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Prefa�� 
 
Istoria Bisericii este scris� nu doar de sfin�i, martiri, eroi, ci �i de c�tre 

to�i aceia care având da�i în arvun� talan�i, încearc� într-un fel sau altul s�-i 
înmul�easc�. 

Anul acesta se împlinesc zece ani de la trecerea la cele eterne a P. Dr. 
József Denderle, OSchP, preot piarist care a contribuit prin înmul�irea talan�ilor s�i 
la realizarea unei pun�i spirituale româno-maghiare într-un fragment de timp al 
Clujului secolului XX. 

Este meritul Dlui baron György Szentkereszty-Fodor de Zagon, Confrate 
piarist, c� a ini�iat ideea unei comemor�ri bibliografice a acestui preot. Ini�ial s-a 
sperat la contribu�ii mai variate, mai ample, dar pe m�sur� ce proiectul prindea 
via��, entuzia�tii primului moment au dat deocamdat� înapoi. 

Pentru a ar�ta cine a fost P. Dr. József Denderle, coordonatorul 
prezentului opuscul a încercat s�-i ilustreze personalitatea printr-o contribu�ie 
memorial�, printr-un studiu cu o oarecare rigoare academic�, un apendice 
documentar de rigoare �i câteva plan�e fotografice. 

Materialul documentar avut la dispozi�ie a încercat s� ilustreze figura P. 
Denderle ca publicist, în pastora�ia credincio�ilor greco-catolici �i romano-catolici, 
în coresponden�a sa cu câ�iva intelectuali de prestigiu, precum �i ca eseist pedagog. 

Fragmentul din memoriile regretatului P. Ing. Ioan Vasile Botiza sper�m 
s� fie ilustrativ pentru atmosfera de presiune �i diversiune a anilor 1984-1989, când 
P. Denderle a ini�iat (din 17.VI.1984) �i celebrarea liturghiilor romano-catolice în 
limba român�, având aprobarea superiorilor biserice�ti de la Alba Iulia �i a celor 
piari�ti. 

Eseul de psiho-pedagogie al P. Denderle, redactat între anii 1941-1944, 
reflect� pozi�iile doctrinare pe care acesta le-a abordat în decursul carierei sale 
profesorale. 

P. dr. Silvestru Augustin Prundu� are �i el o contribu�ie documentar� 
important�. În Nota „Pro Memoria” (iulie 1984), el relateaz� cu acurate�ea 
reporterului împrejur�rile celebr�rii primei liturghii în limba român�, în Cluj-
Napoca (17.VI.1984), precum �i câte ceva din culisele acestui eveniment. Patru 
documente anexe vor reflecta credem �i atmosfera provocativ� (prin ostenta�ie �i 
supralicitare) consecutiv� acestui eveniment. P. Denderle risca tocmai înl�turarea 
în urma unor ini�iative diabolic teleghidate. 

Dificult��ile la încropirea acestui volum au fost mari. 
Nu doar prin lipsa unei documenta�ii cuprinz�toare, ci �i prin presiunile 

exercitate în mediul ambiant, prin consecin�ele „crizei” �i nesiguran�a tr�iniciei 
monetare. Timpul a ac�ionat ca un agent presant. Ca urmare a trebuit s� opt�m 
pentru reproducerea facsimilat� a documentelor �i s� renun��m la traducerile din 
limba maghiar�. Scurtele comentarii care înso�esc documentele sper�m s� fie de 
folos celor ce nu cunosc limba maghiar�. Apoi am fost sili�i s� inser�m 
documentele pe m�sura rostuirii lor, ceea ce explic� arhitectura aparent 
nesistematic� a c�r�ii. Bibliografia am inserat-o dup� modelul anglo-saxon, pentru 
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expeditivitatea trimiterilor referen�iale. 
La realizarea acestui volum �i-au adus contribu�ia mai multe persoane 

c�rora le exprim�m gratitudinea noastr�. 
În primul rând, chiar P. Dr. József Denderle, care a dispus ca o parte a 

arhivei sale s�-mi fie încredin�at�. Aduc cuvenit omagiu �i Dnei Victoria Bodea, 
care a dus la îndeplinire rug�mintea p�rintelui �i dup� moartea acestuia. 

P. Dr. Silvestru A. Prundu� a l�murit prin viu grai sau prin fotocopii 
documentare multe din culisele p�storirii prietenului s�u, recunoscând cu onestitate 
chiar �i propriile ini�iative, uneori nu din cele mai oportune.  

Excelen�a Sa, Consilierul aulic Dr. Manfred Kierein, M.Cr. O.B.S.S. �i 
de aceast� dat� �i-a demonstrat magnanimitatea, contribuind decisiv la apari�ia 
volumului. 

Dl. baron György Szentkereszty-Fodor de Zagon, Confrate piarist, a avut 
contribu�ii documentare �i materiale de neînlocuit. 

Înc� o dat� ne exprim�m recuno�tin�a noastr�. 
Volumul se dore�te a fi o punte spiritual� în cadrul aceleia�i confesiuni, 

între dou� bazine culturale diferite, prea adesea privite în opozi�ie. Tocmai P. 
Denderle a fost un exemplu în acest sens, în ciuda adversit��ilor pe care a trebuit s� 
le str�bat�. 

Dar volumul mai ilustreaz� (sper�m) �i o alt� dimensiune, spiritual�, a 
preotului evocat: de�i acesta s-a recuzat în 1948 de la lupt�, m�rturisind cu 
franche�e lipsa voca�iei martiriului, odat� cu reintegrarea sa în preo�ia lucr�toare a 
reparat cu zel sc�p�rile timpului pierdut. Sf. Liturghie i-a fost busol� �i stindard, 
ajutându-l la înfruntarea prejudec��ilor �i a adversit��ilor, pân� în ultimele clipe. P. 
Denderle a fost �i un model al repar�rii vie�ii sacerdotale., 

Încheiem aceast� not� introductiv� cu speran�a c� unii din cei p�stori�i 
odinioar� de P. Denderle s� realizeze o lucrare mai ampl� �i mai bogat� dedicat� 
acestuia. 

 
P. Mircea Remus Birtz, 

coordonator al volumului 
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„Cel mai important lucru este Sfânta Liturghie” 
– Amintiri despre P�rintele József Denderle, OSchP – 

 
 
Provin dintr-o familie confesional� mixt� (ortodoc�i �i romano-catolici), fiecare 

ramur� a ei având con�tiin�a de sine sedimentat� înainte de 1918. 
Trezirea mea religioas� începuse pe când eram în clasa I-a / a II-a (1975), ea 

fiind cauzat� �i de tribula�iile mediului ambiant. Beneficiind de bune biblioteci la 
îndemân�, atât cea p�rinteasc�, dar �i cele ale bunicilor, în care se g�sea literatur� 
religioas�, am devorat aceste c�r�i pe m�sur� ce-mi c�deau în mân�. Îmi pl�cea de mic �i 
istoria, iar în anii de �coal� am putut citi destul, f�r� a m� l�uda, mai mult decât media 
colegilor mei. 

Eram în clasa a VI-a (1979-1980), când am terminat de citit Sf. Scriptur�, în 
ambele traduceri mai frecvente (Cornilescu �i Galaction-Radu-Munteanu). Rug�ciunea 
elementar� era zilnic�, iar încet-încet, la sfâr�itul s�pt�mânii, citeam mai multe rug�ciuni 
din c�r�ile de resort (majoritatea ortodoxe). Tot în cl. a VI-a, p�rin�ii mei aduseser� de la 
Bucure�ti o edi�ie a Catehismului Catolic („Catehismul Explicat”) (aceea din 1979), pe 
care am putut-o devora imediat. 

Schimbând �coala odat� cu cl. a VI-a (1979), trecând de la �coala General� Nr. 
14 la �coala „Bob” (General� Nr. 2), fiind scutit de educa�ie fizic� �i având, gra�ie unui 
coleg de clas� al c�rui tat� era profesor de atelier, o via�� liber� la acea disciplin�, m-am 
trezit cu 3 ferestre pe s�pt�mân�, în decursul ultimilor 3 ani de gimnaziu. A�a puteam da 
fuga în curtea învecinat� �colii, unde se afla Biserica Bob, �i s� ascult Sf. Liturghie, totul 
cu discre�ia cuvenit�. Uneori puteam s� m� duc �i la Biserica „Sf. Treime” (Piarist�), 
unde un preot celebra diminea�a în limba latin�. (Era P. Denderle, cum am aflat ulterior.) 

În 1981 am putut vedea pentru prima dat� o slujb� celebrat� de un episcop 
romano-catolic (PS Dr. Jakab Antal), la Piari�ti, cu ocazia resfin�irii bisericii în urma 
restaur�rii ei. 

Din 1982 am trecut în clasa a IX-a la Liceul „Emil Racovi��”, nu mai aveam 
drum pe lâng� Biserica „Bob”, dar puteam intra zilnic în Biserica „Schimbarea la Fa��”, 
fost� catedral� unit�. 

În urma unor alte tribula�ii, sub îndrumarea P. Simion Cristea, am început din 
1984 �i o via�� sacramental� regulat�. Tot cu discre�ia cuvenit�. 

Fusesem extrem de legat afectiv de cei doi bunici ai mei, care au fost chema�i la 
Domnul în 21.XII.1983 (Dr. Mircea Birtz) �i în 25.XII.1925 (Alfons Andrei Erwin 
Vasitsek), acesta din urm� datorit� unui accident vasculo-cerebral survenit în toamna lui 
1983. �tiam de la bunicul matern c� acesta avea un prieten la Cluj, preot romano-catolic, 
dar pe moment nu d�dusem o aten�ie particular� acestui am�nunt. Odat� cu boala 
bunicului îns�, a� fi vrut s�-l caut, s�-l rog s� se roage �i el pentru prietenul s�u. 

A�a am aflat accidental de la p�rin�ii mei, în 1984, c� acest preot prieten al 
bunicului meu, din vremea liceului �i a studen�iei, era P. József Denderle. Putea fi g�sit 
la Piari�ti. Era tocmai cel pe care-l v�zusem celebrând în limba latin�. 

Profitând de „ferestrele” de la liceu, l-am c�utat la sacristie �i, prezentându-m�, 
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l-am rugat s� se roage �i pentru bunicul meu. Îmi cuno�tea �i p�rin�ii, a�adar 
introducerea a fost relativ u�oar�. 

�inând seama de perioada în care tr�iam, trebuie subliniat c� p�rin�ii nu 
discutau anumite lucruri de fa�� cu mine (temându-se s� nu-mi umble gura pe unde nu 
trebuie, iar eu, la rândul meu, nu discutam cu ei despre via�a mea religioas�, preferând 
discre�ia). Aduc �i aici un omagiu preo�ilor ortodoc�i Petre Toacsen-Gorj �i Vasile 
Giurgiu (de la Biserica „Bob”, între 1979-1982) �i P. Simion Cristea, de la Parohia 
„Schimbarea la Fa��”, pentru discre�ia cu care au înconjurat rela�ia noastr�. 

Dup� ce îl c�utasem de câteva ori pe P. Denderle la sacristie, pentru a pl�ti 
câteva liturghii (pomelnice la Biserica Ortodox� d�deam regulat), la un moment dat 
P�rintele (�tia c� sunt ortodox) mi-a spus fatidicele cuvinte: „Dac� dori�i (era extrem de 
politicos), m� pute�i c�uta �i acas�. Pe str. 6 Martie (azi Iuliu Maniu) nr. 5, ap. 8”. 
Desigur, �tiam c� nu poate fi vorba de intervalul orar 13-17. 

Cum amintisem anterior, în 25.XII.1985 bunicul meu Alfons trecea la Domnul. 
R�m�sesem însingurat, nemaiavând în preajm� rude care s�-mi manifeste spiritul K.u.K. 
de alt�dat�. Invita�ia P. József devenea actual�! 

De men�ionat c� acas� ascultam regulat „Europa Liber�”, �tiam de dezastrul 
cultural �i spiritual cauzat de comuni�ti, dar nu realizam înc� amplitudinea dezastrului. 
Dimensiunea lui. 

Cum eram un pasionat al lecturilor nonconformiste (atât cât se putea) �i al 
istoriei politically incorrect (tot pe cât se putea), aveam nevoie de cineva de încredere cu 
care s� discut nel�muririle mele. A�a am început s�-l frecventez pe P. József din iarna 
lui 1985, la început cam la dou� s�pt�mâni, apoi s�pt�mânal. 

Îl rugasem de discre�ie, lucru cu care era perfect de acord. Mai mult, dac� suna 
cineva la u�� când eram eu la dânsul, fie îl expedia pe cel în cauz�, fie m� trimitea în 
camera al�turat� (dormitor), fie îl �inea în buc�t�rie pân� ie�eam eu. 

