nu o recunoscuse niciodată. 
 Toate aceste acţiuni nu au putut aduce pacea în Europa, ci 
după cum era de aşteptat, s-a ajuns la declanşarea celui mai mare 
conflict armat, Al Doilea Război Mondial, prin atacarea Poloniei de 
către Germania, la l septembrie 1939. 
 În decada 1930-1940, politica României a fost marcată de 
personalitatea controversată a regelui Carol al II-lea. Caracter 
aventurier, acesta a urcat pe tronul României Mari în anul 1930, în 
contextul în care ţara se zbătea să iasă din marea criză economică în 
care era cuprinsă la acea vreme o mare parte din mapamond. Din 
nefericire pentru români, soluţia unei părţi a forţelor politice de 
aducere pe tron a prinţului aventurier, nu a fost cea mai bună. Acesta 
a dus o politică prin care a destabilizat viaţa politică, numind guverne 
de „uniune naţională”, promovând camarila regală şi făcând tot 
posibilul pentru compromiterea regimului democratic.   

 Astfel, politica dusă în perioada 1930-1937, i-a oferit 
posibilitatea să-şi realizeze obiectivul propus, şi anume preluarea 
efectivă a puterii în stat, punctul culminant fiind atins prin instaurarea 
unui regim de dictatură, începând cu 10/11 februarie 1938. 
 Politica dusă de Carol al II-lea timp de un deceniu şi 
conjunctura internaţională defavorabilă, au adus România Mare, în 
vara anului 1940, în pragul colapsului. Primul pas spre destrămarea 
României Mari l-a făcut U.R.S.S., care prin două note ultimative din 26 
şi 27 iunie 1940, a cerut guvernului român cedarea Basarabiei, iar ca 
despăgubire pentru că aceasta se aflase din 1918 „sub stăpânire 
românească”, emitea pretenţii şi asupra nordului Bucovinei. Cu 
laşitate, guvernul român a acceptat cedarea acestor teritorii, trădându-
i pe cei care la 27 martie/9 aprilie 1918 votaserăm în unanimitate 
unirea Basarabiei cu Patria Mamă. 
 Pe acest fond, Ungaria şi Bulgaria s-au văzut încurajate în 
acţiunile lor revizioniste. Astfel, ca urmare a eşuării tratativelor româno
-maghiare, Germania şi Italia au impus României prin Dictatul de la 
Viena, din 30 august 1940, cedarea nord-vestului Transilvaniei către 
Ungaria. Conform acestuia, în zona Huedinului, nedreapta frontieră 
mergea pe aliniamentul: Muntele Rece - Gura Râştii - Dângău - 
Mănăstireni - Bica - Cantonul Călata - Horaiţa - Vârfuţ - Bogdăneasa şi 
Bănişor - Piciorul Porcului - urca pe la Huluba spre Dealul Rotundu şi 
apoi pe Dealul Caprii spre Trei Hotară. La nord de această linie s-a 
instaurat administraţia militară horthystă. 
 Cu toate că a fost o cedare teritorială impusă la „masa verde”, 
autorităţile maghiare au conceput intrări triumfale în localităţile mai 
importante, încercând să inducă ideea cuceririi lor cu forţa armelor. În 
acelaşi timp, se consuma drama românilor care peste noapte, printr-o 
decizie arbitrară s-au trezit într-o ţară străină, fiind persecutaţi, 
batjocoriţi şi omorâţi. În faţa dictatului, mulţi huedineni, pentru a nu fi 
umiliţi, au ales calea pribegiei, refugiindu-se în România şi lăsându-şi 
agoniseala de-o viaţă. Părintele protopop Aurel Munteanu a rămas în 
schimb în Huedin, în mijlocul celor care aveau acum mai multă nevoie 
de alinare sufletească. 
 Ultimul pas spre marginea prăpastiei a fost făcut prin cedarea 
Cadrilaterului către Bulgaria, la 7 septembrie 1940, fapt care a adus 
după sine alte drame ale românilor. 
 În acel moment, fără pic de demnitate, statul român şi-a 
abandonat o parte dintre cetăţeni, fapt ce a dus la o adevărată dramă 
a celor rămaşi în afara graniţelor României. Conducerea de la 
Bucureşti a decis ruşinoasa cedare în numele tuturor românilor, fără a
-i consulta, fără a opune o minimă rezistenţă armată, fără a trage un 
singur glonţ în apărarea pământului românesc şi a celor peste 6,7 
milioane de locuitori rămaşi acolo, dintre care majoritatea erau 
români.  
 Au fost ani tulburi, peste care nu se va aşterne niciodată 
uitarea. Acum, la opt decenii de la acele evenimente, suntem datori să 
ne cunoaştem istoria şi să ne cinstim înaintaşii, pentru a învăţa atât din 
experienţa victoriilor, cât şi din cea a eşecurilor lor, dar mai ales 
pentru a nu repeta greşelile trecutului. Consider că misiunea pe care 
noi, generaţia de început de secol, o avem de îndeplinit, este aceea de 
a strânge întreaga simţire românească într-o tabără, şi la fel ca miticul 
Ianus, să avem o faţă îndreptată spre idealul naţional, deviza celor ce 
au înfăptuit România Mare, iar cealaltă faţă spre idealul european, 
fără de care ar fi mai grea vieţuirea noastră ca naţiune. 

Cristian-Claudiu Filip 

D E C E M B R I E  2 0 2 0  |  1 1   

Vara plângerilor noastre 
Dictatul de la Viena în context internațional şi intern  



Lui 

Aurel Munteanu  

 

Nu scriu acum gânduri îngălbenite de vreme, 
ci o scrisoare vie, săpată pe spinarea norilor - 
da, părinte, eu încă mai stau în umbra catedralei, 
unde mormântul tău ne șoptește calea luminată, 
adesea îți caut pașii în Valea Drăganului,  
dar și la Ciucea,  unde Goga te aștepta întru poezie, 
iar acum din nou treci din groapă în mormânt, 
te răsucești într-o suferință repetată, 
bătut pe stradă, pumni și ciomege, 
trântit la pământ, lângă crucea ta de sânge, 
cineva îți smulge părul, barba, carnea, 
cineva te străpunge cu un par ascuțit,  
Isus e alături de tine în miez de septembrie,   
cineva cu chip de smoală, de fiară cumplită, 
intră în istoria urii, în infernul uman,  
apăsând peste ruga ta altă cunună de spini, 
numai că tu te înalți în aburi cristalini, 
 
iartă-i, părinte, că nu știu ce fac! 
iartă-i mereu, ei sunt umbrele nimicniciei năprasnice, 
tu ești calea și viața, cu moartea, pre moarte călcând, 
lemnul care ți-a străpuns ceafa s-a prefăcut în rubin, 
s-a transformat în copac fosforescent, 
lângă care respiră tinerii în nopțile lungi de vară, 
peste care luna călătoare trece sidefie 
cu sufletul tău în palmele-i metalice… 
 
Alexandru Jurcan 
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Poem de iertare 
 

Preotul - lacrimă de sânge  
din sufletul nostru, 
durere scrijelată 

cu securea răzbunării oarbe. 
Ce diabolică sălbatică ură 

poate schingiui până la moarte! 
Deschide, DOAMNE, 

Poarta Iubirii 
lângă Mormântul Lui  

însângerat 
și-n sufletele toate 

pogoară-se Pacea Lumii. 
 

Elena Cernău 



 Basilica.ro: De ce era nevoie de o carte despre personalitatea 
Pr. Aurel Munteanu? 
 Anul acesta, pe 10 septembrie, s-au împlinit 80 de ani de la 
moartea martirică a părintelui Aurel Munteanu, ucis cu bestialitate de 
către un grup de maghiari şovini, în 10 septembrie 1940, la 2 zile du-
pă intrarea trupelor maghiare horthyste în Huedin, în contextul cedă-
rii Ardealului de Nord Ungariei, în conformitate cu Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940. 
Monografia omagiază personalitatea eminentului preot şi lider naţio-
nal român din zona Clujului, având menirea de a reaccesibiliza celor 
de astăzi viaţa, activitatea şi martiriul său. 
 Cartea era necesară pentru că singura lucrare dedicată acestu-
ia, de către istoricul Nicolae Șteiu din Huedin, s-a epuizat de mult, şi 
totodată şi pentru că istoriografia s-a îmbogăţit şi au fost descoperite 
noi surse, care permit noi interpretări şi o restituire mai limpede, mai 
exactă, mai apropiată de adevăr. 
 Basilica.ro: Care a fost importanta activităţii pe care a desfăşu-
rat-o de-a lungul vieţii? 
 Aurel Munteanu a fost un cleric de formare şi tradiţie şagunia-
nă, care şi-a asumat mai multe slujiri şi responsabilităţi în sânul co-
munităţilor pe care le-a păstorit. 
 Pe lângă activitatea strict pastorală, bisericească sau religioasă 
derulată cu rezultate frumoase atât la Valea Drăganului (1906-1923), 
cât şi la Huedin (1924-1940), unde a ctitorit o frumoasă şi impozantă 
biserică, cunoscută drept „Catedrala Moţilor”, sfinţită în 14 octombrie 
1934, pr. Aurel Munteanu s-a implicat şi a generat activitate culturală, 
socială, naţională, literară şi politică, îmbrăţişând practic toate dimen-
siunile importante ale vieţii sociale din epoca sa. 
 Avântul şi dinamismul său l-au propulsat în fruntea vieţii socia-
le şi i-au adus o serie de demnităţi politice şi naţionale importante, 
care i-au permis să se afirme drept liderul prin excelenţă al românilor 
din zona Huedinului şi a Munţilor Vlădeasa. 
 Rezumând, putem spune că a întrupat idealul sacerdotului 
şagunian şi a avut vocaţie de ctitor, de cultivator al memoriei istorice a 
românilor din zonă şi de fortificator al sentimentului religios şi naţio-
nal. 
 Din toate aceste motive a şi fost considerat indezirabil de hor-
thyştii şovini maghiari şi a fost eliminat fizic, pentru a induce frică, 
spaimă, disperare în sânul comunităţii româneşti şi a-i timora, a-i 
îngenunchea, a-i determina să păşească pe calea refugiului, pără-
sindu-şi vetrele strămoşeşti. 
 Basilica.ro: De ce aţi ales să scrieţi această carte? Aţi relaţionat 
într-un fel cu povestea protopopului, sau aţi făcut-o pur şi simplu ca 
un demers de recuperare istorică? 
 Am scris această carte cu scopul readucerii sale în actualitate şi 
atragerii atenţiei asupra unui caracter exemplar, a unui preot dedicat 
şi român adevărat, care poate fi luat drept exemplu de clerici şi mi-
reni deopotrivă! 
 Am plecat astfel în acest demers de la nevoia recuperării istori-
ce a personalităţii sale, dar am şi început să relaţionez cu subiectul 
încă dintru început, pentru că destinul său tragic, cum spun majorita-

