APORTUL PREOŢILOR ŞI PROTOPOPILOR GRECO-CATOLICI
DIN JUDEŢUL MUREŞ LA REALIZAREA MARII UNIRI
DE LA 1 DECEMBRIE 1918
Traian

Bosoancă

În decursul existenţei sale, Biserica Unită prin slujitorii ei şi-a făcut datoria faţă de neam şi ţară, în
lupta spre libertate naţională şi unitate statală. Şi preoţimea din judeţul Mureş, alături de celelalte categorii
sociale, a fost prezentă în ampla mişcare naţională şi pentru desăvârşirea unităţii sale, mai ales în
perioada dualismului austro-ungar, iar după realizarea Unirii la consolidarea ei.
Ampla mişcare a întregii naţiuni române care a dus la realizarea marelui act al Unirii, cu putere
de lege, democratic prin fond şi formă, fără seamăn în analele istoriei, a mişcat adânc şi pe prelaţii grecocatolici din pă~ile mureşene, cu aceeaşi fo~ă şi convingere în justeţea cauzei ei ca pretutindeni în
ţinuturile româneşti. Modul cum au înţeles să se încadreze în această vastă şi importantă acţiune, aportul
pe care l-au adus la realizarea Unirii, ilustrează că ei s-au situat în cadrul acestei mişcări, având un rol
important în înfăptuirea ei.
Aportul preoţilor şi protopopilor mureşeni în pregătirea şi realizarea Marii Uniri din 1918, deşi
recunoscută în primele două decenii şi jumătate, nu a fost evocat decât general şi semnalat doar
ocazional şi de foarte multe ori denaturat în perioada comunistă. În schimb, lucrările şi studiile mai recente
îl subliniază cu mai multă claritate, unele dintre ele ilustrându-l cu noi şi tot mai valoroase mărturii,
întregindu-l cu aspecte din cele mai diverse, dându-i astfel noi sensuri.
Fără să i se fi consacrat, până în prezent, o lucrare care să trateze rolul acestor prelaţi mureşeni
care au apărat interesele naţiunii române în vremurile de mari prefaceri (1917-1918), sau de profund
dezastru (1940-1945), sau că ei au apărat interesele Bisericii Unite şi ale neamului românesc în vremuri
de înălţare a ţării (1918-1940) sau de declin (1945-1948), studiul de faţă vine să completeze o parte din
cea ce s-a menţionat mai sus din judeţul Mureş, cu referire la perioada premergătoare Unirii şi apoi a
realizării ei.
Intrarea României în război în noaptea de 14/15 august 1916, a determinat autorităţile din
Budapesta să pornească o acţiune şi mai puternică de reprimare a oricăror manifestări cu caracter
românesc din Transilvania. Atenţia lor s-a îndreptat, cum era şi firesc, îndeosebi asupra intelectualilor
români din mediul rural, adică preoţii şi învăţătorii şcolilor confesionale româneşti. De fapt învăţătorii, chiar
dacă ar fi constituit un pericol pentru statul dualist, nu putea să mai exercite nici o influenţă asupra elevilor
lor ori asupra maseor de ţărani români din sat, căci încă de la începutul războiului, 1914, cea mai mare
parte din ei au fost mobilizaţi şi trimişi pe fonrturile din Galiţia sau Italia. Au rămas doar preoţii care, în
condiţiile de viaţă ale Transilvaniei româneşti, erau nu numai cârmuitorii sufleteşti ai credincioşior, ci şi
îndrumătorii lor în probleme naţional-politice, social-economice şi culturale, întreaga viaţă a românilor
transilvăneni gravitând pe atunci în jurul Bisericii.
Aşa se face că un număr mare de preoţi din Transilvania au fost aruncaţi în închisorile din Cluj,
Târgu-Mureş ori Odorhei, iar apoi, majoritatea din ei, trimişi în asprele închisori din Ungaria. Astfel un
număr de 11 preoţi şi protopopi au fost arestaţi, batjocoriţi şi condamnaţi la ani de temniţă amară, iar doi
preoţi, fără a fi condamnaţi, au fost prigoniţi din parohiile lor şi nevoiţi să se refugieze. Aceasta le-a fost
răsplata, fiindcă predicau în satele necăjite credinţa în izbânda dreptăţii, izbânda românismului, şi fiindcă
ei au voit să mângâie orfanii şi văduvele din parohiile lor.
lată numele şi timpul de închisoare îndurat de ei: ALEXANDRU GLIGOR din Şardu Nirajului.
Văduv cu 5 copii, a fost persecutat de episcopul de Hajdudorog şi de vicarul de Mureş, renegatul român
Huban, pentru sentimentele sale româneşti. La 23 martie 1915 a fost arestat, tribunalul din Târgu-Mureş
osândindu-l la un an de temniţă pentru trădare de patrie. La 29 august a fost escortat la Şopron şi internat
la Fertomeggyes până la 8 mai 1917 1. PETRU GORA din Fărăgău, a fost închis la Cluj între 7 septembrie
1916 şi 25 octombrie 1916; apoi a fost deportat la Kabold-Sopron şi închis între 25 octombrie 1916 şi 15