Mai mult, pentru a „îndep�rta urmele”, îl rugasem ca, în caz c� ar întreba cineva 
de mine (uneori se nimerea o persoan� ie�ind sau intrând la el, pe când ap�ream eu), el 
s� spun� c� m� intereseaz� timbrele vechi �i istoria. Era perfect adev�rat, subsemnatul 
fiind �i filatelist. De altfel, P. Denderle a v�zut �i câteva albume mai reprezentative pe 
care i le-am ar�tat. Iar istoria chiar îmi pl�cea. 

Conversa�iile noastre istorice decurgeau natural. M� interesa inclusiv istoria 
(cât de cât) real� a P.C.R. (�tiam unele lucruri de la „Europa liber�”), dar eram probabil 
unul din pu�inii liceeni din acei ani care citise clasici ai marxism-leninismului în paralel 
cu Hegel, pe Platon devorându-l înainte. Or, în domeniul istoriei comuniste, P. Denderle 
era un martor viu. Trecuse prin perioada 1945-1986 cu ochii istoricului, nu doar ai 
martorului. 

M� interesa, de asemenea, istoria real� a perioadei 1938-1945, inclusiv 
problema Ardealului de Nord. Între 1984-1986, R.S.R. �i R.P.U. polemizau pe 
argumente istorice, în presa noastr� era �i o isterie anti-maghiar�, dar despre Basarabia 
era lini�te... �i aici P. Denderle aducea nuan�ele cuvenite, putând m�rturisi despre 
gre�elile tuturor p�r�ile �i despre realit��ile tr�ite între 1940-1944. 

Odat� m-a f�cut atent la faptul c� Regatul Maghiar, prin raporturi de vasalitate 
(Ludovic cel Mare d’Anjou) se m�rginea cu trei m�ri: Baltica, Adriatica �i Marea 
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Neagr�. Mi-a subliniat o cheie fundamental� de a interpreta fenomenele/procesele 
istorice medievale: binomul legitimitate/suzeranitate. Era o cheie alternativ� celei oferite 
de „lupta de clas�”! Tot a�a mi-a atras aten�ia asupra sensului juridic al na�iunii în Evul 
Mediu, fa�� de sensul pervertit al acestui concept în urma Revolu�iei Franceze. 

Cât despre francmasonerie, puteam discuta multe cu el, fiind convins de 
nocivitatea acestei organiza�ii. 

Apoi puteam povesti în voie despre învin�ii celui de Al Doilea R�zboi Mondial, 
P. József fiind un excelent ghid în îndep�rtarea calomniilor cu care ace�ti învin�i 
fuseser� înc�rca�i de c�tre înving�tori. 

Dar P. József era �i o enciclopedie a Clujului istoric, al N�s�udului �i al 
societ��ii ardelene�ti din perioada interbelic�. �i aici preciz�rile �i amintirile sale erau 
inegalabile. 

A�a am putut încet, dar sigur aprecia cât de important, de neînlocuit fusese 
Imperiul pân� în 1918. Bunicii mei erau reconfirma�i. Dar discu�iile istorice mergeau în 
paralel cu cele religioase. Eram deja alfabetizat în domeniu. Acatistul, Paraclisul Maicii 
Domnului �i diferitele novene (c�tre Sf. Anton) î�i f�cuser� adesea sim�ite eficacitatea în 
via�a mea. Intuitiv aveam sentimentul echivalen�ei tradi�iei bizantine cu cea latin�, eram 
con�tient de necesitatea celor 7 Sacramente, de cele 2 Izvoare de Credin��. 

Impactul major (remarcat din copil�rie) era cel legat de Sf. Pa�ti: date diferite �i 
mod de celebrare diferit. Problema „purgatoriului” nu era o problem� (to�i rugându-se 
pentru adormi�i), nici purcederea Sf. Duh. 

Puteai specula cu ra�iunea uman� asupra raporturilor Persoanelor Sf. Treimi? 
Cele 7 Sinoade ecumenice precizaser� limpede doctrina corect� a Sf. Treimi, a întrup�rii 
etc. Dar doream am�nunte, detalii despre tradi�ia latin�, majoritatea c�r�ilor de resort ale 
bunicilor mei fiind în limba maghiar�, pe care nu o posedam corespunz�tor. Ei, �i aici P. 
József a dat dovad� de r�bdare, de tact, procurându-mi inclusiv c�r�i, fie ele editate 
înainte de 1948, fie dactilografiate (samizdaturi). Când cei de la Bucure�ti 
(romano-catolici) au avut voie s� mai tip�reasc� unele lucr�ri, s-a dat peste cap s�-mi 
fac� rost de o carte de rug�ciuni nou�, de volume din „Vie�ile Sfin�ilor” (apuseni). 

Am început s� explor�m problema primatului papal, el descriindu-mi formulele 
dogmatice apusene. O excelent� precizare a fost cea legat� de Imaculata Concep�iune 
(Neprih�nita Z�mislire), adev�r de credin�� m�rturisit implicit �i în c�r�ile de cult 
bizantine (vezi cântarea „Cuvine-se cu adev�rat...”). 

A insistat asupra importan�ei transsubstan�ierii în timpul Sf. Liuturghii (adev�r 
m�rturisit �i de Biserica Ortodox�) �i de condi�iile necesare realiz�rii acesteia. „Cel mai 
important lucru este Sf. Liturghie, nu uita!”. Toate problemele se puteau rezolva cu Sf. 
Liturghie. 

Odat� i-am adus un Misal tridentin, latin-maghiar, pentru a detalia ni�te 
argumente cultice. A�a am aflat de fractura liturgic� de dup� Vatican II, nerealizând 
deocamdat� dimensiunea ei teologic�, pe care el, cu tact, mi-a atenuat-o prin sublinierea 
importan�ei canonului euharistic �i a transsubstan�ierii. El era ultimul preot din Cluj care 
în timpul s�pt�mânii celebra Sf. Liturghie în limba latin�, într-o capel� lateral� a 
Bisericii Piariste, cu fa�a spre altarul votiv. C�uta astfel ca ritul nou s� fie oferit ca o 
continuare a celui tridentin, cel dintotdeauna. Despre abuzurile liturgice avea oroare, iar 
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mai pe urm�, când am ajuns la Roma �i am putut asista la primele liturghii în ritul 
tridentin, realizând epifania sacrului în Biserica Apusean�, am putut în�elege �i mai bine 
�i admira �i mai mult atitudinea P. József Denderle. 

Era, de asemenea, un excelent cunosc�tor al realit��ilor istorice din sec. I, fiind 
o bun� c�l�uz� celor interesa�i de aprofundarea istoriei Noului Testament. Discutând cu 
el despre apocrifele Noului Testament, sublinia importan�a lor istoric� (înl�turându-se 
adaosurile eretice eventuale). În mod cert, era adeptul exegezei s�n�toase, comune, a 
celei dintotdeauna, a Bisericii. 

Tot el m-a ajutat la clarificarea nedumeririlor legate de indulgen�e, unele 
practici de pietate apusean� (Rozarul, Calea Crucii), pe care le vedea derivate liturgic 
(aspect foarte important). 

Desigur, discu�ia nu putea ocoli întrebarea „Care Biseric� e adev�rat�?”, P. 
Denderle având tactul de a nu blama pe al�ii (afar� de eretici), dar totodat� fiind clar în 
explica�ii. Lui „subsistit in” introdus de Vatican II, el prefera vechea formul�, „Biserica 
Catolic� este Biserica Adev�rat�”, dar Biserica Ortodox� este sor� a celei Catolice, 
având toate mijloacele ei de sfin�ire, mai pu�in unitatea în conducere. De unde 
importan�a Liturghiei, a succesiunii apostolice, a episcopatului. Prin acestea, Biserica 
Ortodox� este o dimensiune a celei Catolice. 

Mi-a împrumutat s� citesc �i „Cetatea” Mariei d’Agreda �i cartea „O turm� 
�i-un p�stor” de arhim. Theodosie Bonteanu, lucr�ri despre Sf. Pius de Pietrelcina (la 
care el avea o devo�iune aparte). 

Dou� concepte teologice mi le explicase: „sanatio in radice” (sanatoria – 
corectarea unui defect sacramental din r�d�cin�) �i „sigiliul sacramental”, cu imediate 
aplica�ii practice pastorale. În cazul când doream s� discut cu alt preot, dorindu-mi 
discre�ia lui, trebuia invocat „sigiliul sacramental”. 

P. József fusese primul care s�-mi sublinieze importan�a papilor Pius IX, Leon 
XIII, Sf. Pius X, Pius XI �i Pius XII, genialitatea �i spiritul profetic al acestora, care au 
atras aten�ia �i au condamnat falsele utopii sociale ce au l�sat în spate milioane de 
cadavre. 

Am ajuns s� discut�m �i probleme mai intime. Întotdeauna avea o vorb� de 
încurajare, insistând pe Sf. Liturghie. 

Din 1984, el celebra �i în limba român�, duminicile de la orele 9 a.m. M-a 
invitat s� asist. Duminicile nu puteam, dar, în timpul s�pt�mânii, din s�rb�torile de 
porunc�, în timpul unor „ferestre”, m� tupilam la Sf. Liturghie. M� impresionau nu doar 
predica sa, ci �i cântecele (era extrem de atent aici, insistând pe repertoriul clasic, baroc 
sau neobaroc), iar slujba avea sacralitatea �i solemnitatea cuvenit�. Nu, nu s-ar fi 
pomenit de „ghit�ri” la Liturghia celebrat� de P. Denderle. 

Uneori, auzind despre anumite persoane (cunoscu�i de-ai familiei) cum c� ar fi 
fost catolice, îl întrebam pe P. Denderle despre acestea. În unele cazuri, îmi spunea s� 
m� feresc. Era totul clar. De altfel, convenisem ca pe strad�, dac� ne întâlnim 
întâmpl�tor, s� ne salut�m scurt, f�r� a ne opri. În sacristie, c�utându-l odat� pentru ni�te 
slujbe, se g�sea �i confratele s�u P. Tamás Simon, care l-a întrebat despre mine: „Este 
fiul Doamnei X?”. „Nu, este al altcuiva”, i-a replicat. Ie�ind din biseric�, m-a pufnit un 
râs copios. Era tracasat de unii confra�i maghiari pentru faptul c� �inea slujbe în limba 
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român�, mi se plângea adesea de acest lucru. Dar el nu dorea decât s� asigure o 
pastora�ie eficient�, fiind dispus, în acest scop, s� uzeze de toate limbile pe care le 
cuno�tea. Ulterior, dup� 1989, am comentat cu el contextul nefavorabil prin care Statul 
dorea dezbinarea catolicilor, a romano-catolicilor între ei (pe motive lingvistice), a 
romano-catolicilor cu greco-catolicii, a greco-catolicilor între ei. 

Dar P. Denderle era �i un om cu mult umor. Râdeam amândoi la bancuri 
politice, comentam „Europa liber�”, ne distram copios asupra c�r�ii lui Pacepa date la 
radio („Orizonturi ro�ii”). 

Avea o gestic� �i o mimic� extrem de bogate. Cum intona „hát...”, sau „jajjj...”, 
înso�ite de gesturi ale mâinii, de ochii ridica�i în sus, putea transmite inexprimabilul 
(când un cre�tin era s�rac cu duhul, altul era �i cretin, situa�ia era de-a dreptul idioat� 
etc.). Trebuia s�-l cuno�ti bine pe P. Denderle pentru a în�elege gesturile lui. Adesea, 
când îi istoriseam ceva �i urma un „Hát...” sau un „jajj...”, în final râdeam amândoi 
copios. În�elegea poznele �i poantele. 

Odat� l-am întrebat de o carte cu cântece sovietice (de înv��at dou�, trei, a�a, 
pentru derutarea adversarului). În biblioteca-birou, unde primea oaspe�i, avea �i teancuri 
de c�r�i din anii ‘50. Îmi spune s� caut pe-acolo. Desigur, un teanc s-a r�sturnat, fiind în 
echilibru precar, �i a urmat o suit� de expresii maghiare intraductibile, cu „jajj...”-ul de 
rigoare, apoi râsul cuvenit. Sigur c� teancul a fost restaurat imediat.  

