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Părinţilor, bunicilor şi străbunicilor mei, care, în 
ciuda tuturor vicisitudinilor istorice, mi-au transmis acel 
Ceva, primit de la strămoşii lor, ce mi-a permis să fiu 
acceptat ca interlocutor al unor reprezentanţi autentici ai 
nobilimii din Europa. 

 
Pr. Mircea Remus Birtz 
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În loc de prefaţă 

 
La scurt timp după plecarea la cele veşnice a Excelenţei Sale Árpád Bereczky de 

Torboszló, Cel de Sus ne-a ajutat să încropim un volum dedicat lui. Un volum în care 
ponderea însemnată o au documentele. Din ele rezultă fără echivoc cine a fost omul; iar la 
contestarea sa, cea mai bună apărare este oferită de faptele lui, a căror circumscriere este 
oferită de documente. 

Fiind camarazi de luptă pe frontul Tradiţiei, modesta lucrare se doreşte a fi şi un 
omagiu pentru comilitonul căzut la datorie, în al 92-lea an al vieţii. 

Cei care i-au acordat atenţie, prin studii, interviuri, articole de presă, comunicate 
sau insulte, n-au observat un fapt elementar: Árpád Bereczky de Torboszló, retrăindu-şi 
viaţa între 73 şi 92 de ani, a avut o activitate ca investigator al crimelor politice săvârşite 
de comunişti, şi alta, legată de revitalizarea ordinelor cavalereşti în Ardeal. El n-a fost 
decorat pentru faptul de-a fi fost deţinut politic, sau membru al Mişcării de Rezistenţă; el 
a primit panoplia de decoraţii şi titluri tocmai ca urmare a relansării Cavaleriei. 
Confuzia regretabilă, ivită în presa noastră, sperăm să fie limpezită. 

Volumul conţine o scurtă biografie, urmată de o sumară prezentare a documentelor 
expuse. Unele se repetă, prin traducere maghiară; altele, cum sunt diplomele cavalereşti 
sau nobiliare, vorbesc de la sine. Urmează o evocare personală a celui omagiat, realizată 
de coordonatorul volumului, şi deci tributară subiectivismului acestuia. Un apendice 
fotografic sperăm să dea un plus de relevanţă lucrării noastre. Textul polemic din final nu 
l-am fi dorit scris. Şi n-ar fi fost scris, ci doar discutate argumentele, dacă mizerul articol 
comunicat apărut în „Făclia” de Cluj (15.02.2008) ar fi fost alcătuit cu ţinută, fără a 
compromite Filiala unei Asociaţii Sacre din România. N-a fost să fie, din nefericire, iar 
cauterizarea mârlăniei ne este o datorie ce ne incumbă din propriul statut, al nostru, al 
confraţilor, al celui omagiat de noi, al ordinelor noastre. 

Aceasta este o carte scrisă şi pentru români şi pentru maghiari. Documentele şi 
fotografiile vor vorbi prin ele însele, fără a fi necesară traducerea lor. 

Am fi dorit prezentarea mai multor documente. Dar pierderile familiei Bereczky 
din 1918-1919, cele din 1949 la arestarea lui Árpád Bereczky, apoi cele din 1966 
(moartea mamei lui), din 1972 (mutarea la Cluj), din 2006 (schimbarea adresei), precum 
şi cele „împrumutate” şi niciodată restituite de diferiţi „binevoitori” au dus la o colecţie 
restrânsă de piese, ce totuşi merită a fi publicată. 

Îi este dat omului ca pe parcursul vieţii să piardă documente, ca semn al fragilităţii 
sale. Volumul se doreşte a fi şi recuperarea, fie ea şi parţială, a arhivei private a Fundaţiei 
Bereczky. 

Conversaţiile prelungite de la începutul colaborării noastre, în 2001, au fost urmate 
de conversaţii afectate de tributul vârstei interlocutorului nostru, în care, de la un moment 
dat, impresiile memoriei sale se suprapun neselectiv. Cu toate acestea, tenacitatea şi 
perseverenţa lui ne-au fost în permanenţă de ajutor. 

Lui Árpád Bereczky de Torboszló i se cuvin deci întâi de toate mulţumiri pentru 
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această carte. Apoi soţiei lui, vitéz Veronica Mihăilă M.Cr. OBSS, ceea ce i-a fost înger 
protector aproape 45 de ani. Cei doi ne-au sprijinit constant în cercetările noastre, cu 
piese, cu amintiri, cu date. 

Mulţumesc şi sunt recunoscător tatălui meu, care a finanţat editarea acestui volum, 
gest generos cu atât mai mult cu cât el are dreptul şi libertatea de a nu fi de acord în 
totalitate cu anumite teme, accente sau verdicte din această lucrare. 

Un omagiu cuvenit şi Dlui Ing. János Kócs, din Sfântu Gheorghe, reputat 
genealogist, care ne-a trimis o genealogie extinsă a întregii posterităţi a lui Mathé 
Beretzky de Torboszló, din  veacul al XVI-lea.  

Plecarea lui Árpád Bereczky dintre noi s-a săvârşit în 12.V.2010, în ajunul Înălţării 
Mântuitorului şi al primei Mariofanii de la Fatima (1917), la un segment egal de timp 
între 6.V. (naşterea la cele cereşti ale Principelui Primat Jozsef cardinal Mindszenthy, 
Mărturisitorul, †1975) şi 23.V. („Dies Natalis” al episcopului Vilmos Apor, martir al 
carităţii, episcop de Győr, nobil ardelean, †1945).  Deci între doi eroi ai Credinţei, 
aristocraţi şi mărturisitori prin viaţă şi moarte ai fărădelegilor comuniste. Cum nimic nu e 
întâmplător sub umbra Providenţei, fiecare poate medita mai departe la tâlcurile acestor 
date. 

Înmormântarea lui, la Turda, alături de părinţii săi, în 15.V.2010, a fost un semn de 
reconciliere, sobrietate şi concordie. 

Ne exprimăm gratitudinea către Pr. Rev. István Nagy din Turda, preotul reformat 
care a săvârşit bilingv slujba funebră, către Excelenţa Sa vitéz  Vad László, venit din 
Ungaria cu acest prilej, către vitéz Rev. Tibor Pásztori, către vitéz Eszter Magyary, M.Cr. 
OBSS, către Dl. Victor Nicoară, către Dna av. Maria Crişan, către fam. vitéz Prof. István 
Szőcs, către fam. vitéz Dr. Mircea Berar, către Excelenţa Sa Macarie cav. Hedeşiu OBSS, 
OHSG, Priorul nostru, care cu toţii, sub o formă sau alta, au contribuit la concordia, la 
„Puntea” acestui eveniment. Acest volum se doreşte a fi tot o punte... 

 
Curatorul volumului 
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In memoriam Árpád Bereczky de Torboszló  

 
Cine trecea prin centrul Clujului, pe Bd. 21 Decembrie nr. 17 (acum câţiva ani pe 

str. Coşbuc nr. 4) putea vedea încă o firmă cu inscripţia: „Fundaţia Bereczky, Pentru 
Investigarea Crimelor Comunismului şi a Evenimentelor din Decembrie 1989”. 

Sunând la poartă, mai adineaori ea îţi era deschisă de un domn vârstnic, cu o 
privire penetrantă, doritor să afle motivul vizitei. Era titularul Fundaţiei, Árpád Bereczky 
de Torboszló, posesor al unei impresionante colecţii de ordine cavalereşti. După o rapidă 
evaluare a interlocutorului, conversaţia putea continua sau nu. 

Cine a fost Árpád Bereczky de Torboszló? 
Vom încerca o sumară conturare a biografiei sale, lucru dificil, datorită precarităţii 

documentelor rămase în urma sa, precum şi datorită naturii extrem de rezervate a 
personajului, deşi sporadic acesta a fost menţionat în presa română sau cea maghiară. 

Informaţiile date au fost obţinute prin colocvii cu protagonistul nostru, cu soţia lui, 
Dna. vitéz Veronica Mihăilă, M.Cr. OBSS sau prin punerea la dispoziţie a unor 
documente spre consultare, documente care supravieţuiseră în urma tribulaţiilor lui Árpád 
Bereczky.  

O menţiune succintă asupra sa apare în valorosul volum editat de Asociaţia Foştilor 
Deţinuţi Politici din România – Filiala Cluj: „Cartea Albă a rezistenţei anticomuniste din 
zona Clujului”, Târgu Lăpuş, 2009, Galaxia Gutenberg (notată cu sigla CA), sub redacţia 
lui Virgil Bulat. La pag. 53 al volumului amintit se precizează: 

„Prin hotărârea nr. 81 din 26.07.1990 CADL 118 a stabilit că, potrivit actelor 
prezentate Comisiei, Bereczky Árpád, din Cluj-Napoca, str. G.  Coşbuc nr. 4, a efectuat 3 
ani de detenţie politică la Aiud, Văcăreşti, Jilava, Poarta Albă, Mărgineni”. 

O asemenea menţiune mai este precizată şi la alte câteva zeci de cazuri de deţinuţi 
politici prezentaţi în volum. 

Nimic despre alte activităţi ale lui. 
Ţinând seama de perioada în care autorul acestor rânduri l-a cunoscut pe Dl. 

Bereczky (2001-2010), în urma informaţiilor oferite prin dialog, am stabilit un criteriu 
pentru evaluarea acestora: 

– informaţiile oferite de documentele scrise, interpretate în context, au veridicitate 
majoră; 

– informaţiile oferite de subiect de timpuriu au o veridicitate mai mare decât a celor 
oferite tardiv (în cazul în care acestea din urmă nu sunt coroborate cu alte probe); 

– s-a ţinut seama şi de faptul că subiectul, având ca limbă maternă maghiara, 
anumite nuanţe de exprimare puteau fi estompate în timpul conversaţiilor; 

– corespondenţa personală a fost un izvor nebănuit de date utile demersului nostru. 
Cu speranţa că noi documente, ce pot apărea pe parcurs, vor împlini lipsurile şi 

lacunele prezentului studiu, încercăm creionarea biografiei lui Árpád Bereczky de 
Torboszló. 

Familia Bereczky (ortografiată până la începutul secolului XIX şi Beretzky) este 
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datată documentar din sec. XVI, un antecesor fiind evidenţiat în timpul luptelor purtate de 
regele Ioan Zápolya, iar Mathé Beretzky, cu predicatul de Torboszló (Torba, MS)1 este 
menţionat cert în 1579.2 Mathé Beretzky, căsătorit cu Katalin Rhéthy, are ca descendent, 
printre alţii, pe Mihály Beretzky, acesta vând un fiu pe nume Francisc (n. 1650), fiul 
având mai mulţi copii, unul din ei fiind Mihály (n. 1674), ce s-a căsătorit cu Judith 
Szeredey. Un fiu al acestora a fost Francisc (n. 1705), care a avut un copil cu numele 
György (n. 1735), căsătorit cu Zsuzsa Barkany. Fiu al acestora a fost Zsigmond Beretzky 
(n. 1765), căsătorit cu Erzse Barabás, având o posteritate numeroasă. Un fiu al acestuia, 
András Bereczky (n. 1806), a avut ca fiu pe Zsigmond Bereczky (n. 1826), căsătorit de 
mai multe ori, antecesorul lui Árpád Bereczky (1876-1943), camerier imperial, posesor al 
unor mine de aur şi locotenent colonel pluridecorat al Armatei Austro-Ungare. 

Locotenentul colonel Árpád Bereczky de Torboszló a fost decorat cu Ordinul 
Leopold, Ordinul Coroanei de Fier, Crucea de Fier, Medalia de Aur pentru Bărbăţie, 
Signum Laudis etc., imediat după Primul Război Mondial stabilindu-se la Turda, unde de 
altfel a şi decedat, în 1943. A fost căsătorit cu Francisca Illyés (1885-1966, Turda), având 
patru copii: 

1. Tibor Bereczky (n. 1909, Baia-de-Criş, HD – m. 1976, Cluj), viitor profesor universitar la 
Politehnica din Cluj (cadru didactic din 1948) la catedra de Rezistenţa şi Chimia Metalelor, doctor 
în chimie, care are două fete: Piroska şi Ildiko. 

2. Erzsébet (n. 1912, Baia de Criş – d. Ungaria), căsătorită cu Dr. János Koltay, a avut doi 
copii, pe István şi pe Eva. 

3. Piroska (n. 1914, Baia de Criş – d. ?), căsătorită cu Ferenc Szász, au avut două fete: 
Piroska (căs. Dr. Mircea Berar) şi Erzsébet. 

4.  Árpád (n. 07.09.1917, Baia de Criş – d. 12.05.2010, Cluj-Napoca), căsătorit întâia dată 
cu Magdalena, au avut un fiu, Árpád (1942-1952), iar a doua oară cu Veronica Mihăilă. 

Familia Bereczky este de confesiune reformată, din sec. XVIII numărând pastori, 
funcţionari districtuali, iar mai apoi şi medici, ingineri, avocaţi. 

Prin Zsigmond Beretzky (cel născut în 1765) se înrudeşte cu familia Bolyai, a 
matematicienilor, iar prin celălalt Zsigmond (n. 1826) şi cu familia Apathy.3 

Árpád Bereczky a studiat la Turda, absolvind aici liceul, iar după absolvire a 
efectuat stagiul militar (T.R.) la Cernăuţi. Aici, datorită condiţiilor improprii, s-a 
îmbolnăvit de tifos, odată cu încheierea stagiului militar, el fiind decis să meargă la studii 
în Ungaria. A studiat chimia la Universitatea din Budapesta, devenind chimist, ca şi 
fratele său, Tiberiu. Dar a urmat şi cursurile Academiei Militare „Ludoviceum”, fiind în 
1942 înrolat în Armata Regală Maghiară. Părinţii şi fratele i-au rămas în România, iar 
tatăl său, în 1942, era trecut pe o listă de persoane a căror corespondenţă urma a fi 
obligatoriu verificată de către Biroul de Cenzură Turda, structură aflată în subordinea 
Serviciului Secret de Informaţii Român.4 

Situaţia catastrofală a Ungariei din primăvara lui 1945 l-a determinat să revină la 
Cluj, unde a fost internat şi întemniţat ca persoană suspectă. Împreună cu el mai erau doi 
prizonieri maghiari: Jenö Csenger, care s-a afiliat grupării de partizani Grigorescu, fiind 
ucis la Răstoliţa (Mureş) şi avocatul László Tivadár, ucis ulterior în Munţii 
Maramureşului.5 În 1946, scăpând din detenţie, s-a refugiat la Braşov, unde familia avea o 
firmă, „Carel-Comina” (pe str. Lungă nr. 39), de realizare a produselor grafitice şi 
auxiliare ale industriei siderurgice. În ciuda situaţiei economice catastrofale a României 
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acelor ani, Bereczky a ajuns la o situaţie economică bună, dar temperamentul său volitiv 
l-a îndemnat să continue lupta împotriva comunismului, luptă începută în armata 
maghiară. Profitând de contactele fratelui său Tiberiu cu cercurile studenţeşti politehniste 
din Timişoara, şi aflând că acolo exista un puternic nucleu anticomunist, de sorginte 
legionară, s-a decis să-l sprijine financiar.6 Operaţiile economice ale firmei îl obligau la 
călătorii frecvente la Bucureşti, Reşiţa, Cluj etc., putând realiza şi un contact cu 
Ambasada Elveţiei. Dar anul 1948 i-a adus etatizarea întreprinderii (11.06.1948), fapt ce 
l-a stimulat să fie mai vehement în sprijinirea grupurilor anticomuniste. Fiind dat în 
urmărire (ca fost ofiţer al Armatei Regale Maghiare, căci nu renunţase formal niciodată la 
cetăţenia maghiară), nemaiputându-şi onora comenzile economice (din moment ce firma 
i-a fost confiscată), Árpád Bereczky a început să participe activ la grupul de partizani, de 
inspiraţie de dreapta, condus de preotul greco-catolic rezistent Eusebiu Cutcan, din zona 
Gherlei şi a Bistriţei.7 A fost arestat în 27.12.1949 la Bucureşti, fiind condamnat de 
Tribunalul Ilfov pentru „sabotaj” (nedenunţându-şi cunoscuţii) şi întemniţat până în 
15.05.1953, fiind eliberat din Penitenciarul Mărgineni – Hunedoara, în urma unui decret 
de graţiere, dar reţinut administrativ încă doi ani.8 După eliberare, s-a stabilit la Turda. 
Aici îl aştepta o veste cruntă: în timp ce era închis, în 1952, fiul său Árpád, de 10 ani, a 
murit în urma unui accident.  Bereczky a bănuit mâna Securităţii. 

La Turda a trăit din expediente, muncind la negru, ocupându-se de agricultură sau 
confecţionând obiecte artizanale pe care ulterior le vindea. În 1967 a divorţat de 
Magdalena, prima soţie, aceasta refăcându-şi viaţa în Ungaria. 

În acest timp a cunoscut-o pe Dna. Veronica Mihăilă (n. 1923, Fălticeni), asistentă 
medicală, care i-a înţeles drama. Aceasta a cumpărat în anul 1972 locuinţa din Cluj, pe str. 
George Coşbuc nr. 4, Árpád Bereczky putându-se muta în Cluj. I s-a refuzat în 
permanenţă eliberarea unui buletin de identitate pe adresa din Cluj, până în 1990. I-a s-a 
refuzat orice angajare într-un serviciu de stat. Era urmărit în permanenţă de Securitate, 
evidenţiindu-se ofiţerul Gheorghe Giurgiu. 