1
Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada dualismului 1867-1918, Sibiu, 1986, p. 262;
Ioan Silviu Nistor, Contribuţii mureşene la Marea Unire dn 1918, Cluj-Napoca, 1981, p. 66.
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mai 19182. IULIU NISTOR, protopop greco-catolic în Târgu-Mureş, a fost deportat la FertomeggyesŞopron între 28 august 1916 şi 1 iulie 1917. Familia a rămas pradă mizeriei şi necazurilor. După război nu
s-a mai întors în Târgu-Mureş, stabilindu-se în Mediaş 3 . VASILE BERBECAR MUNTENESCU din
Solovăstru, pentru activitatea sa politică naţională a fost alungat din sat de jandarmi, apoi arestat la 3
septembrie 1916, familia rămânându-i în mijlocul câmpului. A fost escortat pe jos la Târgu-Mureş, unde a
stat 8 zile în închisoare, după care a fost dus la Şopron şi internat la Fertomeggyes, de unde a fost
eliberat la 18 mai 1918. Acasă familia i-a fost despuiată de tot avutul 4• ARITON MARIAN POPA, protopop
greco-catolic în Reghin, a fost deportat la Fertomeggyes intre 6 septembrie 1916 şi 12 iunie 19175.
OCTAVIAN PETRA din !băneşti, a fost deportat la Fertomeggyes şi Fertorakos-Şopron între 1 septembrie
1916 şi 1 octombrie 1918. A murit la scurt timp după eliberare la 15 noiembrie 1918, la vârsta de numai 34
de ani. 6 GHEORGHE DĂNILĂ din Bahnea, deportat la Şopron între 29 august 1916 şi 2 aprilie 19177.
ALEXANDRU LUPAN din Sânmartinul de Câmpie, deportat la Veperd între 5 septembrie 1916 şi 4 mai
19188. EMIL POP din Tuşina fost arestat preventiv la Cluj intre 26 septembrie 1916 şi decembrie 19169.
GHEORGHE DANILĂ din Cheţani a fost închis 3 săptămâni la Cluj 10 . GHEORGHE MOLDOVAN din
Bezidu Nou, a fost arestat în toamna anului 1916 şi dus la Odorhei; nu s-a mai aflat nimic despre el 11 •
Toţi aceşti venerabili preoţi au fost răpiţi de la altarele lor şi din sânul familiilor dragi, pentru a fi
târâţi cu neruşinare în temniţele duşmane, iar unii dintre ei au fost trimişi în exil fo~at în închisorile din
Ungaria. Au mai fost doi preoţi care, fără a fi fost condamnaţi oficial, au fosttotuşi prigoniţi din satele lor:
VICTOR BRANIŞTE din Urisiul de Jos şi ALEXANDRU OLTEANU din Jabeniţa 12 • Am pomenit aici cu
evlavie numele celor de mai sus, fiindcă actualitatea încă ţine prea puţin seamă de meritele şi jertfele lor.
Dar în vâltoarea vijeliei, sufletele lor au stat împotriva duşmanilor asemenea stejarilor puternici. Într-o
vreme când toţi conducătorii satelor ardelene erau duşi departe pe câmpuri de bătaie, aceşti preoţi au fost
stăvilarele desnădejdiilor şi mângâietorii inimilor îndurerate.
În 1916 când steagul românesc intra biruitor în Ardeal, inimile lor au vibrat puternic şi exploziile
de bucurie au răsunat în inimile credincioşilor lor. Ei care ştiau din cronicile vremii despre bătrânele
descălecări, ei care au vorbit norodului, în pildele vreunei predici despre vitejiile voievodului de la Turda,
ei, preoţii credinţei, au crezut că ceasul mântuirii sosise. L-au vestit de la amvon, să ştie norodul şi să se
bucure, pregătindu-se de sărbătoare. Toate arestările s-au efectuat în 1916, anul intrării României în
război. De atunci a început prigonirea împotriva lor, prigoană care nu s-a sfârşit decât în anul 1918, odată
cu zdrobirea cătuşelor milenare, odată cu reînvierea neamului pe care ei o vestiseră cu un ceas mai
curând. De asemenea, preotii şi protopopii mureşeni au participat la bătălia finală din toamna anului 1918.
În acea toamnă aceşti patrioti prelaţi au pregătit drumul credincioşilor uniţi spre Alba Iulia, chemându-i mai
întâi la formarea consiliilor naţionale româneşti şi a gărzilor naţionale.
Consiliul Naţional Român Central care şi-a început activitatea propriu-zisă în ziua de 2 noiembrie
1918, a dirijat întreaga acţiune de organizare a vieţii politice româneşti pe teritoriul Transilvaniei, ceea ce
s-a realizat prin crearea la nivelul comitatelor a consiliilor naţionale comitatense. La rândul lor, aceste
consilii au îndrumat în mod direct crearea consiliilor naţionale locale în toate oraşele şi în marea majoritate
a localitătilor din Transilvania. Şi pe raza judetului Mureş s-au constituit la începutul lunii noiembrie 1918
consilii n~ţionale comitatense, cercuale şi com unale. În acţiunea de organizare şi de conducere a acestor
consilii, preoţii şi protopopii, a fost categoria socială cea mai bine reprezentată.
Astfel, în Consiliul Naţional Român comitatens (judeţean) Mureş-Turda cu sediul la Reghin,
constituit la 5 noiembrie 191813 şi reîntregit la 14 noiembrie 191814 , alcătuit din 40 de personalităţi, au fost
0

2Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 269.
3 Ibidem, p. 271; Traian Popa, Monografia oraşului Târgu-Mureş, 1932, p. 178.
'Ioan Silviu Nistor, op. cit„ p. 71-72.
s Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 272.
6 Ibidem, p. 271.
7 Ibidem, p. 270.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 261.
10 Ibidem, p.261.
11 Ibidem, p. 263.
121bidem, p. 281.
13 Ioan Silviu Nistor, op. cit„ p. 38.
"Ibidem, p. 41-42.
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3 protopopi şi 10 preoti. ARITON MARIAN POPA, protopop al districtului Reghin 15, a fost secretarul
consiliului. Ceilalţi au fost 'membri ai Consiliului: ALEXANDRU TÂRNĂVEAN, protopop al districtului
aleşi

DIONISIE P. DECEI protopop în Band 17 , PETRE CIOBOTAR, preot în Reghin 1s; !ULIU
GRAMA, preot în Chiheru de Sus 19 ; TEODOR BRANEA, preot în Hodac20 ; VASILE BERBECAR
MUNTENESCU, preot în Solovăstru 21 ; SIMION ZEHAN, preot în Caşva 22 ; EMIL ANDREŞAN, preot în
Băla 23 , SEPTIMIU POPA, preot nehirotonit în Sânmartinul de Câmpie24 ; GEORGE TÂRNAVEAN, preot în
Sângiorgiu de Mureş2s; MELINTE POP, preot în Oroiu2s.
În CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN TÂRNAVA MICĂ, constituit la 1 noiembrie 1918 cu sediul în
Tâmăveni 27 , funcţia de preşedinte a deţinut-o LAURENŢIU PASCU, protopop al districtului Tâmăveni 28 , iar
preotul din Boziaş, azi cartier al municipiuli Tâmăveni, AUGUSTIN FOLEA, era membru în Consiliu 29 . De
asemenea din consiliu a mai făcut parte şi preotul Ioan Pădurean din Şoimuş 30 .
Şi în cele 3 Consilii nationale române cercuale, Târgu-Mureş, Sereda (Miercurea Niraj) şi Câmpia
Transilvaniei au fost aleşi şi preoţi. În Consiliul cercual Târgu-Mureş, alcătuit din 24 de membri au făcut
parte şi 5 preoţi: AUGUSTIN NILCA, preot în Voiniceni 31 , vicepreşedinte 32 , IOAN ROMAN, preot în
Sântana de Mureş 33 , controlor34 , restul preoţilor erau membri ai consiliului 35 ; VICTOR TUFAN, preot în
Ungheni36 ; VASILE SALTELECHI, preot în Bărdeşti (azi cartier al municipiului Târgu-Mureş} 37 .
Consiliul naţional român cercual Secţia Câmpie, cu sediul în Bandul de Câmpie, s-a constituit în
25 noiembrie 1918, cu ocazia adunării populare tinută în Râciu „cu o însufletire de nedescris şi cu succes
strălucit naţional" 38 . În biroul C.N.R. cercual funcţia de preşedinte a deţinut-o' protopopul din Band Dionisie
P. Decei 39 , iar ca membri au fost aleşi Septimiu Popa, preot în Sânmartinul de Câmpie şi Aurel Pop,
absolvent de teologie, care deţinea funcţia de nota~ 0 .
C.N.R. cercual Miercurea Nirajului (Sereda) ia fiinţă ceva mai târziu. Satele româneşti de pe
valea Nirajului au fost cuprinse la început în zona de competenţă a C.N.R. Târgu-Mureş. Ocupând un
teritoriu distinct care avea nevoie de o organizare proprie, Alexandru Gligor, preot în Şardu Nirajului,
adresează o cerere, la 5 decembrie 1918, C.N.R. comitatens Mureş-Turda, în care solicită ca pentru
comunele: Sângiorgiu de Pădure, Sântandrei, Şardu Nirajului, Miercurea Nirajului, Lăureni, Veţa,
Sântioana, Poieniţa, Bolintineni şi Sânişor, care sunt mai departe de Târgu-Mureş şi mai uşor de
administrat între sine, să se aprobe înfiinţarea secţiei Miercurea Nirajului, separată de Târgu-Mureş.
Consiliul comitatens găsind justificată cererea hotăreşte înfiinţarea Secţiei (Cercului) Sereda (Miercurea
Nirajulu}, care însă nu poate face nici un pas ,,fără ştirea şi învoirea C.N.R.comitatens"41 . Adunarea de
constituire a C.N.R.cercual are loc la 8 decembrie în şcoala românească din Şardu Nirajului, fiind prezenţi
majoritatea locuitorilor români din comunele menţionate anterior. Sediul C.N.R. al Secţiei Miercurea