tea oamenilor, judecând doar în parametrii acestei lumi, nu are cum 
să nu te impresioneze, să nu trezească diferite sentimente de admira-
ţie, de respect, de compasiune, dar şi de curaj şi mândrie când afli 
atât de multe informaţii despre un om deosebit, care şi-a îmbrăţişat 
destinul şi s-a ridicat la înălţimea unei jertfe, pentru valorile în care 
credea şi pe care le reprezenta, a unei jertfe subliniez încă o dată, pe 
care foarte puţini au fost atunci în stare să o dea. 
 Pentru părintele Aurel, dragostea de patrie, respectul, chiar 
cultul pentru strămoşi nu au fost simple slogane politice, aruncate ca 
vorbe goale în vânt, ci au reprezentat un crez pentru care dânsul a fost 
dispus să moară şi încă printr-o moarte cumplită, fiind la propriu 
omorât în bătaie! Stană de piatră să fii, nu poţi rămâne indiferent la o 
asemenea pildă de viaţă. 
Din acest motiv, a existat o implicare emoţională, o empatie cu subi-
ectul cercetat şi o sinceră admiraţie, pe care nu o ascund, dar care nu 
m-au copleşit, nu m-au deturnat de la a redacta totuşi o lucrare de 
istorie, pentru că această carte este o monografie istorică, nu este o 
hagiografie, chiar dacă în capitolul dedicat martiriului aduc argumen-
te în sprijinul canonizării părintelui Aurel Munteanu şi a recunoaşterii 
sale în ceata mucenicilor, aşa cum toţi contemporanii, fără excepţie, l-
au perceput şi definit. 
 Basilica.ro: Ce avem de învăţat dintr-o poveste precum cea a 
protopopului Aurel Munteanu? 
Putem şi avem într-adevăr multe de învăţat. În primul rând, cum să-ţi 
iubeşti patria şi poporul din care ai odrăslit firesc, organic, neteatral şi 
dezinteresat. 
 În al doilea rând, cum să acţionezi în societate ca lider, ca fac-
tor coagulant al bisericii şi al naţiunii, ceea ce vedem astăzi că lipseşte 
societăţii româneşti, atât de dezbinată şi măcinată de ură, pizmă, 
ceartă, ranchiună, nutrite de unii împotriva altora şi alimentate de 
multe ori fără discernământ de politicieni, de presă, de aşa-numiţii 
factori de opinie. 
 Or, părintele Aurel ne arată cum de pildă se poate face politică 
naţională, nu partinică, cum se poate zidi românismul fără a jigni ce-
lelalte etnii şi naţionalităţi minoritare, cum se poate cultiva Ortodoxia 
fără încrâncenare, ofensiv, dar fără a ofensa, mărturisind adevărul, 
dar nedorind să-l impui cu forţa tuturor. 
 De asemenea cred că această poveste ne poate învăţa că isto-
ria are şi umbre pe care trebuie să le cunoaştem pentru a putea crea 
un prezent şi un viitor mai senin, mai bun. 
 Politicienii şi elitele ar avea de aici foarte multe de învăţat, mai 
ales cum să devină mai responsabili şi să cultive buna înţelegere între 
români şi maghiari, să înţeleagă că nu ura, dezbinarea, segregarea 
etnică – ce se cultivă şi astăzi în unele părţi ale Transilvaniei de politi-
cieni şi naţionalişti maghiari radicali – şi confesională sunt soluţia la 
problemele actuale ale indivizilor şi ale societăţii în ansamblu şi că 
acestea nu pot decât de redeschidă răni, în loc să contribuie la închi-
derea lor. 
 Nu în ultimul rând, preoţii pot învăţa, admira şi imita pilda 
vieţii unui sacerdot exemplar, care-i poate inspira în misiunea lor. 

Mircea-Gheorghe Abrudan:  
Ce avem de învățat din viața și moartea Protopopului Aurel Munteanu  

Interviu* 

*https://basilica.ro/mircea-gheorghe-abrudan-ce-avem-de-invatat-din-viata-si-moartea-protopopului-aurel-munteanu-interviu/ 
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Carmen-Cornelia Stânean 

PROTOPOPUL AUREL MUNTEANU 
jertfă în numele iubirii  

față de credință și neam 
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 O 
amenii sunt principiile active ale istoriei, 
viața comunităților fiind marcată ireme-
diabil de acţiunile liderilor. Un astfel de 

lider a fost pentru Huedin protopopul Aurel Munteanu. 
Acesta s-a născut la 2 mai 1882 în satul Merghindeal, 
judeţul Sibiu. Clasele primare le-a urmat în satul natal 
și în Hundrubenchiu (azi Movile), după care a frecven-
tat gimnaziul la Făgăraş, Blaj şi Sibiu, luându-și cu brio 
examenul de maturitate (azi bacalaureatul) la gimnazi-
ul superior maghiar de stat din Sibiu, în 1903. A urmat 
apoi cursurile Seminarului Andreian din Sibiu, pe care l-
a absolvit în 1906. Formându-se într-un mediu multicul-
tural, pe lângă limba română cunoștea limbile germană 
şi maghiară. La 20 mai 1907 s-a căsătorit cu Lucreţia 
Pop, fiica preotului din Miluan, tractul Unguraşului, 
după care la 1 iunie a fost hirotonit ca preot, pentru ca 
două zile mai târziu să fie instalat ca preot în Sebeşul-
Mare (azi Valea Drăganului), judeţul Cluj. Au avut îm-
preună patru copii: Felicia-Eleonora, Hortenzia-Maria, 
Ovidiu-Ioan şi Ligia. A slujit ca preot în Valea Drăganu-
lui până la 1 octombrie 1924, când s-a mutat ca preot şi 
protopop ortodox la Huedin.  
 Ca preot şi om de cultură, intelectual de marcă, s-
a implicat activ în problemele comunităţii pe care o 
păstorea. A schiţat prima monografie a satului Valea 
Drăganului, care ulterior a constituit o bază de pornire 
pentru alte lucrări de istorie locală și care a fost publi-
cată postmortem, în anul 2016. A coordonat ridicarea 
casei parohiale, înființarea băncii săteşti 



„Drăganul” (al cărui președinte a 
fost ales), a Reuniunii „Iubirea 
Creştină” a Femeilor Române Greco-
Orientale din Sebeşul-Mare şi a două 
biblioteci. La adunarea Despărţă-
mântului Hida-Huedin al ASTRA 
ţinută în parohia Sebeşul Mare la 30 
iulie 1911, a fost desemnat să partici-
pe ca delegat la adunarea generală 
ținută de ASTRA la Blaj, alături de 
protopopul greco-catolic Ioan Pop 
din Morlaca. În 1911 a fost ales de 
către sinodul arhidiecezan extraordi-
nar din Sibiu, ca asesor consistorial, 
în primul Consistor Arhidiecezan al 
Eparhiei Clujului. În acelaşi an îl gă-
sim în redacţia publicaţiei româneşti 
„Sfătuitoriul” apărută la Huedin, iar 
în anul 1925 era director al ziarului 
„Huedinul” - or-
gan al Despărţă-
mântului Huedin 
al ASTRA, reviste 
în care a publicat 
numeroase artico-
le. A adunat date 
pentru a alcătui o 
monografie a loca-
lităților și parohii-
lor din Protopopi-
atul Ortodox Hue-
din, indiferent de 
naționalitate și 
confesiune. Pe lân-
gă activitatea edi-
torială remarcabi-
lă, a activat meritoriu în cadrul Des-
părțământului Huedin al ASTRA, al 
cărui preşedinte a devenit din 1920, 
susţinând numeroase prelegeri pe 
teme istorice, economice ori literare, 
organizând şezători literare și 
iniţiind înființarea de biblioteci să-
teşti, case naţionale (cămine cultura-
le) ş.a. Recunoscându-i meritele pe 
plan cultural, prefectul județului 
Cluj, Manole Enescu, l-a numit in-
spector cultural onorific. 
 A fost şi un clarvăzător, întru-
cât în condiţiile izbucnirii Primului 
Război Mondial, şi mai ales după ce 
în anul 1916 România a intrat în răz-
boi, el şi-a încurajat enoriaşii, spu-
nându-le că „se apropie ceasul mân-
tuirii”. Pentru acest lucru, a fost vi-
zat de autorităţile maghiare, care l-
au căutat ca să-l aresteze, dar a scă-
pat, fiind plecat din localitate. În 

noiembrie 1918 a contribuit la for-
marea Consiliului Naţional Român şi 
a Gărzii Naţionale din Valea Drăga-
nului, iar în ședința din 26 noiembrie 
1918 a Despărțământului Huedin al 
ASTRA, al cărui vicepreședinte era 
în acel moment, a fost desemnat să 
participe alături de preotul Ioan Iri-
mieș, ca delegat la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, unde a 
votat unirea Transilvaniei, Banatu-
lui, Crișanei și Maramureșului cu 
România. 
 Pe linie profesională, în 1919 a 
fost ales asesor consistorial în primul 
Consistor Arhiedecezan al Eparhiei 
Clujului, a fost distins cu brâu roşu 
în 1921, un an mai târziu a primit 
medalia „Răsplata muncii pentru 