Îmi amintesc �i de alte întâmpl�ri cu savoare comic�. Era în prim�vara lui 1986. 
P. József era un neîntrecut ghid al vechiului Cluj, iar subsemnatul era interesat de istoria 
local� dincolo de aparen�e. Vroiam s� cunosc criptele unor biserici, adev�rate depozite 
ale memoriei reale ale Clujului. În cripta bisericii piariste m-a introdus chiar el, 
putându-m� reculege la mormintele vechilor iezui�i, la cel al lui István Ápor, sau ale 
altor personalit��i. La „Sf. Mihail” nu era cazul s� insist�m, nici la biserica reformat� de 
pe str. Kog�lniceanu, în schimb o atrac�ie erau criptele bisericii franciscane, într-una din 
ele putând fi v�zute resturile unui templu roman dedicat Minervei. P. József m-a 
autorizat s� folosesc numele s�u, sub pretextul unui referat „la cercul de istorie, la 
�coal�”. Sacristana bisericii, auzind despre ce-i vorba, a sfeclit-o �i m-a trimis la P. 
Gellért, franciscan, pe atunci deservent al bisericii. Acesta m-a seminarizat în prealabil 
asupra istoricului unor biserici vechi din Cluj (am trecut testul onorabil) �i mi-a dat 
acordul s� vizitez criptele. Una era mic�, nesemnificativ�, a doua era a familiei Korniss, 
cu cenotafe sparte din 1945. Dar a treia cript� avea intrarea prin curte �i un chepeng greu 
o închidea. Pentru a o vizita, am venit înso�it de fratele unui coleg de clas� (dl. Florin 
Bodea), coleg de liceu cu un an mai mic, dl. Marcian Bodea, care se ata�ase de mine în 
timpul pauzelor �colare. Era �i el amator de istorie. Am ajuns la chepeng, pe care cu 
greu l-am ridicat. un �uvoi de abur a venit spre noi. ne-am speriat �i am aruncat în�untru 
o hârtie aprins�, s� vedem cum se stinge; dac� monoxidul de carbon era prea dens? 
Ne-am fi l�sat oasele acolo... Chepengul era înfrico��tor; dac� se închidea peste noi? 
St�team �i ne invitam s� coborâm ca grecii la u�a temni�ei, iar scara rezemat� nu ne 
inspira nicio încredere. Dup� vreo jum�tate de or� am renun�at. Era mai sigur. 
Povestindu-i P. József, acesta a pufnit în râs: „Jajj, ce-o s� m� mai înjure confra�ii!”. În 
realitate, nimeni nu l-a înjurat, P. Gellért a fost de o discre�ie des�vâr�it�, iar noi n-am 
avut probleme. 
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În toamna lui 1988, fiind în anul III de facultate, cu rezultate scolastice bune, 
am fost propus s� intru în P.C.R. M�rturisesc cinstit, stof� de erou, ca s� refuz, n-aveam. 
Totu�i, aveam ni�te scrupule. Deja �tiam de lupta pe care Biserica o dusese împotriva 
ideologiei marxiste. �tiam tot de la P. József c� noul Cod de Drept Canonic din 1983 era 
mult mai permisiv decât cel precedent. Eram îns� nedumerit �i i-am cerut sfatul: s� intru 
sau nu în Partid? Dac� nu, cum s� refuz elegant? P. József a dat un r�spuns antologic: 
„Drag�, dac� intri, noi nu pierdem nimic, iar ei nu câ�tig� nimic”, apoi l-a pufnit râsul, 
în felul lui specific. Cu o asemenea „binecuvântare”, am fost primit în P.C.R. Nimeni 
nu mi-a creat probleme, ulterior, pe aceast� tem�, nici m�car la Roma. 

 De�i amabil �i extrem de curtenitor, P. József Denderle era foarte atent la 
detaliile sociale. Poate avea �i pu�in amor propriu (cine nu are?). „Prima genera�ie de 
pantalonari” era o expresie adesea folosit�, când avea de-a face cu mitocani. Nu suporta 
neamul prost. 

Mi-a explicat c� perioada imediat premerg�toare Pa�tilor �i Cr�ciunului erau 
solicitante, de stres, �i deci cu o s�pt�mân� înainte de acestea nu-l c�utam. Îl felicitasem 
în scris de câteva ori, mi-a r�spuns �i el (tot în scris), dar m-a rugat s� nu-i dau în plus de 
lucru �i a�a am încetat aceast� practic�. De ziua lui onomastic� (19.III), îl c�utam s�-l 
fericit, la ore când conveneam amândoi, evitând grupurile de credincio�i. Dup� 1989, 
precau�ia nu mai era necesar�. 

Se bucura îns� pentru fiecare succes scolastic al meu. Din toamna lui 1986 
devenisem student la UMF Cluj-Napoca �i faptul îl încânta. Se rugase �i el pentru mine. 

Pe lâng� studiile de la facultate, îmi continuam programul de lecturi 
neconformiste. Ziarul „Telegraful Român” îl primeam de la P. Simion Cristea (ulterior 
mi-am f�cut abonament; nu se distribuia la liber nici m�car în bisericile ortodoxe!). Prin 
Dl. George Levi, încercat �i distins prieten, eram la curent cu „Revista Cultului Mozaic” 
(un ziar care atunci merita citit din doasc�-n doasc�), prin Dl. Macarie Hede�iu 
ob�ineam c�r�i altfel imposibil de ob�inut de la B.C.U. Tata primea de la pacien�i destul� 
literatur� religioas�. A�a f�ceam un discret schimb de materiale cu P. József, amândoi 
fiind încânta�i de lucr�rile pastorului Richard Wurmbrandt, lucr�ri pe atunci chiar 
subversive („Karl Marx?”, „Umple�i vidul” etc.). 

Era o regul� de aur: a nu se amesteca borcanele. Eu nu întrebam de unde 
prime�te un material, dar nici nu eram întrebat de unde am rostuit un altul. 

În paralel cu studiile de la Medicin�, m-am apucat �i de manuale de teologie: 
„Sectologia” lui Deheleanu, manualele de „Patrologie” ale P. Ioan G. Coman, 
„Morala” lui Ioan Z�grean, „Studiul Testamentelor” lui P. Grigore Marcu. De 
asemenea, câ�iva scriitori biserice�ti. P. Denderle era entuziasmat. 

În prim�vara anului 1988 am avut un moment greu, de dezn�dejde. 
Weltanschauung-ul meu era total diferit de cel al familiei mele. Murise �i bunica mea 
matern�, Dna Klára Vasitsek, cu care copil�risem. (Prin 1987, la cererea ei, cu P. József 
îl c�utasem, pe unde ar putea fi, pe P. Dr. József Nemecsek, fost rector al Institutului 
Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, dar înainte activ �i la Oradea, fiind spiritualul 
bunicii mele pe când fusese elev�. P. Nemecsek era bolnav, dar bunica a încercat s�-l 
caute). Studiile de medicin� le f�ceam bine (din obliga�ie, nu din pasiune), dar mai 
departe ce era de f�cut? Pân� când? P. József a fost aici interlocutorul de neînlocuit.  
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�tia c� în copil�rie m� jucam de-a preotul (foarte serios, nu ca �i Ion Creang�!), 
celebrând acas� slujbe. Dup� mintea mea, desigur. A�a f�cuse �i el. Iar în asta vedea un 
semn al voca�iei („90% din preo�ii pe care i-am cunoscut se jucau de mici a�a”, spunea 
el) �i, dându-mi exemplu pe Prof. Dr. Alexandru Ciplea († 1988), m-a întrebat dac� a� 
dori s� devin preot. Eram �ocat c� se poate! Visasem la asta din copil�rie (vis reprimat 
mai apoi), dar cum se putea, f�r� a implica Departamentul Cultelor (�i Securitatea din 
spate) �i b�t�ile de cap aferente? �tiam prea bine c� la ortodoc�i lucrurile erau bine 
„controlate”, la fel la romano-catolici (unde mai aveam �i impedimentul lingvistic). P. 
József mi-a vorbit de faptul c� Biserica Greco-Catolic� mai preg�tea preo�i clandestini. 
Chiar la Cluj. 

Despre drama Bisericii Greco-Catolice �tiam de acas�. �tiam de soarta 
cardinalului Iuliu Hossu �i a episcopului Alexandru Rusu (eu fiind b�im�rean). �tiam de 
rolul ei istoric din lucr�rile lui David Prodan, deja citite. �tiam �i versiunea „revenirii” 
din 1948. �tiam c� preo�ii „nereveni�i” aveau profesii civile, dar celebrau acas� (cazul P. 
Ioan Gorcea, unde mama locuise în gazd�, o perioad� de timp, pe când era student�). 
�tiam c� unii credincio�i „nereveni�i” frecventau bisericile latine, al�ii cele ortodoxe, dar 
precizându-�i identitatea. Mai mult, prin 1986 tata adusese acas� ni�te numere din 
revista „Perspective”, editat� la München de Msgr. Octavian Bârlea (�tiut prin „Europa 
liber�”), primite de la Dr. Eugen Lupu, legate de moartea episcopului Ioan Dragomir. 
�tiam �i de episcopii clandestini, despre care, încet �i cu detalii, începuse s�-mi 
vorbeasc� tocmai P. József. Tot el îmi explicase dimensiunea represiunii împotriva 
Bisericii Catolice sub comunism. În România to�i episcopii catolici, de orice rit, f�cuser� 
pu�c�rie... Cei mai mul�i muriser� ca martiri. 

A�a c� nu eram chiar în afara problemelor. Dar eu eram ortodox (practicant). P. 
Denderle m-a întrebat doar atât: dac� recunosc c� Biserica Catolic� este Biserica lui 
Hristos, f�r� a nega ceva din dogmele (reale) ale Bisericii Ortodoxe? Desigur, puteam 
subscrie cu dou� mâini. Despre realitatea primatului petrin m� convinseser� doi p�rin�i 
biserice�ti: Eusebiu din Caesarea („Istoria Bisericeasc�” fusese editat� în 1986, la 
Bucure�ti) �i Socrate Scolasticul (a c�rui „Istorie eclesiastic�”, tradus� de C. Erbiceanu 
pe la 1980 o citisem prin „filier�”). Iar în 1988 totu�i Papa Ioan Paul al II-lea altfel se 
mi�ca cu polonezii s�i decât ierarhii no�tri ortodoc�i cu N. Ceau�escu �i politica P.C.R. 
Mai f�cea s� pierzi vremea gândindu-te? A�a el m-a proclamat catolic. Dar n-a întocmit 
nici un act. În schimb, m� puteam împ�rt��i �i în Biserica Catolic�. Asta �i voiam. Ei, 
acum am început cu el o preg�tire mai sus�inut�. Era mul�umit de nivelul cuno�tin�elor 
mele generale de teologie �i istorie. Apoi mi-a explicat diferen�a între un conduc�tor 
diecezan (ordinariu) �i un episcop. A�a am ajuns s� aflu de pozi�iile avute de P. Silvestru 
Augustin Prundu�, de P. Tertulian Langa, de PS Alexandru Todea, de PS Ioan Chertes. 
Pe când m-a considerat suficient de preg�tit (aveam acum �i un �el în via��), mi-a spus 
cum s� iau leg�tura cu P. Langa, în vederea preg�tirii spre preo�ie. Tot acum m-a înv��at 
despre „sigiliul sacramental”. Lucru pe care l-am f�cut întocmai, în 1989. 

P. Langa m-a primit în cas� la el. Era fascinant prin erudi�ia �i tactul s�u. Iar cu 
Cristian, fiul s�u, m� împrietenisem, putând ob�ine alte c�r�i de la B.C.U. P. Langa m-a 
dat pe mâna P. Dr. Liviu Pandrea (1915-1999), care mi-a devenit ductor de studii. Apoi, 
tot prin numele P. Denderle am ajuns �i la P. Dr. Silvestru Augustin Prundu� 
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(1915-2004) sau la P. Dr. Eugen Popa (1913-2005). Apoi am aflat c� PP. Pandrea, Popa 
�i Ioan Vasile Botiza se spovedeau la P. Denderle, acesta fiind spiritualul lor. La un 
moment dat, P. Botiza fiind prezent la P. Denderle, m-a întrebat dac� nu doresc s� iau 
ore cu el. Aflând c� sunt îndrumat de P. Pandrea, P. Botiza (1926-2010) a spus clar: „Ar 
fi o obr�znicie din partea mea s� v� iau de la P. Pandrea!”. 

Preg�tirea clandestin� a continuat, iar P. József se mul�umea acum s� m� 
întrebe cum merge studiul. 

De unde s� fi �tiut atunci ce viespar era la Cluj? 
�i a venit Decembrie 1989. Dintr-odat�, Biserica s-a trezit în libertate. 

Diversiunile politice mergeau în paralel cu cele religioase. Observam la slujbele din 
pia�� figuri noi, nemaiîntâlnite la bisericile din Casa Boil�, Casa Langa, Casa Pandrea 
(era chiar atmosfera noutestamental� înainte, Biserica din Casa lui Aquila, �tefana etc). 
Repede realizasem c� butada „pu�ini am fost, mul�i am r�mas” era o trist� realitate. 

