
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORMÂNTUL  
CARDINALULUI IULIU HOSSU 

– exhumare şi reînhumare – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cluj-Napoca, 2008 

Ierom.dr. Silvestru Augustin Prunduş 



 2

 



 3

 



 4

MORMÂNTUL  
CARDINALULUI IULIU HOSSU 

– exhumare şi reînhumare – 
 
rin testamentul scris şi cu limbă de moarte episcopul Iuliu Hossu şi-a 
exprimat dorinţa să fie înmormântat la Cluj-Napoca, dorinţă nerespectată 
deoarece autorităţile de stat, preocupate ca nu cumva înmormântarea să 

fie însoţită de manifestaţii greco-catolice, au dat dispoziţie fratelui episcopului, 
medicul pensionat Dr. Traian Ştefan Hossu să fie înmormântat în Bucureşti a 
doua zi după decesul din 28 mai 1970.  

În urma unui consult familial s-a ajuns la concluzia că osemintele să fie 
conservate în mod provizoriu în cavoul pe care îl avea unul din nepoţii 
episcopului, ing. Liviu Hossu (Ibi) fiul medicului în cimitirul Belu Catolic din 
Bucureşti, în sectorul stâng în faţa Capelei Sfintei Ana parcela P 3 h 1-2, unde 
se afla şi sicriul mamei sale soacre.  

În acest loc au fost aşezate sicriul cu moaştele episcopului erou naţional şi 
mărturisitor al credinţei. O plăcuţă de marmură ruptă în 1977 pe urma 
cutremurului menţiona numele celui ce este venerat de credincioşii lui şi 
cunoscuţii care trec pe la mormântul episcopului Vasile Aftenie († 10 mai 
1950) transformat în adevărat loc de pelerinaj.  

Până ce va sosi timpul potrivit ca osemintele să fie aşezate în 
Cluj-Napoca, familia se vede silită să caute un alt loc de odihnă. Dr. Traian 
Ştefan Hossu a făcut demersuri pe lângă Arhiepiscopia Catolică din Bucureşti 
pentru cumpărarea unui cavou părăsit situat în faţa mormântului familiei fiului 
său Liviu în parcela P 3 e 3-4, cu patru locuri. Revalorificat de administraţia 
cimitirului, Mons. Francisc Augustin a făcut o reducere pentru două locuri care 
să servească la depunerea sicriului episcopului şi alături de el al fratelui petent, 
rămânând alte două locuri disponibile familiei.  

Între timp au început lucrările de reparare a cavoului şi de pregătire 
pentru transportarea sicriului – dar nici viaţa nici moartea nu stau pe loc şi încă 
înainte de ce s-ar fi terminat lucrările începute, fratele cardinalului a decedat în 
1978, şi a fost depus în cavou, în primul loc, lăsându-se deasupra lui două 
locuri libere, iar un al patrulea jos lângă sicriul medicului, [unde] trebuia aşezat 
sicriul cardinalului.  

Lucrările de amenajare a cavoului au continuat, ajungându-se abia prin 
anul 1982 în faza de a se putea muta sicriul episcopului lângă sicriul fratelui 
său. Alături de familie grija principală în finalizarea lucrărilor a preluat-o 
Părintele Grigore Pop, fost paroh în Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, domiciliat 
în Bucureşti, care cu ani înainte s-a străduit ca la mormântul episcopului V. 
Aftenie în locul unei cruci de lemn să se ridice treptat şi pe neobservate actualul 
mormânt pentru care fapt merită recunoştinţă şi laudă.  

Un angajament la data de 1 martie 1982 semnat de Părintele ca martor şi 
de fiii medicului defunct, inginer Liviu Hossu şi medic dr. Traian Hossu, obliga 
pe V. Dimitriu Leorda, artist sculptor, membru al Fondului Plastic, ca în trei 
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sau cel mult patru luni să execute un „baso-relief în marmură de Carara cu 
ornament sculptat în relief pe marginile monumentului cu inscripţia în relief, 
însăpate, date cu bronz sau email negru”. Lucrarea costa 10.000 lei din care 
fură plătiţi 50 %.  