biserică” clasa a II-a, iar în 1930 ace-
eaşi distincţie, clasa I. Din 4 iulie 
1922 funcţiona ca administrator pro-
topopesc al tractului Huedin nou 
înfiinţat, a administrat parohia Hue-
din alături de cea din Valea Drăganu-
lui începând cu data de 22 mai 1923. 
Ca protopop, plin de zel pastoral, s-a 
îngrijit de dezvoltarea Protopopiatu-
lui Ortodox Huedin, nou organizat 
în locul Protopopiatului Ortodox 
Călata. În ziua de 9 martie 1925, 
având consimţământul belişenilor, a 
„preluat” biserica din Beliş, care 
aparţinuse lui János Urmánczy şi era 
închisă (aceasta se află azi sub apele 
lacului de acumulare Beliş-
Fântânele). În lipsa unei biserici or-
todoxe în Huedin, a fost nevoit să 
susţină slujbele într-o capelă amena-
jată într-o sală de clasă de la şcoala 
primară. Această stare de fapt a du-

rat aproape zece ani, dar între timp 
și datorită efortului său constant, 
comunitatea românească din locali-
tate a crescut ca număr şi putere 
economică, astfel că a purces la con-
struirea unei biserici. Aceasta a fost 
sfinţită la 14 octombrie 1934, în pre-
zenţa episcopilor Nicolae Ivan al 
Clujului şi Ioan Stroia al Armatei de 
la Alba Iulia, care au fost însoţiţi de 
membrii Consiliului Eparhial: dr. S. 
Stanca, dr. V. Sava - secretar, dr. I. 
Vască - rectorul Academiei Teologi-
ce, de un sobor format din 25 de pre-
oți, iar de la Ciucea au sosit Octavi-
an Goga (prieten foarte bun cu Aurel 
Munteanu), Stelian Popescu 
(director al ziarului „Universul”, 
preşedinte al „Ligii Antirevizioniste 

Române”) şi generalul 
Ion Antonescu.  
 La iniţiativa sa și 
a altor intelectuali, în 
1921 a fost înființată 
„Casina Română” din 
Huedin, o asociație cu 
scopul de a strânge rân-
durile „intelighenţei” 
din localitate pentru 
desfăşurarea de activi-
tăţi culturale, fiind ales 
în conducerea acesteia. 
Ca președinte al Comi-
tetului Școlar a sprijinit 
dezvoltarea învățămân-
tului românesc și înfiin-

țarea unui internat școlar la Huedin, 
sub patronajul ASTRA. 
Bun cunoscător al istoriei acestor 
locuri, a inițiat diverse activități ca-
re să țină viu spiritul național al ro-
mânilor. Astfel, la 7 iulie 1923, Au-
rel Munteanu şi alţi zece preoţi au 
participat alături de mii de moţi la 
sfinţirea primului monument de la 
Fântânele-Mărişel, aceasta fiind şi 
prima manifestare populară de pe 
locul bătăliei din timpul revoluţiei 
paşoptiste din iulie 1849. Tot pe 
această linie, în anul 1923, pe locul 
rugului unde au fost arşi la Beliş cei 
45 de moţi în 1918 de către 
„detaşamentul Urmánczy”, a fost 
ridicată o troiţă, ocazie cu care spu-
nea: „Am sfinţit-o, făcând împreună 
cu alţi preoţi din tract şi un parastas 
pentru odihna sufletelor lor”. Preo-
cupat continuu de cinstirea martiri-
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lor şi eroilor moţilor în satele din zo-
nă, a iniţiat ridicarea la Huedin a 
unui monument al eroilor, care urma 
să aibă sculptate pe cele patru feţe 
ale soclului, basoreliefuri cuprinzând 
episoade din lupta poporului român. 
Aici ar fi trebuit să figureze scene 
referitoare la Mihai Viteazul, Horea, 
revoluţia de la 1848 şi Primul Război 
Mondial, dar moartea prematură a 
inițiatorului și vremurile tulburi care 
au urmat, au stopat punerea în practi-
că a proiectului. 
 Nu a fost doar un luptător neo-
bosit pentru cauza naţională şi unita-
tea neamului românesc, ci şi unul 
pentru propăşirea şi prosperitatea din 
punct de vedere cultural, social şi 
economic a oamenilor din satele din 
jurul Huedinului. Pe această ultimă 
direcție, iniţiază şi organizează Banca 
Populară „Fântânele”, cooperativa 
pentru exploatări de păduri 
„Horea” (ocupând funcția de 
preşedinte pentru ambele) şi coopera-
tiva de aprovizionare şi desfacere 
„Avram Iancu”, toate avându-și sedi-
ul la Huedin și fiind puse sub egida 
ASTRA. A încurajat înfiinţarea 
„Societăţii de popice Horea” în 1936, 
fiind desemnat preşedinte de onoare 
al acesteia.  
 Aurel Munteanu nu a fost un 
politician în sensul actual al cuvântu-
lui, însă datorită activităţilor sale 

remarcabile şi ca membru al Partidu-
lui Naţional Român din Ardeal, a fost 
ales deputat în circumscripţia electo-
rală Mănăştur, făcând parte din pri-
mul Parlament al României unificate, 
între anii 1919-1920. A fost reales 
deputat în anul 1922 (dar neconfir-
mat), iar în 1927 desemnat senator 
din partea deputaţilor comunali. Îl 
găsim şi membru al Consiliului Ju-
deţean Cluj între 1926-1929, făcând 
parte din Comisia Sanitară şi de Asis-
tenţă Socială. A fost fără îndoială un 
„crainic al moţilor” de sub Masivul 
Vlădeasa, alcătuind în 1925, 1935 şi 
1938, memorii pe care le-a înaintat 
regilor români, prin care a arătat ro-
lul jucat de moţi în istorie şi proble-
mele grave cu care se confruntau 
aceştia în locurile în care trăiesc, ce-
rând elaborarea unei legislații care să 
le îmbunătățească starea. 
 La 28 august 1940, în condiţiile 
amplificării acţiunilor revizioniste 
ale Ungariei, Aurel Munteanu a parti-
cipat la adunarea generală de la Flo-
reşti, unde a spus: „Mai bine murim 
aici, în colbul drumului, decât să ce-
dăm din sfântul pământ strămoşesc”. 
Din nefericire, manifestările antirevi-
zioniste ale românilor nu au putut sta 
în calea deciziilor Marilor Puteri ale 
vremii, iar ca urmare a dictatului de 
la Viena, nord-vestul Transilvaniei a 
fost cedat Ungariei. În aceste condiții 

tragice, multe familii din Hue-
din au luat calea refugiului în 
România,  însă Aurel Muntea-
nu cu toate că fusese sfătuit să 
se retragă cel puțin la Cluj, a 
rămas alături de credincioşii 
săi pentru a înfrunta puhoiul. 
În condiţiile în care la 9 sep-
tembrie 1940 trupele maghiare 
au intrat în Huedin, Aurel 
Munteanu a dorit să ia şi el 
cuvântul, pentru a se adresa 
localnicilor români, însă a fost 
îndepărtat de la tribună. În 
seara aceleiaşi zile, geamurile 
casei sale și ale altor fruntași 
români au fost sparte cu scop 
de intimidare. Pentru Aurel 
Munteanu calvarul era abia la 
început, întrucât a doua zi, pe 
la ora 12, a fost acostat de un 
soldat maghiar, iar mai apoi de 