Rolul P. Denderle în a m� calma a fost major. „Vezi s� nu te fac� ��tia 
Luther!”. Frumoas� perspectiv�! Dar nu pot uita cum P. Pandrea, fost de�inut pentru 
credin��, un erudit perfec�ionist în teologie, fusese defenestrat de la conducerea 
nou-înfiripatului Institut de Teologie greco-catolic de c�tre P. Pantelimon A�telean 
(1931-2001), care practic manevra toat� dieceza. P. Denderle îl detesta. M-a avertizat c� 
omul se pretinde episcop �i m-a conjurat s� m� feresc de el. Ceea ce am �i f�cut. 

Situa�ia cenu�ie a anului 1990, mai ales diversiunile, m-au determinat s� cer s� 
fiu trimis la Roma. P. Denderle era �i el nedumerit, cum unul ca mine, care chiar 
studiasem în clandestinitate, nu figuram nici m�car în promo�ia-fulger (de 6 luni) a 
nou-înfiin�atului Institut, iar al�ii, certa�i cu gramatica româneasc�, erau deja hirotoni�i. 
Era nedumerit �i îndurerat, cu atât mai mult cu cât terminam anul IV la Medicin� 
General� cu rezultate bune. Practic, oamenii pe care îi cunoscusem nu puteau face 
nimic, al�ii tr�gând sforile la Institut sau la Ordinariat. Op�iunea pentru Roma s-a 
fortificat, iar în toamna lui 1990, prin rela�ii personale ale lui P. Pandrea am fugit în 
Ora�ul Etern, spre disperarea familiei. La Roma am studiat cele visate �i, prin 
nem�surata mil� a Celui de Sus, am parcurs toate gradele academice cu rezultate 
onorabile. 

În intervalul 1990-1999 (în iulie 1999 m-a întors în �ar�), am vizitat România 
de pu�ine ori: în aprilie 1994, în vara aceluia�i an, în vara lui 1995, în cea a lui 1998 �i în 
vacan�a de Pa�ti din 1999. 

De fiecare dat�, îl c�utam pe P. Denderle. Acum altfel puteam discuta, liber, 
despre infiltr�rile Securit��ii, despre ierarhia clandestin�, despre istoria Bisericii între 
1948-1989. Se bucura sincer de rezultatele mele academice. A în�eles, dac� mai era 
cazul, de ce m� desp�r�isem de Ordinariatul de Cluj-Gherla. 

V�zându-mi preocuparea pentru istoria recent� a Bisericii, mi-a încredin�at o 
serie de documente din clandestinitate. Spera c� le voi valorifica. Adev�rul trebuia spus 
�i chiar lui i se cuvenea o repara�ie moral�. Încet-încet fusese scos de la Piari�ti, mai ales 
dup� moartea ultimului confrate clujean, P. István Simon (1921-1995), iezui�ii �i P. 
Virgil Florian preluându-i activitatea. 

Resemnat, celebra acas�, cu sf. Antimis (era imperios necesar� prezen�a 
relicvelor pe altar!) semnat de Mitropolitul Vasile Suciu. 
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Comentam, prin 1994, 1995, zelul unui anumit tineret care îl apela cu titlul de 
„Padre” (!) De ce nu „P�rinte”? Era prea rustic? D�dea a lehamite din mân� („Nu �i-am 
spus de prima genera�ie de pantalonari?”). 

Acas� la el veneau din credincio�ii r�ma�i fideli persoanei lui. Era Biserica din 
Casa Denderle! 

În prim�vara lui 1997, primisem o scrisoare de la mama, care fusese anun�at� 
de ni�te maici greco-catolice c� P. Denderle avusese un accident vasulo-cerebral �i 
trecuse la Domnul. 

Cu prietenii mei, P. Johannes Trei �i P. diacon Johannes Frank, din familiile 
germanilor de pe Volga deporta�i în Kazahstan, cu care pe atunci locuiam împreun�, la 
Rocca di Papa, lâng� Roma, am asigurat celebrarea mai multor liturghii pentru sufletul 
s�u. una, festiv�, la care se adunaser� mai mul�i prieteni din spa�iul ex-sovietic, fusese 
celebrat� la Rocca di Papa de Sf. Andrei (30.XI.1997), în mai multe limbi. Am evocat în 
italian� figura sa.  

Întorcându-m� în vacan�a de var� în 1998 acas�, am aflat cu bucurie c� P. 
Denderle tr�ia, dar nu ie�ea din cas�. Rapid i-am f�cut o vizit�. Am asistat la Sf. 
Liturghie. Dna Victoria Bodea �i-a asumat rolul de „înger p�zitor” al s�u, cu atât mai 
mult cu cât fiica sa, Carmen (1975-1994) fusese ucenica spiritual� a P�rintelui. Dup� 
bucuria revederii, i-am cerut iertare, dar i-am povestit cum îl crezusem mort �i 
organizasem chiar liturghii pentru el. A fost entuziasmat! „Totul este Sfânta Liturghie!”. 
�tia c� inten�iile pentru vii �i adormi�i sunt primite la fel. 

Odat� cu întoarcerea mea acas�, în vara lui 1999, am început s�-l caut mai des. 
În anul 2000, c�s�torindu-m� cu o fost� coleg� de la UMF, mi-am dus �i so�ia s�-l vad�. 
Ea îl cunoscuse cu ocazia Liturghiilor de la Piari�ti, înainte de 1989 (ca �i pe P. Liviu 
Pandrea, de altfel), provenind dintr-o familie greco-catolic� rezistent�. 

Din 2001 am ajuns s� lucrez cu P. dr. Silvestru Augustin Prundu� la diverse 
lucr�ri de istoria Bisericii. În decursul dialogurilor noastre, P. Denderle era o prezen�� 
constant�. 

Amândoi se preocupau �i de hirotonirea mea, dar în planul Providen�ei ea urma 
s� aib� loc mai târziu, în 2008, în cu totul alt mod decât cel pe care îl întrevedeau ei. 

Vara anului 2002 mi-a adus trista �tire, prin Dna Victoria Bodea, c� P. Denderle 
i-a recidivat accidentul vasculo-cerebral. Fusese internat la Spitalul „Clujeana” (Clinica 
Medical� V). La un moment dat, î�i revenise cât de cât �i am organizat o vizit� a P. 
Prundu� (care �i el se deplasa greu) pentru r�mas bun. „S� ne vedem în Cer...”. �i acum 
îmi r�sun� cuvintele celor doi. Apoi l-am vizitat împreun� cu so�ia. ne recuno�tea �i-mi 
lua mâna, s-o �in�... 

Într-o sâmb�t�, 2.XI.2002, Ziua Adormi�ilor, am aflat trista veste: P. Denderle a 
trecut la Domnul. Dna Bodea m� anun�ase. Am trecut pe la spital s�-mi iau r�mas bun 
de la trupul s�u, iar apoi la P. Prundu�, s� vedem ce putem face pentru înmormântare. 
Episcopul diecezan era plecat din ora�. Am stabilit necrologul, iar P. Prundu� a început 
cu telefoanele. Dintr-odat�, redevenise ordinariul diecezan! 

M-am dus al Episcopie, unde D. Radu Capan s-a oferit s� computerizeze 
necrologul. În timp ce lucra, m-a întrebat: „Cine a fost de fapt P. Denderle? Cum 
ajutase el Biserica Greco-Catolic�?”. Calmându-m� (supranatural, desigur...), i-am 
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explicat pe scurt, iar apoi cu necroloagele am dat fuga prin ora�, la diversele biserici 
romano-catolice, la Cimitirul „Hazsongárd”, la Liceul Piarist („Báthory”), la P. Prundu�. 
Era limpede, nici nu se r�cise trupul P�rintelui �i deja era uitat. Am înso�it sicriul apoi la 
Biserica Piarist�, el fiind depus în camera de vizavi de sacristie (n-a mai fost desf�cut!), 
urmând a fi expus doar în timpul Requiemului. 

La Sf. Liturghie biserica s-a umplut la limit�. Veniser� b�trânii preo�i 
greco-catolici (cei care �tiau...), IPS George Gu�iu, P. dr. can. Árpád Czirják �i to�i 
preo�ii latini din Cluj, confra�i din Ungaria etc. Ca �i cum dintr-odat� devenise o fal� a 
Clujului. Apoi înmormântarea cu cortegii etc. Mi s-a f�cut r�u (moral), noroc de P. 
Silvestru, iar odat� ce sicriul a fost pus pe marginea gropii, în mormântul preg�tit în 
parcela piari�tilor, am preferat s� plec cu vitez�. 

E mai u�or s� faci dreptate celor mor�i decât celor vii. 
Ei, dar acolo unde s-a dus m-a ajutat în continuare. El, cu al�i doi preo�i trecu�i 

la Domnul �i cu al�i doi episcopi trecu�i în eternitate, în intervalul 2006-2008, mi-a 
ob�inut episcopul consacrator, provenit din acela�i spa�iu central european evocat de 
bunicii mei �i de P. József. Asta dup� ce b�tusem la por�ile locale, din ambele str�ni, de 
unde am primit r�spunsurile abil-evazive. Când Dumnezeu d�, d� împ�r�te�te! Acum, 
de câteva ori pe an, P. Dr. József Denderle concelebreaz� nev�zut, dar perfect real cu 
subsemnatul. Totul este Sfânta Liturghie! Mergem mai departe, P�rinte József! 

 
P. Mircea Birtz 
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Despre un preot obi�nuit, altfel 
 
Paginile de amintiri despre P. dr. József Denderle, OSchP, pe care subsemnatul 

le-a redactat sunt desigur tributare experien�elor redactorului lor �i deci subiectivismului 
acestuia. 

Câteva piese din arhiva sa personal�, primite în urma dispozi�iei sale, prin 
bun�voin�a Dnei Victoria Bodea, c�reia îi reînnoiesc sentimentele de gratitudine, 
precum �i anumite referin�e bibliografie pot contribui, sper�m, la evocarea mai 
consistent�, mai obiectiv�, mai sobr� a persoanei sale. 

P. József Denderle s-a n�scut la N�s�ud, în 24.XII.1911 (de fapt, în noaptea 
dintre 24 �i 25.XII, fapt pe care îl men�iona celor apropia�i, cu pl�cere), în familia unui 
func�ionar, într-o familie mixt�, germano-maghiaro-armean�. Era mândru de toate 
ascenden�ele sale. În anii 1918-1919, asistând la pr�bu�irea Monarhiei Danubiene, iar 
tat�l s�u sc�pând cu via�� cu greu, în urma unor ini�iative ale unor români prea avânta�i, 
copilul a fost adânc impresionat, neîn�elegând afectiv niciodat� spiritul revan�ist �i 
vindicativ. 

Dar noua administra�ie româneasc� s-a dovedit una echilibrat�, c�ci buna 
cre�tere �i buna cuviin�� pe atunci mai însemnau ceva. A urmat cu pl�cere cursurile 
�colilor române�ti din N�s�ud, inclusiv la faimosul Liceu Gr�niceresc, inclusiv cl. a V-a 
gimnazial� (a IX-a de acum), de la 16 ani intrând ca novice în Ordinul Piarist („al 
�colilor Pioase”, fondat de Sf. José de Calasanz, 1557-1648), fiind stimulat în acest pas 
de P. dr. József Patay (1886, Carei – 1946, Cluj), unul din spiritele enciclopedice �i 
carismatice ale Ordinului din Ardeal. Noviciatul îl va parcurge între 1927-1928 la casa 
Ordinului din Sighetul Marma�iei, absolvind ultimele clase de liceu �i dându-�i 
bacalaureatul la Liceul Romano-Catolic de B�ie�i (Piarist) din Cluj. A urmat cursurile 
Facult��ii de Istorie-Geografie de la Universitatea „Regele Ferdinand” din Cluj, 
devenind licen�iat, iar în paralel, cursurile de teologie, conform specificului Ordinului. 
Profesia definitiv� a depus-o în 1930, iar hirotonirea sacerdotal� a primit-o în data de 
29.VI.1934, prin impunerea mâinilor episcopului Károly Gusztáv conte Majláth, fiind 
ultima hirotonire public� a acestui episcop carismatic. 

Între 1935 �i 1938 a fost profesor la Liceul Piarist din Cluj, impunându-se �i ca 
publicist în revistele pentru tineret („Jobarát”) sau ca traduc�tor de manuale. În 
1938-1939, a f�cut un stagiu de documentare la Roma, în vederea preg�tirii unui 
doctorat în istorie având ca tem� rela�iile regelui Matia Corvinul cu Sf. Scaun. 

Între anii 1940 �i 1944 a func�ionat ca profesor la liceele piariste din Cluj, Carei 
�i Sátorlyaujhely. Între 1941 �i 1942, a dobândit �i o licen�� în �tiin�ele sociale la 
Universitatea „Francisc Iosif” din Cluj, în 1943 sus�inându-�i doctoratul la aceea�i 
universitate. 