Angajamentul nu a fost respectat şi o sentinţă judecătorească din 12 
noiembrie 1982 l-a obligat pe artistul dat în judecată să restituie suma. Pentru 
scopul dorit s-a trecut la angajarea altor persoane. O cruce de marmură a fost 
aşezată în beton la mormânt şi două capace de beton cu plăci de marmură au 
fost aşezate peste morminte. O efigie de bronz reprezentând pe cardinal a fost 
lipită pe cruce cu inscripţia: „Dr. Iuliu Hossu, cardinal, episcop de Cluj-Gherla 
1885-1970“.  

Acum urma să se facă mutarea sicriului Cardinalului în care scop 
Părintele Pop a fost însărcinat de inginerul Liviu Hossu să obţină în numele 
familiei autorizaţia de exhumare şi reînhumare de la Arhiepiscopie, ceea ce a şi 
obţinut.  

Despre dorinţa familiei de a face transportul sicriului, despre lucrările 
necesare pentru crearea condiţiilor de mutare, Părintele Grigore Pop a 
încunoştinţat Ordinariatului diecezan de Cluj-Gherla, care i-a recomandat ca 
totul să fie făcut de comun acord cu familia, anunţând când va fi cazul şi 
conducerea diecezană pentru ca cineva să fie prezent cel puţin la această 
acţiune, dacă în 1970 la înmormântare, din cauza inundaţiilor şi a timpului 
scurt, de azi pe mâine, nu a putut fi nimeni de faţă.  

Între timp Părintele Grigore Pop a trecut printr-o spitalizare, şi după 
ieşire, de teama să nu moară înainte de ce şi-ar vedea acţiunea dusă la capăt, 
având de la Arhiepiscopie autorizaţia necesară, dar cu îndrumarea verbală ca 
totul să se facă cu asistenţă cât mai redusă, nu a socotit oportun să anunţe 
Ordinariatul diecezan, şi fie că nu l-a anunţat pe inginer şi, pe ceilalţi membrii 
ai familiei, fie că anunţaţii n-au socotit oportun să asiste la acţiunea de ex- şi 
reînhumare, cum se susţine de o parte sau alta, a trecut la executare numai cu 
Administraţia Cimitirului.  

În urma acestor măsuri pripite, exagerate şi rău interpretate şi aplicate, s-a 
efectuat o „mutare forţată” şi „în condiţii cu totul dezonorante”.  

În 7 decembrie 1982, comisia formată din Părintele Anton Ghiuzan, 
preotul cimitirului, Sigfried Paulici administratorul cimitirului, Părintele Pop 
Grigore şi muncitorii Marin Creangă şi Constantin Creangă, fără altă asistenţă a 
trecut la ridicarea plăcii de pe mormântul cardinalului, găsind o situaţie cu totul 
neaşteptată.  

În urma crăpăturilor produse de vreme în cavou s-a înfiltrat apa, care mai 
ales în sezoanele ploioase a acoperit sicriul, care după 12 ani de rămânere în 
umezeală, era cu desăvârşire putred şi îndată ce a fost atins, s-a desfăcut. 
Comisia în derută şi spaimă, în loc să sisteze transportarea şi să anunţe pe cei în 
drept, a procurat un sac de nailon şi a pus în el ce mai rămăsese din oasele care 
au mai putut fi adunate, transportându-le în mormântul nou unde au fost închise 
într-o nişă improvizată din cărămidă cu tencuială, prăvălindu-se peste mormânt 
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placa de beton. Din procesul verbal redactat în 3 exemplare semnat de membrii 
comisiei, cităm: „La desfacerea…” (1).  