Pogăceaua 16 ;

15

Arhivele

16
17

Şematism,

Naţionale,

Direc\ia judeţeană Mureş (în continuare Am.Nat.Mureş). Fond protopopiatul gr. cat. Reghin, dos. 130/1918, I. 18.
Blaj. 1911, p. 181-182; 1923, p. 54.
Am. Nat. Mureş, Fond protopopiatul gr. cat. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 37.
18
Arh.Naţ.Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 130/1918, f. 87.
19 Ibidem, I. 11.
20 Ibidem. I. B.
21 Ibidem, f. 43.
22 Ibidem, f. 1.
23 Şematism, Blaj, 1911, p. 182; 1923, p. 54.
24
Parohia ortodoxă Sânmartinul de Câmpie, Lista preoţilor români din parohie, 1984, p.1.
25 Arh. Na\. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 6.
26 Ibidem, f. 24.
27
1918 la Români. Documentele Unirii (în continuare 1918 la Români), voi. VII, Bucureşti, 1989, p. 67-68.
28 Am. Naţ„ Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Tâmăveni. dos. 83/1918, f. 90.
29 1918 la Români, voi. VII, p. 68.
30 Am. Na\. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Tâmăveni, dos. 83/1918, f. 27.
31
Ibidem, Fond Protopopiatul gr. cat. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 10.
32 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 63.
33 Am. Na\. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Târgu-Mureş. dos. 1200/1918, f. 51.
34 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 63.
35 Ibidem.
36 Am. Na!. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cat. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 11.
37 Ibidem, I. 20.
36 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 66.
39 Ibidem, p. 67; 264.
40
Ibidem.
" Ibidem, p. 66.
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Nirajului a fost stabilit în Şardu Nirajului 42 . În biroul consiliului, alcătuit din 24 de membri, au fost aleşi:
Alexandru Bidian, preot în Lăureni 43 , secretar44.
În baza constituirii consiliilor comunale a stat ideea respectării unor principii democratice largi,
astfel că în aceste organe au fost aleşi cei care s-au distins de-a lungul anilor în lupta pentru menţinerea
fiinţei naţionale a românilor, pentru afirmarea drepturilor lor naţionale în lupta purtată inegal cu autorităţile
austro-ungare. Consiliile naţionale locale au fost create ca organe populare alese în cadrul unor mari
adunări cu participarea tuturor locuitorilor, din rândul cărora fireşte că se detaşau intelectualii (preoţii şi
învăţătorii), în fapt animatorii şi conducătorii luptei naţionale pe plan local. A existat în acele momente o
identitate de interese între popor şi reprezentanţii intelectualităţii, un sens convergent în acţiunile lor,
determinat de existenţa unei aspiraţii comune aflate în pragul împlinirii. Prin poziţia ei socială, mai ales
preoţimea, la sate, se situează în fruntea luptei naţionale. Ea este aceea care fixează programul de
acţiune, dă o formă concretă aspiraţiilor sociale şi naţionale nutrite de popor, o orientare iniţială mişcării în
ansamblu4s.
Înfiinţarea consiliilor naţionale s-a realizat în etape. Cele mai multe au fost create la începutul
lunii noiembrie, imediat după constituirea consiliilor naţionale comitatense, apoi în a doua jumătate a lunii
noiembrie, după tratativele de la Arad, şi în plină activitate pentru pregătirea Adunării nationale de la Alba
Iulia. În marea majoritate a localităţilor, funcţia de preşedinte al acestor consilii a fost încr~dinţată preoţilor.
În continuare prezentăm o situaţie pe localităţi, despre data constituirii consiliilor naţionale române
comunale, componenţa lor numerică, şi numele preoţilor care au deţinut funcţia de preşedinte:
Localitatea