În arhiva sa s-au p�strat multe c�r�i po�tale trimise de grupurile de elevi c�rora 
le-a fost profesor pân� în 1944, precum �i câteva cotoare ale fi�elor de la Biblioteca 
Universitar� din Cluj, unde consultase �i lucr�rile unor istorici români de prestigiu 
(Iorga, Ioan Lupa�, Alexandru Lapedatu etc.). Aten�ie, ne afl�m în 1942-1943 la Cluj, 
dar prestigiul academic pretindea obiectivitate, iar Universitatea „Francisc Iosif” nu a 
renun�at niciodat� la standardele universitare. 
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Pentru P. dr. József Denderle a frecventa cercurile intelectuale române�ti (mai 
ales cele n�s�udene), maghiare, germane, slovace sau armene se înscria în cadrul 
normalit��ii; el personal se considera ca apar�inând na�iunii maghiare. 

Dar toamna lui 1944 urma s� aduc� în Ardealul de Nord o r�sturnare a vechii 
lumi, ocupan�ii sovietici introducând o nou� ordine social� �i o nou� manier� de 
înl�turare a opozan�ilor (pentru situa�ia maghiarimii din Ardeal sunt fundamentale 
culegerile de documente Nastas�-Salat 2003, Andreescu-Nastas�-Varga, 2002, �i 
Andreescu-Nastas�-Varga, 2003, iar pentru administra�ia militar� sovietic� în Ardealul 
de Nord, ca introducere în problem� vezi S�l�gean 2002). Pentru realizarea planului de 
deport�ri �i prizonieri sovieticii au arestat de-a valma civili din ora�ele „dezrobite”, în 
11.X.1944 fiind rândul P. Denderle s� afle concret ce însemna „eliberarea de sub jugul 
fascist”; împreun� cu confratele s�u, P. dr. István Szász, profesor de religie la Liceul 
Piarist din Cluj, au fost ridica�i din birourile �colii �i deporta�i în lag�r la Foc�ani, unde 
P. Szász a decedat. P. Denderle a reu�it s� evadeze �i, dup� un drum aventuros, s� se 
înapoieze la Cluj. 

Aici �i-a reluat activitatea de profesor de istorie �i geografie, ocupându-se �i cu 
redactarea sau traducerea manualelor. 

Nu �i-a neglijat nici atribu�iile spirituale: la Sátorljaújhely fusese �i 
conduc�torul Congrega�iei Mariane, iar la Cluj a devenit �i prefect al convictului (al 
internatului elevilor), din 1946 devenind �i consilier provincial al Ordinului, precum �i 
rector al Bisericii Piariste. 

Documentele din arhiva sa ne dezv�luie c� din 1947 P. Denderle era un cúltor 
asiduu al devo�iunii „Inimii Neprih�nite a Mariei”, conform mariofanilor de la Fatima, 
devo�iune privit� ca o form� de opozi�ie �i rezisten�� anticomunist� (Birtz-Kierein, 2010, 
30-31, 291-295), având totodat� �i un raport epistolar cu episcopul Áron Márton. 

Dar în spatele Cortinei de Fier, Biserica Catolic� era socotit� o for�� 
reac�ionar�, imperialist�, persecu�iile catolice întrez�rindu-se deja la orizont (pentru un 
cadru general al Bisericii Romano-Catolice din Ardeal a se vedea Tempfli, 2002; Virt, 
2002; Lestyán, 2003). Din 1948 persecu�iile s-au manifestat f��i�, noua Constitu�ie a 
R.P.R., Decretele-legi ale Înv���mântului (nr. 175/3.VIII.1948) �i Cultelor (nr. 
144/4.VIII.1848) interzicând Bisericii de a avea �coli, spirale, sanatorii etc., cu excep�ia 
înv���mântului pentru propriii deserven�i de cult. Ordinul Piarist era un ordin 
eminamente educa�ional, misiunea acestuia fiind tocmai asigurarea înv���mântului 
primar, gimnazial �i liceal confesional.- Era deci unul din primele ordine vizate de noile 
legi, în toamna lui 1948 înv���mântul catolic fiind lichidat în România (pentru 
activitatea piari�tilor din Ardeal, a se vedea Reisinger-Kosztin, 1992, iar pentru situa�ia 
Ordinului din România dup� 1948, a se vedea Váradi, 2009). Lichidarea �i predarea 
gestiunii Liceului Piarist din Cluj s-a încheiat la 1.X.1948 (Váradi, 2009), ulterior 
membrii Ordinului fiind împr��tia�i în alte localit��i, în domicilii for�ate, în deten�ie etc. 
Din convict �i casa Ordinului, la Cluj în 1949 piari�tii au r�mas cu un apartament alipit 
sacristiei bisericii piariste (numit� �i „Sf. Treime” – dup� hram, sau a Universit��ii). 

P. Denderle avusese o experien�� a deport�rii �i nu era dotat cu voca�ia 
martiriului (fapt pe care chiar el l-a recunoscut). 

Într-o lucrare dedicat� activit��ii Ordinului în România, deja men�ionat�, se 
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specific� faptul c�, în urma unei convoc�ri la Securitate, P. Denderle i s-ar fi cerut s� 
opteze fie pentru statutul de profesor laic, fie urma a fi arestat (Reisinger-Kosztin, 1992, 
90). A optat pentru statutul de profesor mirean, cerându-�i ie�irea din cler. Credem c� a 
fost ceva mai mult decât atât. 

Deja în 1948 începeau eforturi �i în România pentru crearea unei Biserici 
Catolice schismatice, Biserica Greco-Catolic� a fost pus� în afara legii �i în mod sigur P. 
Denderle nu a dorit s� fie implicat nici în manevre diversioniste, nici în rezisten��, nici 
nu dorea s� devin� delator al propriilor confra�i. 

Ie�ind din cler �i exclaustrându-se (locuind în afara caselor monahale) a preferat 
s�-�i continue activitatea didactic�, pentru care în mod cert avea voca�ie. A tradus 
manuale sau lucr�ri de istorie, predând geografia �i istoria la diferite licee din Cluj. 

A înv��at cu sârg marxismul, ba chiar �i limba rus� (asociat� celorlalte limbi pe 
care le st�pânea: maghiara, româna, latina, franceza, italiana, germana). 

Cu toate acestea, în 1959, împreun� cu al�i 80 de profesori din raionul Cluj, a 
fost epurat din înv���mânt, fiind degradat la rangul de pedagog �i trimis ca 
supraveghetor la internatele diferitelor licee din Cluj. Epurarea cadrelor didactice trebuie 
privit� în contextul accentu�rii presiunii ideologice asupra înv���mântului, mai ales dup� 
1956, dup� desfiin�area Universit��ii Maghiare „Bolyai”, dup� relansarea persecu�iilor 
asupra cercurilor religioase dizidente dintre 1957-1959 (prigonirea nucleelor rezistente 
din Biserica Greco-Catolic�, a Oastei Domnului, a monahismului ortodox, a Mi�c�rii 
Reformate Betaniste, a unor nuclee intelectuale maghiare etc.) (pentru un tablou general 
al situa�iei a se vedea Deletant, 1995, �i Deletant, 2001). 

În august 1964, în urma unei audien�e la frunta�ul comunist Maxim Berghianu1 i 
se promite reintegrarea în înv���mânt ca profesor, fapt ce va avea loc doar în 1965, în 
urma unei solicit�ri repetate c�tre acela�i demnitar.2 

Se va pensiona ca profesor în 1972, redevenind un om liber. 
Nostalgia sacedo�iului îl va determina s�-�i cear� reintegrarea în cler, iar dup� 

demersurile canonice de rigoare, inclusiv absolvirea cenzurilor, demersuri în care a fost 
sus�inut de episcopul Áron Márton, din 1973 î�i reia activitatea sacerdotal� ca preot 
piarist. 

Unii confra�i l-au privit cu suspiciune, chiar �i pensia lui de profesor stârnind 
idiosincrazii. Tocmai pentru a nu-�i înt�râta confra�ii clerici, unele lucr�ri publicate le-a 
semnat cu pseudonimul József Debreczeni (numele matern de familie). 

Când P. Denderle �i-a reluat activitatea sacerdotal�, a g�sit o alt� Biseric� decât 
cea din 1948. 

Dup� 1918, în statele succesoare Monarhiei Habsburgice maghiarii din na�iune 
dominat� au ajuns minoritari, iar Biserica Catolic�, din Biseric� a Casei Domnitoare �i 
dominat� a ajuns o Biseric� minoritar�.  

Cu toate acestea, în România ea beneficia de un concordat (1929), de o 
Conven�ie diplomatic� („Solemni Conventione”, 1930), de apostolat neîngr�dit, diecezele 
fiind ocupate cu episcopi, Biserica de�inând propriet��i, institu�ii sociale, �coli, pres� �i 
având o oper� spiritual� �i cultural� în general apreciat� elita societ��ii politice �i 
academice române�ti (cu excep�ia mitropolitului Nicolae B�lan al Sibiului �i al lui 
Onisifor Ghibu). 
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Din 1948, situa�ia s-a modificat substan�ial: Concordatul a fost abolit 
(Decret-lege nr. 151/19.VII.1948), ulterior Regentul Apostolic a fost expulzat 
(4.VII.1950), Biserica Greco-Catolic� scoas� în afara legii (1.XII.1948), propriet��ile 
confiscate, �colile �i a�ez�mintele de binefacere lichidate, congrega�iile monahale 
suprimate, presa interzis�, procese-spectacol, episcopatul în deten�ie, dieceze cu ordinari 
intru�i etc., etc. (Tempfli, 2002, Lestyán, 2003, Birtz-Kierein-F�g�ra�, 2008, 
Birtz-Kierein, 2010 etc.). 

În 1973, Biserica Catolic� nu avea înc� un statut legal, fiind doar tolerat� de 
autorit��i, Biserica Greco-Catolic� era tot în afara legii, iar negocierile cu sf. Scaun erau 
abil direc�ionate de guvernul comunist de la Bucure�ti spre un impas perpetuu (Vasile, 
2003, Vasile, 2003 a, Bozgan, 2004). 

Dar Biserica se schimbase �i ea, mai ales dup� Conciliul Ecumenic Vatican II 
(1962-1965) �i infaustul pontificat al Papei Paul VI. În timp ce în Apus documentele 
Conciliului erau înlocuite de „spiritul Conciliului”,3 în România documentele conciliare 
abia erau cunoscute (Securitatea c�utând cu str��nicie s� împiedice presa religioas� din 
Occident s� ajung� în România, nici m�car oficiosul Sf. Scaun „L’Osservatore Romano” 
nefiind permis s� ajung� m�car conduc�torilor diecezani) �i, cu toate acestea, anumite 
reforme conciliare au fost introduse �i aici: 

– limba vernacular� (vorbit� de popor) în cultul liturgic latin; 
– ecumenismul.4 
Introducerea limbii venaculare în ritul latin a creat o situa�ie exploziv�, pe fondul 

mo�tenirii febronianiste5 din Europa Central� �i nu numai. 
În Transilvania Bisericile minoritare istorice (Romano-Catolic�, Reformat�, 

Lutheran� Augustan�, Lutheran� Sinodo-Presbiterian�, Unitarian�) au devenit bastioane 
ale men�inerii culturii minorit��ilor na�ionale �i a identit��ii acestora. S-a realizat acela�i 
proces parcurs în Monarhia Habsburgic�, în Imperiul �arist sau în cel Otoman de c�tre 
Bisericile minoritare (con�tiin�a na�ional� sârb� men�inut� de Sinodul de la Karlovitz, cea 
româneasc� men�inut� de mitropoliile din Blaj �i Sibiu, cea german� de mi�c�rile 
confesionale autonomiste [„Loss von Rom” a lui G. von Schoenerer] sau de Biserica 
Lutheran�, cea Ucrainean�, de Mitropolia Unit� din Lvov sau de episcopia din Muncaci, 
cea polonez� de episcopii catolici polonezi etc., etc.). Procesul era �i este firesc, Biserica 
prin esen�a �i fiind o institu�ie cu rosturi transcendente, iar clericii având o pozi�ie de 
permanen�� incomparabil� cu a oric�rui partid, lider charismatic sau al oric�rui grup 
social. 

Un preot patriot maghiar este tot atât de natural cât unul român, german, slovac, 
croat sau polonez. 

Dar în Ardeal exista problema nu doar a catolicilor apar�inând minorit��ilor 
na�ionale (maghiari, germani, slovaci), ci �i a Bisericii Greco-Catolice, românofone, dar 
netolerat�, prohibit� de autorit��ile comuniste. 

Erau puse bazele unor diversiuni de mare amploare, pe care organele Statului le 
doreau implementate, pentru a realiza fragmentarea Bisericilor, controlul mai strâns 
asupra acestora, scopul final fiind suprimarea sentimentului religios, postulat de filosofia 
marxist�. 