un grup de naţionalişti maghiari care 
l-au torturat într-o curte de pe Strada 
Mare. Alături de Aurel Munteanu şi-a 
găsit sfârşitul şi gardianul local, plu-
tonierul Gheorghe Nicula. Trupurile 
încă însufleţite ale celor doi au fost 
apoi aruncate într-o căruţă ce a fost 
îndreptată spre locul numit „Acăţi”, 
unde cei doi au fost omorâţi şi 
„îngropaţi” într-o surpătură. Aceste 
nefericite evenimente l-au transfor-
mat în martir și simbol. Simbol al re-
zistenţei româneşti în faţa naţionalis-
mului agresiv, simbol al curajului, al 
demnitaţii, simbol al Huedinului. 
 Trist este şi faptul că abia la 16 
noiembrie 1940, la cererea văduvei 
Lucreţia Munteanu, s-a permis deshu-
marea cadavrelor şi îngroparea lor în 
cimitir. În septembrie 1965, la 25 de 
ani de la asasinarea lui Aurel Muntea-
nu şi a lui Gheorghe Nicula, cei doi au 
fost deshumați din cimitir şi reînhu-
mați în faţa ctitoriei sale din Huedin, 
numită cu mândrie de către localnici 
„Catedrala Moților”. În anul 1989, 
mormântul și crucea celor doi au fost 
reamenajate, iar în 2018, din inițiati-
va protopopului Dan Ionuț Lupuțan, 
au fost reînhumați, iar mormântul și 
crucea au fost refăcute din travertin. 
 Astăzi numele Protopopului 
Aurel Munteanu este dat unei străzi, 
pe care se ridică semeţ noua clădire a 
sediului Protopopiatului Ortodox 
Român din Huedin şi în faţa căruia 
străjuieşte impozanta statuie a 
„mucenicului Aurel”; o fundaţie cul-
tural-filantropică ce funcţionează la 
Huedin îi poartă cu onoare numele, 
iar tineretul din Huedin se adună şi se 
roagă sub protecţia sa, în cadrul Cen-
trului Catehetic „Protopop Martir 
Aurel Munteanu”. 
 Aurel Munteanu este un martir 
al neamului românesc şi al credinţei 
ortodoxe, fiind jertfit în acei ani tul-
buri, peste care nu trebuie să se aşeze 
niciodată uitarea, dar celor care au 
greşit, bunii creştini trebuie să le 
acorde iertarea. Protopopul Aurel 
Munteanu a marcat această comuni-
tate pentru totdeauna. Numele său 
păstrează o rezonanţă specială, sacră, 
pentru că jertfa de sânge certifică 
apartanenţa și dragostea faţă de nea-
mul și comunitatea în care a slujit. 
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re (roşu, alb, verde) în piept s-a îndreptat spre ieşirea 
din oraş înspre Oradea pentru a primi trupele maghiare. 
Au fost aduşi locuitori maghiari din întreaga zonă din 
jur, dar mulţi dintre aceştia au venit din proprie iniţiati-
vă, mânaţi de profunde sentimente naţionale, formându
-se coloane de oameni de o parte şi de alta a drumului. 
În centrul oraşului, în dreptul Primăriei de atunci, a fost 
amenajată o „poartă triumfală” iar în apropierea biseri-
cii reformate a fost ridicată o tribună de unde urmau a 
se rosti discursurile legate de momentul „eliberării” 
Ardealului de Nord şi implicit a Huedinului. 
 În faţa dictatului, mulţi huedineni au ales calea 
refugiului în România. Au urmat această cale familiile: 
Matiş, Văsar, Urs, Negru, Herdea, Popa, Pop, Capota, 
Dreve, Burcă, Golban, Furcoviciu şi multe altele. Proto-
popul Aurel Munteanu a ales să rămână în mijlocul celor 
pe care îi păstorea şi de aceea a dorit să transmită şi el 
un mesaj de la tribună, însă a fost îndepărtat pe motiv 
că a vorbit destul până atunci (N. Şteiu, De sufletul Ian-
cului, Cluj-Napoca, 1992, p. 111). 
 Locuitorii maghiari din Huedin erau în plină săr-
bătoare şi nu se sfiau să-şi arate bucuria, fapt ce a dus în 
final, la fel ca în multe alte locuri în teritoriul cedat, la 
excese cărora le-au căzut victime oameni nevinovaţi. 
Astfel, în seara zilei de 9 septembrie 1940, la masa de 
gală servită în casa fraţilor Albrecht, un ofiţer al arma-
tei de ocupaţie le-a dat de înţeles celor de faţă că au la 
dispoziţie două zile pentru răzbunare. Încă din aceeaşi 
seară, grupuri de localnici maghiari, unii organizaţi de 
mai mult timp, au spart geamurile de la casele mai mul-
tor români printre care se aflau protopopul Aurel Mun-
teanu, primarul Andrei Alexandru şi Petru Brândaş, iar 
Gavril Negru a fost prins şi bătut crunt. În dimineaţa 
zilei de 10 septembrie 1940, în curtea localnicului Ioan 
Negru (zis Ghiuţa), primarul A. Alexandru a fost ares-
tat, avocatul E. Moga şi soţia au fost bătuţi, iar premili-
tarul Gavril Negru (zis Vila) a fost spânzurat de picioare 
de un copac. Au mai fost reţinuţi şi bătuţi N. Socolici, I. 
Furcovici, A. Creţ, P. String şi I. Popa (Gh. I. Bodea, V. 
T. Suciu, I. I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în 
nord-vestul României - septembrie-noiembrie 1940, Cluj
-Napoca, 1988 (Bodea 1988), p. 254-25). Protopopul A. 
Munteanu a fost acostat de un soldat maghiar din trupe-
le de ocupaţie iar mai apoi de un grup de naţionalişti 
maghiari care l-au torturat într-o curte de pe Strada Ma-
re. Alături de protopop a fost maltratat şi plutonierul 
Gh. Nicula. Trupurile încă însufleţite ale celor doi au 
fost apoi aruncate într-o căruţă ce a fost îndreptată spre 
locul numit „Acăţi”, unde cei doi au fost omorâţi şi 
„îngropaţi” într-o surpătură. Acestor două victime li s-a 
adăugat pe 16 septembrie 1940 şi Oniţa Negru, mamă a 
şase copii. 
 În „săptămâna neagră” (9-16 septembrie 1940) s-
a aşternut peste Huedin teroarea şi groaza, afectând în 
mod direct relaţiile româno-maghiare la nivel comunitar 
şi nu numai. Trist este şi faptul că abia la 16 noiembrie 
1940 la cererea văduvei Lucreţia Munteanu, s-a permis 

 

B 
ucuria românilor din Huedin de a trăi în România 
Mare, a fost întreruptă după numai două decenii, 
deoarece în urma dictatului de la Viena (30 au-

gust 1940), Huedinul a fost plasat în teritoriul cedat Unga-
riei. În zona Huedinului, noua frontieră mergea pe alinia-
mentul următor: Muntele Rece – Gura Râştii – Dângău – 
Mănăstireni – Bica – Cantonul Călata – Horaiţa – Vârfuţ 
– Bogdăneasa şi Bănişor – Piciorul Porcului – urca pe la 
Huluba spre Dealul Rotundu şi apoi pe Dealul Caprii spre 
Trei Hotară. Atunci când a fost stabilită graniţa, aceasta a 
fost trasată subiectiv, neţinându-se cont de realităţile din 
teren. Un exemplu al trasării aberante a graniţei este cel 
de la Lunca Vişagului, unde demarcaţia era stabilită prin 
ograda ţăranilor Gheorghe Paşcalău şi Rusalin a Florii, 
Ioan Paşcalău a Letii, Ioan Morar, Ilie Filimon a Lenchii, 
iar în unele locuri trecea printre casele oamenilor, trezin-
du-se că au casa într-o ţară şi şura în alta (N. Şteiu, Gh. 
Negru, Poieni. Spaţiu, istorie şi spiritualitate, Cluj-Napoca, 
2003, p. 50). La nord de această linie s-a instaurat admi-
nistraţia militară horthystă. 
 Cu toate că a fost o cedare teritorială impusă la 
„masa verde”, autorităţile maghiare au conceput intrări 
triumfale în localităţile mai importante, încercând să indu-
că ideea cuceririi cu forţa armelor. În timp ce în centrul 
Huedinului se îmbarcau ultimii soldaţi români, un grup de 
călăreţi în costume naţionale maghiare, cu cocarde tricolo-



deshumarea cadavrelor şi îngroparea lor în cimitir 
(Ibidem, p. 268.), la înmormântare fiind lăsate să parti-
cipe doar şase persoane. Cu tot riscul de a fi prins şi con-
damnat, preotul care a săvârşit serviciul religios a stre-
curat în sicriul protopopului tricolorul românesc, în nu-
mele căruia fusese martirizat protopopul. În septembrie 
1965, la 25 de ani de la martirajul celor doi, cei doi mar-
tiri au fost deshumaţi din cimitir şi îngropaţi în faţa 
„Catedralei Moţilor”, ctitorită de credincioşii păstoriţi 
de protopopul Aurel Munteanu. 
 În faţa protestelor venite din România faţă de 
aceste asasinate, statul maghiar a lăsat Tribunalului Re-
gal Ungar din Cluj să judece cauza, însă sentinţa pro-
nunţată la data de 28 noiembrie 1941 a favorizat acu-
zaţii (I. Ardeleanu, Gh. Bodea, M. Fătu (coord.), O. Lus-
ting, M. Muşat (coord.), L. Vajda, Teroarea horthysto-
fascistă în nord-vestul României. Septembrie 1940-
octombrie 1944, Bucureşti, 1985, p. 70). Astfel, din cei 
13 acuzaţi de „crimă de omor” au fost găsiţi vinovaţi 
doar şapte, şi pe aceştia în calitate de coautori, adică 
vinovaţi pentru „leziuni corporale cauzatoare de moar-
te”. Mai mult, ceilalţi şase acuzaţi au fost achitaţi. Chiar 
şi cei găsiţi vinovaţi au fost scutiţi de răspundere penală 
(fiind condamnaţi doar la câte două luni închisoare co-
recţională, iar unul la trei luni închisoare corecţională), 
întrucât a fost prevăzută suspendarea executării pedep-
sei. 
 Această „sentinţă” a fost modificată după elibera-
rea Ardealului de Nord. În urma procesului din anul 
1946 care a avut în atenţie 18 acuzaţi (Mátyás Ioan Bru-
ma, Gál Francisc, Mihály Alexandru, Budai Ioan Gyepü, 
Kovács Francisc Csucsi, Pócs Ioan, Szekeres Ioan-junior, 
Kozma Andrei Guzi, Dézsi Francisc, Ambrus Francisc-
junior, Ercsei Francisc, Máthé Francisc, Kudor Ioan Du-
ka, Bartha Andrei, Kovács Andrei, Kudor Ştefan-Hánzi, 
Bethlendi Francisc Gusás şi Fekete Paul) au fost găsiţi 
vinovaţi, primind atât condamnări între 5 şi 25 de ani, 
după caz, cât şi muncă silnică pe viaţă sau condamnarea 
la moarte (Bodea 1988, p. 272-274). 
 Ne întrebăm de ce protopopul Aurel Munteanu 
era perceput ca un „incomod” pentru o parte a maghia-
rilor din Huedin, astfel încât să se ajungă la acele excese 
din toamna însângerată a anului 1940? Un răspuns ar fi 
faptul că îl găsim ca delegat la Marea Unire din partea 
ASTRA, iar prin poziţia sa de „păstor” al românilor din 
Huedin şi zona înconjurătoare, a fost foarte activ în 
susţinerea românismului. A fost un patriot, dar nu un 
extremist şi nici un antimaghiar. Aceste afirmaţii sunt 
susţinute de o serie de argumente. Astfel, într-o adresă 
din anul 1939 pe care a înaintat-o primarului oraşului în 
legătură cu programul zilei de 1 Decembrie, protopopul 
menţiona: „Vă rog a insista şi D-tră pe lângă D-l subpri-
mar Dr. Nicolae Nagy să ţină o scurtă vorbire în numele 
minorităţilor etnice (s.n.). Poate să şi scrie şi să ceteas-
că, între punctele de la Alba Iulia este sulevată şi chesti-
unea minorităţilor, cărora li să asigură drepturi egale. În 
numele ţărănimei va vorbi D-l Ioan Potra din Bologa pe 