Data constituirii C.N.R.com.

Nr.membri C.N.R.

1. Adrian
2. Băla
3.Beica de Sus

noiembrie
23 noiembrie
17 noiembrie
1Onoiembrie
4.Căcuciu
8 noiembrie
5.Căpuşu de Câmpe
noiembrie
6.Chiheru de Jos
noiembrie
7.Chiheru de Sus
14 noiembrie
8.Chimitelnic
noiembrie
9.Chinceş (azi Comori)
13 noiembrie
10.Dateş
24 noiembrie
11.Dumbrava
14 noiembrie
12.Ercea
13.Grebenişu de Câmpie noiembrie
noiembrie
14.Lunca
29 noiembrie
15.Mădăraş
22 noiembrie
16. Maioreşti

12
20
12
10
6
12
12
13
12
10
18
12
5
8
13

Ibidem, p. 67.
Arh. Naţ. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 73.
44 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 67.
45 Ibidem, p. 68.
46 Arh. Na\. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 130/1918, I. 39.
47 Şematism. Blaj, 1911, p. 182; 1923, p. 54.
46 Arh. Naţ. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 131/1918, f. 96.
49 Ibidem, dos.130/1918, f. 79.
so Arh. Naţ. Bucureşti, Fond Consiliul Dirigent, dos. 67/1918, f. 68.
51 Arh. Naţ. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 130/1918, f. 68.
52 Ibidem, f. 11.
53 Arh. Naţ. BucureşU, Fond Consiliul Dirigent, dos. 67/1918, f. 67-58.
54 Arh. Naţ. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 130/1918, f. 74.
ss Arh. Na\. Bucureşti, Fond Consiliul Dirigent, dos. 67/1918, f. 136.
56 Arh. Naţ. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cal. Reghin, dos. 131/1918, f. 156.
57 ŞemaUsm, Blaj, 1911, p.117; 1923, p. 42.
56 Arh. Naţ. Bucureşti, Fond Consiliul Dirigent. dos. 67/1918, f. 8.
59 Şematism, Blaj, 1911, p. 117; 1923, p. 42.
60 Arh. Nat. Mureş, Fond Protopopiatul gr. cat. Târgu-Mureş, dos. 1200/1918, f. 15.
42
43
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Numele preotilor
Zaharia Pop 4s
Emil Andreşan 47
Mihail Marieşan48
Iuliu Cioba49
Vasile Suciuso
Ioan Alexandrus1
Iuliu Grama52
Teodor Hârşan53
Patriciu Tătar54
Octavian Mihălţan 55
Augustin Bo~anss
Ioan Pop57
Emil Tătar58
Maxim Pop59
Maxim Pop60
Nicolae Petruţia s1
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17.Moişa