Pe lâng� superiorii eclesiastici legitimi, în statul comunist clericii erau supu�i 
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inspectorului teritorial de culte (adev�ratul conduc�tor bisericesc din umbr�),6 iar în cazul 
preo�ilor racola�i de serviciile secrete, de ofi�erii care îi îndrumau. Or, obedien�ele fa�� de 
organele statului aveau prioritate fa�� de cele eclesiastice. Toate cultele erau astfel 
parazitate. 

Dup� interzicerea Bisericii Greco-Catolice, cei ce nu au acceptat integrarea 
for�at� în Biserica Ortodox� au urmat fie calea rezisten�ei, a prigoanei, a clandestinit��ii, 
fie au încercat s�-�i men�in� credin�a frecventând ritul tolerat (cel latin). De altfel, to�i 
ordinarii diecezelor latine d�duser� dispozi�ii preo�ilor subordona�i ca s�-i ajute pe 
greco-catolicii rezisten�i, oferindu-le chiar �i bisericile la dispozi�ie. Au excelat în aceast� 
privin�� episcopul Áron Márton, Fericitul episcop János Scheffler sau Ordinariul substitut 
de Timi�oara Msgr. Joseph Plesz (Virt, 2002, 165-172; Léstyán, 2003, 7-35; Vasile, 
2003, 244-248; Soica, 2009, 280-281).7 Acest fapt nu a sc�pat aten�iei Securit��ii, care a 
interzis utilizarea limbii române în bisericile de rit latin din Ardeal sau Banat, iar dup� 
1955-1956 (eliberarea unor episcopi catolici din închisoare) au interzis chiar �i sprijinirea 
greco-catolicilor nereveni�i, mai ales a clericilor, de c�tre confra�ii lor latini (Ploscaru, 
1994, 223-229; Vasile, 2003, 246-247, 259); începând cu anul 1978 îns�, Securitatea a 
urm�rit tocmai o politic� opus�, de transformare a rezisten�ilor greco-catolici în catolici 
de rit latin �i crearea unei biserici romano-catolice române�ti în Transilvania (Deletant, 
1995, 209-215; Mesaro�, 2004, 84-86, 90-94, 105-120). 

Ideea cre�rii unei biserici romano-catolice românofone în Transilvania (compus� 
din greco-catolicii rezisten�i �i din moldovenii romano-catolici stabili�i în ora�ele 
ardelene�ti odat� cu amplificarea industrializ�rii acestora, mai ales dup� 1975) a fost 
gândit� de fostul general de Securitate Nicolae Ple�i�� (1929, Curtea de Arge�-2009, 
Bucure�ti), implicându-l pe omul politic �tefan Andrei (n. 1931, Poduri, Dj), ulterior 
fiind convins �i N. Ceau�escu (Vasile, 2003, 298), o asemenea idee fiind aprig comentat� 
în Exilul românesc, propagat� de omul de afaceri �i agent de influen�� Iosif Constantin 
Dr�gan (1917-2008), de clerici apropia�i lui �i vehement contestat� de Msgr. Octavian 
Bârlea (Birtz, 2007, 128-129).8 

Diversiunea anticatolic� urm�rea dezbinarea Bisericii pe mai multe planuri: 
1) exacerbarea conflictului dintre preo�ii romano-catolici maghiarofoni, germanofoni �i 

românofoni (Bozgan, 2004, 313-314), mizându-se în Moldova pe problema 
ceang�ilor (românofoni-maghiarofoni),9 pe tensiunile seminari�tilor romano-catolici 
b�n��eni cu cei ardeleni (germanofoni-maghiarofoni) etc.; 

2) preo�ii maghiari zelo�i în pastora�ie erau eticheta�i ca �ovini; 
3) cultivarea idiosincraziilor între ordinarii diecezani intru�i sau legitimi, dar doar tolera�i 

de stat (cazul diecezei de Ia�i, nerecunoscut� de statul comunist între 1950-1978, �i 
cea de Bucure�ti, dintre conducerile diecezane de la Oradea, Satu Mare, Alba Iulia 
etc. (Bozgan, 2004, ad libitum); 

4) cultivarea disensiunilor �i anihilarea grupurilor de rezisten�� greco-catolic� insensibile 
ofertelor Securit��ii, stimularea grupurilor greco-catolice ce se pliau sugestiilor 
provenite de la aceea�i institu�ie (Conflictele dintre Congrega�ia Inimii Neprih�nite, a 
episcopilor liniei IPS Ioan Dragomir, pe de o parte, a conduc�torilor diecezani S.A. 
Prundu� �i C. T�mâian, pe de alta, dintre PS Alexandru Todea �i Ioan Ploscaru �i S.A. 
Prundu� etc.) (Birtz, 2006, Birtz-Kierein-F�g�ra�, 2008, Birtz-Kierein, 2010); 

5) o cuvenit� îndatorare a conduc�torilor eclesiastici promova�i la sugestia 
Departamentului Cultelor sau a Securit��ii; 
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6) erodarea bastioanelor spirituale ale minorit��ilor na�ionale; 
7) cuvenita îndatorare a Bisericii Ortodoxe Române, care sc�pa de concurentul din 

umbr�, Biserica Greco-Catolic�; 
8) un eventual succes diplomatic extern, prin canalele Ostpolitikului Sf. Scaun, prin 

încheierea unui eventual agrement diplomatic dintre Sf. Scaun �i România, 
ob�inându-se înfeudarea complet� a Bisericii Catolice din �ar� �i suprimarea, cu 
binecuvântarea de resort, a Bisericii Greco-Catolice (Bozgan, 2004, ad libitum). 

Problema diversiunii lansate în mediul catolic a fost, de altfel, descris� �i 
analizat� �i în alte lucr�ri, beneficiind �i de confirmarea documentar� a rapoartelor 
Direc�iei I a Departamentului Securit��ii Statului (Vasile, 2003, 348-352; Vasile, 2003 a, 
128-133; Birtz, 2006, 42; Birtz, 2007, 128-129; Birtz-Kierein-F�g�ra�, 2008, ad libitum). 

Acestea erau condi�iile în care P. dr. József Denderle trebuia s�-�i reînceap� 
ministerul pastoral. Era perfect con�tient de periculozitatea situa�iei �i de complexitatea 
ei. 

Cum a ales s� fac� fa�� acesteia? Prin urmarea adagiului: „Observa Ordo, et 
Ordo servavit te”. 

Urmând prevederilor documentelor conciliare, celebra Sf. Liturghie cu o rigoare 
tridentin�, uzând cu predilec�ie limba latin�, mai ales în timpul liturghiilor din zilele 
comune ale s�pt�mânii. Respecta cu scrupulozitate prevederile dreptului canonic în cazul 
administr�rii sacramentelor (tainelor) Bisericii. Folosea toate limbile pe care le poseda 
când necesit��ile pastorale o cereau. Prin polite�e �i men�inerea distan�ei sociale î�i 
manifesta acea prestan�� sacerdotal� (azi, practic disp�rut�) �i evita capcanele 
provoc�rilor. 

Se impune observa�ia c� Biserica Piarist� din Cluj nu era �i nu este o biseric� 
parohial�, ca urmare, conform prevederilor canonice, preo�ii deserven�i nu aveau �i nu au 
jurisdic�ie comun� asupra credincio�ilor. Ei putea celebra Sf. Liturghie, puteau asculta 
spovezi, puteau administra Sf. Împ�rt��anie. 

Dar pentru a celebra botezuri, cununii sau înmormânt�ri, era necesar� autoriza�ia 
parohilor de resort �i ai credincio�ilor solicitan�i. Regimul era comun (�i este) tuturor 
institu�iilor de via�� consacrat� care activeaz� într-o unitate canonic� oarecare. 

P. Denderle, ca �i confra�ii s�i, P. dr. Tamás Simon (1912-1990) �i P. István 
Simon (1921-1995) trebuiau s� solicite credincio�ilor adeverin�a din partea parohilor 
proprii cum c� ace�tia sunt de acord ca piari�tii s� poat� celebra botezul copiilor lor, 
cununiile sau înmormânt�rile. 

Parohii teritoriali (plebanii, care deserveau Parohia „Sf. Mihail”, cu catedrala 
gotic� din centrul Clujului �i care cumulau �i func�ia de protopopi de Cluj-D�bâca), cât �i 
ceilal�i parohi catolici din Cluj au cooperat de câte ori au putut cu preo�ii piari�ti.10 

Dar Clujul era �i sediul episcopiei greco-catolice, care, de�i interzis� de statul 
comunist, func�iona pe mai departe (Birtz, 2006, Birtz, 2007, 30-1; F�g�ra�-Birtz, 2007); 
mai mult, Biserica Piarist� avea o leg�tur� particular� cu Biserica Greco-Catolic�. 

În urma documentului diplomatic „Solemni Conventione”, Sf. Scaun a permis 
ca din data de 20.V.1932 în Biserica Piarist� s� se celebreze duminica, de la orele 10 a.m. 
o Sf. Liturghie în rit bizantin, în principal pentru studen�ii greco-catolici ce frecventau 
cursurile Universit��ii „Regele Ferdinand I”; la altar au slujit preo�i uni�i de elit�: 
canonicul Ion Agârbiceanu (1882-1963), P. dr. Silvestru Augustin Prundu� (1915-2004), 
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P. dr. Liviu Pandrea (1915-1999), ultimul �inând o predic� fulminant� în octombrie 1948, 
dup� pseudosinodul preo�ilor greco-catolici excomunica�i �inut la Cluj (1.X.1948) 
(Prundu�-Plaianu, 1994, 156; Prundu�-Plaianu, 1996, 37-38). Liturghiile bizantine au fost 
interzise apoi din octombrie 1948. În timpul mi�c�rii peti�ionare greco-catolice din 1956, 
în 12.VIII.1956, pentru a demonstra realitatea supravie�uirii Bisericii Greco-catolice, P. 
Vasile Chindri� (1905, Ieud, MM-1972, Cluj), a celebrat înaintea Bisericii Piariste o Sf. 
Liturghie care a atras mii de participan�i (Prundu�-Plaianu, 1996, 37-38; Vasile, 2003, 
244-247, 259), dar P. Tamás Simon nu a deschis por�ile bisericii. [P. Chindri� avea 
autoriza�ia episcopului Ioan Chertes (vezi Vasile, 2003, cit., nu cum scriu 
Prundu�-Plaianu), dar cultul greco-catolic fiind interzis de stat, piaristul nu putea ac�iona 
altfel; imediat dup� aceast� demonstra�ie de credin��, statul comunist a reintensificat 
persecu�iile antigreco-catolice).]  

În 1973, situa�ia era u�or relaxat�, astfel c� P. Denderle a putut coopera cu 
ordinarii diecezani clandestini din Cluj. Prin celebrarea serviciilor divine romano-catolice 
în limba român�, el asigura acoperirea legal� pentru confra�ii s�i greco-catolici, care, 
„legal”, nu aveau dreptul s� se manifeste �i s� se declare, în mod public, ca atare. 

Aceast� cooperare, conform datelor (incomplete, din agendele sale), s-a 
concretizat în intervalul 1974-1989, prin celebrarea a 80 de botezuri pentru catolicii 
românofoni (mai ales greco-catolici; ultimul celebrat în condi�ii de semiclandestinitate în 
17.XII.1989), a 166 de înmormânt�ri (greco-catolice cca 140, p�strându-se �i 8 
adeverin�e testamentare a unor credincio�i uni�i, ce cereau preot catolic la serviciul 
funebru) �i a 80 de cununii românofone (8 fiind mixte confesional). La acestea s-au mai 
ad�ugat �i serviciile sacramentale solicitate de credincio�ii romano-catolici maghiari, 
trecu�i în eviden�ele oficiale ale parohiei. 

P. Denderle a celebrat singur sau asistat de confra�i greco-catolici �i 
înmormânt�rile unor preo�i uni�i nereveni�i. Public�m o list�, incomplet�: 

P. dr. Iosif Ioan Bal, OSBM (1905-1978); 
P. dr. Gheorghe Grecu Rebri�oreanu (1910-1979); 
P. prof. Adrian Tar�a (1906-1981); 
P. Vasile Fene�an (1902-1981); 
P. Gheorghe Sab�u (1912-1982); 
P. Adrian Todericiu (1912-1984); 
P. Eugen Cosma (1909-1984); 
P. Simion Ha�eganu (1905-1988); 
P. Nicolae Chindea (1907-1988); 

monah Andrei Alexandru Biri�, OSBM (1907-1983) 
monah Pavel PArtenie Râceanu, OSbM (1908-1985); 
 monahia Maria Magdalena Lucre�ia Boldor (1894-1985), din CMD, mama P. 
dr. S.A. Prundu� (concelebrând cu IPS Al. Todea). 
A mai asigurat înmormântarea Dr. av. Petru Rade� (1929-1985;M avocat în procesele 
greco-catolicilor, din anii ‘50), Prof. Nicolae Lascu (1908-1988, fost rector al 
Universit��ii „Babe�-Bolyai), Prof. Alexandru Dom�a (1903-1989, fost rector al 
Politehnicii clujene), participând �i la înmormântarea Prof. Alexandru Ciplea 
(1912-1988), reputat medic �i preot clandestin. 