care îl voiu ruga să fie scurt şi să nu atace minorităţile 
(s.n.). Aşi dori ca această Sărbare să se desfăşoare într-o 
atmosferă de înfrăţire, de patriotism şi de alipire neţăr-
murită faţă de Tron” (Adresa Nr. 97-1939, Arhiva Primă-
riei Oraşului Huedin). După cum reiese din adresă, A. 
Munteanu a insistat să fie introdus pe lista celor care ur-
mau să ia cuvântul şi viceprimarul maghiar, iar ţăranului 
Ioan Potra, pe care-l cunoştea din intervenţiile anterioa-
re, urma să-i atragă personal atenţia să nu atace minori-
tăţile. 
 Aceste evenimente au constituit momente de inspi-
raţie pentru scriitori şi poeţi. Astfel, în anul 1945 poetul 
Emil Albu a scris poezia „Zece Mai”, evocând între alte-
le, martiriul protopopului Munteanu. Odată cu instaura-
rea regimului comunist, această poezie a fost interzisă de 
către autorităţi. De asemenea, Eugen Nicoară, partici-
pant la înmormântarea protopopului, a publicat în 1946 
broşura „Mucenicul Aurel”, bazându-se pe mărturiile 
preotesei Lucreţia Munteanu şi a doctorului Vasile Paşca, 
participant direct la evenimentele tragice petrecute la 
Huedin în toamna anului 1940 (E. Nicoară, Mucenicul 
Aurel, Cluj, 1946). 
 Au fost ani tulburi peste care nu se va aşeza nicio-
dată uitarea, dar celor care au greşit, bunii creştini trebu-
ie să le acorde iertarea. Astăzi numele protopopului Au-
rel Munteanu este dat unei străzi, pe care se ridică semeţ 
noua clădire a Protopopiatului Ortodox Român din Hue-
din şi în faţa căruia străjuieşte din anul 2000 impozanta 
statuie a „mucenicului Aurel”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Material preluat din lucrarea: C.C. Filip, H.D. Matiş, 
Huedinul - o localitate pe drumul spre Europa. Aspecte 
monografice, ediţia a III-a, revizuită, Cluj-Napoca, 2014, 
p. 116-119.  
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P ersonalitate complexă, Aurel Munteanu 
s-a implicat intens în acțiunile pentru 
realizarea Marii Uniri din cercul electo-

ral al Huedinului. A fost un clarvăzător, întrucât în con-
diţiile izbucnirii Primului Război Mondial, şi mai ales 
după ce în anul 1916 România a intrat în război alături 
de Antanta, el şi-a încurajat enoriaşii, spunându-le că se 
apropie ceasul mântuirii. Pentru acest lucru, a fost vi-
zat de autorităţile maghiare, care l-au căutat ca să-l 
aresteze, dar a scăpat, fiind plecat din localitate. În no-
iembrie 1918 a contribuit la formarea Consiliului Naţio-
nal Român şi a Gărzii Naţionale din Valea Drăganului. În 
ședința din 26 noiembrie 1918 a Despărțământului Hue-

din al ASTRA, al cărui vicepreședinte era în acel moment, 
a fost desemnat să participe alături de preotul Ioan Irimi-
eș, ca delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 
din partea ASTRA. 
 În anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, pentru 
cinstirea protopopului-martir Aurel Munteanu, delegat la 
Alba Iulia și jertfit pentru cauza neamului românesc în 
anul 1940, actualul protopop ortodox de Huedin, Dan Io-
nuț Lupuțan, a inițiat în iunie-iulie 2018, deshumarea, spă-
larea și reînhumarea osemintelor protopopului-martir și 
ale plutonierului Gh. Nicula (ambii uciși la data de 10 sep-
tembrie 1940, de extremiști maghiari). Osemintele și res-
turile de vestimentație ale acestora fuseseră aduse din 
cimitirul orașului și depuse în anul 1965, în două mici sar-
cofage din beton, în mormintele din fața „Catedralei Moți-
lor”, ctitoria protopopului. În anul 2018, într-o primă eta-
pă, printr-o muncă arheologică deosebită, s-a realizat des-
humarea rămășițelor celor doi martiri ai neamului româ-
nesc. Osemintele părintelui protopop A. Munteanu au pu-
tut fi identificate relativ ușor, după resturile de vestimen-
tație, printre care s-au aflat fragmente din patrafir, crava-
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ta și cureaua, dar și după un fragment de cruce și unul 
dintr-o icoană realizată pe lemn.  
 A urmat spălarea osemintelor celor doi cu vin și un-
gerea lor cu ulei de măsline, după care au fost puse în saci 
din pânză și așezate în câte un sicriu, realizate din stejar, 
pe care au fost sculptate numele celor doi. Deasupra rămă-
șițelor părintelui protopop au fost puse un patrafir și o cru-
ce, iar sicriele au fost înfășurate în drapele tricolor. 

 Într-o atmosferă de pioșenie, în „Catedrala Moților” a 
fost săvârșită slujba de înmormântare pentru cei doi. Sicri-
ele au fost așezate în mormântul din fața bisericii ortodoxe 
Huedin I, numită de localnici „Catedrala Moților” (ctitoria 
protopopului Aurel Munteanu), care a fost refăcut din be-
ton, cu sprijinul material al lui Ioan Pașcalău.  
 La inițiativa protopopului ortodox de Huedin, Dan 
Ionuț Lupuțan, la căpătâiul celor doi a fost așezată o cruce 
monumentală, din travertin. Costurile crucii și ale placării 
mormântului cu același tip de material, au fost suportate 
de parohiile din Protopopiatul Ortodox Huedin.  
 La baza crucii a fost amplasată o placă, pe care au 
fost scrise următoarele cuvinte: 

 
 

Aici odihnesc martirii neamului românesc, 
pr. prot. Aurel Munteanu (1882-1940) și  

plut. Gheorghe Nicula (1901-1940), 
răpuși la 10 septembrie 1940 

pentru credință și neam. 
Trecătorule, rămâi o clipă și înalță o  

rugăciune pentru sufletul celor jertfiți aici, 
dar și pentru cei care uită a șasea poruncă dată de Dumne-

zeu: 
„SĂ NU UCIZI!”. 

Să le fie amintirea veșnică și țărâna ușoară! 
 Sfințirea a fost realizată în data de 22 octombrie 
2018, în prezența Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Fe-
leacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului 
și Sălajului, a preoților din Protopopiatul Ortodox Huedin, 
a urmașilor protopopului Aurel Munteanu și a unui nume-
ros public din Huedin și împrejurimi. Slujba de sfințire a 
fost urmată de o conferință organizată în „Catedrala Moți-
lor”, care a cuprins alocuțiuni ce au evocat personalitatea 
protopopului-martir Aurel Munteanu, delegat la Marea Uni-

re. În acest context, ca o recunoaștere pentru implicarea în 
activități dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, 
doi enoriași din Huedin au fost distinși de Î.P.S. Andrei, cu 
Ordinul „Mihai Vodă”. 
 *Material preluat din: Cristian-Claudiu Filip, Cinstire 
protopopului Aurel Munteanu. În: Glasul, nr. 8-12, Huedin, 
2018, p. 5-6.  
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ÎNMORMÂNTAREA PROTOPOPULUI AUREL MUNTEANU  
ȘI A PLUTONIERULUI GHEORGHE NICULA  

DESCRISĂ DE DOI PARTICIPANȚI LA EVENIMENT 
Cristian-Claudiu Filip 

 

Î 
n septembrie 1940, pe fondul cedării nord-vestului 
Transilvaniei către Ungaria și al extazului național-
extremist, protopopul ortodox Aurel Munteanu și 

plutonierul Gheorghe Nicula au căzut victime ale xenofobi-
ei și intoleranței religioase. Evenimentele petrecute în Hue-
din au marcat întreaga populație a urbei de la poalele Mun-
ților Vlădeasa, a satelor din jur și nu numai.  
 Doi contemporani ai evenimentelor au relatat despre 
înmormântarea acestor martiri de la Huedin. Unul dintre 
participanții la evenimente a fost doctorul Vasile Pașca, 
director al spitalului din Huedin timp de două decenii 
(1920-1940). Acesta, pe lângă bogata activitate pe plan 
medical, a fost deosebit de activ şi în viaţa cultural-
religioasă a Huedinului şi a zonei înconjurătoare. Epitrop în 
primul Consiliu Parohial, s-a implicat intens în acțiunile 
parohiei ortodoxe Huedin, în amenajarea primei capele or-
todoxe, apoi ca membru al comitetului de edificare a 
„Catedralei Moților” și apropiat al protopopului Aurel 
Munteanu, a fost alături de acesta în zbaterile pentru ridi-
carea bisericii, sfinţită după mari eforturi, la 14 octombrie 
1934. Cunoscut ca un medic profesionist, un iubitor de cul-
tură, biserică şi neam, ca reprezentant al intelectualității 
româneşti, îl găsim implicat în foarte multe manifestări cul-

turale şi civice, activități întrerupte în plin apogeu, imediat 
după cedarea nord-vestului Transilvaniei, în 1940.  
 Cel de-al doilea martor a fost doctorul Eugen Nicoară 
din Reghin, chirurg de renume, ctitor de biserici, spitale și 
așezăminte culturale, un mare patriot și filantrop. La fel ca 
și doctorul Vasile Pașca, va cădea și el victimă a regimului 
comunist instaurat în România după Al Doilea Război Mon-
dial, înfundând temnițele din gulagul românesc. 
 Cei doi doctori au făcut parte din grupul restrâns de 
nouă persoane, cărora autoritățile horthyste le-au permis să 
asiste la înmormântarea martirilor de la Huedin, în 16 no-
iembrie 1940, în cimitirul orașului.  
 Dintr-o lucrare despre biografia doctorului E. Nicoa-
ră, aflăm informații importante despre împrejurările în care 
s-a realizat înmormântarea celor doi martiri pentru credință 
și neam. În anul 1968, după 28 de ani de la tristul eveni-
ment, la 28 iunie 1968, dr. V. Pașca i-a trimis o scrisoare 
prietenului său, dr. E. Nicoară, în care îl ruga să descrie ce-și 
mai amintea de la înmormântarea celor doi, oferindu-i și 
câteva jaloane, care i-au rămas întipărite lui în memorie. Îi 
cerea acest lucru, deoarece apăruseră cârcotași, care spu-
neau că dr. V. Pașca și dr. E. Nicoară nu ar fi particuipat la 
acea înmormântare, iar reghineanul ar fi scris broșura 
„Mucenicul Aurel” în România de peste Carpați, din auzite, 