18.Mura Mare
19.Mura Mică
20.0roiu
21.0roiu de Câmpie
22.0rşova

23.Petelea
24.Poartea
25.Sântana de Mureş
26.Solovăstru

27.Suseni
28.Teleac
29.Ungheni
30.Voivodeni
31.Zau de Câmpie

597
23 noiembrie
noiembrie
noiembrie
1Onoiembrie
noiembrie
24 noiembrie
noiembrie
12 noiembrie
17 noiembrie
9 noiembrie
11 noiembrie
1 decembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie

14
12
12
6
5
16
6
13
17
15
13
14
14
20
12

Nicolae Poravus2
Zachei Graur6J
Partenie Grama64
Maxim Popss
Nicolae Hârşanss
Demetriu Fărcaşs?
Gavril Braneasa
Emil Graurss
Ioan Roman 7o
Vasile B.Muntenescu 71
Victor Câmpian 72
Ioan Siara7J
Victor Tufan 74
Teodor Sărmăşan?s
Teodor Nagy76

De asemenea, preoţi şi protopopi mureşeni au participat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie 1918, în calitate de delegaţi aleşi în cercurile electorale, dându-şi semnătura pe
actul de Unire a Transilvaniei cu România.
Au participat un număr de 11 preoţi greco-catolici: Ioan Roman din Sântana de Mureş, Emil
Andreşan din Băla, Emil Ştefănuţiu din Filpişu Mare, Ioan Pop din Ercea, Nicolae Poravu din Moişa,
Alexandru Gligor din Şardu Nirajului, Augustin Nilca din Voiniceni, Vasile Berbecar Muntenescu din
Solovăstru, Nicolae Grigore Deac din Şomoştelnic, Nonic Rusu din Coroi şi Ioan Pădurean din Şoimuş.
De asemenea au participat, ca delegaţi de drept, un număr de 6 protopopi (Ariton Marian Popa,
protopop din Reghin; Laurenţiu Pascu, protopop din Târnăveni; Enea Pop Bota, protopop din Luduş,
Alexandru Papiu, protopop din Iernut; Alexandru Târnăveanu, protopop din Pogăceaua şi Dionisie
P.Decei, protopop din Band)77.
Aceşti patrioţi preoţi şi protopopi mureşeni, care contribuiseră la realizarea României Mari, în
toată perioada interbelică, se vor implica pe tărâm politic, administrativ, economic, cultural şi ecleziastic nu
numai la consolidarea României întregite, dar şi la apărarea ei. În perioada dureroasă a anilor 1940-1944,
când judeţul Mureş căzuse în întregime sub ocupaţia horthystă, tot ei vor fi aceia care vor suferi din nou şi
care vor ţine trează flacăra vie, în sufletele românilor îndureraţi şi batjocoriţi, în victoria românismului pe
aceste meleaguri.
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LA CONTRIBUTION DES PRETRES ET DES ARCHIPRETRES CATHOLIQUES GRECQUES Ă
L'ACCOMPLISSEMENT DE LA GRANDE UNION DU 1ER DECEMBRE 1918
Resume
Le clerge du departement de Mureş aussi que celui des autres departements a appuye
intensement le but de !'unite nationale. L'etude ici presente s'occupe seulement de la periode des annees
1914-1918.
L'entree de la Roumanie en guerre, â 15 aout 1916, a determine Ies autorites de Budapest â
dechaîner une reaction contre toute manifestation au caractere roumain de Transylvanie, leur attention se
dirigeant surtout contre le clerge catholique de rile grec qui etait non seulement le representant spirituel
des fideles roumains, mais aussi leur dirigeant dans Ies problemes politiques, nationales, sociales,
economiques et culturels.
Au debut l'auteur presente Ies pretres qui ont ete eloignes de leurs paroisses et enfermes dans
Ies prisons d'Hongrie et, puis, â partir de l'automne de l'an 1918, leur apport â la constitution des conseils
et des gardes nationales roumaines et Ies noms des pretres qui ont dirige ces organismes politiques. A la
fin on presente Ies noms des pretres et des archipretres qui ont participe en tant que delegues â la
Grande Assemblee Nationale de Alba Iulia et dans le Grand Conseil National Roumain.
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