În 1987, într-o zi (5.09.), a fost răpit de pe stradă, a fost bătut de „necunoscuţi” şi 
întins pe marginea drumului, pentru a i se înscena un accident fatal. Un taximetrist 
omenos găsindu-l, l-a dus până acasă.9 

În timpul acestor ani a căutat să  nu-şi deranjeze prea mult fraţii (cei ce veneau în 
contact cu el având neplăceri, fiind totodată prea orgolios pentru a accepta ajutorul lor), 
dar a menţinut relaţii apropiate cu fratele său Tiberiu (până la moartea acestuia) şi cu 
nepoatele surorilor sale. Dna Erzsébet Koltay, din Ungaria, era privită ca o „supapă de 
siguranţă” în cazul când situaţia ar fi degenerat. 

Decembrie 1989 i-a adus lui Árpád Bereczky a doua viaţă. Experienţa comunistă şi 
patimile prin care a trecut l-au determinat să se implice activ în demascarea crimelor 
comuniste. 

A ales două căi: 
1. demascarea crimelor şi a criminalilor; 
2. ca soluţie pentru restaurarea morală, întoarcerea la Tradiţie. 
1. În 10.03.1990 a devenit membru al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala 

Cluj. A început lupta pentru a dobândi o pensie socială (beneficiu obţinut în 16.12.1992 – 
avea deja 75 ani). Marasmul social de atunci l-a determinat să instituie o fundaţie, având 
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ca scop tocmai investigarea crimelor comunismului. După îndeplinirea procedurilor 
juridice, fundaţia a fost recunoscută prin instanţă, în 05.03.1993, aprobată de Ministerul 
Justiţiei, prin Autorizaţia nr. II/20150. În 18.02.1994 obţinea deja aprobarea Parchetului 
general (secţia Parchetelor Militare), pentru demararea cercetărilor propuse. Cine erau 
membrii acestei fundaţii? Preşedinte era el, Árpád Bereczky, vicepreşedinţi fiind soţia sa, 
Dna Veronica Mihăilă, urmând nume sonore în spaţiul cultural clujean: 

a) dr. Roman Vlaicu (n. 1927), profesor de medicină internă, între 1972-1992 Şeful 
Clinicii Medicale I Cluj;10 

b) dr. Matei Grecu, medic; 
c) Ioan Gherasim (1921-1995), agronom, preşedintele Filialei Cluj a AFDPR, 

provenit din Frăţiile de Cruce;11 
d) Raoul Volcinski (n. 1923), profesor de economie politică, implicat în grupul de 

rezistenţă condus de Ioan Gavrilă Ogoranu, în detenţie între 1957-1964, iniţiatorul unui 
complot (eşuat)  împotriva lui Nicolae Ceauşescu în 1983;12 

e) Fredolin Nădăban (1930-2007), filolog, reputat traducător din şi în literatura 
engleză, provenit şi el din Frăţiile de Cruce, autor al unui valoros volum de amintiri: 
„Debara I. Apropitar Fred Nădăban”, Cluj-Napoca, 2006, ed. Limes;13 trezorier al 
Fundaţiei; 

f) Cezar Tănase (n. 1921), funcţionar CFR, arestat în decembrie 1948, membru al 
Mişcării Legionare;14 administrator; 

g) Ştefan Radu, profesor la Facultatea de Agronomie; administrator; 
h) Indreica Aurel (1922-2000), întemniţat între 1949-1964, funcţionar, provenit şi 

el din rândul Frăţiilor de Cruce;15 secretar; 
i) Iosif Boros (1913-2001), erou de război, legionar, inginer constructor, în detenţie 

între 1959-1964;16 cenzor; 
j) dr. Francisc Grigorescu-Sido (n. 1939), profesor de anatomie umană la UMF 

Cluj;17 cenzor. 
Fundaţia s-a dovedit extrem de activă, între 1994 şi 1997 (ultimul bilanţ de 

activitate fiind depus în 1.01.1998), identificând torţionari comunişti, efectuând cercetări 
de arheologie recentă (Bereczky fiind un pionier în domeniu) pentru identificarea 
mormintelor celor ucişi de Securitate între 1948-1950. S-a reuşit identificarea a 72 de 
locuri pe întreg cuprinsul României, unde au fost ucişi opozanţi sau partizani 
anticomunişti. Săpături propriu-zise s-au făcut la Fizeşu Gherlei (CJ), Maşca (CJ), 
Zam-Sâncrai (CJ), Bălteni (VS), Căciulaţi (IF), Bistra (AB), Nicula (CJ), Muntele 
Băişorii (CJ), Muntele Bocului (CJ). S-au găsit oseminte, obiecte ale victimelor, au fost 
audiaţi martori... Fundaţia continua activitatea începută de Bereczky încă din 1992. 

Motorul acţiunii a fost Árpád Bereczky, care şi-a lichidat partea de avere 
părintească pe care reuşise s-o recupereze după 1990. 

De remarcat că aceste operaţiuni nu s-au făcut sub egida Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici, Filiala Cluj, aceasta având alte realizări împlinite în paralel.18 

S-au iniţiat şi patru procese penale 75/P/94, 76/P/94, 77/P/94 şi 78/P/94, din 
nefericire tergiversate de justiţia acelor ani şi mai apoi abandonate, nu în ultimul rând prin 
decesul inculpaţilor.19 

Acest lucru a fost considerat prea de tot pentru unii membri ai fostului aparat 
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represiv, care prin mijloace specifice au impus sistarea cercetărilor. 
Árpád Bereczky s-a bucurat nu doar de prietenia Părintelui Eusebiu Cutcan, ci şi de 

cea a Părintelui Liviu Brânzaş20 şi, după 1990, de aprecierea lui Ion Gavrilă Ogoranu 
(1923-2006). Fundaţia a fost activă până în 1.01.1998. 

Din nefericire, dispariţia colaboratorilor apropiaţi, precum şi vârsta l-au împiedicat 
pe Árpád Bereczky să continue activitatea în acest  domeniu, având neplăceri, după cum 
se va vedea, chiar şi din partea Filialei AFDPR. 

Dar Bereczky nu a ignorat şi suferinţele maghiarilor din România, făcând cercetări 
în Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta, evidenţiind vexaţiuni, abuzuri sau crime 
suferite de maghiari între 1945-1960.21 Rezultatele cercetărilor sale le-a publicat în 
periodicul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Ungaria, „POFOSZ Hirlevél” 
(Budapesta), nr. 4/ an III/ mai 1995 şi nr. 7/an III/ august 1995. A fost distins şi cu Crucea 
de Merit din partea acestei Asociaţii.22 

2. Soluţia regenerativă – întoarcerea la Tradiţie, a fost cea propusă de Árpád 
Bereczky de Torboszló, prin revitalizarea ordinelor cavalereşti. 

Într-o societate normală Cavaleria îi regrupează pe cei ce se raportează subiectiv la 
Adevărul absolut (metafizic), sub îndrumarea autorităţii spirituale. Într-o societate aflată 
în degenerescenţă, Cavaleria este un semn că există ceva mai preţios decât materia, fiind 
şi un stimulent social.23 

Árpád Bereczky şi-a trăit cei mai frumoşi ani în copilărie, tatăl său fiind principalul 
model comportamental ales, precum şi la Budapesta anilor 1930-1940. După fericita 
expresie a istoricului Nicholas Nagy-Talavera, Statul Ungar al anilor 1920-1944 era „un 
edificiu neo-baroc”,24 modelul neo-baroc al Cavaleriei fiind propus şi de Bereczky. Spre 
deosebire de România, unde cultura heraldică este apanajul câtorva iniţiaţi, în Ungaria ea 
se bucură de un interes larg. Din 1990 ordinele cavalereşti, ca şi societăţile nobiliare au 
putut activa nestingherit, Ungaria recunoscând oficial titlurile nobiliare; din multitudinea 
ordinelor cavalereşti,25 Árpád Bereczky a ales (şi a fost primit) în Ordinul Vitejilor – 
Vitéz Rend,26 în Ordinul Ungaric al Sfântului Gheorghe şi în Ordinul Cavaleresc „Sf. 
Rege Ştefan”, patronat de Biserica Romano-Catolică din Ungaria .27 

Ulterior, în anul 2001, a fost primit în Ordinul Bizantin al Sfântului Mormânt, 
Prioratul Român,28 în 2006 în Ordinul „Sf. Ioan de Ierusalim” (ecumenic),29 numit 
impropriu „de Malta”, iar în 2007 a fost reînnobilat de regele Ruandei, aflat în Exil, Jean 
Baptiste Kigeli V30 şi de împăratul Etiopiei, din Exil, Zera Yakob II,31 primind Ordinul 
Menelik al II-lea. 

În Ordinul Vitejilor a fost primit în 1994, de către Locotenentul General al 
Ordinului, generalul de brigadă Antal von Radnóczy,32 de care l-a legat o strânsă 
prietenie, acesta vizitându-l şi la Cluj (pe adresa din str. G. Coşbuc). 

În 1998 Árpád Bereczky începe procedura de legalizare a Ordinului Vitejilor în 
România, depunând statutele, emblemele, proiectul pentru firmă la Tribunalul Cluj, 
Tribunalul decizând înregistrarea acestuia în 12.01.1998, iar în 2000, prin Sentinţa 
Tribunalului Cluj din 15.08.2000/nr. 6613 Ordinul este recunoscut ca persoană juridică în 
România. De menţionat că prezentarea Statutelor a fost realizată şi cu ajutorul soţiei 
dânsului, Dna. vitéz Veronica Mihăilă. 

Această împlinire îl va ajuta la dobândirea calităţii de Şef al Ordinului din România 
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(numit de arhiducele József Árpád în 6.09.2000, reconfirmat de acelaşi în aceeaşi funcţie 
în 8.09.2004, iar din 5.09.2009 fiind recunoscut ca şi şef onorific). 

Până în 28.10.2008 Árpád Bereczky de Torboszló a înscris în Ordin circa 1500 de 
viteji. 

Prin aceeaşi procedură juridică Bereczky va obţine şi înregistrarea Ordinului „Sf. 
Gheorghe” (aprobat prin Sentinţa nr. 42/12.01.1998 a Tribunalului Cluj), fiind membru al 
acestui ordin din 1996, iar în 24.04.1997 fiind numit Prior al Prioratului Ardelean. Prin 
diploma din 13.09.1997 Árpád Bereczky e numit Mare Cruce al Ordinului „Sf. 
Gheorghe”. Ulterior prin scrisoarea cancelarului Ordinului, dl. Lászlo Cseke nr. 
9/2000/6.01.2000 va fi numit Mare Prior, bucurându-se de autonomie. În acest ordin vor 
fi primiţi mai puţini cavaleri, majoritatea români. Prin Decizia din 16.03.2000/nr. 544, 
Exc. Sa ÎPS Arhiepiscop György Jakubinyi îl numeşte pe Bereczky reprezentant al 
Ordinului „Sf. Ştefan” Rege pentru Ardeal. Anterior, în 28.11.1997 a primit 
binecuvântarea canonică pentru activitatea Ordinului Vitejilor din partea aceluiaşi ierarh. 

Bereczky va face carieră şi în Ordinul Bizantin al Sf. Mormânt, Prioratul Român, 
fiind primit în Ordin ca şi Cavaler de Justiţie în 25.10.2001, instituit ca şi Ceremonier al 
Prioratului, apoi ca Mare Maestru de Onoare (2.04.2002), iar 1.06.2003 i se creează din 
partea Prioratului o extensie autonomă de limbă maghiară (cu titlul „Erdély Szent Sir 
Lovagrend”), autorizată de ASI & R. Otto de Austria-Ungaria în 29.03.2004. Pentru 
împiedicarea abuzurilor, odată cu îmbolnăvirea ireversibilă a Marelui Maestru, în 
14.04.2010, extensia dată cu caracter personal a fost anulată, secţia maghiară rămânând 
înglobată în Prioratul Român. Membrii ambelor secţii sunt circa 50. 

Pe 1.12.2006 a primit din partea principelui Anton Esterházy de Galántha Medalia 
de Merit al Ordinului de Malta (Ecumenic), primind şi Marea Cruce a Ordinului în 
9.06.2007,  prin reprezentantul Ordinului, Franz Alfred von Hartig. 

În 2.12.2007 a primit titlul de conte ereditar şi Mare Cruce ereditar al Ordinului 
Coroanei, din partea regelui Kigeli al V-lea, tot în aceeaşi zi fiind distins şi cu Ordinul 
Melenik al II-lea şi cu titlul ducal. Din nefericire, frumoasa diplomă a Casei Imperiale a 
Etiopiei, redactată în limba ge’ez, i-a fost furată. Analog, în 2.12.2007 regele  Kigeli al 
V-lea şi cancelarul său, Boniface Benzinge au fost decoraţi cu titlul de vitéz şi Marea 
Cruce a OBSS, în data de 29.11.2007 primind aceleaşi distincţii marchizul Alexander 
Colonna-Walewski Montague şi principele Ermias Sahle Selassie. 

Decoraţia simultană, din aceeaşi zi, din partea suveranilor africani, se explică prin 
faptul că secretarul general al regelui Kigeli al V-lea şi al împăratului Zera Yakob este 
aceeaşi persoană, marchizul Alexander Colonna-Walewski (domiciliat în S.U.A.), 
vicepreşedinte al lui Merrill Lynch (n. 1961, Baltimore, Maryland, S.U.A.). Árpád 
Bereczky a mai fost decorat şi cu Ordinul de Merit, Crucea de Aur, de preşedintele 
Ungariei, Árpád Göncz33 în 25.03.1998, dar nu a pus atâta preţ pe acest ordin ca pe cele 
tradiţionale. 

După 1990 Árpád Bereczky a făcut frecvente călătorii în străinătate (Ungaria, 
Germania, Elveţia, Maria Britanie, Portugalia). Într-una din vizitele sale la Londra a fost 
primit în audienţă de regina Elisabeta a II-a; în 2004, în Portugalia, s-a putut întâlni cu 
arhiducele József Árpád la Estoril, făcând şi un pelerinaj la Fatima. 

În 21.01.2008, Dna. Ioana Moroşan (rezidentă în Chicago, North State Str.) l-a 
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invitat pe Árpád Bereczky în S.U.A., pentru a se întâlni cu M.S. Regele Kigeli şi cu ASI 
Principele Ermias. Starea fizică precară nu i-a permis efectuarea acestei călătorii. 

Ultima călătorie a făcut-o în septembrie 2009, la Budapesta, însoţit de prietenul 
său, baronul Ernö Kaizer. 

Parcurgerea sumară a biografiei lui Árpád Bereczky de Torboszló ridică anumite 
întrebări. 

1. Cum se explică urmărirea sa tenace după 1953 şi refuzul de a i se acorda un 
serviciu cu carte de muncă regulară înainte de 1989? 

Faptul este uşor explicabil, ţinându-se seama  de calitatea de ofiţer al lui Bereczky, 
aparţinând Armatei Regale Maghiare (chiar dacă structura servită de el a fost distrusă în 
4.04.1945) şi de faptul că acesta a refuzat formal să se dezică de cetăţenia maghiară 
(reconfirmată fără probleme după 1989). Mai mult, concederea unui permis regular de 
port-armă, după 1990, din partea Poliţiei Cluj, demonstrează că posesorul lui era abil în a 
folosi arma, chiar şi la o vârstă înaintată. La fel se explică şi obiceiul său de a se fotografia 
după primirea fiecărei decoraţii. Nu e un semn de vanitate, ci procedura standard în cadrul 
unor armate (chiar şi în Armata Roşie, sau cea Rusă), procedeul existând şi în cadrul 
Armatei Maghiare. 

2. Se observă că majoritatea prietenilor săi români proveneau din rândul Mişcării 
Legionare, sau al Frăţiilor de Cruce. Pare straniu la prima vedere, ca un patriot maghiar să 
fie bun prieten cu luptătorii naţionalişti români. În realitate, respectul pentru Tradiţie, 
pentru disciplina morală, atitudinea anticomunistă militantă, implicarea socială orientată 
spre valorile creştine, precum şi educaţia pe care o aveau protagoniştii acestor legături au 
făcut posibilă consolidarea acestei prietenii. Mai mult, această prietenie a fost rodnică 
pentru demascarea crimelor comunismului. 

Astfel, nu este nici un paradox că puţinii prieteni dezinteresaţi ai lui Árpád 
Bereczky au fost Fraţi de Cruce români. 

3. Cum se explică tenacitatea cu care a apreciat titlurile nobiliare primite din partea 
suveranilor africani exilaţi? Tenacitatea era afişată inclusiv prin indicarea titlurilor pe 
firmele sale, stârnind zâmbete şi comentarii maliţioase. 

Atitudinea sa este perfect explicabilă (nu doar din considerentul că aceşti suverani 
au fost împiedicaţi să domnească în urma unor lovituri de stat de inspiraţie marxistă), 
ţinându-se seama de situaţia apărută în Ordinul Vitejilor după moartea locotenentului 
general, Antal von Radnóczy (martie 2003). 