și nu în urma celor trăite pe viu de el și a mărturiilor directe 
făcute de preoteasa Lucreția Munteanu și dr. V. Pașca. Re-
dăm mai jos scrisoarea dr. V. Pașca. 
 „Dragă Genu 
 Între faptele tale mărețe a(le vieții) tale laborioase se 
leagă una și de Huedin. 
Anume când ai venit în vremuri când clocotea ura contra 
noastră în mii de pericole, ai venit la înmormântarea muce-
nicului protopop Aurel Munteanu și după care ai scris broșu-
ra „Mucenicul Aurel”. 
Erai refugiat la Episcopia din Cluj. Ai venit cu mașina ta, 
condusă de tine personal, aducând pe conzilierul Curea Lau-
rențiu și cred că pe Florea Mureșan (protopopul de mai târ-
ziu a(l) Clujului) ca și cantor (sic!). 
 Acum, convinși că nu mai trăiește nimeni, (ca) martor
(i) a(i) acelor zile, se află oameni cari atunci stau ascunși 
prin satele din jur și prin păduri, (iar acum) spun și afirmă 
povești. Spun că ei au aflat cadavrul la 3 Novembrie și ei l-
au îngropat la 5 Novembrie 1940. Neagă că ar fi fost Curea, 
că ai fost tu, că am fost eu, prezenți. 
Eu am stat aici cu riscul vieții, numai ca să pot nota obiectiv 
ca martor ocular întâmplările acelor zile de groază. Noapte 
de noapte eram dus între baionete la comandamentul jandar-
meriei. Mi s-a răscolit toată casa, în repetate rânduri.  
Am fost singurul român care a alergat în ajutorul lui. Am 
scăpat de moarte, numai oprit de pistolul în piept (pus) de 
un locotenent, când am ajuns la vreo 100 de pași de grupul 
asasinilor care îi masacrau. 
 De la Episcopie a dispărut descrierea ce am predat 
atunci preasfințitului Colan, în care era cuprins tot calvarul 
cu suferințele și a altora, cu harta exactă a drumului calva-

rului. 
Ca să nu fie afirmația mea în celea scrise despre înmormân-
tare, te rog fii amabil să îmi trimiți o declarație, poate dată 
în fața protopopului sau la parohie, în care să fie fixate ur-
mătoarele: 
La data de 16 noiembrie 1940, tu ai revenit la Huedin cu 
mașina proprie, condusă de tine pentru ca să aduci pe conzi-
lierul Curea Laurențiu și Florea Mureșan (?) (așa în textul 
original) pentru celebrarea înmormântării. Prohodul a fost 
celebrat de Curea Laurențiu și protopopul gr.(eco) cat.
(olic) din localitate, Rusu Gheorghe, cantor era cel adus de 
tine, Florea Mureșan și cantorul gr.(eco) cat.(olic) din loca-
litate, Crăciun Petru. Nici un alt preot afară de aceștia doi 
nu a fost (subliniat în text). Ai fost prezent tu și eu, nici un 
alt intelectual din loc.(alitate), nu a(u) fost bărbați. A(u) 
mai fost văduva lui A. Munteanu, soția protopopului Rusu, 
Iustina și soția advocatului Varga Sabin, Florica.  
 Mulțimea țăranilor veniți din satele din jur au fost 
scoși din cimitir, sau departe în stradă (scoși cu forța de jan-
darmii cari erau prezenți). Spun acești apostoli ai minciunii 
că și tu și eu eram atunci în România și broșura „Mucenicul 
Aurel” o ai scris acolo din auzite, peste Carpați. 
Cum o mai duci, dragă frate? 
 Eu după 46 de ani de servici și multe suferințe am 
1260 lei penzie. Motivul că nu ajung plafonul de 1380 lei 
este că am făcut servici ușor (!) în clinici spitale și nu în cir-
cumscripție și așa este clasat serviciul meu de gradul IV 
ușor.  
 După Munteanu au rămas trei copii, 2 gineri, toți in-
telectuali de seamă și nu au știut să scrie biografia muceni-
cului lor părinte, ci m-au rugat pe mine să o scriu pentru o 
serbare în satul lui natal, unde s-a pus pe casa unde s-a năs-
cut o placă comemorativă. 
 Declarațiile, atât a ta, (cât) și a mea, vreau să le pun 
împreună cu o nouă descriere la Episcopie, pentru combate-
rea afirmațiilor neadevărate. 
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Mulțumindu-ți pentru amabilitate, te rog să primești fră-
țești îmbrățișări de la vechiul prieten și tovarăș de suferin-
ță”. 
Adresa pe plic: 
Vasile M. St. Domn 
Dr. Nicoară Eugen 
medic primar 
Reghin, Județul Mureș 
 
Pe verso: 
Dr. V. Pașca, Huedin,  
Stadion 11. 
 Ca răspuns la această solicitare, dr. E. Nicoară a con-
semnat următoarele: 
 „La sfârșitul (sic!) lunii noiembrie 1940, a venit la 
Episcopul (Nicolae) Colan, (Lucreția Munteanu), văduva 
mucenicului protopop Aurel Munteanu din Huedin. Ne-a 
comunicat că a izbutit să găsească corpul neînsuflețit al 
soțului său, în afară de oraș, lângă o pădure situată la sud-
vest de oraș, astupat cu puțin pământ, sub o râpă de șanț a 
drumului de câmp. Dânsa a anunțat comisia mixtă germano
-italiano-româno-maghiară, care a verificat faptul și a fixat 
data la care se va face autopsia corpului protopopului Mun-
teanu (la 10 septembrie 1940 a primit moarte martirică, 
fiind ucis de autoritățile hortiste pentru credința și convin-
gerile sale naționale). A cerut totodată de la vlădica de Cluj 
să meargă la înmormântarea religioasă pe data fixată de 
comisie. 
 Vlădica (Nicolae Colan) fiind gripat, cu stare febrilă, 
a delegat pe assesorul Laurențiu Curea și pe preotul Florea 
(Mureșan) să plece la Huedin, în vederea înhumării. La 
episcopie nu era șofer (deoarece plecase cu țara). M-a rugat 
pe mine să conduc automobilul episcopiei la Huedin. Cu 
plăcere am primit însărcinarea și am plecat. Am ajuns la ora 
fixată. Însă în Huedin, autoritățile maghiare au refuzat să 
ne arate cum vom putea să ajungem la locul indicat. Am 
rugat pe fostul director de spital din Huedin, dr. Vasile Paș-
ca să vină cu noi să ne arate calea spre locul unde se afla 

corpul părintelui Au-
rel. 
 Comisia de ex-
pertiză medicală era 
deja acolo și executa 
autopsia. Nu ne-a 
permis să asistăn, dar 
la câțiva pași am vă-
zut craniul, cum era 
zdrobit prin gură și 
occipuit. Ne-au spus 
mai mulți oameni 
care locuiau în strada 
care duce spre pădu-
re că au văzut atunci 

când s-a produc crima, capul parohului lor, care era perfo-
rat cu o rangă de fier și după căruța în care era transportat 
curgea sânge. 
 Tot comisia ne-a îndrumat să mergem în oraș ca să 
pregătim groapa de înmormântare.  
Între timp, orașul s-a umplut cu țărani veniți de la sate, ca 
să participe la înmormântarea duhovnicului lor iubit și sti-
mat. Cimitirul era ticsit de români îmbrăcați în haine de 
doliu. Jandarmii cu pană neagră de cocoși au scos cu forța 
toată populația venită la înmormântare. Nu au rămas în 
cimitir decât văduva victimei, delegația de la Cluj și docto-
rul Pașca. 
 Am umblat prin cimitir să căutăm un loc potrivit 
pentru mormânt. Eu am fost cel norocos. Pe un vârf de coli-
nă, de unde se putea vedea catedrala zidită de mucenicul 
Aurel, am recomandat să facem mormântul. Am cerut per-
mis pentru doi bărbați, care au intrat în cimitir și am săpat 
groapa. Abia s-a terminat, când au sosit și jandarmii, care 
au însoțit sicriul sigilat de către comisia de expertiză. 
 Preoții Curea L.(aurențiu) și Mureșan Florea au să-
vârșit prohodul care se obișnuiește a se cânta la preoți. Eu 
am făcut pe diacul. Predică nu s-a rostit, deși erau foarte 
multe de spus în legătură cu această înmormântare. Apoi 
am așezat sicriul în mormânt, iar noi ne-am uitat la mulți-
mea care a înconjurat cimitirul și acolo se rugau cu inima 
plină de jale și cu lacrimi multe pentru sufletul bravului 
mucenic care moartea a răbdat pentru poporul său. 
 În loc de predică am scris eu o broșură cu titlul: 
«MUCENICUL AUREL», în care am descris, așa cum mi s-a 
povestit de preoteasa văduvă și de doctorul Vasile Pașca 
din Huedin, care au trăit pe viu zilele de groază din 1940. 
La Cluj, Preasfințitul Episcop Nicolae Colan a lăsat să fie 
tipărită această broșură a mea, pe care am distribuit-o în 
primul rând la familia mucenicului, apoi d-lui dr. Pașca și la 
multă lume”( Materialele au fost extrase din: Robert Mihai 
Matei, Eugen Nicoară – doctorul ancestronic din loja rege-
lui Carol al II-lea, Ed. Petru Maior, Reghin, 2017, p. 262-
267)A.  
 Ca un post scriptum la acest material, facem preciza-
rea că în acest moment nu ne-am propus o hermeneutică a 
textelor provenite de la cei doctori. La analiza lor, trebuie 
să avem în vedere faptul că ele au fost consemnate de doi 
participanți direcți, dar la aproape trei decenii de la eveni-
mente, și de aceea, pot apărea și unele mici inadvertențe, 
datorate trecerii timpului. Dar cele mai multe aspecte din 
cele relatate, sunt susținute de documente și de istoria ora-
lă a Huedinului. 
 Acum, la 80 de ani de la martiriul celor doi mucenici, 
Aurel Munteanu și Gheorghe Nicula, suntem datori să le 
cinstim memoria și să-i oferim ca modele, fiind jertfiți pen-
tru credință și neam. 
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Din amintiri 

 
 

T atăl meu, Urs Avram, a fost angajat de proto-
popul Aurel Muntean ca secretar la Protopopi-
atul Ortodox Huedin, între anii 1931-1937. Pro-

venind dintr-o familie de țărani cu mulți copii, era absol-
vent a 7 clase, avea o scriere caligrafică deosebită și era un 
tânăr inteligent și frumos. 
Părintele a angajat pe postul de cântăreț la biserică, tot un 
băiat foarte tânăr, cu o voce deosebit de frumoasă, de te-
nor, pe Nicolae Brișan, care a cântat în biserica noastră 
toată viața. 
 Părintele Aurel Muntean avea un suflet cald și îi iu-
bea pe acești tineri slujbași ai bisericii, Avram și Nicolae, ca 
pe copiii lui, dându-le sfaturi de viață, iar marțea le cumpă-
ra de la târgul din Huedin „îndulcite”, adică turtă dulce și 
bomboane. 
 Tatăl meu, cu lacrimi de durere, ne povestea mereu 
despre acest minunat Om, Aurel Muntean, lângă care a trăit 
6 ani, dar care înainte i-a fost și profesor de religie la școa-
la din Huedin. Nu era oră de religie, în care să nu țină și pre-
legeri serioase despre istoria noastră, a românilor, ca un 
mare patriot care și-a iubit neamul și țara. 
Şi pentru că a îndrăznit să-şi manifeste dragostea sfântă 
pentru neam şi ţară, a plătit cu viaţa. 
 Cum să ucizi un astfel de om? 
 Credința creştină ne ajută să iertăm, dar să uităm nu 
avem voie, pentru a face imposibile astfel de orori. 
 La înmormântarea lui nu s-a permis nimănui să parti-
cipe, dar mama mea, Ana Văsar, împreună cu bunica, Onița 
Văsar și alte câteva femei din Huedin, dintre care îmi amin-
tesc de Ana Goia, Măriuca Burcă a Costinesi, Maria Matiș și 
altele, au privit îndurerate ceremonia înmormântării, de la 
distanță, din afara cimitirului. 
 Odihnă veșnică acestui martir al neamului românesc! 
 Odihnă veșnică și celor pomeniți aici! 