Un exemplar din procesul verbal a fost luat de Părintele Grigore Pop şi 
predat inginerului Liviu Hossu, care a făcut observaţia că trebuia avizat să fie şi 
el prezent. Au convenit ca să cumpere un sicriu pentru aşezarea osemintelor şi 
cu această ocazie vor fi ridicate crucea şi inelul pentru a fi păstrate în mod 
corespunzător în familie, arătându-şi totodată profunda nemulţumire de felul în 
care a procedat comisia, când a constatat situaţia în care se afla sicriul şi mai 
ales de felul în care osemintele au fost aşezate în mormântul nou.  

Un sicriu nou cumpărat a fost depus în capelă. Administraţia cimitirului, 
avizând Arhiepiscopia despre felul în care s-a făcut ex- şi reînhumarea, şi de 
dorinţa familiei de a ridica crucea şi inelul cu ocazia aşezării osemintelor în 
sicriu, a hotărât ca pentru această operaţie este de lipsă o nouă aprobare.  

La stăruinţa Părintelui Grigore Pop Arhiepiscopia printr-o notă scrisă de 
mână, purtând data de 10.XII.1982, şi semnată de Părintele Szilagyi, 
autorizează reaşezarea osemintelor în sicriul nou, cu menţiunea „ca după 
aşezarea obiectelor de aur (cruce, inel, dinte) să fie şi sicriul şi bolta sigilaţi”.  

„Cu această ocazie Părintele Szilagyi ne-a spus că dispoziţia 
Monseniorului Augustin este ca exhumarea şi aşezarea osemintelor în sicriu să 
se facă fără nici o manifestaţie religioasă”, menţionează într-o scrisoare 
Părintele Grigore Pop.  

Prin aceasta familia era oprită să ridice obiectele, însuşindu-şi acest punct 
de vedere şi Administraţia cimitirului.  

În urma acestei prohibiţii, familia prin inginerul Liviu Hossu s-a adresat 
Monseniorului Francisc Augustin, „Ordinarius” al Arhiepiscopiei, printr-o 
scrisoare în care după ce arată modul în care a fost făcută exhumarea şi starea 
în care se află după reînhumare, continuă: „Faţă de această situaţie...” (2).  

Arhiepiscopia cu adresa nr. 80/7. I. 1983, răspunde familiei sub 
semnătura Monseniorului Francisc Augustin printr-o lungă adresă (pe care 
regretăm că nu o avem la îndemână şi cităm din Memoriul către Departamentul 
Cultelor), refuzând dreptul de a ridica obiectele de aur: „acestea constituind o 
proprietate a Diecezei respective”, de Cluj-Gherla. Drept încheiere scrie: „În 
cazul de faţă nu vă rămâne altă posibilitate decât a vă adresa autorităţilor pe 
care le credeţi în drept. Noi nu putem asigura măsuri speciale de siguranţă”, 
pentru a evita sustragerea lor de răufăcători. Aflând de situaţia creată la 
mormântul cardinalului Iuliu Hossu, în calitate de „Ordinarius” al diecezei din 
Cluj-Gherla, în 1 februarie m-am deplasat la Bucureşti, unde am cules 
informaţiile cuvenite privitor la exhumare şi reînhumare. După ce m-am întors 
acasă în data de 5 februarie am adresat o scrisoare Monseniorului Francisc 
Augustin „ordinarius”, locţiitorul de arhiepiscop, Bucureşti: „Cu multă 
bucurie…” (3).  

La aceasta nu am primit răspuns.  
Cu aceeaşi dată 5 februarie am trimis o scrisoare către episcopii Dr. Ioan 

Dragomir – Baia-Mare şi Dr. Alexandru Todea – Reghin din care cităm: „Ca 
unii…” (4).  
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La această scrisoare îmi răspunde vlădica Blajului, domiciliat în Reghin, 
Alexandru Todea, cu data de 9.II.1983, următoarele: „Dragă Părinte Silviu…” 
(5).  