Deja în Ungaria exista un ordin „56-os Vitézi Rend”, grupând luptători din timpul 
Revoluţiei din 1956. În 2003, după decesul generalului, a urmat o întrecere pentru 
conducerea Ordinului în Ungaria. Astfel au apărut ramura condusă de vitéz dr. Miklos 
Bércsény (actualmente de vitéz dr. András Várhelyi),34 ramura „Történelmi Vitézi Rend 
Egyesület”, condusă de vitéz László Hunyadi,35  fost secretar al generalului, ramura 
„Vitézi Rend Kárpát – Medencei Tartománya”, instituită în octombrie 2008, sub 
conducerea lui vitéz Lászlo Vad,36 ramura legitimistă continuându-şi şi ea activitatea.37 
Între aceste ramuri relaţiile nu au fost totdeauna cordiale, fiecare extinzându-şi influenţa şi 
în Ardeal (vitéz Elemér Lázár, conducător local al facţiunii Hunyadi, vitéz Rev. Tibor 
Pásztori, conducător al facţiunii Kárpát-Medence, vitéz Otto Gy. Eichstein-Kovács, M.Cr. 
OBSS, desemnat la un moment dat conducător al ramurii legitimiste etc.). Mai mult, prin 
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forţa lucrurilor, poziţiile de conducere dintr-un ordin cavaleresc sunt mult mai puţine 
decât doritorii de a le ocupa, sciziunile fiind frecvente la acest nivel (Ordinul de Malta 
numără vreo 22 de facţiuni, legitime fiind patru).                  

Acceptarea unor titluri nobiliare din partea reprezentanţilor unor dinastii autentice, 
fie ele şi africane (acceptare facilitată prin schimb reciproc de decoraţii, posibil la înaltele 
grade) se dorea un mod de consolidare a propriei poziţii în cadrul Ordinului. Din cei 1500 
de membri primiţi de Bereczky, nu toţi au fost selectaţi riguros, apărând şi figuri ce aveau 
prea puţin în comun cu spiritul urban, nu doar cu cel cavaleresc. (vezi E26). 

Printre contestatarii vehemenţi ai vârstnicului Árpád Bereczky, deşi primiţi în 
Ordin prin bunăvoinţa acestuia, cu dispense de rigoare, s-au numărat un oarecare Miklos 
Patrubány şi o oarecare Rozalia Tokaj, persoane ce au dat dovadă de lipsă de urbanitate  
faţă de cel ce se îndurase de ei. Cazul unui conventicul din 11.08.2008, la care a asistat şi 
autorul acestor rânduri, a fost edificant. 

Înadins Árpád Bereczky nu a lăsat un urmaş bine stabilit la conducerea Ordinului, 
desemnarea acestuia fiind atributul Şefului Suprem, arhiducele József Árpád. 

4. O întrebare legitimă este cea referitoare la valabilitatea acestor ordine, conferite 
de Árpád Bereczky.  

Statul Român şi-a actualizat sistemul naţional de decoraţii prin Legea Ordinelor 
Naţionale (29/31.03.2000) actualizată prin Legea 352/6.06.2002. Prin aceasta Statul îşi 
constituie un sistem propriu de decoraţii, aflate sub scutul legii, purtarea abuzivă sau 
ilicită a ordinelor naţionale româneşti fiind un act penal. 

În ceea ce priveşte ordinele non-naţionale, Statul Român nu legiferează asupra 
acestora, ele fiind considerate ordine private. Prin convenţii diplomatice de resort Statul 
este obligat să garanteze un regim de reciprocitate sistemului de decoraţii ale statelor cu 
care aceste înţelegeri s-au semnat. De pildă, portul ilegal al Legiunii de Onoare Franceze 
în România este tot un delict penal. 

Ordinele private nu cad sub incidenţa legilor statului, recunoaşterea lor juridică 
supunându-se  regimului fundaţiilor, asociaţiilor non-guvernametale etc. Tratarea lor 
juridică este în acord cu legile privitoare la aceste societăţi. 

Altfel se pune problema din punct de vedere heraldic. Regimul republican nu poate 
interfera asupra unor ordine dinastice sau patrimoniale, sau suverane, care îi preced 
existenţa uneori cu sute de ani. 

Recunoaşterea heraldică este dată de autorităţile heraldice similare. Familia 
Habsburg este Dinastia cu drept de precedenţă asupra altora, prin faptul că i-a aparţinut 
Coroana Sacrului Imperiu, iar prin Tratatul de la Versailles este socotită personalitate 
juridică de drept internaţional. Suveranii locali, chiar şi abdicaţi, sunt „fons honorum” 
legitimi pentru statele lor. Regele Mihai I este „fons honorum” legitim pentru România. 
Ordinele cavalereşti suverane pot recunoaşte la paritate alte ordine cavalereşti. 

În cazul ordinelor concese de Árpád Bereczky, valoarea lor heraldică depinde deci 
de faptul de a fi recunoscute ca atare de instanţele heraldice calificate. 

În cazul Ordinului Vitejilor, al Ordinului Bizantin al Sf. Mormânt, al Ordinului Sf. 
Ştefan Rege, există această recunoaştere heraldică. În cazul Ordinului Sf. Gheorghe, 
recunoaşterea este indirectă, survenită prin omologarea ordinului (în România) de către 
OBSS. 
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5. O întrebare legitimă apare în urma cercetării articolelor de presă în care este 
descrisă activitatea subiectului acestui studiu. Pe baza fotocopiilor unor articole 
jurnalistice sau a exemplarelor unor publicaţii, nu în ultimul rând prin consultarea 
spaţiului cibernetic, ajungem în posesia unor date aparent contradictorii. 

Articolele apărute până în 1998 conţinând interviuri, date biografice, prezentări ale 
activităţii Fundaţiei, se remarcă prin concizie şi sobrietate. Într-un articol din „România 
Liberă” (0.06.1998) semnat V.L. (este vorba de Dl. Virgil Lazăr, reputat jurnalist, 
corespondent al ziarului menţionat, atent şi sobru în exprimare), intitulat „Cavalerul 
Adevărului”, ne este oferită informaţia că Bereczky ar fi fost condamnat „într-un lot de 
ţărănişti”, la Bucureşti, la 15 ani închisoare, fiind  arestat în 1947. Articolul-sinteză preia 
afirmaţiile unui vorbitor de limbă maternă maghiară, iar acest fapt adesea se uită din 
vedere. Bereczky a fost arestat în 1949, a fost condamnat la Bucureşti, s-a dorit probabil 
inculparea sa într-un lot de foşti membri PNŢ, situaţie frecventă în epocă, în care 
persoane care adesea nici nu se cunoşteau, erau implicate în loturi comune (cazul 
exemplificativ este procesul Bujoiu – Mărgineanu – Popp – N. Petraşcu – G. Manu, din 
1948, în care şefi ai Mişcării Legionare formau lot cu liberali, democraţi convinşi etc.). 

Palmaresul heraldic al lui Árpád Bereczky va stârni atenţia presei şi mai târziu (el 
fiind o personalitate clujeană, iar ceremoniile de investitură cavalerească fiind organizate 
public – la Cluj în Biserica Romano-Catolică „Sf. Mihail”).38 Din 2007 până în 2010 au 
apărut în presă diverse interviuri date de Bereczky sau semnalări ale activităţii acestuia. 
La analiza acestora trebuie să se ţină seamă de câţiva factori: 

1. Intervievatul având ca limbă maternă maghiara, judecând mintal în maghiară, se 
exprimă ignorând anumite nuanţe din limba română. 

2. Vârsta, cu tribulaţiile şi bolile ei (senectutea şi boala fiind o condiţie, nu o culpă) 
şi-a spus cuvântul. 

3. Jurnalistul uneori sintetizează, rezumă răspunsul, căutând scoaterea în evidenţă a 
spectacularului. Nu considerăm acest lucru o culpă a ziariştilor, meritul lor constând 
tocmai în semnalarea personajului, a biografiei şi realizărilor sale. Un caz emblematic de 
sintetizare a unui interviu, cu erori datorită exprimării defectuoase şi a rezumării 
subiective (n.b. fără a culpabiliza pe nimeni!) fiind oferit de ziarul „Gândul”.39 

Lui Bereczky îi sunt atribuite afirmaţiile că ar fi luptat sub conducerea lui Ion 
Gavrilă Ogoranu, împreună cu alţi 2000 de partizani, că ar fi fost condamnat la 25 de ani 
închisoare, pedeapsă ulterior redusă la 10 ani şi ulterior încheiată printr-un decret de 
graţiere dat la moartea lui Stalin etc.40 

Bereczky vroia să spună că una din figurile emblematice al Mişcării de Rezistenţă 
era Gavrilă-Ogoranu (pe care, de altfel, l-a cunoscut, şi care l-a apreciat, după 1990), 
rezistenţii anticomunişti din România fiind mult mai numeroşi decât 2000 (însumându-i şi 
pe cei ce sprijineau rezistenţa), că risca o pedeapsă cu 25 de ani de închisoare (ba, pentru 
sabotaj, chiar şi moartea, v. supra, nota 8), fiind într-adevăr eliberat prin Decretul de 
Graţiere nr. 55/1953. 

Árpád Bereczky a luptat împotriva comunismului încă din 1943 (în cadrul Armatei 
Regale Maghiare), afirmaţia că n-ar fi omorât pe nimeni în timpul luptelor fiind extrem de 
plauzibilă, conduita sa fiind similară cu a multor ostaşi, din toate armatele implicate în cel 
de-al Doilea Război Mondial, care s-au ferit să tragă în oameni când nu erau ameninţaţi. 
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Calitatea de ofiţer al Armatei Regale Maghiare nu a dezvăluit-o decât unor persoane de 
maximă încredere, fiind atent şi la interpretarea paranoidă, clişeizată, anti-maghiară ce 
putea fi dată unor iniţiative luate de el. 

În 11.04.2010 Árpád Bereczky de Torboszló a suferit un accident 
vascular-cerebral, fiind internat la Spitalul „Clujeana”; situaţia bolii nefiind ameliorabilă, 
a fost externat acasă, unde a decedat în data de 12.05.2010. A fost înhumat la Turda, în 
Cimitirul Central, în mormântul părinţilor săi, în 15.05.2010, fiind condus pe ultimul 
drum de soţia sa, de alte câteva rude, de reprezentanţii Ordinului Vitejilor (atât ramura 
Kárpát-Medence, cât şi cea legitimistă), de reprezentanţii Prioratului Român al OBSS, de 
câţiva prieteni, ceremonia desfăşurându-se după tradiţia Bisericii Reformate, bilingv, în 
maghiară şi română. 

Nu se va putea scrie o istorie a ordinelor cavalereşti din România fără a fi 
menţionată activitatea lui Árpád Bereczky de Torboszló, el creând aproape 2000 de 
cavaleri, în diverse ordine. 

Tot el a fost un pionier al investigaţiilor sistematizate ale crimelor comuniste, 
începând din 1992, cu 13 ani înaintea instituirii Comisiei Prezidenţiale pentru Studierea 
Comunismului şi a Institutului Guvernamental pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului, precedând cu 5 ani şi Institutul de Istorie Orală din Cluj. 

Aceste Institute au un rol esenţial în redarea trecutului real al acestor locuri, dar 
dispun de sume bugetare, de finanţare din partea Statului. Meritul lui Bereczky este că a 
început mai devreme, cu resurse personale. 

Cu el pleacă la cele veşnice un al contemporan al veacului XX, care, spre deosebire 
de alţii, a mărturisit şi a dorit să repare... 

 
P. vitéz Mircea Remus Birtz 

– Vlk, OBSS, OHSG, OV – 
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Prezentarea documentelor 

 
Documentele pe care le reproducem provin din arhiva familiei Bereczky şi din 

arhiva Prioratului Român al Ordinului Bizantin al Sfântului Mormânt. Multe din 
documente au adnotări  sau sublinieri provenite de la posesorul lor. Considerăm că 
reproducerea lor neretuşată conferă un plus informaţional pentru creionarea biografiei 
personajului studiat. 

Documentele sunt relevante prin ele însele, deci comentariile noastre vor fi 
minime. 
A1. Certificatul de naştere al lui Árpád Bereczky de Torboszló, eliberat în R.P.R. Ortografierea 

numelui este cea corectă. 
A2. Reproducerea genealogiei familiei Beretzky/Bereczky de Torboszló, după József Pálmay (vezi 

nota 2). Sublinierile aparţin lui Árpád Bereczky.  
A3. Schema genealogiei aceleiaşi familii realizată de Dl. János Kócs (e reprodusă doar ascendenţa 

lui AB). 
A4. O autobiografie a lui Árpád Bereczky, redactată de el însuşi, în 2002. Se remarcă prin 

sobrietate. 
A5-A7. Documente ce ilustrează activitatea firmelor lui Árpád Bereczky, în 1948. În urma 

etatizării din 11.06.1948 toată economia a fost dereglată. Mai mult, posesorul firmelor fiind 
implicat în finanţarea unor grupuri de rezistenţă, era firesc ca să nu-l mai intereseze livrarea 
unor produse şi aşa confiscate de statul comunist. 

A8. Declaraţia olografă a lui Árpád Bereczky privind implicarea sa în rezistenţa anticomunistă 
(1992). Despre familia Cenuşă, implicată în rezistenţa anti-comunistă din Bucovina şi despre 
activitatea Pr. Eusebiu Cutcan vezi nota 7). 

A9. Biletul de „Liberare” al lui Árpád Bereczky (ortografiat Bereski). Oferă date despre profesia 
acestuia, despre faptul că a fost depus la penitenciar prin mandatul Tribunalului Ilfov, că a fost 
condamnat pentru „sabotaj” şi că a fost eliberat prin Decretul de graţiere nr. 55/1953. 

A10. Plângerea depusă la Judecătoria Cluj reiterează datele din A8. 
A11. Depoziţia Dlui Cezar Tăanse, înaintea Judecătoriei Cluj, prin care confirmă alegaţiile lui 

Árpád Bereczky.  
A12. Depoziţia Pr. Eusebiu Cutcan, înaintea aceleiaşi instanţe, cu acelaşi scop. 
A13. Decizia Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 9787/9.11.1992 prin care se confirmă că petentul (AB) a 

fost urmărit de Siguranţă/Securitate între 1947-1949 pe motive politice. 
A14. Traducerea documentului A13 în limba maghiară. 
A15. Decizia Comisiei pentru aplicarea Decretului Lege nr. 118/1990 pentru acordarea 

indemnizaţiei de persecutat politic. Lupta pentru o pensie socială va continua până în 2007. 
A16. Sentinţa civilă a Judecătorului Cluj-Napoca nr. 1501/21.02.2007 prin care sunt recunoscute şi 

alte date biografice ale petentului Árpád Bereczky, precum şi dreptul la pensie. 
A17. Decizia Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaţilor, pentru implementarea 

favorabilă a sentinţei (A16) la Casa Judeţeană de Pensii Cluj, rezoluţionată favorabil şi de 
Comisia de resort a Ministerului Muncii (A17a). 

A18. Adeverinţă din partea Filialei AFDPR Cluj, prin care Árpád Bereczky (ortografiat Bereczy) 
este confirmat ca membru al Asociaţiei. 

A19. Adeverinţă plurilingvă din partea Filialei AFDPR Cluj; se observă dubla ortografiere a 
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numelui Bereczky/Bereczy, datorită unei greşeli de dactilografiere. 
A20. Cererea depusă la Judecătoria Cluj, în 5.02.,1993, prin care Árpád Bereczky solicita 

autorizaţia Fundaţiei „AB”, pentru sprijinirea activităţii deţinuţilor politici şi investigarea 
crimelor comuniste. 

A21. Decizia Judecătorie Cluj din 5.03.1993 prin care se acordă personalitate juridică fundaţiei. 
A22. Statutele Fundaţiei. 
A23. Traducerea în limba maghiară a documentului A21. 
A24. Traducerea în limba maghiară a documentului A23. 
A25. Decizia Direcţiei de Legislaţie şi Studii din Ministerul Justiţiei prin care se dispune 

autorizarea Fundaţiei Bereczky. 
A26. Completarea documentului A25. 
A27. Răspunsul Parchetului General, secţia Parchetelor Militare, prin care petentul este autorizat să 

investigheze urmele crimelor comuniste (nr. 3599/395/18.02.1994). Ulterior Árpád Bereczky 
va iniţia patru procese penale, 75/P/94-78/P/94 împotriva celor ce au iniţiat sau au participat la 
realizarea acestor crime. 

B1. Documentul-sinteză realizat de Árpád Bereczky conţinând descrierea a 72 de localităţi în care 
au fost ucişi partizani sau opozanţi anticomunişti de către forţele de represiune comuniste 
(1948-1950). Documentul are 32 pagini, fiind redactat în totalitate de Árpád Bereczky, în 
1994. 

B2. Cerere către Procuratura Judeţeană Bistriţa, pentru asistenţă de dezhumarea osemintelor unor 
eroi ucişi în comuna Nepos (Bistriţa-Năsăud) în 1949. Solicitarea a fost cerută în 1994. 
Demersurile lui Árpád Bereczky nu au fost sprijinite. Ulterior, Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului din România a reluat investigaţiile între anii 2007-2009, inclusiv în 
comuna Nepos (investigaţii prezentate în expoziţia itinerantă „Numitorul comun: Moartea”, 
prezentă la Cluj în 21.10-8.11.2009), fără a mai menţiona contribuţia Fundaţiei Bereczky. 