„Voi fi  model al virtuților creștinești ,  iubitor de  

popor și  de dreptate și  voi sluji  Biserica și  Pa -

tria iubită cu devotament și  abnegație ,  până la 

ultima răsuflare .”   

PROTOPOP AUREL MUNTEANU  
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A sociaţia Transilvană pentru Literatura Ro-
mână şi Cultura Poporului Român sau după 
cum i s-a spus pe scurt ASTRA, a fost înfi-

inţată în anul 1861 la Sibiu, de către „inteligenţiile româ-
neşti ardelene”, cum erau numiţi intelectualii vremii, 
având un rol important în emanciparea culturală şi politică 
a românilor din Transilvania. Înfiinţarea la 9 iulie 1899 a 
Despărţământului Hida-Huedin al Astrei a determinat ani-
marea vieţii culturale a românilor din Huedin şi din alte 
aproximativ 80 de comune din jurul său, între care un loc 
important îl ocupa comuna Beliş. Dar din cauza vastului 
teritoriu, a distanţei foarte mari care trebuia parcursă de 
către membrii Comitetului Cercual, în şedinţa Adunării 
Cercuale din 11 mai 1913 s-a decis ca Despărţământul Hida-
Huedin să se separe în despărţămintele Huedin şi Hida. 
Reorganizat la 9 iunie 1914 cu puţin înainte de izbucnirea 
Primului Război Mondial, cuprinzând de data aceasta doar 
42 de comune şi avându-l în frunte ca director pe avocatul 
dr. Andreiu Pop, Despărţământul Huedin se va revigora, 

fiind citat frecvent în revista „Transilvania” (care apărea la 
Sibiu sub egida Astrei), între despărţămintele cele mai acti-
ve ale asociaţiei. În perioada interbelică, mai ales după ce în 
Adunarea Cercuală din 18 aprilie 1920 a fost reorganizat 
despărţământul şi odată ce la conducere a fost ales preotul 
Aurel Munteanu, în cadrul Despărţământului Huedin activi-
tatea culturală a fost una de excepţie, fiind organizate nu-
meroase „prelegeri poporale”, şezători culturale, reprezen-
taţii teatrale, serate literar-artistice, conferinţe, comemo-
rări şi „cercuri culturale”.  
 Satele comunei Beliş au reprezentat locurile înspre 
care Despărţământul Huedin al Astrei şi-a îndreptat frec-
vent acţiunile în perioada interbelică. Ca un prim exemplu 
avem anul de activitate 1921-1922, când Aurel Munteanu 
directorul Despărţământului Huedin, a ţinut la Beliş prele-
gerea cu tema „Despre eroismul neamului românesc”. 
 Printre activităţile remarcabile menţionate în revista 
„Transilvania” se numără şi cea de la Giurcuţa din anul 
1921, unde Constantin Căciulă le-a vorbit sătenilor „Despre 
comerciu (comerţ – n.n.)” sau întâlnirea de la Beliş unde 

PROTOPOPUL AUREL MUNTEANU  
ŞI ACTIVITATEA CULTURALĂ  

DESFĂŞURATĂ DE „ASTRA” ÎN COMUNA BELIŞ 
 Cristian-Claudiu Filip 



Gavril Todoruţu a vorbit „Despre jertfa ostaşului român”, 
iar Aurel Munteanu a ţinut o frumoasă lecţie de istorie, vor-
bindu-le sătenilor „Despre luptele românilor din anul 1848”. 
Important de reţinut este faptul că la această ultimă activi-
tate s-au pus bazele prin colectă, a unui fond administrat de 
parohul local Vasile Vereş, pentru ridicarea unui monument 
pe locul unde au fost arşi în toamna anului 1918 cei 45 de 
moţi de către „detaşamentul groazei”, la comanda magnatu-
lui Urmánczy (Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane 
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Si-
biu, nr. 7-8, iulie-august 1921, p. 558-559). Pentru susţinerea 
activităţilor Astrei, prin mobilizarea exemplară făcută de 
către protopopul ortodox Aurel Munteanu şi dr. Iosif Pop, 
prim-pretorul plasei Huedin, comuna politică Beliş a devenit 
„membru pe viaţă” alături de alte 43 de comune politice din 
plasa menţionată, contribuind cu suma de 200 lei la fondul 
asociaţiei (Ibidem, p 681-682; Idem, nr. 9-12, octombrie-
decembrie 1921, p. 942). 
 Construirea de „case naţionale” (cămine culturale), 
muzee, biblioteci şi ridicarea unor monumente comemorati-
ve în locuri importante din punct de vedere istoric, aşa cum 
a fost cel de la Fântânele, au stat permanent în atenţia As-
trei, în acest scop fiind iniţiată „Loteria Asociaţiunii”. Prin 
intermediul acesteia erau vândute bilete de loterie membri-
lor asociaţiei, iar beneficiul era folosit în scopurile culturale 
menţionate mai sus, precum şi la ridicarea unor monumente 
sau statui eroilor şi marilor oameni de cultură ai neamului 
(Transilvania, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1924, p. 391-
392).  
 În cadrul acţiunilor Astrei, preşedintele Despărţămân-
tului Huedin, protopopul Aurel Munteanu, a fost preocupat 
să se dea importanţa cuvenită martirilor şi marilor luptători 
naţionali ai moţilor: Horea, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu, 
având în permanenţă grijă să sublinieze marile suferinţe în-
durate de poporul român de-a lungul vremurilor şi rolul lo-
cuitorilor Munţilor Apuseni în lupta de eliberare socială şi 
naţională. Pe această direcţie, belişenii şi locuitorii comune-

lor vecine au participat în ziua de „Sânziene” în 24 iunie/7 
iulie 1923, la un moment de înălţare sufletească, atunci când 
în cadrul unei frumoase serbări populare, protopopul orto-
dox Aurel Munteanu alături de un sobor format din zece 
preoţi au sfinţit primul monument ridicat pe locul luptelor 
de la Fântânele. Bogatul program cultural-artistic pregătit 
pentru această serbare naţională organizată de Despărţămân-
tul Huedin al Astrei, a fost anunţat prin intermediul 
preoţilor şi a fost publicat în ziarele vremii. Mii de moţi au 
răspuns semnalului transmis parcă prin intermediul tulnică-
reselor Pelaghiei Roşu, venind din Cetatea Munţilor Apuseni 
ca să-şi cinstească înaintaşii. Aceasta a fost prima mare mani-
festare organizată de către Aurel Munteanu în calitate de 
proaspăt protopop ortodox de Huedin, dintr-o lungă serie de 
acţiuni prin care a încercat ridicarea spirituală, culturală şi 
materială a românilor din protopopiatul Huedinului, pe care 
i-a păstorit până în tragicul septembrie 1940, când prin mar-
tiriu s-a înălţat la Domnul.  
 Iată cum descria prima manifestare de la Fântânele, 
învăţătorul I. Ciuhan din Huedin:  
„La 7 iulie a.c. [1923] a avut loc la Fântânele în M[unţii] Apu-
seni, o mare serbare naţională întru amintirea evenimentelor 
istorice din anul 1848-1849. La această serbare au luat parte 
1.500 de persoane, domni, doamne şi o mulţime de ţărani 
(moţi) din munţi. Amintim aici totodată că la această serbare 
a luat parte şi un fiu al tribunului din ’48, Nicolae Corcheş, 
anume Leon Corcheş, comerciant în Câmpeni. Serbarea a 
început la orele 10 a.m. cu Sf. Liturghie celebrată de 10 
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preoţi din diferite regiuni ale munţilor, în frunte cu M
[ult] O[noratul] Domn Aurel Munteanu, protopresbiter 
ort[odox] din Huedin, preşedintele comitetului angaja-
tor al acestei serbări. 
 După Sf. Liturghie s-a făcut sfinţirea monumentu-
lui de piatră donat de familia Crişan, fraţii Vasiliu, Ioan 
şi Gavril din Mărişel. La urmă s-a oficiat pa-
rastasul pentru odihna sufletelor eroilor ucişi 
aici de revoluţionari în 6 iulie 1849”( Apud 
T. Şandor, M. Bâlc, R. Roşu, Cântecele 
mărişenilor, Cluj-Napoca, 2011, p. 44).  
 Din această relatare aflăm câteva in-
formaţii importante şi anume că monumen-
tul închinat eroilor de la Fântânele a fost 
realizat din piatră, ca donaţie a fraţilor Vasi-
liu, Ioan şi Gavril Crişan din Mărişel şi a fost 
sfinţit la 7 iulie 1923. Mai aflăm că întreaga 
manifestare a fost organizată de către un comitet avân-
du-l în frunte pe protopopul Aurel Munteanu, preşedin-
tele Despărţământului Huedin al Astrei. Din alte surse 
ştim că monumentul ridicat avea formă de cruce. Dar 
puţini sunt cei care ştiu că iniţiativa săvârşirii serviciu-
lui divin şi a comemorării anuale la Fântânele a luptei 
din 6 iulie 1849 a avut-o Alexandru Golea, preotul orto-
dox din Huedin (între 3 ianuarie 1922 şi 22 mai 1923), 
predecesorul protopopului Aurel Munteanu (Supliment 
la revista Renaşterea. Organ naţional-bisericesc săptă-
mânal, Cluj, anul XII, nr. 41, 14 octombrie 1934, p. 2-3). 
Acest lucru a făcut ca spaţiul istoric al bătăliei să devină 
un adevărat loc de 
pelerinaj în special 
pentru românii 
Munţilor Apuseni. 
Trebuie să spunem 
că actuala „Cruce a 
Iancului” de la Fân-
tânele, realizată din 
piatră, a fost ridica-
tă de Batalionul Fix 
Regional 
„Someş” (ce-şi avea 
sediul în Beliş) şi de 
localnici, fiind 
sfinţită la 24 iunie 
1944. 
 Manifestări 
importante pe locul 
bătăliei de la Fântânele au avut loc şi în anii următori. 
Astfel, la 7 iulie 1924 s-au aniversat 75 de ani de la 
„învingerea (victoria – n.n.) strălucită a Românilor de 
sub conducerea tribunului Nicolae Corcheş, asupra ar-
matei lui Vasvári” – după cum consemnau sursele vre-
mii (Raportul general prezentat de comitetul central al 
„Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura popo-
rului român” asupra lucrărilor sale şi a situaţiei acestei 
instituţiuni în anul de gestiune 1923/4. Activitatea des-
părţămintelor în cursul anului 1923/24. În: Transilva-