Dup� Decembrie 1989, apostolatul s�u a continuat neîngr�dit, pân� în 1997, 
când un accident vasculo-cerebral nu i-a mai permis s� se implice în pastora�ie, decât prin 
apostolat liturgic. 
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Dar deja Biserica î�i redobândise libertatea. 
Valoros este apostolatul dintre 1973-1989, când P. Denderle trebuia s� g�seasc� 

formule pentru a evita capcanele, provoc�rile �i diversiunile. Greut��i îi f�ceau nu numai 
unii confra�i maghiari, ci �i cei români. Ca �i cum de el ar fi depins solu�ionarea 
problemelor catolicismului ardelean, era periodic bombardat cu comunicate diecezane 
provenite de la ordinarii greco-catolici (publicate în Birtz, 2006), cu memorii ini�iate de 
P. Vasile Maria Ungureanu,11 cu ini�iative ale viitorului diacon greco-catolic Vasile 
Varga (plecat dup� 1986 în S.U.A., diacon la parohia greco-catolic� român� din 
New-York), cu interven�iile P.S. Emil Riti sau contrainterven�iile P. Prundu�, P. Tertulian 
Langa sau a altor credincio�i „oameni de bine”. Nedumerirea piari�tilor locali nu putea fi 
decât corespunz�toare. P. Denderle mai era �i vizitat de cei care îi solicitau asisten�a 
pastoral�, sau doreau s� îl implice în activit��ile lor. P. Vasile Maria Ungureanu i l-a adus 
în vizit�, în 1986, pe Iosif Constantin Dr�gan, care i-a cadorisit ni�te c�r�i. Dar dup� o 
vizit� a Dnei Doina Cornea, în 1988, în 5 minute Securitatea îi era acas�, solicitându-i o 
declara�ie asupra întrevederii.12 

Tocmai datorit� pruden�ei P. Denderle nu frecventa decât cercurile sociale de 
acare era absolut sigur, iar vizitele „de curtoazie” le f�cea extrem de rar, doar persoanelor 
pe care le cuno�tea de mult timp �i se bucurau de încrederea lui. 

Ca o recunoa�tere a meritelor sale, P. dr. Silvestru Augustin Prundu�, OBSM, 
din 1989 provincial al c�lug�rilor bazilitani din România, i-a conferit P. Denderle titlul de 
arhimandrit; o idee generoas�, dar de care P. Denderle n-a putut face uz (nici n-a încercat 
s� fac�), nefiind respectate etapele birocratice ale acestui demers.13 

Dup� Decembrie 1989, P. Denderle s-a înscris în UDMR �i în Asocia�ia 
Armenilor Maghiari. 

Preocup�rile intelectuale nu l-au p�r�sit niciodat�, reu�ind publicarea câtorva 
studii (vezi lista lucr�rilor sale publicate). Schimbarea regimului politic în Decembrie 
1989 nu l-a agitat, dimpotriv�, a g�sit în Sf. Liturghie unicul far c�l�uzitor în vremurile ce 
se iveau la orizont. Î�i înv��ase bine lec�ia spiritual� �i v�zuse deja pr�bu�irea mai multor 
lumi prin care trecuse. Pân� în 2001, chiar �i dup� accidentul vasculo-cerebral din 1997, 
continua celebrarea Sf. Liturghii, pe Sf. Antimis, în biroul s�u. În ultimii doi ani, Dna 
Victoria Bodea, care î�i asumase sarcina de a-l îngriji de câtva timp, îl ajuta �i la Sf. 
Liturghie, oficiind ca ministrant� �i acompaniindu-l în rug�ciunile comune. 

Un nou accident vasculo-cerebral, din vara anului 2002, l-a �intuit la pat, preotul 
trecând la cele eterne în 2.XI.2002 �i fiind îngropat în parcela Ordinului Piarist din 
Cimitirul Hazsongárd din Cluj. 

Ce a r�mas dup� P. dr. József Denderle? 
Pentru cei care l-au cunoscut sau au beneficiat de asisten�a sa pastoral�, credem 

c� ei au putut observa spiritul cu adev�rat catolic �i deci au putut admira, dac� nu iubi, 
Biserica Catolic�. 

Pentru cei care l-au cunoscut mai bine, r�mâne lec�ia repara�iei ministerului 
sacerdotal �i centrarea acestuia prin apostolat liturgic. 

�i, de ce nu, nostalgia pentru acea epoc� �i acea societate ce putea genera un 
savoir faire social, azi totalmente disp�rut. 

P. Mircea Remus Birtz 
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Lista lucr�rilor publicate de P. Derdele József 
(incomplet�) 

 
1937 – Istoria Universal�. Evul Mediu �i modern (476-1789). Pentru clasa VI secundar�. Pe 

baza manualului Biró – Patay. Întocmit de Iosif Denderle, Cluj – Kolozsvár, 1937, 
Minerva, 309 p. 

1937 – Istoria Universal�., Epoca contemporan� (1789 pân� în zilele noastre). Pentru clasa VII 
secundar�. Pe baza manualului Biró – Patay. Întocmit de Iosif Denderle, Cluj – 
Kolozsvár, 1937, Minerva, 299 p. 

1937 – Dendrio (Iosif Denderle) – Câteva observa�ii în leg�tur� cu examenele de capacitate ale 
profesorilor secundari, în „Chestiunea minorit��ilor. Revist� lunar� pentru problemele 
minoritare”, Bucure�ti, 1937, I, nr. 10, p. 8-10. 

1945 – Denderle József; Malmos Matild; Kovács Péter – Erdély t�rténete a magyarok és a 
románok t�rténete koré csoportositva, Kolozsvár, 1945, Nagy K., 111 p. 

1945 – Denderle József – Erdély és a szomszédos tájegységek, f�ldrajza. K�zépiskolak 
használatára �szerealitotta kézirátként, Kolozsvár, 1945, Gloria, 80 p. 

1957 – Debreczeni József (traducere): Pascu, �tefan; Pataki József; Popa Vasile – Kolozsvár cimu 
városismertet�jét, Kolozsvár, 1957 (este vorba de lucrarea ap�rut� �i în limba român� 
Clujul. Ghid istoric, Cluj, 1957, Intr. Poligrafic�). 

1959 – Denderle József; Asztalos Sándor, Hadházy Sándor (traduc�tori): Pall Francisc; Mure�an 
Camil – Istoria Evului Mediu. Clasa a IX-a, Bucure�ti, 1959, Ed. Didactic� �i Pedagogic� 
(manualul a fost tradus cu titlul A k�zépkor t�rténete, iidem). 

1959 – Denderle József (traduc�tor): Vianu, Alexandru – Istoria modern� �i contemporan�. 
Clasa a VI-a, Bucure�ti, 1959, Ed. Didactic� �i Pedagogic� (a fost tradus cu tiltul Az újkor 
és a jelenkór t�rténete, iidem). 

1972 – Denderle József – Népi hiedelmek az id�járásrol, în „Müvel�dés”, Cluj, 1972, 25, nr. 10, 
p.- 39-40. 

1973 – Cantemir Dimitrie – Moldova leirása. Forditotta Kollo Károly, Debreczeni József, 
Gelényi Béla, Bucure�ti, 1973, Kriterion (Debreczeni József este pseudonimul lui Iosif 
Denderle). 

1979 – Denderle József – Kolozsvár iskoladráma a XVIII. század elejér�l, în „Nyelv és 
irodalomtudomány k�zlemények”, Cluj, 1979, 23, nr. 1, p. 83-87. 

1981 – membru în coelctivul de redac�iei al enciclopediei: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 
Szépirodalom, k�zirás, tudományos irodalom, müvel�dés, Coordonator Balogh Edgár. 

 vol. I (A-F), Bucure�ti, 1981, Kriteriorn 
 vol. II (G-Ke), Bucure�ti, 1991, Kriterion 
 Ultimul volum ap�rut, V/2, Cluj, 2010, EMKE. 
1990 – Denderle Iosif – Riturile în Biserica Catolic�, în „Via�a Cre�tin�”, Cluj, 1990, I, nr. 7, p. 4. 
1991 – vezi 1981 
1992 – membru al colectivului redac�ional al Albumului fo�tilor elevi ai Liceului Piarist din Cluj: 

A kolozsvári piarista �regdiakok emlékk�nyve. Szerkesztette Reisinger László András és 
Kosztin Péter, Kolozsvár, 1992, Gloria K. 

1998 – Denderle József – Oglinda unei vie�i, Cluj-Napoca, 1998, Ed. Via�a Cre�tin�, 79 p. 
(Biografia lui Carmen Marian Bodea, 1975-1994). 

A mai publicat în revistele „Erdély Fiatalok” (1937), „Jobarát” (1937), „Napsugár” (1969), 
„Utunk” etc., în articole neidentificate de noi deocamdat�. 
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Note �i explica�ii 
 
1) În principal, pentru datele biografice ale P. Denderle am consutlat biografia sa, redactat� de 

Manok Ferenc �i Kacsur György –„Denderle József”, în Reisinger-Kosztin, 1992, 89-90, �i 
mai vechile noastre însemn�ri din Birtz, 2002, 107-113, precum �i documente din arhiva sau 
amintiri dep�nate autorului acestor rânduri. 

 Maxim Berghian (n. 1925-?), om politic comunist, membru al CC al PCR între 1955-1989, 
prim-secretar al Regiunii Cluj din 1964, vicepre�edinte al Consiliului de Mini�tri între 
1965-1967, din 1978 prim-secretar al jud. Ilfov. În CC era unul dintre responsabilii în 
problemele minorit��ilor. 

2) Conform ciornei unui memoriu, p�strat� în arhiva P. Denderle. 
3) „Spiritul Conciliului”, criticat inclusiv de actualul Pontif, se caracterizeaz� prin citarea invers 

propor�ional� cu citirea documentelor Sinodului Vatican II �i folosirea teologiei moderniste, 
caracterizat� prin dialectic�, ambiguitate terminologic�, furturi semantice etc. Experimentele 
liturgice cauzate de aceast� direc�ie au dus la abuzuri grosolane, dup� 1965, mai multe zeci 
de mii de preo�i abandonând sacerdo�iul în Apus. 

4) O excelent� prezentare a penetr�rii reformelor conciliare în spa�iul românesc, dup� 1970, �i 
rezisten�ele episcopului Petru Ple�ca �i a credincio�ilor moldoveni la acestea a se vedea în 
Dumea, 2003, 49-59. 

5) Introducerea limbii vernaculare în cult a fost supralicitat� de Reforma Protestant�. 
În ritul latin, Sinodul din Pistoia (1785), prezidat de episcopul Scipione Ricci (1741-1810, 
episcop de Pistoia, între 1780-1791), expresie a galicanismului �i febronianismului, în pct. 24 
cerea introducerea par�ial� a limbii vernaculare. 

 Papa Pius VI, prin Bula Auctorem fidei (28.VIII.1794), pct. LXVI, condamn� profetic acest 
punct, declarând propozi�ia „fals�, temerar�, u�or produc�toare de multe rele”; condamn� 
global actele sinodului din 1785. 
Papa Fer. Ioan XXIII, prin Constitu�ia Apostolic� „Veterum Sapientia” (22.II.1962) proclam� 
categoric obligativitatea limbii latine nu doar în cult, ci �i în înv���mântul teologic sau în 
administra�ia bisericeasc� (!). De men�ionat c� o constitu�ie apostolic� are rang magisterial 
imediat sub defini�iile ex cathedram. Constitu�ia Conciliar� „Sacrosanctum Concilium” 
(4.XII.1963), în pct. 36, 63, 101 prevede caracterul normativ al limbii latine în cultul 
romano-catolic, permi�ând ca excep�ie traducerea unor rug�ciuni în limba vernacular� �i 
utilizarea acestora în comun, în timpul celebr�rilor, proeminen�a latinei nefiind nicidecum 
abolit�. (Se recomanda ca predicile �i lecturile biblice s� fie celebrate vernacular, fapt ce se 
întâmpla cu mult înainte.) 

 Paul VI va cauza o ruptur� cu magisterul precedent. 
 Prin Constitu�ia Apostolic� „Missale Romanum” (3.IV.1969) �i prin decretul Congrega�iei 

pentru Cultul Divin nr. 1758/30.IX.19970 este promulgat un nou rit, diferit de cel precedent, 
limbile vernaculare având prioritate. 