B3. Document al Fundaţiei Bereczky prin care sunt identificaţi 3 maghiari ucişi în 8.09.1944 în 
comuna Gheorghieni (Harghita) 

B4. Document al Fundaţiei Bereczky prin care sunt pomeniţi 6 maghiari ucişi în 8.09.1944 în 
comuna Hălmăgel (Arad). 

B5. Document prin care se aprobă crearea unei filiale a Fundaţiei la Milano, o altă filială existând 
deja la München. 

B6. Document-sinteză al Fundaţiei Bereczky, realizat de Árpád Bereczky, ilustrând fotografic 
activitatea acesteia. Fotografiile originale sunt alb-negru. O imagine ce valorează mai mult 
decât o mie de cuvinte: la Zam-Sâncrai (Cluj), un ofiţer nobil maghiar depunând o troiţă în 
onoarea a patru ofiţeri ai Armatei Regale Române, din grupul „Cruce şi spadă”, asasinaţi de 
Securitate. 

C1. Documente ilustrând vexaţiuni suportate de maghiari în 1945. Provin din consultarea Arhivelor 
Naţionale Maghiare din Budapesta, fond documentar XIX – I 1 – a 40158, IV – 151 61 d etc. 

C2.-C3. Rezultatele investigaţiilor privind vexaţiunile maghiarilor din România, pătimite sub 
comunism, publicate în periodicul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Maghiari (POFOSZ) de 
către Árpád Bereczky.  În „POFOSZ Hirlevél” mai 1995 şi august 1995. 

C4. Brevetul din partea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Maghiari din 27.06.1998, prin care 
Árpád Bereczky este decorat cu Crucea de Merit cu panglică verde. 

C5. Scrisoare de felicitare, la împlinirea vârstei de 90 de ani ai lui Árpád Bereczky din partea 
aceleiaşi Asociaţii. 

C6. Revista „POFOSZ Hirlevél” din aprilie 1995 anunţă decorarea lui Árpád Bereczky cu Crucea 
de Merit pentru Patrie. 

C7. Solicitare din partea Filialei Cluj a AFDPR de plată a restanţei cotizaţiei de membru. În 2007 
Árpád Bereczky era încă membru al AFDPR Filiala Cluj. Nu-şi plătise cotizaţia datorită 
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faptului că se deplasa cu greutate (doar însoţit), iar Filiala Cluj era separată de conducerea 
centrală din Bucureşti (Constantin Ticu Dumitrescu), cu care Árpád Bereczky era prieten. 

D1.-D2. Diploma de Maestru al Ordinului canonic „Sf. Ştefan Rege” (Ordo Cruciferi S. Stephani – 
OCSS) (29.12.2000), prin decizia arhiepiscopului György Jakubinyi nr. 544/2000 Árpád 
Bereczky fiind considerat reprezentantul acestui Ordin în România. 

E1.-E13. Documente ilustrând demersurile pentru înregistrarea Ordinului Vitejilor (celor Bravi) 
(Vitéz Rend) ca personalitate juridică la Tribunalul Cluj. Demers analog şi pentru Ordinul „Sf. 
Gheorghe” (E 4.). Sunt prezentate şi traducerile în limba maghiară a solicitărilor. Prin Decizia 
Tribunalului Cluj nr. 6613/15.08.2000 Ordinul a fost înregistrat cu personalitate juridică 
proprie, fiind separat de Fundaţia Bereczky. E reprodusă şi binecuvântarea canonică (E 10a). 

E14.-E14a. Decizii ale Comisiei Internaţionale pentru Studiul Cavaleriei, prin care singurul Ordin 
al Vitejilor legitim este recunoscut cel patronat de A.S.I. &. R. József Árpád de Habsburg. 
Ultima decizie e dată de principele Pier Felice degli Uberti (Bologna, 22.04.2004). 

E15. Căpitanul General al Ordinului Vitejilor gl. de brigadă Antal von Radnóczy, atestă că din 
1.09.2000 Árpád Bereczky este numit Căpitan Naţional al Ordinului pentru România. 

E16. Şeful suprem al Ordinului Vitejilor, arhiducele József Árpád, confirmă decizia precedentă. 
E17. Recomandarea gen. Radnóczy către Ministrul de Externe Maghiar, în favoarea lui Árpád 

Bereczky . 
E18. Recomandări ale arhiducelui către Căpitanul general (Locotenentul Mare Maestru) din 

15.12.2001. 
E19. Numirea lui Árpád Bereczky în funcţie de Locotenent Mare Maestru al Ordinului Vitejilor, 

pentru România, din partea arhiducelui. 
E20. Acelaşi document cu încredinţarea Căpitanului General din Ungaria că acest document a fost 

înmânat beneficiarului, la Budapesta, într-un cadru eclesiastic solemn, în 23.09.2004. 
E21. Scrisoare din partea arhiducelui József Árpád către Árpád Bereczky prin care arhiducele 

mulţumeşte destinatarului pentru primirea Ordinului Leopold (Lipot Rend) oferit de Árpád 
Bereczky în prealabil. 

E22. Instrucţiuni ale arhiducelui pentru Ordinul Vitejilor, din 2.08.2009, trimise lui Árpád 
Bereczky.  

E23. Agenda arhiducelui la Budapesta (5-7.09.2009); Árpád Bereczky a fost primit atunci în 
audienţă, fiind confirmat Locotenent Mare Maestru emerit. A fost însoţit de prietenul său, 
baronul Ernö Kaizer. 

E24. O circulară a Căpităniei Generale din Canada a OV, din 6.12.2003, prin care e descrisă 
înhumarea gl. Radnóczy. 

E25. Árpád Bereczky a fost recunoscut ca şi Căpitan Naţional al OV şi din partea ramurii 
Kárpát-Medence, apărută în 2008, prin conducătorul acesteia, Lászlo Vad, în 9.10.2008. 

E26. O culme a abjecţiei. Un „membru” al Ordinului dorind a compromite activitatea Fundaţiei şi a 
fondatorului ei, Árpád Bereczky, a dat o perlă de delaţiune. Prin procesul-verbal din 
29.09.2005 comisarii Gărzii Financiare constată netemeinicia „sesizării”. Menţionăm că suma 
de 150 lei noi (RON) reprezenta preţul fie al insignei, fie al mantiei, fie al  diplomei. Cel în 
cauză le putea achiziţiona treptat. Delaţiunea avea ca scop compromiterea activităţii de 
investigare a crimelor comunismului.  

F1-F2. Diploma de numire a lui Árpád Bereczky în funcţia de Prior al Ordinului „Sf. Gheorghe” 
pentru Ardeal (25.04.1997). Diploma de Mare Cruce a O.H.S.G. 13.09.1997. (F2) 

F3.-F7. Corespondenţa lui Árpád Bereczky cu Ordinul „Sf. Gheorghe”. În 6.01.2000 acesta din 
urmă era Mare Prior al Ordinului, beneficiind de autonomie. 

G1.-G8. Documente ilustrând activitatea lui Árpád Bereczky, în Ordinul Bizantin al Sf. Mormânt, 
Prioratul Român. Patenta de extensie din 2003 (G4.) a fost aprobată de Autoritatea Heraldică 
Supremă, Otto de Austria-Ungaria (G5.), prin scrisoarea din 5.12.2006 (G6.) aceeaşi 
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Autoritate permiţând acordarea gradului de Mare Cruce OBSS şi titlul aferent acestuia. 
H1. Diploma Medaliei de Merit al Ordinului „Sf. Ioan”, semnată de principele Anton Esterházy de 

Galántha, Mare Prior al Ordinului pentru Ungaria. 
H2.-H3. Diplome din partea regelui ruandez Kigeli al V-lea. Árpád Bereczky a fost făcut conte 

ereditar, fiind distins şi cu Ordinul Coroanei, grad de Mare Cruce ereditar. 
H4. Crucea de Merit oferită de Preşedintele Árpád Göncz. 
I1.-I7. Extrase din presă. Se remarcă articolul profesionist al jurnalistului Virgil Lazăr, publicat în 

„România Liberă” între 1994-1996 (nu s-a putut identifica numărul exact al ziarului), în care 
este prezentată activitatea Fundaţiei. 

J1. Câteva necroloage, din partea OBSS-ului, al ramurii legitimiste şi ramurii Kárpát-Medence a 
Vitéz-Rend-ului. 

 

Note şi explicaţii 

 
1. Despre satul Torba (Torboszló), arondat comunei Miercurea Nirajului, vezi Istrati, N.; Martinovici, 

C. – Dicţionarul comunelor din Ardeal şi Banat, Cluj, 1921, p., 264, precum şi Suciu, Cariolan – 
Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 2 vol., Bucureşti, 1968, Ed. Academiei, II, p. 202. 
Satul este atestat din 1575. În comună se găseşte conacul familiei Bereczky, în stilul baroc 
transilvan al sec. XVIII; conacul a intrat în posesia ramurilor colaterale ale familiei, camerierul 
imperial Árpád Bereczky neajungând vreodată în posesia lui. 

2. Pentru studiul genealogiilor maghiare sunt fundamentale lucrările lui Iván Nagy (1824-1899) –  
Magyarország családjai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 12 vol., Pest, 1857-1867, reeditat 
anastatic la Budapesta, în 1987. 

 În vol. 2, Pest, 1858, Beimel & Kozma, familia Bereczky de Torboszló e menţionată la p. 15, 
având ca descendenţi pe László şi Sándor. Pentru Ţinutul Secuiesc, de referinţă sunt 
monografiile genealogice ale lui József Pálmay –  Székely nemesi családek, 4 vol., apărute la 
începutul sec. XX, la Târgu Mureş. Volumul ce ne interesează este:  Maros – Torda vármegye 
nemes családjai, Târgu Mureş, 1904 (vol. II al colecţiei), ed. Adi Árpád, reeditat anastatic la 
Sfântul Gheorghe, 2000, p. 21-24. 

 În cazul familiei Bereczky de Torboszló fundamental mi se pare studiul dedicat acestei familii al 
Dlui ing. János Kócs din Sf. Gheorghe, Preşedintele Societăţii Ardelene de Genealogie, care a 
binevoit să mi-l trimită şi căruia îi exprim încă o dată cuvenitele mulţumiri. 

3. Pentru înrudirea cu familia Bolyai a se vedea studiul:  Kiss, Elemér; Oláh, Gál Robert –  Bolyai 
János ismeretlen arca, accesibil pe Internet: //www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2001/ 
tvo111/bolyai.html. Zsigmond Bereczky (n. 1765) era unchiul matern al lui János Bolyai. Pentru 
înrudirea cu familia Apathy, vezi site-ul: Roots Web’s World Connect Project: Apaty & Wiebelt 
Family. 

4. Vezi Grecu, Dan –  Din activitatea Biroului de Cenzură Turda 1941-1944, în „Buletinul ABB”, 
nr. 1(44), 2003, februarie, p. 23-28 (revista de filatelie locală Transilvania-Banat), accesibil şi pe 
Internet: http:// members.multimania.fr./dgrecu/Bir_Cenz_Cluj_Turda.html. 

5. Tibori Szabó Zoltán –  Kolozsvár Wiesenthalja, în „Szabadság”, Cluj, 4.03.1994. 
6. Despre atmosfera Centrului Studenţesc din Timişoara a se vedea: Bărbulescu, Marin – Centrul 

legionar studenţesc Timişoara, Madrid, 1988, Editura Mişcării Legionare. Despre relaţiile dintre 
Politehnica din Timişoara (fondată în 1925) şi Şcoala de Subingineri din Cluj, aflată la Timişoara 
în refugiu între 1940-1944, revenită şi ulterior transformată în Politehnica din Cluj, în 1948, a se 
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vedea Munteanu, Radu  – O cronologie a învăţământului tehnic la Cluj-Napoca, în „Anuarul 
Filialei din Cluj-Napoca al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”,  Cluj-Napoca, 2005, p. 
7-16. Dr. Tiberiu Bereczky este pomenit ca un cadru didactic exemplar (p. 15). 

7. Despre activitatea preotului Eusebiu Cutcan (n. 1921, Bonţ – Gherla – d. după 1994, Cluj), vezi 
şi CA, p. 106, cu observaţia că la arestarea sa era deja preot hirotonit, apartenent la Mişcarea 
Legionară. Fişa sa penală (nr. 739/Aiud, 8.02.1952, accesibilă pe site-ul 
www.crimelecomunismului.com) confirmă apartenenţa sa la organizaţia de partizani „Partizanii 
Regelui Mihai – Armata Albă”. Condamnat la 15 ani muncă silnică, eliberat în 1964, a lucrat mai 
departe ca sudor, fiind mereu tracasat de Securitate. 

 Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone –  Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România (1945-1989). 
Biserica Română Unită cu Roma, Biserica Romano-Catolică”, Ed. Viaţa Creştină, ed. III, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 65, 170-172. Este reprodusă şi mărturia Dnei Ana Calotă, n. Moldovan (n. 
1929, Poptelec, Sălaj), care dă ample detalii despre activitatea acestui grup de partizani conduşi 
de preot. Grupul avea contacte şi cu alte grupări de partizani, având ramificaţii până în Bucovina, 
prin intermediul formaţiunilor de rezistenţă din această regiune. 

 Despre rezistenţa armată din Bucovina, a se vedea: Brişcă, Adrian; Ciuceanu, Radu –  Rezistenţa 
armată din Bucovina, I, Bucureşti, 1998, INST; Brişcă, Adrian – Ibidem, II, Bucureşti, 2000, 
INST. Sunt evidenţiate activităţile grupurilor Constantin Cenuşă, Vasile Motrescu, Cosma 
Pătrăncean, Gavril Vatamaniuc, Grigore Sandu etc. Despre activitatea ofiţerului Constantin 
Cenuşă (ucis de Securitate imediat după ieşirea lui din închisoare), vezi Ioniţoiu Cicerone –  
Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar C, Bucureşti, 2002, 
Ed. Maşina de Scris, p. 79-80, unde sunt oferite date şi despre alţi membri ai clanului său, 
implicaţi în rezistenţă. 

 Despre rezistenţa anticomunistă din Ardeal sunt obligatorii: 
 CNSAS –  „Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă  şi Securitatea (1948-1968). 

Documente, Bucureşti, 2003, Ed. Enciclopedică. 
 AFDPR – Filiala Alba –  „Noi nu am avut tinereţe”. Cronica rezistenţei anticomuniste 

1945-1989, ed. a II-a, Alba Iulia, 2005. 
 Rus, Viorel –  Rezistenţa anticomunistă în judeţul Bistriţa-Năsăud, ed. Ion Cutova, Bistriţa, 

2005. 
 Bellu, Ştefan –  Pădurea răzvrătită. Mărturii ale rezistenţei anticomuniste, ed. I, Ed. Gutinul, 

Baia  Mare, 1993; ed. II, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2009. 
 Ivan Duică, Cornelia – Rezistenţa anticomunistă din Maramureş. Gruparea Popşa (1948-1949), 

Bucureşti, 2005, INST. Înadins am lăsat la urmă opera monumentală a lui Ion Gavrilă Ogoranu –  
Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, în 7 volume: I-III, Timişoara (1995, ed. II, 2001); Ed. 
Marineasa; IV, Făgăraş, s.a., Ed. Mesagerul de Făgăraş; V, Bucureşti, s.a., Ed. Mişcării 
Legionare; VI –  Episcopul Ioan Suciu în faţa furtunii, Cluj-Napoca, 2006, Ed. Viaţa Creştină; 
VII (cu Neagoe Pleşa, Elis; Pleşa, Liviu), Ed. Marist, Baia Mare, 2007. A se vedea şi Pica, Ioan 
Victor –  Libertatea are chipul lui Dumnezeu, Ed. Arhipelag, Sebeş – Petreşti, 1993. Nu trebuie 
uitate lucrările fundamentale ale lui Ioniţoiu Cicerpone –  Victimele terorii comuniste. Arestaţi, 
torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar (de la A la Z, în mai multe volume), Bucureşti, 2002-2008, 
Ed. Maşina de Scris. 

8. Sabotajul a fost introdus ca delict penal în RPR prin Legea 16/1949, modificată prin Decretul nr. 
199/12.VIII.1950, iar mai apoi prin Decretul nr. 202/17.V.1953 (care introduce şi noţiunea de 
sabotaj contrarevoluţionar). Vezi Codul Penal, art. 209/1-4, sabotarea economiei naţionale. 
Pedepsele se ridicau de la câţiva ani până la pedeapsa capitală. Cf. Codul Penal. Text oficial cu 
modificările până la data de 20 mai 1955, urmat de o anexă de legi speciale, Bucureşti, 1955, 
Ed. de Stat pentru Literatură Economică şi Juridică. 

9.  Securitatea apela la înscenări de „sinucidere” sau de accidente pentru a se debarasa de 
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persoanele incomode. Cazul lui Nicolae Petraşcu (d. 1968), comandantul general al Mişcării 
Legionare din România, al preotului romano-catolic Sándor Bokor (1915-1972), al studentului 
medicinist Marius Neagoe (d. 1985) etc., sunt cele mai cunoscute. 