O scrisoare datată: Bucureşti, 12 februarie 1983, sub semnătura Dr. 
Alexandru Olteanu însoţită de Memoriul către Departamentul Cultelor mă 
încunoştinţează: „Vărul nostru…” (6). Din Memoriul rămas fără răspuns scris 
cităm: „Pentru a da curs…” (7, pag. 2-34). Prin scrisoarea din 19 februarie 1983 
am restituit Memoriul către Departamentul Cultelor, după ce mi-am făcut copie, 
şi i-am trimis copie după scrisorile către Monseniorul Francisc Augustin şi 
către cei doi episcopi, „în legătură cu această delicată şi totodată prea iritantă 
problemă”, menţionând: „Am făcut-o obligat…” (8a / 8b). În 2 martie 
episcopul Al. Todea îmi scrie: „Confirm primirea…” (9).  

În tot ansamblul problemelor create se cuvenea un colocviu cu 
Arhiepiscopia şi cu Departamentul pentru a soluţiona litigiul şi a repara pe cât 
se putea neajunsurile, dar a existat, cum mereu în momentele importante, nu 
numai în viaţa particulară ci şi publică şi naţională, acel „dar aşa suntem noi 
românii”. Şi din acest „dar” poate cineva să înveţe, mai ales dacă au funcţie de 
răspundere în societate.  

Păstrând legătura cu familia episcopului şi cu Părintele Grigore Pop, 
pentru a fi ţinut la curent cu mersul evenimentelor, prin 13 aprilie am fost 
încunoştinţat telefonic că s-a adus hotărârea ca sâmbătă 16 aprilie 1983 la ora 
11.00 să se facă betonarea cu fier armat a nişei improvizate pentru a proteja 
provizoriu osemintele sacre.  

M-am deplasat la Bucureşti cu preoţii profesori Pantelimon Aşteleanu şi 
Virgil Florian, având o convorbire cu membrii familiei şi îndeosebi cu Dr. 
Alexandru Olteanu şi Ing. Liviu Hossu cu participarea agentului principal 
Părintele Grigore Pop. Analizând situaţia şi considerând toate împrejurările, 
familia a luat hotărârea să nu participe la respectiva lucrare. Întrebat dacă este 
de părere ca eu să particip, a răspuns: „D-voastră, participaţi dacă credeţi că nu 
veţi avea urmări neplăcute”.  

Am convenit cu Părintele Grigore Pop să ceară de la Monseniorul 
Francisc Augustin permisul de a desface nişa şi a aşeza osemintele cu obiectele 
în litigiu în sicriu, care apoi să fie sigilat, conform indicaţiilor anterioare.  

Încercarea s-a dovedit zadarnică, deoarece n-a putut ajunge la 
Monseniorul Francisc Augustin iar administratorul cimitirului, Sigfried Paulici, 
s-a arătat cât se poate de refractar la propunere, luând măsuri imediate pentru 
efectuarea lucrării de betonare a nişei.  

Deplasându-mă cu cei doi confraţi preoţi la cimitir, ne-am dus în primul 
rând la mormântul episcopului Vasile Aftenie, unde eram vreo 20 de persoane 
în reculegere. Ne-am rugat şi mai apoi la ora fixată 11.00 ne-am apropiat de 
mormântul cardinalului. Aici am asistat la un colocviu aprins între Părintele 
Anton Ghiuzan şi Părintele Grigore Pop, primul reproşându-i că nu trebuia să 
procedeze în această problemă fără participarea membrilor familiei şi a 
conducerii diecezane, iar al doilea aruncând vina asupra celor ce nu i-au permis 
să o facă.  
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Trecându-se la efectuarea lucrării, a fost dată la o parte placa de pe 
mormânt; pe o scară Părintele Virgil Florian a coborât în mormânt şi a verificat 
nişa, constatând că nu este violată, ceea ce se vedea şi de sus. Doi muncitori au 
început aşezarea fierului peste care urmează să fie turnat betonul. Părintele 
Grigore Pop stăruia să rămânem până la urmă pentru a încheia cu o slujbă de 
requiem.  