nia, an LV, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1924, p. 439-
440). Manifestările au început prin celebrarea Sfintei Litur-
ghii, au continuat prin ridicarea unui parastas pentru eroii 
anilor 1848-1849, au avut loc luări de cuvânt dintre care s-a 
remarcat prelegerea protopopului Aurel Munteanu „Luptele 
românilor în anii 1848-1849”, apoi s-au prezentat cântece şi 

jocuri populare. De această dată numărul parti-
cipanţilor a fost mult mai mare decât în anul 
anterior, unele surse ale vremii înaintând cifra 
de peste 5.000 de persoane, cifră pe care o con-
siderăm cam mare, raportat la numărul locuito-
rilor comunelor din jur. În orice caz, un număr 
impresionant, de câteva mii de moţi, au asistat 
cu mare plăcere şi la producţiile teatral-corale 
intitulate „Fericirea României” şi „Beţia”, puse 
în scenă de către învăţătorul I. Ciuhan din Hue-
din (Ibidem). În anul următor, la sărbătoarea 

„Sânzienlor”, mii de oameni de prin toate părţile Munţilor 
Apuseni au comemorat din nou luptele de la Fântânele. Cu-
vântul festiv a fost rostit de către protopopul A. Munteanu, 
după care au urmat preotul C. Cotuţ, învăţătorul I. Ciuhan 
din Huedin şi alţii. Audienţa a putut apoi urmări o „şezătoare 
poporală” şi piesa într-un act „Tabăra Iancului”, a aceluiaşi 
inimos învăţător I. Ciuhan (Transilvania, nr. 9-10, septembrie
-octombrie 1925, p. 415). Între proiectele Astrei au rămas 
pentru toamna anului 1925 ridicarea cu sprijinul Societăţii 
„Mormintele Eroilor” a câtorva troiţe, între care figura una 
la Fântânele, dar şi în alte locuri importante pentru istoria 
românilor, cum ar fi Şelimbăr sau Mihalţ (Ibidem, p. 360). 

Din revista 
„Transilvania” aflăm că 
în anul 1926 o troiţă pu-
să la dispoziţie de socie-
tatea mai sus menţionată 
a fost trimisă Despărţă-
mântului Cluj pentru a fi 
ridicată la Fântânele. Nu 
ştim sigur dacă aceasta a 
mai fost ridicată alături 
monumentul din piatră 
sfinţit în anul 1923, dar 
putem presupune că 
acest lucru s-a întâmplat 
într-un cadru festiv adec-
vat.  
Ca urmare a implicării 
intense a locuitorilor co-

munei în acţiunile Astrei, în anul 1923 în comuna Beliş exis-
tau o filială („agentură”) a Astrei şi o bibliotecă dotată cu 
cărţi. Datorită acestor activităţi culturale foarte bogate, re-
zultatele pozitive nu au întârziat să apară, iar „poporul a în-
ceput să cetească şi a se interesa de cărţi” – după cum reiese 
dintr-un raport al protopopului A. Munteanu înaintat condu-
cerii Astrei de la Sibiu (Idem, nr. 8-9, august-septembrie 
1923, p. 376-377). Toate aceste acţiuni nu au rămas fără im-
pact asupra locuitorilor comunei Beliş, astfel că dintr-un re-
gistru al Primăriei Beliş aflăm că în 22 ianuarie 1925 s-au în-



scris mai mulţi belişeni în filiala din această comună a As-
trei (Registru intrare-ieşire 1924-1925, Primăria Beliş. Pre-
tura Huedin, Arhiva Primăriei Beliş, f. 3 a, la nr. 44/22 
ianuarie 1925, înscrieri în ASTRA Sibiu).  
 De un mare succes s-au bucurat „Serbările culturale” 
ale Astrei, ţinute la 
Beliş în ziua de du-
minică 22 iunie 
1930. Manifestările 
au debutat cu servi-
ciul divin de la bise-
rica din Beliş, să-
vârşit de Nicolae 
Ivan episcopul Clu-
jului, asistat de nu-
meroşi preoţi şi de 
corul teologilor Se-
minarului din Cluj. 
După cum menţiona 
însuşi protopopul 
A. Munteanu, după 
Sfânta Liturghie 
„despărţământul 
Astrei a luat parte 
cu toată evlavia cuvenită la parastasul ţinut… pentru cei 45 
de morţi ai Moţilor, ucişi mişeleşte în preajma unirii, amin-
tindu-şi că din sângele eroilor morţi s-a plămădit temelia 
unei vieţi noi…”. Protopopul continua: „Comuna Beliş era 
împănată de Moţi veniţi din toate satele lor pentru a cinsti 
mormântul eroilor arşi pe rug”. La mormântul martirilor 
din 1918, au fost susţinute diferite alocuţiuni şi au fost into-
nate cântece. După masa, la iniţiativa protopopului A. 
Munteanu (N. Şteiu, Protopopul Aurel Munteanu erou şi 
martir al neamului, ediţia a II-a, Alba Iulia, 2012, p. 119), 
ASTRA a organizat Festivalul „Ziua Bătrâneţii”. La mani-
festări a fost prezent şi profesorul universitar Ion Chinezu, 
cunoscut critic şi istoric literar, care după ce a făcut un 
scurt istoric al Astrei, arătând că „această bătrână asociaţie 
a fost totdeauna alături de revendicările poporului, sfătui-
toare la răspântiile şi necazurile sale şi tovarăşe la bucurii”, 
a ținut prelegerea despre „Câteva figuri marcante din isto-
ria moţilor”. Au urmat părintele Laurenţiu Curea, care du-
pă ce a vorbit despre jertfele eroilor Horia şi Avram Iancu, 
a ţinut conferinţa „Viaţa apostolilor, rolul bătrânilor”, iar 
profesorul Septimiu(?) Popa a vorbit despre respectul pe 
care îl datorăm bătrânilor (Transilvania, nr. 7-10, iulie-
octombrie 1930, p. 65). După prelegerile acestora, a urmat 
un program artistic cu cântece, dansuri naţionale şi 
„premierea bătrânilor venerabili”. În acelaşi an, preotul 
Virgil Pop din Morlaca le-a vorbit sătenilor din Bălceşti des-
pre „Însemnătatea culturală a Astrei”( Ibidem, p. 68).  
 O altă activitate importantă a avut loc „în zilele de 
13 şi 14 iulie 1935 din iniţiativa Ligii Antirevizioniste, 
[când] mii de moţi în frunte cu vrednicii protopopi Aurel 
Munteanu din Huedin şi Sorin I. Furdui din Câmpeni, au 
comemorat împlinirea unui veac şi jumătate de la martiriul 
eroilor Horea, Cloşca şi Crişan, în cadrul unor serbări câm-

peneşti desfăşurate la Drăgoiasa, tocmai pe locul unde au 
fost prinşi Horea şi adjutantul său Cloşca (vezi figura). Nu 
trebuie trecut cu vederea faptul că urmaşii celor care şi-au 
pus speranţele în Horea şi Cloşca, pentru veşnica lor aducere 
aminte, le ridicaseră în anul 1930 un monument în pădurea 

Scoruşetului. Pe ace-
laşi loc, duminică 14 
iulie 1935, după Sfân-
ta Liturghie şi paras-
tasul pentru pomeni-
rea eroilor răscoalei 
din 1784, s-au ţinut 
însufleţitoare cuvân-
tări de către ambii 
protopopi, urmaţi de 
Gh. Lungulescu - se-
cretarul general al 
Ligii (sosit tocmai de 
la Bucureşti), de doc-
torul Vasile Paşca - 
directorul Spitalului 
Judeţean din Huedin, 
de căpitanul Emil 
Şiancu şi alţii. „Totul 

s-a desfăşurat într-o atmosferă emoţionantă până la lacrimi” 
- relata revista „Renaşterea”( Renaşterea. Organ naţional-
bisericesc săptămânal, Cluj, anul XIII, nr. 29-30, 21 iulie 
1935, p. 2). 
 În perioadă interbelică, zona din jurul Huedinului a 
fost marcată de numeroasele activităţi inițiate de protopopul 
Aurel Munteanu și realizate sub egida Astrei, acestea contri-
buind la ridicarea culturală şi economică a locuitorilor din 
Huedin şi din comunele înconjurătoare. Acţiunile desfăşurate 
în comuna Beliş au reprezentat un imbold pentru celelalte 
comune, dar trebuie să fie un exemplu şi pentru noi, cei de 
acum.  
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