 Cf. Isac, Victor –  Marius, o jertfă a conştiinţei, Bucureşti, s.a., Ed. Cuget, Simţire, Credinţă; 
Jakubinyi, György –  A szentek nyomában Erdélyben, Gyulafehérvár, ed. II, 2009; cazurile 
descrise de pastorul baptist Dugulescu, Petru –  Ei mi-au programat moartea, Timişoara, 2003, 
Ed. Marineasa etc. 

10. Marin, Florea –  Facultatea de Medicină, Şcoala Medicală clujeană şi spitalele din Cluj 
(1500-1990). Scurt istoric, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004, p. 334-337. 

11. CA, p. 137. 
12. CA, p. 321, Gavrilă Ogoranu, Ion –  Brazii se frâng..., III, p. 199-217. 
 Bichir, Florian –  Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu, în „Puncte Cardinale”, Sibiu, nr. 3/2006;  

Au vrut să-l suprime pe Ceauşescu, în „România Liberă”, 30.01.2009. 
 Petru Năstase, Nicolae Stanciu, Viorel Roventu, coordonaţi de Raoul Volcinscki au atacat postul 

de miliţie din Osica de Sus – Olt, confiscând arme, cu care plănuiau asasinarea lui Nicolae 
Ceauşescu. Au fost prinşi, condamnaţi la moarte, ulterior graţiaţi, eliberaţi după 1989. 

13. CA, p. 218-219. 
14. CA, p. 301. 
15. CA, p. 157. 
16. CA, p. 63-64. 
17. Marin, Florea,  op.cit., p. 648-649. 
18. Cu multă acribie, Virgil Bulat ne prezintă istoricul Filialei AFDPR Cluj, în volumul citat, CA, 

p. 7-31. 
 În perioada 1990-1998 activitatea Filialei a fost orientată spre: 
 – organizarea şi evidenţa celor înscrişi 
 – constituirea Memorialului Deţinuţilor politici din Gherla, inclusiv a peretelui votiv (1992-1997) 
şi a Muzeului din Penitenciarul omonim 

 – amenajarea Cimitirului din Dealul Cărămidăriei – Gherla, al deţinuţilor politici 
 – realizarea monumentului deţinuţilor politici din Aluniş, Cluj 
 – realizarea troiţei din Cimitirul Eroilor Cluj, în onoarea celor asasinaţi în 1939 
 – sprijinirea structurilor democrate rezultate de după Decembrie 1989 
 – reînhumarea unor martiri ucişi de Securitate la Zam-Sâncrai, prin demersul Pr. Eusebiu Cutcan, 
şi a martirilor din Lunca Largă (com. Ocoliş, Alba) 

 – instituirea separării Filialei AFDPR Cluj de conducerea naţională a acesteia (practic o 
sciziune), Cf. CA, p. 11-18. 

 În ceea ce priveşte situaţia martirilor de la Zam-Sâncrai şi a celor din Muntele Băişorii, dacă se 
recunoaşte corect debutul cercetării în 1992, meritele sunt atribuite doar Pr. Cutcan (cazul Zam) 
şi Pr. Gavrilă Zob, Liviu Brânzaş, Aurel Vlad şi a Dlui Septimiu Râmboiu. Cine a iniţiat 
săpăturile nu se precizează. 

 Nici o menţionare a Fundaţiei Bereczky . 
 Glasul documentelor sperăm să fie edificator. 
19. Despre biografiile torţionarilor, utilă este cartea lui Jela, Doina –  Lexiconul negru, Bucureşti, 

2001, Humanitas. 
 Despre modul de lucru al Securităţii, tipul de ordine la asasinare, regulamentele interne, 

biografiile unor ofiţeri criminali, a se vedea Oprea, Marius –  Banalitatea răului. O istorie a 
Securităţii în documente, 1949-1989, Polirom, Iaşi, 2002. În regiunea Clujului au fost activi 
Mihai Patriciu-Weiss (1909-1996), Gavril Birtaş, Nicolae Briceag, Ioan Şoltuţiu, Pius Kovács. 
Cf.  op.cit., p. 220-228, 542-544, 567-569, Sigi Beiner, Manea Gruia-Grünberg etc., etc. 

 Procesele 75-78/P/94 au progresat cât timp procurorul de caz a fost Tit Liviu Domşa (d. 2002), 
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îndepărtat din cadrele Procuraturii când reuşise să se apropie prea mult de periculoasele 
adevăruri legate de Decembrie 1989. 

 Surprinzător este faptul că aceste procese nu au fost monitorizate de filiala clujeană a AFDPR. 
20. Pr. Liviu Brânzaş (1930-1998) a provenit din rândul Frăţiilor de Cruce, fiind întemniţat aproape 

13 ani. După eliberare şi hirotonire a fost preot la Suceag (Cluj), fiind unul din puţinii preoţi 
ortodocşi care, în ciuda dispoziţiilor departamentale sau a unei ierarhii prea maleabile, a ţinut 
cateheză regulată cu copiii şi ore de religie, înainte de 1989. Om şi preot de o aleasă statură 
duhovnicească şi morală. A publicat şi  Martor într-un proces moral, s.l., 1999, Ed. Brad, iar 
postum i-a apărut  Raza din catacombă  – jurnal de închisoare, Bucureşti, 2001, Ed. Scara. A 
fost bun prieten al lui Bereczky, acceptând şi Ordinul Vitejilor (ca şi Pr. E. Cutcan). 

 Despre eroul Ion Gavrilă Ogroanu a se vedea nota 7. 
21. Ca introducere în problemă ni se par utile volumele: 
 Sălăgean, Marcela –  Administraţia sovietică în Nordul Transilvaniei, Fundaţia Culturală 

Română, Cluj-Napoca, 2002. 
 Ciubotă, Viorel (et alii.) (sub red.) –  Sovietizarea nord-vestului României 1944-1950, Satu 

Mare, 1996, Ed. Muzeului Sătmărean.  
 Andreescu, Andrea; Năstasă, Lucian; Varga, Andrea (ed.) –  Minorităţi etnoculturale. Mărturii 

documentare. Maghiarii din România (1945-1955), Centrul de Resurse pentru diversitate 
etnoculturală, Cluj, 2002; Nagy, Mihály Zoltán; Vincze, Gábor –  Autonomisták és Centralisták. 
Észak Erdély a két román bevonulás kőzőtt (1944. szeptember-1945.március)”; Kolozsvár-
Csikszereda, 2004, Eme-Pro-Print. 

 Pentru un compendiu al vexaţiunilor, vezi şi von Klausenburg, Hilda –  Magyarellenes 
atrocitások Erdélyben és Romániában 1784-1956, Budapest, 2006, accesibilă şi în spaţiul 
cibernetic: corvinuslibrary.com/atroc/klausen.pdf 

 Pentru realizarea listelor, Árpád Bereczky s-a documentat şi în arhive, atât în România, cât şi în 
Ungaria, consultând fie periodice (ex. „Villágosság”, „Erdély”, „Szabadság” între 1945-1946) 
sau Fondul Documentar de la Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta XIX-I-a, 61-d etc. 

22. „POFOSZ Hirlevél”, nr. 3/an III/ aprilie 1995, p. 1. 
23. Despre Cavalerie, textele doctrinare fundamentale încep cu Scrisoarea Sf. Apostolului Pavel 

către Efeseni (cap. 6). Se continuă cu doctrinarii majori Sf. Bernard de Clairvaux (L’elogio della 
nuovo cavalleria. Ai cavalieri del Tempio, Rimini, 1988, Il Cerchio, sau Les combats de Dieu, 
1981, s.l., Stock), Raymundus Lullus (Il Libro della Cavalleria, Carmagnola, 1983, Ed. Arktos), 
Anonimul din Frankfurt (Il libro della vita perfetta, Roma, 1994, Ed. Newton/Compton), urmând 
epopeile lui Wolfram von Eschenbach, Torquato Tasso, Amadis de Gaula, Camõens etc. 

 Vechile rituri cavalereşti, ilustrând principiul „lex orandi, lex credendi” sunt de asemeni edificante. 

Cf. Girard Augry, Pierre – Rituels anciens des ordres de chevalerie, Paris, 1994, Dervy. 
 Sinteze accesibile sunt de Sorval, Gerard – Iniziazione cavalleresca ed iniziazione regale nella 

spiritualitá cristiana, Roma s.a. A se vedea şi Baranyi Tibor Imre; Horváth Robert; Lászlo, Andras 
– Kard, Kereszt, Korona. Tradicionalis tanulmányok a magyarságrol, Debrecen, 2000, Ed. Lux 
Mundi. 

24. Nagy-Talavera, Nicholas – The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary 
and Romania, Iaşi – Oxford – Portland, 2001, The Center of Romanian Studies, p. 89, 96, 102. 

25. Există o abundentă literatură asupra Ordinelor cavalereşti. Pentru cele româneşti sunt importante 
lucrările: Safta, Ion; Velter, Tiberiu; Jipa, Rotaru; Marinescu, Floricel – Decoraţiile româneşti de 
război 1860-1947, Bucureşti, 1993, Ed. Universitară; Calianu, Eugen –  Decoraţiile româneşti de la 
Cuza-Vodă la Regele Mihai I, Ed. Eminescu, Bucureşti, 2006. 

 Pentru o privire generală asupra acestora, dar şi asupra falselor ordine cavalereşti, recomandăm: 
 van Duren, Peter Bander – Orders of Knighthood and of Merit, Gerald’s Cross, 1995, Collin 

Smythe; 
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 Arnone, Carmelo –  Ordini cavallereschi e Cavalieri, Milano, 1954, Ciarocca; 
 Gayre of Gayre and Nigg, R. – The Knightly Twilight. A Glimpse at the Chivalric and Nobiliary 

Underworld, Valletta, Lochore, 1973. 
 Chaffanjon, Arnaud; Flavigny, Bertrand Galimard – Ordres et Contreordres de chevalerie, 

France-Empire, Paris, 1982. 
 Gentili, Alessandro – La disciplina giuridica della onorificenze cavalleresche, suppl. la 

„Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, Roma, nr. 2/1991. 
26. Despre Ordinul Vitejiilor găsim o menţiune în limba română în lucrarea ofiţerilor de Securitate 

Neagu C(osma); Marinescu, D. – Fapte din umbră, IV, Ed. Politică, Bucureşti, 1983,  p. 77-78. 
 În ciuda tributului ideologiei şi formaţiei profesionale a acelor ani, autorii sunt siliţi să 

recunoască despre Ordin că avea „scopul de a cultiva tradiţiile războinice prin meritele 
consacrate pe câmpul de luptă şi de menţine disciplina naţional-morală”. Ordinul a fost fondat în 
1920, ajungând în 1945 la 50.000 membri. 

 Din 1945 Magistratura Ordinului s-a găsit în Exil, actualmente Şeful Suprem al Ordinului fiind 
arhiducele imperial-regal József Árpád de Habsburg (n. 1932) din ramura Palatină. 

 Ordinul a avut ca organ de presă „Vitézi Tájékosztató” (1980-2003), transformat din 2003 în 
„Vitézek Hirmondója”. 

 Un istoric al Ordinului se găseşte în Vitezi Codex (ed. I 1981, 1997, 1998, 2006 – ed. a V-a). 
 După 1945 Ordinul şi-a modificat obiectivele, fiind acceptate şi femei, cultivând bune raporturi 

între ţările unde trăiesc maghiari şi Patria mamă, desfăşurând activităţi culturale sau de 
binefacere etc. 

27. Ordinul Hungaric al Sf. Gheorghe a fost fondat de regele Carol Robert prin bula din 
25.04.1326. În 1408 a fost unit cu Ordinul Dragonului, de către împăratul Sigismund de 
Luxemburg. Ordinul a fost resuscitat în Ungaria în 1990, cavalerii provenind în principal din 
Ordinul francez al Sf. Gheorghe şi din Ordinul S. Giorgio din Carinzia.  
În prezent există o ramură legitimă (reoficializată în 2001 şi 2004), sub patronajul principelui 
Louis de Bourbon, duce d’Anjou (n. 1974, Madrid), fiu al Ducelui de Cadiz, strănepot al regelui 
Alfons al XIII-lea, iar prin mamă nepot direct al Generalului Francisco Franco de Bahamonde. E 
susţinut de ultralegitimiştii francezi. Locuieşte în Spania şi Venezuela. Ramura acestui ordin este 
susţinută şi de Primatele de Esztergom. Are siteul www.szentgyorgy-lovagrend.hu. 
O altă ramură, „Nemzetkőzi Szt. György Lovagrend”, apărută în 2004, condusă de Marele Prior 
Miklos Balla, are un site: www.nszgylovagrend.hu. Mai există şi ramura „Nemzetközi Szt. 
György Vitézi Lovagend”, condusă de Marele Maestru vitéz ZsuzsannaVértes, având siteul: 
www.szentgyorgylovagrend.org, apărută în 2006. 
Vezi şi Vespémi László –  Az Anjou-kori lovagság kérdései. A Szt. György Lovegrend alapitása, 
în „Hadtőrténeti Kőzlemenyek”, 1994 (107), nr. 1, p. 3-11. A Szent György Lovagrend rendi 
alkotmánya, Budapest, 1999; di Poli, Luciano Pellicioni – L’Ordine Sovrano Militare 
Ospedaliero di San Giorgio in Carinzia, ed. II, 1981, Roma. 
Ordinul Regal al Sf. Ştefan Rege a fost fondat de Maria Theresia în 1764, fiind un Ordin al 
Coroanei, conces până în 1944 de şeful statului, ulterior doar de familia de Habsburg. Se acordă 
extrem de rar azi. 
Ordinul Crucifer al Sf. Ştefan (Ordo Cruciferi Sancti Stephani), fondat de regele Géza al II-lea şi 
de arhiepiscopul Luca de Strigoniu între 1150-1160, confirmat de papa  Urban al III-lea, prin 
bula din 24.06.1187, s-a stins în Evul Mediu şi a fost resuscitat de cardinalul László Paskai în 
20.08.1993. E un ordin patronat de Biserica Catolică, având două ramuri, una catolică, alta 
protestantă, Marele Protector fiind Primatul de Esztergom. Acesta este ordinul la care ne referim. 

28. Date despre istoria OBSS, a Prioratului Român şi studii anexe se găsesc în Birtz, Mircea Remus 
– Caietele OBSS I, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001, 280 p.; Idem – Caietele OBSS II, Ed. 
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001, 274 p.; Idem (coord.) –  Caietele OBSS III, Ed. Napoca Star, 
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Cluj-Napoca, 2002, 411 p. 
29. Prioratul maghiar al acestui ordin este condus de către principele Anton Esterházy de Galántha, 

cancelar fiind Árpád Bartha de Bonta. 
 Pentru apariţia acestui ordin a se vedea Chaffanjon, Flavigny –  op.cit., p. 175-211. 
 Ordinele legitime de Malta sunt: cel patronat de Sf. Scaun (SMOM, Ordinul Suveran şi Militar, 

recunoscut ca Stat), Ordinul Johannit (ramura protestantă a SMOM-ului), ramura britanică, sub 
patronajul suveranului britanic, şi Ordinul Ortodox (mare maestru actual fiind principele 
Trubetzkoi, sub patronajul Patriarhiei Moscovei). Ramura patronată de principele Esterházy la 
un moment dat i-a avut ca protectori pe regele Petru al II-lea al Iugoslaviei şi pe principele Carol 
Mircea de Hohenzollern-Lambrino. 

30. Regele Jean-Baptiste Kigeli al V-lea Ndahindurwa (n. 1935, Kamembe, Ruanda) a domnit de 
facto din 1954, iar efectiv, de jure, din 1959, urmând fratelui său, regele Mutara al III-lea. A 
domnit ca „mwami” (rege) al Ruandei până în 1961, când, în urma unei lovituri de stat, a trebuit 
să plece în exil. Între 1961 şi 1963 a locuit în Tanganyika, apoi în Kenia (1963-1971), Uganda 
(1972-1978), apoi în Tanzania, stabilindu-se în 1992 în S.U.A. Ulterior, s-a putut reîntoarce în 
Ruanda, după Războiul civil, dorind să contribuie prin implicări internaţionale în vindecarea 
rănilor de pe urma acestuia. 

 Este extrem de curtat de diferite societăţi de studiu a politicii externe a S.U.A. faţă de ţările 
africane. 

31. Zera Yakob al II-lea Amha Selassie (n. 1953, Adis-Abeba), nepot al împăratului Haile Selassie 
(1892-1975) i-a urmat în exil la tron lui Amha Selassie I, fiul precedentului (1916-1997). 
Locuieşte atât în S.U.A., cât şi în Etiopia. În activităţile sale heraldice este secondat de Principele 
Ermias Sahle Selassie, şeful Consiliului de Coroană., Acesta din urmă a vizitat Ungaria în 
octombrie 2003. 

 Ordinele imperiale ale Dinastiei Solomonice sunt acordate conform statutele acestora şi conform 
dispoziţiilor Constituţiei din 1955. Ordinul Menelik al II-lea a fost instituit în 1924, fiind 
maximul ordin ce se putea concede primului-ministru al Imperiului. Marea Cruce dă automat 
titlul de „mesfin” (duce). 