Am reflectat: „Situaţia este mult prea dureroasă ca să putem sta până la 
sfârşit. De altfel Cardinalul a intrat cu sufletul demult în gloria cerească, şi nu 
mai are lipsă de rugăciunile noastre pentru odihnă veşnică, ci noi avem lipsă de 
rugăciunile sale”. Ne-am rugat şi apoi toţi trei am plecat.  

Aşa s-a împlinit şi din acest punct de vedere dorinţa cardinalului: „Rămân 
aici să împărtăşesc soarta fraţilor mei” – episcopii îngropaţi la Sighet, ep. 
Alexandru Rusu, egumenul Leon Manu şi alţii la Gherla, [care] zac anonimi în 
masa mormintelor colective, fără a li se putea identifica mormântul propriu. 
Lăsăm să urmeze scrisoarea din Cluj-Napoca, 18 aprilie 1983 adresată: 
„Monseniorului Francisc Augustin….” (10). În aceeaşi zi 18 aprilie episcopul 
Ioan Dragomir îmi adresează următoarea scrisoare: „Iubite în Cristos frate, În 
legătură….” (11).  

În faţa oamenilor mari şi a micimii de suflet a unor pigmei sufleteşti nu 
poate fi atitudine mai bună decât tăcerea.  

Joi 26 aprilie am fost în audienţă la Comandantul teritorial al Securităţii, 
Dl. General Constantin Ioana pentru câteva probleme.  

I-am referat despre vizita D-lui I. D. Snagov, care mi-a adus câteva 
exemplare din cartea sa: „Le Saint Siege et la Roumanie moderne 1850-1866”, 
Roma 1982, oferindu-i un exemplar. Am atins problema plecării la Roma a 
nepoatei Monseniorului Arhiepiscop Traian Crişan. Am prezentat manifestul 
lansat în U.S.A. la începutul anului 1983, de Magyar Szabadharcos Szovetseg = 
Federaţia luptătorilor maghiari pentru libertate, constituită în 23 octombrie 
1956, unde sunt înglobaţi toţi maghiarii din străinătate, şi acţionează din 
răsputeri pe toate căile şi cu toate mijloacele posibile pentru refacerea Ungariei 
în vechile hotare, mai ales pentru retrocedarea Transilvaniei, sprijinită foarte 
activ de guvernul comunist de la Budapesta. Adus de sora mea Iosip Laurenţia 
din Canada, în original şi în traducere făcută de Comitetul de Acţiune al 
Românilor din New-York /… /.  

Privitor la acţiunea de ex- şi reînhumare a cardinalului Iuliu Hossu mi s-a 
făcut o aspră dojană ca şi cum eu aş fi fost principalul vinovat că s-a lucrat fără 
avizul procuraturii care trebuia să asiste, apoi încriminat pentru scrisorile 
trimise către Arhiepiscopia din Bucureşti.  

Cum mă aşteptam la aşa, ceva eram pregătit dinainte şi luasem cu mine 
cele două scrisori. După ce s-a potolit, le-am scos din buzunar şi i-am spus: 
„Aici sunt scrisorile!”.  

– „Citeşte!” Mi-a spus pe un ton apăsat. Am început să citesc, am văzut 
cum pe parcurs se înseninează şi la sfârşit mi-a zis: „Lasă-mi-le să le discut cu 
colectivul”.  
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Făcând apoi câteva observaţii în legătură cu situaţia preoţilor şi 
credincioşilor noştri, comandantul mi-a spus: „D-voastră, trebuie să fiţi un om 
realist şi cred că sunteţi. Biserica nu se poate reface în generaţia D-voastră. Nu 
sunt conjuncturile politice favorabile. Se va reface atunci când îi va veni 
sorocul. Până atunci înţelegeţi şi înţelegeţi-mă, ca să nu avem greutăţi. Să nu 
depăşiţi anumite limite. Sunteţi în ilegalitate şi dacă primesc reclamaţii sunt 
obligat să iau măsuri. Pentru mine e uşor să aplic legea, pentru D-voastră e greu 
să suportaţi rigorile legii. Deci să fim înţeleşi!”.  