 Casa Imperială are şi un site propriu: www.ethiopiancrown.org 
32. Generalul de brigadă Antal von Radnóczy (Riedl)  (1912-2003) a fost ofiţer de stat major, 

absolvind Academia „Ludoviceum”, în 1934. A fost detaşat la Armata a III-a Maghiară în 1942, 
iar mai apoi la Ministerul de Război. După capitularea Armatei Maghiare, în 1945, s-a refugiat în 
Apus, stabilindu-se la München. În Exil a ajuns locotenent-general al Vitéz-Rendului, 
impunându-se şi ca scriitor (istorie militară, problemele integrării refugiaţilor din lumea 
comunistă etc.). După 1990 a revenit în Ungaria, locuind cu intermitenţe şi în Germania. A trecut 
la cele eterne în martie 2003, fiind îngropat cu onoruri militare în 16.03.2003 la Cimitirul Militar 
Farkasréti. 

33. Árpád Göncz (n. 1922), scriitor, om politic liberal, opozant şi persecutat politic sub regimul 
comunist din Ungaria, a fost preşedinte al Ungarei între 1990-2000. 

34. Ramura are periodicul „Vitézi Lapja” şi site-ul www.vitezirend. com. 
35. Ramura are periodicul „Vitézi Tajekosztató” din 2003, având şi site-ul www.vitezirend.co.hu. 
36. Ramura are un site la adresa www.vitezek.hu, beneficiind şi de periodicul „Vitézi közlöni”. 
37. Ordinul legitim are site-ul www.vitezirend1920.hu, având periodicul „Vitézi hirmondója”. 
 De menţionat că recunoaşterea heraldică internaţională o are doar ramura legitimistă, ultima 

venind din partea Comisiei Internaţionale Permanente pe Studiul Ordinelor Cavalereşti 
(„Internaţional Commission for Orders of Chivalry”/ICOC, prin decizia preşedintelui acestui 
organism, principele Pier Felice degli Uberti (22.04.2004, Bologna). Fiind patronată de un 
Habsburg, ramura e recunoscută heraldic de către toate instanţele de resort. 

38. Florescu, Remus – Cavalerul Maltez de Cluj, în „Clujeanul”, 13.01.2008, Cluj-Napoca, p. 4-5, 
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profilul biografic din seria „Alege Clujeanul anul 2007”, în „Clujeanul”, 20.01.2008, p. 10, 
„Premiat  în străinătate, dat uitării în propria ţară”, în „Gardianul”, Bucureşti, 17.12.2008 etc. 
Vezi şi art. „Grupul Cruce şi Spadă din zona Huedin – 13 sept. 1948-12 aprilie 1949”, postat de 
Machidon Cezar pe blogul http://nouadreapta.org.2010/02/grupul... Sunt menţionate cercetările 
făcute în 1992 de Árpád Bereczky şi Flaviu Brezeanu. 

39. Cavalerul rezistenţei anticomuniste, în „Gândul”, Bucureşti, 21.04.2008. Interviul, intercalat 
de comentariile reporterului, este prezentat şi în spaţiul cibernetic: www.gandul.info/reportaj/ 
cavalerul-rezistentei-anticomuniste-2573944. Semnalăm câteva erori: Bereczky nu s-a născut în 
Hunedoara, ci la Baia de Criş, în luptele cu partizani ar fi fost omorâte 2000 de persoane etc. 

40. Decretul a fost citat în Sentinţa civilă 1501/2007 (14.02.2007) a Tribunalului Cluj, prin care lui 
Bereczky i se recalcula pensia. 
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O amintire personală 
 
 În data de 22 octombrie 2001, când la orele 7 dimineaţa sunase telefonul, intrigat 

fiind de ora matinală, am răspuns morocănos. O voce prestantă s-a prezentat: „Sunt 
comandorul Bereczky . Puteţi veni la mine la orele 9 sau când vă este mai comod?”. Nu 
bănuiam atunci că acest telefon va aduce un aport semnificativ în viaţa mea ulterioară. 
Mai apoi am realizat că era aproape ziua de naştere a Marelui Duce Dimitrij, trecut la cele 
veşnice în 7.08.2001 (faptul l-am aflat în februarie anul următor), fiind vorba de un dar 
de... Dincolo. 

Cu câteva zile înainte, „pour le commèrce des idées”, pusesem în cutia de poştă a 
comandorului un exemplar din Caietele OBSS I,  recent apărut, însoţit de o carte de vizită 
în limba franceză, limba tradiţională în mediile cavalereşti. Răspunsul venise prompt. 

La ora convenită, am fost pe str. Coşbuc nr. 4, unde un gard bine protejat cu câteva 
firme anunţând sediul Fundaţiei Bereczky şi a unor ordine cavalereşti era prevăzut cu o 
poartă bine supravegheată (prin video-interfon şi nu numai, după cum aveam să constat 
ulterior...). Ne-am prezentat reciproc, apoi am discutat despre ordinele cavalereşti. 
Întâlnirea a fost amabilă şi protocolară. Domnia Sa mi-a oferit intrarea în Ordinul Vitejilor 
şi în Ordinul Sfântul Gheorghe, dorind prin reciprocitate să intre în Ordinul nostru, cel 
Bizantin al Sf. Mormânt. Problema trebuia discutată cu autorităţile superioare, în OBSS 
cerându-se apartenenţa la confesiunile tradiţionale (ortodoxă sau catolică), prin 
recomandare doar, iar Ordinul nostru este sărac material. 

Am luat legătură cu Priorul, am analizat situaţia, următoarea întâlnire fiind fixată 
de comun acord pe 25.10.2001, de ziua Regelui. Comandorul a semnat o profesiune de 
credinţă catolică (deja avea o colaborare eficientă cu Biserica) şi am făcut schimb de 
documente, noi fiind investiţi cu titlul ereditar de cavaleri ai Sf. Gheorghe, el cu cel de 
cavaler de Justiţie OBSS şi cu funcţia de ceremonier; ulterior, şi eu, şi soţia, am fost 
investiţi cu titlul de „vitéz”. De taxele de pasaj şi de plata insignelor am fost scutiţi, cu 
excepţia insignei de vitéz. Apartenenţa etnică nu a constituit vreo problemă: „Dragă, nu se 
pune problema”. Ca apoi, ulterior, să aflu pe parcurs că în cei circa 1500 de viteji figurau 
nemţi, români, anglo-saxoni, câţiva cavaleri de origine ebraică, ba chiar şi un rrom care-şi 
depăşise condiţia. Am fost invitaţi să ne tutuim, să-i spunem „Árpád”. Unui domn de 84 
de ani, trecut prin puşcării, şef al ordinelor cavalereşti maghiare, să-i spui pe numele mic 
ar fi fost o impertinenţă; să refuzi ar fi fost o jignire. Aşa am convenit formula „Árpi 
Bácsi”, cu care a fost de acord, şi aşa i-a rămas între noi numele. 

Apoi întâlnirile au devenit tot mai frecvente. Uneori erau extrem de liniştitoare, 
puteam să ne facem planuri, alteori erau chiar tensionate, când Árpi Bácsi era nerăbdător, 
nu ţinea seama uneori de regulile stricte heraldice. Dar eram întotdeauna servit cu ceva., 
cu cafea, cu prăjituri sau biscuiţi, uneori cu un cognac bun. 

Alteori ţinea să-mi arate atelierul şi laboratorul (la adresa de pe Coşbuc se intra 
într-o curte dreptunghiulară, apoi într-o grădină pătrată, iar de aici, într-un hol-şopron tip 
verandă, de unde aveai acces la atelier, la apartament – o cameră cu baie-bucătărie – şi 
apoi la laborator, în prelungirea şopronului fiind arhiva). 

Ulterior în curte şi-a construit o verandă-cort, unde-i plăcea să se retragă să 
mediteze. 
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Era un meşteşugar neîntrecut, fiind practic autonom în ceea ce priveşte amenajările 
interioare, reparaţiile, dar şi cusutul mantiilor, al panglicilor pentru decoraţii, sau în 
caligrafie. 

Adesea îmi arăta câte un instrument performant, vreo unealtă de care era încântat: 
„Vezi, e tehnică germană. Cea mai bună”. 

Era şi un ceramist neîntrecut, făcând şi lucrări de galvanoplastie, sau decoraţiuni 
interioare. Din asta, de fapt, şi trăia, comercializându-le la doritori. Într-o zi mi-a arătat un 
blazon de ceramică spart: „Vezi, nu ştiu ăştia chimie. Habar n-au să calculeze temperatura 
cuptorului şi timpul de expunere. Trebuie să-l repar eu”. 

Cu diverse ocazii mi-a dăruit farfurii confecţionate de el, ca amintire. Într-o bună 
zi, prin 2004, mi-a dăruit două crucifixe de altar „pentru când vei începe să faci 
Liturghia”. Mă încuraja, tot timpul, în vederea hirotonirii, fiind convins că odată şi odată 
tot va avea loc. Şi a avut loc... Iar de atunci, acasă celebrez mereu în faţa crucifixului de la 
Árpi Bácsi. 

Între timp, promovam: el în ordinele noastre, noi în ordinele lui. Semna fără 
dificultăţi orice document solicitat de partea noastră. Ne dădea, ori de câte ori putea, 
insignele gratuit sau la un preţ de favoare (ori decoraţiile, confecţionate la monetăriile din 
Budapesta sau München, trebuiau decontate – şi el o făcea din banii lui). „Pentru şefi, 
dragă, e mai puţin sau nu costă deloc.” 

Discutam adesea politică, având opinii comune. Nu suporta neamul prost 
bădărănia. Avea o foarte proastă despre clasa politică de la noi, sau  din Ungaria, mai ales 
asupra celei „reciclate” din socialism. 

Uneori avem „umbre” acasă, cine nu are? Găseam la el câte un sfat, o încurajare. 
„Nu pune la suflet. Oricând poţi începe de la zero. Eu cum am făcut? Priveşte doar 
înainte.” Ştia ca nimeni altul să-ţi insufle ideea de libertate. Or el, în ceea ce-l privea, nu 
se dăduse niciodată bătut. 

Avea un respect deosebit pentru vechii ofiţeri, ai Armatele  Regale  Române şi 
Maghiare. Era extrem de încântat când îi povesteam de naşul meu, ing. Ovidiu Costinescu 
(pluridecorat cu „Crucea de Fier”, cu „Virtutea Aeronautică” etc., care a refuzat să mai 
lupte după 23 august 1944): „spune tu, unde găsim acum oameni ca aceştia?”. Cu 
generalul Radnóczy a stabilit o relaţie de prietenie, întâlnindu-se des, generalul vizitându-l 
şi acasă la Cluj. Generalul era foarte încântat de Árpi Bácsi, dându-şi seama că era de 
neînlocuit. Practic, Árpi Bácsi reorganizase Cavaleria pornind de la zero, începând cu 
1996 (la sfârşitul vieţii primise deja, în ordinele conduse de el, aproape 2000 de cavaleri), 
începând cu vârsta de 79 de ani. Or, vârsta şi sănătatea începeau să-şi spună cuvântul. 

După 2005, începu să uite multe lucruri (deşi era extrem de meticulos), notându-şi 
ce avea de făcut. Avea un sistem de camuflaj ingenios al datelor (urmare a tracasărilor la 
care fusese impus), iar de urmărit era urmărit mereu. 

Odată m-am trezit cu el la mine acasă la 6.30 a.m. (era matinal,  îşi începea ziua pe 
la 4.30). Nu  ţinea minte unde pusese o carte de heraldică. Realizând că nu-i la mine, a 
fost mulţumit de biblioteca mea şi de o colecţie de timbre din Ungaria, din vremea 
copilăriei lui. Alteori, devenea susceptibil. Uneori era deranjat de anumite întrebări. Chiar 
şi cu rudele lui nu avusese relaţii prea uşoare: era prea mândru pentru a le cere ajutorul, 
uneori era extrem de încăpăţânat, nu vroia să le creeze probleme, mai ales când era 
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urmărit. Cu fratele lui., Tiberiu, fusese apropiat, şi cu nepoate ce locuia la Herculane (Dna 
Piroska Berar). Uneori spontan începea să-mi povestească despre familia lui. Aşa am aflat 
de moartea unicului său copil, pe când el era la închisoare. Era un domeniu prea delicat 
pentru a insista cu întrebările. Când primea o promoţie sau un document important, îmi 
permitea să-l fotocopiez, nesfiindu-se să-mi ceară părerea asupra a ceea ce ar trebui făcut 
în continuare. Desigur, decizia finală îi aparţinea lui. Am fost chemat odată la el acasă, 
având grijă să văd două noi diplome OBSS – Szt. Sir Rend. „Ce-i cu asta, Árpi Bácsi?”. 
„Noile diplome pentru Ordin.” „Păi, stai puţin, că la noi sunt reguli stricte. Ştii asta.” 
„Lasă-mă-n pace! Ce tot te încurci cu Dimitrij Dimitrievici şi Petru Petrovici?” (acesta din 
urmă inexistent.) „Ştiu eu ce trebuie făcut”. Şi tot aşa. Dă fuga la Prior, să vedem ce-i de 
făcut. Aşa am ajuns la emiterea Petentei de extensie (el fiind întru totul de acord), urmând 
semnături, muncă de cancelarie, solicitarea placentului heraldic din partea A.S.I. & R. 
Otto de Austria (concesă) etc. El însă nu pregătise doar diplomele, ci şi decoraţiile 
ordinului, aici fiindu-ne de un ajutor inestimabil. 

Una din marile erori ale lui Árpi Bácsi a fost primirea în ordinele cavalereşti a unui 
număr prea mare de persoane. Mai ales în Vitéz Rend. Nu toţi fuseseră bine verificaţi. (Eu 
recomandasem doar 4 persoane, primite fără probleme.) Or, de la unii nechemaţi i s-au 
tras multe probleme. Unii idioţi (fiecare neam cu elitele şi secăturile lui) l-au înjurat în 
public că are soţie româncă; alţii l-au sabotat în activitatea de investigare a crimelor 
comuniste („Cum să se ocupe acesta de problema noastră?”), dar el a mers înainte. 

Tot cu Vitéz Rend-ul păţise câteva lucruri, fiind subminat chiar de cei ce-i ceruseră 
favorul de a fi primiţi, promiţând marea şi sarea... Ne gândisem să-l decorăm pe Pr. Denes 
Oláh, vrednicul paroh de la „Sf. Petru”. Matinal cum era, Árpád Bereczky pregătise 
diploma, decoraţia etc. la orele 9 a.m. întâlnindu-ne cu parohul. Jenat, acesta a refuzat, pe 
motiv că superiorul, Msgr. Czirják Árpád, le dăduse ordine preoţilor din subordine să nu 
aibă de-a face cu de-alde Bereczky. Or, Czirják era deja vitéz, cu diplomă tot de la 
Bereczky ! Se temea omul de concurenţă... 

În 2006 făcuse un pelerinaj la Fatima, în Portugalia (cu această ocazie, îl vizitase şi 
pe arhiducele József Árpád la Estoril). La Fatima, maghiarii din Exil au amenajat Drumul 
Crucii, o porţiune fiind indicată a fi parcursă în genunchi. Cu toată vârsta înaintată (87 de 
ani), el a parcurs drumul în genunchi. De acolo mi-a adus o carte despre mariofaniile 
respective (oferită cu dedicaţie), în limba maghiară. Se gândise şi se rugase pentru mine la 
acel pelerinaj, ceea ce a fost mai important decât toate titlurile primite de la el... 

În 2006 s-a mutat la nou adresă, pe Bd-ul 21 Decembrie 1989. Eram acum practic 
vecini. Mă oferisem să-l ajut la mutat. Nu a fost necesar. Dar prin mutare a pierdut cărţi şi 
documente importante. Ulterior am aflat că şi-a abandonat o mare parte din bibliotecă, 
multe documente, aparatura meşteşugărească. „Să presupunem că a venit o inundaţie şi a 
dus totul... Vom începe de la zero.”. Rămăsesem fără suflare... Şi totuşi, văzând societatea 
actuală, nu avea dreptate?  El mai avusese asemenea experienţe – în 1945, în 1949, în 
1953. Când a ieşit din puşcărie, a aflat că unicul său fiu Árpád a murit „în accident”. Era 
convins că-l ucisese Securitatea. „Eram în puşcărie. Nu l-am putut apăra”. N-aveam voie 
aici să insist cu întrebările...   

Noua locuinţă era mai confortabilă, chiar dacă mai restrânsă, şi şi-a 
autoamenajat-o. Peste puţin timp, m-a chemat să mă anunţe că va concede ordinele 
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„Leopold” şi cel de Merit. „Árpi Bácsi, astea sunt ordinele Casei de Habsburg. Cum poţi 
să le dai?” „Pot, că Otto mi-a dat aprobare.” „Când ţi-a dat-o?” „Păi, am fost la 
Budapesta, la München, m-am întâlnit cu el şi mi-a dat-o.” „Árpi Bácsi, te rog nu te băga 
în aşa ceva!” „El mă lasă.” Nu l-am putu opri. Ca mai apoi să-mi arate scrisoarea 
arhiducelui Jozséf Árpád, care îi mulţumea pentru Ordinul „Leopold”, primit de la Árpi 
Baci, nu de la vărul său, Otto, cum ar fi fost de aşteptat. Cine să mai înţeleagă jocurile 
Bătrânilor? 

Odată cu hirotonirea mea, problemele cavalereşti pentru mine au trecut pe un loc 
secundar. Totuşi, eram ţinut la curent cu demersurile sale heraldice. Cât era de încântat în 
2007 că primise Ordinul de Malta! 

Voia să mă convingă să intru şi eu, să fiu prezentat principelui Esterházy, 
ambasadorului Hartig etc. Or, mie doar de Ordinul Maltez nu-mi ardea. Nici material nu 
mi-aş fi putut permite. Eram perfect mulţumit cu ce aveam. Totuşi, îl rugam să fie atent, 
să nu facă greşeli. Prin schimb de ordine, primise titlul de conte de la regele exilat al 
Ruandei, Jean-Baptiste Kigeli al V-lea, şi cel de duce (Ordinul Menelik al II-lea) de la 
Şeful Casei Imperiale a Ethiopiei, M.S.I. Zera Yakob al II-lea. După părerea mea, nu ar fi 
avut nevoie de aceste titluri. El însuşi realizase mai mult decât atât. Ba era convins, ba nu. 
Diploma ethiopiană o pierduse prosteşte, încredinţându-se pe mâna unui escroc, un 
anume Frank, care i-o subtilizase şi se făcuse nevăzut cu ea. Începea şi asaltul asupra 
poziţiei sale în Vitéz Rend. La o scenă, pe 11.08.2008, am fost martor personal. Fusesem 
chemat telefonic, de un cavaler, fiind programată o adunare locală. L-am anunţat şi pe 
Árpád Bereczky, care nu ştia nimic. Am mirosit că nu-i lucru curat şi l-am rugat să se 
pregătească cu documentele necesare. Ajunşi acolo, am aflat că adunarea era convocată 
de ramura Hunyadi, dizidentă, iar Árpád Bereczky trebuia să fie defenestrat. Desigur, 
nu-şi adusese cele mai importante acte (ceea ce m-a costat fuga cu taxiul, la mine, unde 
avea fotocopii, de căutat un xerox, era o sâmbătă, ploua etc.). Pe când m-am întors înapoi, 
aflasem de rezultat, am intrat, am arătat fotocopiile, degeaba. Prin vulgaritate şi ţipete s-a 
remarcat o anume Rozalia Tokaj, alias Csőpi, care s-a legat şi de subsemnatul. Nu i-am 
rămas dator, dar mi-am dat seama de balcanizarea multor „cavaleri” maghiari. 
Consecinţele primirii în masă... Árpád mă luă de braţ, am chemat un taxi şi l-am dus până 
acasă. „Îţi mulţumesc pentru fidelitate. Nu sunt primii care fac asta. Altfel se rezolvă 
problema.” A mai fost la Budapesta, a mai scris cui trebuie, cert e că  încă în septembrie 
2009 a fost reconfirmat ca Şef Naţional de Onoare. În ultima vreme a pierdut şi 
documente importante: brevetul semnat de preşedintele Gőncz (din fericire existau cópii 
xerox), diploma de Mare Cruce a Ordinului Sf. Ioan, autograful Elisabethei a II-a, nu în 
ultimul rând, o diplomă semnată de Gen. Radnóczy, fixată pe perete în locuinţa de pe str. 
Coşbuc) etc. Unele le ţinusem personal în mână. Din fericire, pentru câteva există 
fotocopii. 

A găsit o formulă genială (mai apoi am realizat genialitatea ideii): celor pe care îi 
găsise cât de cât cu resurse, sau erau prea nerăbdători de a promova, le-a dat numirea 
succesorală: Rev. Tibor Endre Pásztori, Dlui Tamás Tothpál, baronului Daniel Szőts şi 
Dlui. Av. Otto György Eichstein Kovács. Urmând ca acela ce se va impune, să fie 
confirmat şef de către arhiduce. 

M-a surprins obiceiul lui de a purta (la ocazii festive) mereu mundirul cu decoraţii. 
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Chiar şi când ţinuta de protocol obişnuită ar fi fost îndeajuns. L-am întrebat de ce o făcea. 
„Am luptat pentru ele, dragă, mai mult decât cei mai mulţi de acolo.” Apoi am realizat. 
Era obiceiul rămas din Armată. După cum şi obiceiul de a-şi face fotografii după 
obţinerea fiecărei decoraţii, tot obicei al ofiţerului de carieră era. 

De altfel, era dexter în mânuirea armelor, de câteva ori mi-a arătat un pistol 
„Makarov” („Sunt printre cele mai bune. Nu vrei să tragi? – era încă pe str. Coşbuc – asta 
ar mai fi lipsit...). Avea permis de port-armă, obţinut după 1990, şi era încântat să-mi 
povestească cum unii mitocani care-l agasau o luau la goană la vederea pistolului. 
Râdeam de ne prăpădeam. 

Odată, prin 2002, primar fiind Gheorghe Funar, acesta i-a trimis o echipă de 
intervenţie să-şi dea jos firmele (pentru care avea autorizaţie) de pe poarta din str. Coşbuc. 
Vorba bună nefiind de ajuns (aceştia îşi pregătiseră instrumentele), „Makarovul” îi pusese 
pe fugă. Şi n-au mai revenit... Păţise o întâmplare similară şi la noua adresă, din partea 
unui vecin („ceva securist pensionat”). Efectul a fost magic şi de data aceasta. 

Trebuia tact, răbdare, ba chiar şi ştiinţă să îl asculţi şi să cooperezi cu el. Cred că 
spaţiul său interior fusese cel mai bine descris de roman „Eppur si mouve” al lui Mór 
Jokai, precum şi de valoroasa carte a lui Géza Szavai – „Ierusalimul Secuiesc”. Deşi 
uneori îi plăcea şi să se complacă într-o atmosferă pirandelliană. Unii apropiaţi sperau să 
devină beneficiarii castelului familiei din Torba. Erau chiar insistenţi. La care bătrânul a 
făcut câteva testamente olografe, în care lăsase acest castel respectivilor. În realitate, nu-l 
stăpânise nici el, nici tatăl său, familia fiind extrem de ramificată, castelul a trecut la o 
ramură colaterală încă din secolul XIX. 

În 12.04.2010 făcuse un accident vasculo-cerebral. Apucase să afle rezultatele 
alegerilor din Ungaria, câştigase dl. Orbán, cu care se cunoştea, şi dorea să facă o vizită la 
Budapesta. N-a fost să fie. A fost internat la Spitalul „Clujeana”, marţi, 14.04. L-am 
vizitat de câteva ori, i-am administrat extrema uncţiune (maslul); de acum îl puteam ajuta 
doar liturgic. Uneori recunoştea persoanele, alteori nu. Pe 22.04. mi-a adresat ultimul 
surâs. După aceea nu m-a mai recunoscut. Văzându-l cum se topea cu ochii, aveam în faţă 
limpede icoana „despuierii metalelor”, fără de care nu putem ajunge în Patria Cerească. 
Îmi venea în minte rugăciunea de la sfârşitul Catismei a X-a din Psaltire: „Când se vor 
pune scaunele de judecată, Doamne, şi oamenii vor sta înaintea Ta, atunci nu va fi mai de 
cinste împăratul decât ostaşul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, ci fiecare 
din faptele lui sau se va slăvi, sau se va ruşina”. 

Într-o vineri, 6.05. a fost externat acasă. A realizat unde se afla. A fost îngrijit cu 
devotament de  soţia sa, ajutată  fiind de câţiva binevoitori. Miercuri, 12.05, la orele 7.30 
a.m., în drum cu copiii spre şcoală, am fost anunţaţi că Árpi Bácsi a trecut tocmai atunci 
la cele veşnice. I-am putut face un parastas şi mai multe liturghii pentru sufletul său. Era 
ziua când plecase la Domnul şi bunica mea, Dr. Eugenia Birtz, ce mult pătimise de pe 
urma războiului şi a comunismului, dar supravieţuise şi învinsese sistemul. Aveam la ce 
mă gândi. Era şi ajunul Înălţării Domnului, şi al primei Apariţii de la Fatima. 
Înmormântarea a avut loc la Turda, pe 15.05., în Cimitirul Central, în mormântul familiei. 
Au fost reprezentate toate ordinele cavalereşti, inclusiv două ramuri din Vitéz Rend (cea 
legitimistă şi Kárpát-Medence), aducând un ultim omagiu din partea acesteia Exc. Sa 
vitéz Lászlo Vad, din Ungaria, vitéz Rev. Tibor Pásztori (şeful ramurii din România), 
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Macarie cav. Hedeşiu (Priorul OBSS) etc. (Din circa 45 de persoane, români au fost 7.) 
Atmosfera a fost sobră şi înălţătoare. Dl Rev. István Nagy, paroh reformat din 

Turda, a ţinut serviciu divin şi predica bilingv (maghiară şi română), Rev. Pásztori a ţinut 
un discurs din partea Vitéz Rend-ului, cu un salut în română, iar P. vitéz Mircea Remus 
Birtz un discurs  (în română) din partea ramurii tradiţionale a Vitéz Rend-ului şi a 
Prioratului Român al OBSS. Dl Victor Nicoară, vechi cunoscut al lui Árpi Bácsi, a oferit 
o masă de doliu, la restaurantul Domniei Sale, amenajat chiar în fosta casă părintească a 
fam. Bereczky . 

Cu alte cuvinte, la acea înmormântare, români şi maghiari, ordine diferite şi ramuri 
diferite ale aceluiaşi ordin au putut coopera demn, constructiv, fratern chiar. 

 Dar Árpád Bereczky nu ar fi putut fi ceea ce a fost fără ajutorul şi toleranţa 
constante oferite de soţia sa, vitéz Veronica Mihăilă, care l-a îngrijit şi în ultimele zile de 
viaţă. A fost într-un fel îngerul lui protector, începând cu 1967. 

La greu, în perioada bolii, ajutor concret şi substanţial au oferit fam. Dr. vitéz 
Mircea Berar, vitéz Prof. István Szőcs (care s-a ocupat de aranjamentele funebre) şi mai 
ales Dna Av. Maria Crişan, care, prin efort fizic, financiar şi juridic, a fost stâlp atât pentru 
Árpi Bácsi, cât şi pentru soţia acestuia. 

Dna vitéz Székkapitány Eszther Magyary (ramura legitimistă) a publicat 
necrologul din partea ramurii legitimiste, urmând a se ocupa şi de treburi de cancelarie. 
Prioratul OBSS veghează asupra integrităţii moştenirii heraldice. 

Practic, Árpád Bereczky de Torboszló a fost omagiat de rude, de prieteni şi de 
urmaşii săi întru Cavalerie. 

Cert este că Árpád Bereczky şi-a trăit cu adevărat viaţa începând cu vârsta de 73 de 
ani, când cei mai mulţi se gândesc la asfinţitul ei. A mărturisit adevărul cu privire la 
crimele comuniste şi a oferit soluţia întoarcerii la Tradiţie, prin restaurarea ordinelor 
cavalereşti în Transilvania. 

Şi-a înmulţi talanţii între 73 şi 91 de ani, performanţă de care puţin se învrednicesc. 
Kezicsokolom és visszontlátásra, Árpi Bácsi! 

21.V.2010 
De ziua Sfinţilor întocmai cu Apostolii,  

piisimi împăraţi Constantinus Maximus şi Elena Flavia Augusta 
 

P. Mircea Remus Birtz 
 

 



 33

Mi-e prieten Platon, dar mi-e mai prieten adevărul... 
– o replică necesară – 

 
 

Documentându-ne pentru prezentul volum, ne-a  căzut sub ochi şi articolul având 
titlul de mai sus, apărut în cotidianul „Făclia” (Cluj-Napoca, 15.02.2008), accesibil şi în 
spaţiul cibernetic, semnat „Comitetul de Conducere al AFDPR – Filiala Cluj”. Deci o 
luare de poziţie, care, dacă ar fi fost redactată într-un stil sobru, specific instituţie, ar fi fost 
obligatorie de analizat în studiul „In  memoriam”. Era – este vorba însă de altceva, ceea 
ce impune tratarea separată a argumentelor. Pentru încercarea obiectivităţii, un rezumat al 
articolului-comunicat devine obligatoriu: 
1. Un fost coleg, 91 ani, declara în ianuarie 2007 că a fost arestat în 1947 pentru crima de „uneltire” 

antistatală, condamnat la 25 de ani, eliberat „după 10 ani”, printr-un decret de graţiere dat la 
moartea lui Stalin. 

2. Acelaşi fost coleg declara că ar fi făcut parte din Mişcarea de rezistenţă condusă de Ion Gavrilă 
Ogoranu, fiind cca 2000 de oameni, rezistând în munţi 4 ani, iar mai apoi, rămânând  11 
oameni, ei s-au predat Securităţii. 

3. Fostul coleg, Árpád Bereczky, căci de el e vorba, nu e amintit în cele 4 volume memorialistice 
ale lui I. Gavrilă Ogoranu.  

4. Árpád Bereczky făcând un curs de „yoga veritabilă”, prin 1934, a fost singurul din rezistenţă 
care nu a împuşcat pe nimeni, trăgând cu kalaşnikovul în aer. Împotriva cui trăgea cu 
kalaşnikovul în aer 1943? De ce s-a predat Securităţii în 1947, când aceasta apăruse abia în 
1948? 

5. Într-un material publicat în „România liberă” din 1998 (când Árpád Bereczky avea 84 de ani) 
declarase că fusese  condamnat la 15 ani închisoare la Bucureşti, cu un lot de ţărănişti. 
Declarase că ar mai fi cheltuit sume imense din propria pungă, pentru investigarea crimelor 
comuniste, iar unele au fost puse pe „un pergament lung de 30 m”. 

6. Că ar fi făcut comunicări pe această temă, prin Slovacia, Ungaria, Germania, Franţa, Elveţia... 
Cum se face că n-a făcut nici una în România? 

7.  Articolul prezintă Fişa Personală nr. 13, pe care Árpád Bereczky o avea în cadrul AFDPR, pe 
numele Bereczi Arpad (sic!), data naşterii (corectă –  n.n.), locul naşterii (corect –  n.n.), 
profesia: inginer, adresa Arad (sic!), strada (corectă –  n.n.), tribunalul care l-a judecat: –, nr. 
sentinţei (e dat nr. buletinului de eliberare), nr. ani executaţi: 3, art. CP: –, perioada de 
execuţie: 15.05.1950-15.05.1953, numele persoanelor din lot: singur. 
Se face precizarea corectă că persoanele „internate administrativ” fără sentinţă îşi puteau 
declara detenţia fie prin buletinul de eliberare, fie cu doi martori. Se explică apoi cum s-a 
realizat întocmirea fişei personale. 

8. Cu ironie abia disimulată se scrie că Árpád Bereczky curta asiduu Filiala în 1990, oferindu-se să 
măture şi să spele pe jos, „Într-adevăr, mătura şi chiar spăla pe jos”. 

9. A fost crezut în primii 2-3 ani; regretatul preşedinte al Filialei, Dl Ioan Gherasim, i-a dat o 
recomandare în engleză, pentru ca Árpád Bereczky  să poată colecta ajutoare din străinătate, 
în urma cărora Filiala a primit un şapirograf defect, care „a funcţionat vreo două luni”. 

10. Primind o delegaţie şi un ordin de deplasare şi încredinţându-i-se o videcameră („Panasonic”, 
cu seria şi numărul precizate), „nici aparatul (donaţie), nici vreun reportaj video n-au intrat în 
posesia AFDPR, ci probabil în posesia obscurei Fundaţii, altădată botezată „Birou de 
Investigare a Crimelor Politice din România”. Ştim doar că (nu pe cheltuiala lui, ci a noastră!) 
ne-a însoţit şi a filmat în vreo două locuri, în care am investigat gropi comune ale unor 
opozanţi împuşcaţi de Securitate fără sentinţă judecătorească”. 
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11. „Mitomanul” (AB) „declara cu jubiliantă satisfacţie în 2008: «Când am fost la Palat, în Anglia, 
regina mi-a spus că noi, ungurii din Transilvania, suntem rude de sânge cu familia regală»”. În 

ce postură era pus Ambasadorul Marii Britanii din România... 
12. Urma să plece în S.U.A. pentru a i se decerna titlul de „Prinţ al Transilvaniei”. 
13. În Fişa personală s-au făcut corecturi („falsificări”) „vizibile de la o poştă”, în dreptul numelui, 

în dreptul rubricii Tribunalului (fiind adăugat „Tribunalul Cluj”); adăugându-se  „lupta armată 
în Munţii Rodnei 1947-1949, lotul...”, urmează două nume indescifrabile. Modificarea fişei 
„fiind un fals în acte publice”, Árpád Bereczky nu este acuzat direct, dar este insinuat faptul că 
el ar fi autorul. 

14. Pentru toate acestea, şi neplata cotizaţiei, Filiala l-a exclus pe Árpád Bereczky din rândurile 
sale. 

15. Filiala este nemulţumită de poziţia revistei „Clujeanul”, care a îndrăznit să-l prezinte pe Árpád 
Bereczky în suita „Clujeanul anului 2007”, pe locul 4, câteva săptămâni la rând, fără a lua în 
seamă obiecţiile Filialei, fără ca ziariştii să citeze Memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu, sau să 
consulte Institutul de Istorie Orală din Cluj etc. 