„Da! Eu vă înţeleg pe D-voastră. Îmi cunosc şi îndatoririle mele. Înţeleg 
că mai trebuie să aşteptăm! „Frate! Aştept răspuns la memoriile mele”, zicea 
cardinalul Iuliu Hossu. „Dacă mie nu-mi răspund, nici vouă nu vă vor răspunde. 
Până când trăiesc eu fac ce trebuie. Când nu voi mai fi, vor intra în luptă 
episcopii mei!”.  

Aşteaptă el şi aşteptăm şi noi momentul în care se va repara greşeala 
făcută cu Biserica şi la ex- şi reînhumarea lui.  

Pe baza actelor justificative prezentate de Părintele Grigore Pop şi a unui 
proces-verbal din 10 decembrie 1983 încheiat cu familia cardinalului defunct, 
prin ing. Liviu Hossu s-a întocmit un proces verbal la 6 iulie 1984, semnat şi de 
mine, din care rezultă că s-au cheltuit 5625 lei pentru amenajarea mormântului 
Dr. Vasile Aftenie şi 21.372 lei pentru mormântul cardinalului Iuliu Hossu, 
total general 26.997.  

În cimitirul Belu Catolic din Bucureşti odihnesc trei episcopi 
greco-catolici: Vasile Aftenie, Ioan Bălan şi Iuliu Hossu. Jertfa lor şi a tuturor 
împreunată cu mărturisirea credinţei, cu fidelitatea deplină faţă de patrie şi, faţă 
de Scaunul Apostolic al Romei este chezăşia biruinţei Bisericii noastre, şi prin 
Biserică biruinţa întregului Neam Românesc pe care L-au servit şi continuă să-l 
servească cu toate puterile lor.  

 
 

 
Pr.Dr. Silvestru Augustin Prunduş 
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18.IV.1983 
Iubite în Christos frate, 
În legătură cu cele comunicate privind exhumarea şi reînhumarea 

marelui Arhiereu şi Cardinal I. Hossu, am rămas consternat şi mult îndurerat 
de cele petrecute, profanând[u-se] rămăşiţele pământeşti ale marelui 
defunct. Cine şi quo in se? Dacă-i Statul, El e atotputernic şi poate face ce 
vrea. Dacă e altcineva la mijloc, Biserica, fie chiar romano-catolică, cu de la 
sine putere? fără (a) consulta pe cei în drept, Episcopii. Chiar dacă e familia 
trebuia să se consulte cu cei în drept. 

Faptul s-a consumat iar eu deocamdată tac cu mare durere în 
suflet. Nu aştept nici o lămurire. Primeşte Te rog alese sentimente de stimă 
în Domnul Isus:  

† Dragomir. 
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Proces verbal 

Încheiat azi 10.XII.1983 
 
S-a procedat la verificarea cheltuielilor efectuate de preot Grigore 

Pop pentru amenajarea criptei în care este depus cardinalul Dr. Iuliu Hossu. 
Verificarea a fost făcută de ing. Liviu Hossu şi se constată că 

s-a[u] cheltuit 19.831 lei (nouă spre zece mii opt sute trei zeci şi unu lei). 
Cheltuielile familiale pentru criptă constau din achitarea 1/2 din 

valoarea iniţială a criptei (1/2 fiind donată de biserică), cheltuielile de 
amenajare interioară (cripta fiind iniţial neutilizabilă), cheltuieli de 
reamenajare după cutremur şi jumătate din amenajarea monumentului. 

 
Întocmit din partea familiei,  ing. Liviu Hossu 
Grigore Pop     L. Hossu 
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