16. Sunt exprimate temeri legate de obiectivitatea presei în 2008, an electoral. 
 Acestea ar fi principalele linii ideatice ale articolului publicat în „Făclia”. 
 O primă observaţie: deşi finalul articolului este redactat la persoana I plural, el 

începe la persoana I singular, ceea ce demonstrează că este elaborat de un singur autor. 
Acesta îşi asumă sarcina de a vorbi în numele comitetului de conducere al Filialei 
AFDPR – Filiala Cluj. Înainte de a trece la analiza obiecţiunilor, repet precizarea făcută 
anterior în studiul In memoriam: 
1) Autorul are ca limbă maternă maghiara, gândind deci în maghiară, iar exprimarea sa în română 

pierzând din nuanţele necesare. 
2) Vârsta şi bolile şi-au spus cuvântul, Árpád Bereczky având 81 de ani în 1998 şi 91 de ani în 

2008, deceniu în care a suferit şi câteva spitalizări. 
3) Spre deosebire de alte relatări în presă din perioada 1994-1998, în care ziariştii sau cel 

intervievat, în cazul nostru Árpád Bereczky, se exprimă concis, la obiect, relatările din 2008 
sunt adesea sintetizate de reporter, tocmai pentru a asigura o oarecare concizie ideatică, fiind 
deci filtrate de acesta. Nu în ultimul rând, reporterul insistă pe ce i se pare lui mai spectacular, 
ce ar putea stârni interesul cititorului. Nu considerăm aceasta o culpă, dimpotrivă, credem că 
este un merit al reporterului care doreşte să evoce viaţa şi realizările unei personalităţi din 
Cluj. 

Am detaliat, după informaţiile avute la dispoziţie, viaţa lui Árpád Bereczky.  Nu 
mai revin asupra acesteia. Cert este că el a luptat împotriva comunismului din 1943 (în 
cadrul Armatei Regale Maghiare, aflată în război cu URSS), şi apoi s-a apropiat de 
Mişcarea de Rezistenţă din România, începând cu anul 1947, până în 1949, când a fost 
arestat a doua oară. Anterior fusese internat la Cluj între 1945-1946. 

Din Mişcarea de Rezistenţă el a avut contact cu grupul de partizani „Partizanii 
Regelui Mihai – Armata Albă”, condus de Pr. Eusebiu Cutcan, fiind în legătură şi cu 
Centrul Studenţesc Timişoara. 

Dorind să sublinieze figura emblematică a lui Ion Gavrilă Ogoranu, ca simbol al 
Rezistenţei, Árpád Bereczky afirmă că a luptat în acea Mişcare impulsionată de acesta, nu 
că s-ar fi aflat sub comanda directă a acestuia. Iar partizanii şi rezistenţii anti-comunişti  
au fost mai mulţi de 2000, slavă Domnului (atâţia erau în zona Gherlei, a Năsăudului şi 
spre Bucovina, unde era activ şi grupul Cutcan). 

Câştigarea statului de luptător anticomunist a avut loc în instanţă, pe baza 
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mărturiilor lui Eusebiu Cutcan şi Cezar Tănase. Nu vedem de ce aceştia ar fi depus 
mărturie mincinoasă în instanţă, în 1992, pentru a-l apăra pe Árpád Bereczky, riscând un 
delict penal care i-ar fi anulat moral. Sentinţa din 1992 a Tribunalului Cluj, ca şi cea din 
2006, nefiind contestate prin recurs, se bucură de autoritatea lucrului judecat. Confuziile 
din interviurile anului 2008 sunt astfel explicate decent. Dacă ar fi subliniat Comitetul 
Filialei AFDPR – Cluj aceste lucruri, articolul comunicat ar fi fost de o reală valoare 
pentru aprofundarea adevărului istoric. 

Din nefericire, completarea fişei personale a lui Árpád Bereczky s-a făcut 
defectuos, fiind omise chiar precizări înscrise pe Buletinul „Bilet de Liberare” 
7024/15.05.1953. Numele este scris în acel Buletin „Bereski” a fost depus la penitenciar 
prin mandatul Tribalului Ilfov (deci nu Cluj, şi nicidecum „–”), graţiat prin Decretul 
55/1953. Deci iată şi un decret de graţiere... Mai mult, în 1990 Árpád Bereczky, domicilia 
în Cluj, nu în Arad. 

Faptul că numele lui apare ortografiat Bereschi, Bereski, Bereczi se datorează fie 
erorilor funcţionarilor abia alfabetizaţi ai RPR-ului, fie unor erori de dactilografiere. 
Tocmai pe recomandarea primită de la Dl. Gherasim, cea formulată în engleză, germană 
şi franceză, numele apare ortografiat Bereczky, dar şi Bereczy, deci e eroare de 
dactilografiere. Pe certificatul de naştere, eliberat în RPR, pentru înlocuirea celor vechi, 
cu simboluri imperiale sau monarhice, se află ortografiat Bereczky. 

Lucrul e limpede, ce ne facem cu numele româneşti, care în cadrul aceleiaşi familii 
au fost ortografiate diferit? De pildă, Haţieganu, Haţiegan, Haţeganu, Haţegan (cazul 
socrului meu), iar dacă mai putem şi Hăţegan, atunci ne-am dumirit buştean. 

Faptul că un om de 73 de ani (atâta vreme avea Árpád Bereczky în 1990) s-a oferit 
să spele pe jos la sediul AFDPR, „şi chiar a făcut-o”, nu-l vedem un motiv de ironie. 
Cineva trebuia să facă şi curăţenie, nu-i aşa? Şi nu erau s-o facă... tocmai  colaboratorii 
colonelului Crăciun! 

Că omul a adus ajutoare din care a primit, nu i se poate lui imputa, cel mult 
donatorilor. Problema video-camerei (cu serie şi număr) este cel puţin bizară.  Árpád 
Bereczky nu a avut niciodată un videocasetofon, necum un DVD-player, neposedând nici 
măcar un aparat foto modern. Pozele făcute, păstrate în arhiva Fundaţiei, sunt alb-negru. 
La ce i-ar fi trebuit o video-cameră, al cărui produs finit (video-caseta) nici nu-l putea 
folosi? Mai mult, nu a avut filmări nici de al ceremoniile cavalereşti la care a participat, ci 
doar fotografii trimise  de eventualii prieteni. A justifica lipsa din inventar al unei 
video-camere, dând vina în 2008 pe un om de 91 de ani este de domeniul abjecţiei 
morale. De ce AFDPR – Filiala Cluj nu luase măsuri mai de timpuriu, prin anii 1995 de 
pildă? Sau s-au luat şi făptaşul era altul? 

Fundaţia Bereczky a primit bani din diferite donaţii, principalul capital fiind rulat 
de Árpád Bereczky în urma vânzării caselor părinteşti din Turda (beneficiind şi de 
ajutorul nepoatelor sale, care au renunţat la părţile cuvenite lor). Dacă activitatea 
Fundaţiei ar fi fost pe banii Filialei, de ce în istoricul acesteia, publicat în valorosul volum 
„Cartea Albă a Rezistenţei Anticomuniste din zona Clujului” (2009) acest merit nu este 
asumat? Bereczky a săpat în 9 situri (ceea ce e mai mult decât 2), existând material 
documentar suficient pentru ilustrarea faptelor. De cele 4 procese penale iniţiate împotriva 
unor torţionari autorul articolului tace. De ce? Dacă Filiala le-ar fi iniţiat, de ce nu s-a 
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insistat spre soluţionarea cazului? 
Evidenţele locurilor unde au fost ucişi partizani şi opozanţi ai regimului comunist 

sunt prezentate pe planşe, cartoane sau pagini tip A4 (28 cm). Am identificat 80 asemenea 
pagini. Árpád Bereczky a fotocopiat planşele, iar fotocopiile lipindu-le, a obţinut un sul, 
nu de circa 30 m, ci doar de 23 m. Totuşi e ceva, nu? Mai ales că sulul şi planşele au putut 
fi investigate de un jurnalist profesionist, puţin predispus să dea crezare fabulelor: Dl. 
Virgil Lazăr. 

Ba, chiar revista naţional-istorică on-line „Foaia Naţională”, publică un studiu al 
Dlui Cezar Machidon, „Grupul Cruce şi Spadă – 13 septembrie 1948-12 aprilie 1949” 
(24.02.2010) (http://foaienationala.ro), studiu ce analizează activitatea grupului de 
partizani respectiv, activi în zona Huedinului. Studiul precizează cu acribie că au fost 
iniţiate, în 1991 de către Dna Lidia Teodorescu, apoi de Dnii Flaviu Brezeanu (AFDPR – 
Brăila) şi... Árpád von Bereczky, cercetări pentru identificarea rămăşiţelor pământeşti ale 
celor ucişi atunci de Securitate. Faptul este omis din istoricul Filialei AFDPR Cluj, 
publicat în volumul  amintit. 

Despre declaraţia „mitomanului” referitoare la Regina Marii Britanii, care ar fi 
declarat că se înrudeşte cu ungurii din Ardeal (ei, chiar cu toţi ungurii, desigur nu), îi 
explicăm noi autorului „colectiv” al articolului din „Făclia”: 

László Rhédey de Kisrhéde a avut o fată, Claudia Rhédey (n. 1812, Sângiorgiul de Pădure, 
Mureş/Erdöszentgyörgy – m. 1841), aceasta devenind soţia lui Alexandru de Würtemberg 
(1804-1885), primind titlul de contesa Hohenstein. Căsătoria a fost morganatică  (diferenţe de 
grad), iar unul din copii acestui cuplu, Francisc duce de Teck (1839-1900) s-a căsătorit cu 
ducesa Maria Adelaid a Marii Britanii (1833-1897), fiica ducelui de Cambridge. Ei au avut o 
fată, Mary de Teck (1867-1953), soţia regelui George V al Marii Britanii (1865-1936), 
bunicul reginei Elisabeta. 
 A se consulta volumul tradus în limba română: 
Cannuyer, Christian –   Casele regale şi suverane din Europa, Bucureşti, 1996, ed. Gavrilă, p. 
240. 

Spre ştiinţă: acel László Rhédey este descendent al principelui transilvan Ferencz 
Rhédey (1610-1667), principe între 1657-1658, ulterior consilier al principelui Apafy. 
Nec ultra crepidam, sutor! 

Cât despre grijile faţă de Ambasadorul britanic, sunt neîntemeiate, acesta fiind 
ocupat ca ori de câte ori principele Charles, moştenitorul tronului englez, a vizitat 
România (Ardealul, ba chiar şi Sângiorgiul de Pădure!), vizita acestuia să decurgă în 
condiţii optime. 

Ignoranţa unora e compensată doar de mitocănia lor. 
Árpád Bereczky nu avea de ce să primească titlul de Prinţ al Transilvaniei (E o 

neînţelegere a reporterului), el în S.U.A. trebuia să primească Ordinul Menelik al II-lea, 
care conferea rang de duce. Prinţ în Transilvania, da, dar nu al Transilvaniei. Á propos, 
acesta trăieşte, e sănătos şi se cheamă Otto de Austria-Ungaria. 

Dacă omul a dorit să-şi corecteze numele, greşit ortografiat, este acuzat de fals în 
acte publice. Aşa pot fi acuzaţi şi cei care au completat eronat, după cum am arătat 
anterior, fişa lui personală în cadrul Filialei, prin ignorarea datelor din „Biletul de 
Liberare”. 

Da, este adevărat, Árpád Bereczky nu este amintit nici în lucrările lui Ion 
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Gavrilă-Ogoranu (ciclul „Brazii se frâng” are 7 volume, nu 4), nici în cele ale lui Ion 
Ioanid („Închisoarea noastră cea de toate zilele”, 5 vol.), nici în operele lui Cicerone 
Ioniţoiu. De altfel, aceştia au şi declarat că nu i-au putut cuprinde nominal pe toţi deţinuţii 
politici. 

Nu vedem de ce interesul pentru yoga din tinereţe este un subiect de ironie, după 
cum nu înţelegem de ce „trasul cu kalaşnikovul în aer” este neapărat blamabil.  Repetăm, 
în 1943, în Armata Regală Maghiară se trăgea cu arma, pe frontul de Răsărit. A evita 
uciderea unui om (fapt pe care partizanii anticomunişti l-au făcut ori de câte ori aveau 
posibilitatea) ni se pare un fapt meritoriu. (Oricum, mai bine tragi cu kalaşnikovul în aer, 
decât... cu pixul în semeni!) 

Un fapt simplu nu a fost înţeles nici de reporteri, nici de cei mai mulţi 
cunoscuţi ai lui Árpád Bereczky: acesta nu a fost pluridecorat atât în calitate de 
deţinut politic, cât de şef teritorial al ordinelor cavalereşti! Cel mai adesea prin 
reciprocitate! Or, titluri de titlul „Cavalerul rezistenţei anticomuniste”, „Cavalerul 
adevărului” etc. nu i-au aparţinut lui Árpád Bereczky, ci celor ce au scris despre el! De 
unde echivocul... Ne permitem şi noi câteva întrebări: 

1. De ce articolul-comunicat apare doar în 2008, după moartea Dnilor. Ioan Gherasim, 
Septimiu Râmboiu, a Pr. Liviu Brânzaş, Eusebiu Cutcan etc.? 

2. Cine şi de ce a făcut presiuni asupra lui Árpád Bereczky să sisteze săpăturile în locurile 
unde au fost ucişi martirii anticomunişti? Mai ales după săpăturile de la Căciulaţi – Ilfov... 

3. De ce Filiala nu a luat poziţie împotriva lui Árpád Bereczky mai de timpuriu, prin 
comunicate „adecvate”, după articolele apărute în presă între 1994 şi 1996, dacă 
activitatea sa ţinea de „mitomanie”? (Tocmai pentru că faptul nu era adevărat şi că 
prietenii lui, colaboratori în investigaţii, mulţi proveniţi din F.d.C. sau M.L. îl susţineau şi 
în atitudinea sa... împotriva infiltraţilor?) 

4. Ce i se reproşa lui Árpád Bereczky, de fapt? Că era maghiar? Că era nobil? Că primea sau 
făcea schimb de decoraţii cavalereşti? Nu sunt acestea simptomele străfulgerărilor unui 
subconştient dominat de „lupta de clasă”, impregnat de marxism? 

5. Cine a avut interesul de a compromite Comitetul de Conducere al Filialei AFDPR – Cluj, 
prin redactarea acestui articol purtând marca unor frustrări prea personale de tip 
marxistoid şi al cărui autor real, în cea mai pură tradiţie caragialiană, este adeptul 
principiului „dacă-i anonimă, o iscălesc”? 

Într-un singur punct suntem de acord cu autorul articolului-comunicat: în ceea ce 
priveşte atitudinea presei în anii electorali. Campania de murdării mediatice împotriva 
celui ce a avut curaj să condamne, măcar formal, în Parlament, crimele comunismului, a 
demonstrat din plin „valoarea” unei anumite prese. Nu ştim ca să fi luat „Comitetul” vreo 
poziţie atunci... 

Da, din 2007, Árpád Bereczky nu şi-a mai plătit cotizaţia la Filială. Era bolnav şi 
nu putea ieşi decât însoţit, iar pe distanţe lungi, transportat doar cu maşina. O întrebare: 
care Filială, căci din istoricul acesteia aflăm că în 1998 ea s-a despărţit de structurile 
centrale din Bucureşti. Da, a fost dat afară din Filiala Cluj în 2007 (cadou la 90 de ani). 
Ungurii măcar l-au decorat. 

Prea mult nu rămâne din argumentaţia articolistului. 
Rămân insultele adresate unui om bătrân şi bolnav („mitoman”, hoţ, plastograf). 

Asta spune totul despre calitatea morală a celui ce şi-a permis să-l insulte pe unul care a 
încercat să spună adevărul despre crimele comunismului. 
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Mai mult, prin demersul său a împroşcat cu noroi şi Comitetul (Cel real) al Filialei 
Cluj a AFDPR, articolul din „Făclia” având toate caracteristicile unei diversiuni. Manevră 
tipic diversionistă. De la defuncta Securitate moştenire? 

Îi dorim articolistului să atingă (cel puţin) vârsta lui Árpád Bereczky şi să aibă 
măcar o zecime din realizările sale, până atunci. Şi poate va avea timp şi de pocăinţă şi de 
reparare, nu de alta, dar Judecata lui Dumnezeu îl aşteaptă cu siguranţă. 

După cum rezultă din documente (E26), o tentativă de denigrare a lui Árpád 
Bereczky a fost făcută prin delaţiune în septembrie 2005. Din fericire, tentativa a fost 
anulată datorită corectitudinii funcţionarilor de resort. Situaţiile ne duc cu gândul la 
sentinţele pe care Virgiliu i le spusese lui Dante:  

„Questi non hanno speranza di morte 
E la lor cieca vita è tanto bassa 
Che’nvidiosi son d’ogne altra sorte. 
Fama di loro il mondo essere non lassa; 
Misericordia e giustizia li sdegna: 
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. 

(Infernul, III, 46-51) 
 

P. Mircea Remus Birtz 
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