 De men�ionat c� noul rit �i noul lec�ionar va fi tradus în limba maghiar�, în edi�ie 
standardizat�, în 1969, tip�rit� sub îndrumarea Conferin�ei Episcopale Maghiare �i cu ajutorul 
Editurii Sf. Scaun. Traducerea româneasc� se va definitiva între 1977-1980, prin intermediul 
unei comisii îndrumate de episcopul Petru Ple�ca �i Msgr. Francisc Augustin, rezultând 6 
volume �apirografiate (statul român interzicând tip�rirea lor). (Cf. �i Dumea, 2003.) 

 Pân� în 1969, Dominus vobiscum era acela�i pentru maghiari, germani, cehi, francezi, englezi 
sau italieni. To�i catolicii, chiar �i cei analfabe�i, �tiau Pater Noster �i Ave Maria în latin�. Un 
catolic japonez sau african se sim�ea acas� oriunde într-o biseric� latin�. 
La aceste reforme s-a mai ad�ugat �i mo�tenirea febronianismului. 
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 Justinus Febronius [Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), episcop titular de 
Miriophiry din 1749, vicar general al arhidiecezei de Trier] a publicat în 1763 lucrarea Despre 
starea Bisericii �i puterea legitim� a Pontifului Roman, sus�inând ideile galicane în spa�iul 
germanic, preceden�a Imperiului asupra Sf. Scaun etc. 

 Iosif al II-ea, prin „reformele” sale liturgice (vezi Zöllner, Erich – Istoria Austriei, vol. I, 
387-388, 398-402, Bucure�ti, 1997, Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�) a impus la un 
moment dat m�suri febronianiste paroxistice. Episcopii catolici sau cei ortodoc�i au ajuns 
astfel figuri proeminente ale na�ionalismului. Cazul românilor sau sârbilor este cunoscut, la fel 
cel maghiar. Dar la fel au ac�ionat episcopul sloven Anton Martin Slomsek (1800-1862), 
episcopul croat Josip Juraj Strossmayer (1815-1905), episcopul slovac �tefan Moyses 
(1797-1869), Msgr. Andrei Hlinka (1864-1938), Msgr. Josef Tiso (1887-1947), episcopii 
ucraineni, polonezi etc. 

6) Între 1967-1989 la Cluj func�ia de inspector teritorial al cultelor a fost de�inut� de Horia �epe� 
Hoin�rescu (1927-2009); din lucr�rile dedicate cultelor �i supravie�uirii acestora sub regimul 
comunist rezult� c� acesta era cât de cât tolerant cu Biserica Ortodox�, dar prigonitor fa�� de 
cultele minoritare, mai ales fa�� de cele neoprotestante. 

7) A se vedea circularele lui Áron Márton nr. 2231/6.X.1948, nr. 2270/1.X.1948, nr. 
2271/11.X.1948, circulara Msgr. Joseph Plesz nr. 2879/2.XII.1948 etc. 

 Despre presiunile f�cute de Securitate pentru interzicerea predic�rii în limba român� în 
bisericile romano-catolice din Ardeal �i din Banat, vezi Ploscaru, 1994, 223-229, �i tot colo 
despre pozi�ia episcopilor greco-catolici supravie�uitori extermin�rii de la Sighet, dup� 1955: 
Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan B�lan. episcopii uni�i ca de altfel �i Áron Márton erau de 
acord cu frecventarea de c�tre uni�i a bisericilor de rit latin, dar cu pruden�a de rigoare. Márton 
Áron î�i exprima temerea ca nu cumva, dup� relegalizarea Bisericii Greco-Catolice, 
romano-catolicii s� fie acuza�i al�turi de Biserica Ortodox� c� ar fi participat la împ�r�irea �i 
îngroparea acesteia. 
Pân� la moartea sa, Áron Márton a cerut organelor statului român relegalizarea Bisericii 
Unite, problema catolic� a celor dou� rituri fiind tratat� de el ca o unic� problem�. La fel 
procedau �i episcopii uni�i clandestini (Bozgan, 2004, ad libitum). 

 Dup� moartea lui Áron Márton, pentru impulsionarea negocierilor dintre statul comunist �i Sf. 
Scaun, episcopii uni�i au fost pentru separarea problemei romano-catolice de cea 
greco-catolic� (Birtz, 2006, 23-24; Birtz-Kierein, 2010, 42-43), ceea ce a l�sat por�i deschise 
diversiunilor ulterioare. 

8) Ideea a fost lansat� în Exil, deja în 1965 (!) de Msgr. Aloisie T�utu (1895, �eime�ti-�erebe�ti, 
SM-1981, Roma), în articolul s�u Trei solu�ii („Bunavestire”, Roma, 1965, 4, nr. 2-3, 10-15), 
în care analiza posibilitatea relegaliz�rii B.R.U., a unui „modus vivendi” cu B.O.R. (solu�ie 
pu�in probabil�) sau transformarea B.R.U. într-o Biseric� de rit latin. 

 Ideea a fost imediat îmbr��i�at� de omul de afaceri Iosif Constantin Dr�gan (1917, 
Lugoj-2008, Palma de Mallorca), acesta punându-�i presa la dispozi�ia acestui principiu. 

 Cf. C�daru Petru – Românii catolici �i exilul românesc, în „Europa �i Neamul Românesc”, 
Roma, 1978, I [nr. 76, 4-5, II], nr. 77, 5-6; 

 Ungureanu, V.M. – Avem dreptul de a ne ap�ra, în Eadem, 1984, 13, nr. 144, 10-12; 
 B�descu, T.V. – Cultur� �i ecumenism. Convorbire cu Iosif Constantin Dr�gan, în Eadem, 

1987, 16, nr. 185, 13-16. 
 La aceste pozi�ii a r�spuns impetuos Msgr. Octavian Bârlea (1913, Mogo�, AB – 2005, 

München) în revista editat� de el, „Perspective” (München); 
 

 Bârlea, Octavian – B.R.U. Situa�ia ei de azi �i perspectivele ei de mâine, în Eadem, 
1979, 1, nr. 4, 3-21; 
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Idem – False dialoguri, în Eadem, 1980, 3, nr. 2 (10), 8-16; 
Idem – Proclamarea de Fericit a lui Ieremia Valahul, în Eadem, 6, nr. 2 (22), 2-4; 
Idem – Urare de Anul nou, în Eadem, 1984, 6, nr. 3 (23), 1; 
Idem – Din pragul Anului nou 1985, în Eadem, 1985, 6 (7), nr. 5 (27); 
Idem – La deschiderea anului 1986, în Eadem, 1986, 9, nr. 33, 1-5. 

În România, pe lâng� ofi�eri ai Securit��ii, ideea a fost propus� în 1975 de 
c�tre trimisul special al Sf. Scaun, Luigi Poggi (Bozgan, 2004, 300), de preotul 
greco-catolic româno-american Mircea Todericiu (1911 – 1984, Cleveland, Ohio), prin 
documentul Proiect de modus vivendi (1978) �i de canonicul Nicolae Pura prin 
documentul Sic cogito (1980) /Birtz, 2006, 48, 61-75, cu reproducerea documentelor). 
9) Unii ceang�i sunt maghiarofoni, al�ii românofoni. Din nefericire, asupra lor s-a ini�iat fie o 

oper� de maghiarizare prin 1949-1952, fie de românizare, dup� 1980.  
A�a a început �i un r�zboi al c�r�ilor, fiecare ilustrând propria pozi�ie: 
Kóos Károly; Szentimrei Judit; Nagy Jenö – Moldvai csángo népmüvezet, Bucure�ti, 1981, 
Kriterion; 
M�rtina�, Dumitru – Originea ceang�ilor din Moldova, Bucure�ti, 1985, Ed. �tiin�ific� �i 
Enciclopedic�. 
Ecleziastic, atât Arhidieceza de Alba Iulia, cât �i cea de Ia�i î�i disputau parohiile catolice ale 
ceang�ilor, inclusiv limba de slujire. În realitate, solu�ia apostolic� de bun sim� cere ca acei ce 
se consider� maghiarofoni s� se serveasc� de limba maghiar�, românofonii, de limba român�. 
Cu folosirea limbii latine asemenea probleme nu ar fi ap�rut. 

10) Protopopii romano-catolici de Cluj-D�bâca cu care P. Denderle a colaborat au fost: 
 Dr. Baráth Béla (1893, Budapesta-1977, Cluj), studii la Alba Iulia �i Innsbruck, prelat papal 

din 1933, protopop al Clujului din 1941 (Ferenczi, 173-174); 
 Dr. Dávid László (1907, Târgu Secuiesc-1992, Cluj), studii la Cluj �i Roma, în deten�ie pentru 

credin�� între 1951-1964, prepozit de Alba Iulia din 1973, protopop de Cluj-D�bâca între 
1977-1989 (Ferenczi, 220); 

 Dr. Czirják Árpád (n. 1943, Ciumeni, HR), studii la Alba Iulia �i Cluj, paroh la „Sf. Mihai” 
Cluj-Napoca din 1984, protopop între 1989-2007, canonic din 1992, prelat papal din 2007 
(Ferenczi, 206). 

 Al�i preo�i identifica�i prin actele parohiale administrative sunt: 
 P. Ferencz István (n. 1947), paroh la Cluj-Gheorgheni între 1978-1983 (Ferenczi, 241), P. 

Ferencz István II (n. 1942), paroh la „Sf. Petru” Cluj din 1968, iar între 1974-1984 paroh la 
Cluj-M�n��tur (Ferenczi, 241) �i P. Kádár István (n. 1953), paroh la Cluj-M�n��tur din 1985 
(Ferenczi, 286). 

11) P. Vasile Maria Ungureanu (1926, Sagna, N�-1996, Cluj) a absolvit Seminarul „Sf. Iosif” la 
Ia�i (1942), �coala Normal� din Cern�u�i (refugiat� din 1944 în România), în 1945 fiind 
înv���tor. În deten�ie pentru credin�� între 1949-1956, având în închisoare un comportament 
exemplar. Între 1956-1959 a studiat teologia clandestin, îndrumat de P. Dr. S.A. Prundu�. 
Hirotonit preot greco-catolic de IPS Ioan Dragomir în 1964, la Cluj a lucrat ca func�ionar 
po�tal. Recrutat ca informator de Securitate, cu nume conspirativ „Angelo”. 

 S-a impus ca publicist, îngrijind volumele: 
 Bogra Vasile – Sacra Via, Cluj, 1973, Dacia; M�rtina�, Dumitru – Originea ceang�ilor din 

Moldova, Bucure�ti, 1985, Ed. �tiin�ific� �i Enciclopedic�, pe care a publicat-o �i în Italia, cu 
titlul L’Origine dei cattolici (!) della Moldavia, Padova, 1987, San Antonio. 

 Din 1983 a c�l�torit frecvent în Occident, fiind mar�rutizat pentru compromiterea rezisten�ei 
greco-catolice. 

 În 1990 la Cluj a scos periodicul „Rena�terea Cre�tin�” (câteva numere). (F�g�ra�-Birtz, 
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2007, 44, 72-73; Kierein-Birtz, 2009, 94). 
 P. Denderle îmi atr�gea aten�ia s� nu m� amestec în ac�iunile lui. 

Despre alte interven�ii la Biserica Piarist�, vezi Birtz, 2006, 27, 96-98, 132-136, 12-151, 
153-158. 

12) Fapt relatat autorului de c�tre P. Denderle. 
13) Informa�ie dat� de ambii protagoni�ti. 
 Ca atâtea idei bune sau cutez�toare ale P. Prundu�, �i acesta a e�uat prin ignorarea unor 

minime reguli de drept canonic. P. Prundu� trebuia s� se adreseze pe scara ierarhic� 
superiorului bazilitan general din Roma, expunând motivul cererii, acesta s� ob�in� 
consim��mântul superiorului general piarist, iar odat� agrementul dat, titlul de arhimandrit 
trebuia conces de suprema autoritate a Ordinului Bazilitan, care suntem convin�i, ar fi f�cut-o 
cu pl�cere. 

 Un exemplu analog din domeniul militar ar fi relevant. C�pitanul unui regiment dintr-o 
divizie ar conferi titlul de colonel onorific al regimentului s�u unui alt c�pitan sau soldat, 
dint-un alt regiment, al altei divizii, ignorând statele majore generale... 

 



 28

Lista documentelor reproduse 
 
A 1 O predic� �inut� de teologul József Denderle confra�ilor piari�ti în 1930. 
A 2 Un articol publicat cu pseudonimul „Dendrio” în revista „Chestiuni minoritare. 

Revist� lunar� pentru probleme minoritare”, Bucure�ti, 1937, I, nr., 10, p. 8-10. 
A 3 Un studiu dedicat reformelor Universit��ii „Francisc Iosif” din Cluj, în anul 1897. Nu 

cunoa�tem s� fi fost publicat. 
A 4 Un studiu despre onomastic� �i semnifica�ia unor nume de persoane. Nu cunoa�tem 

dac� a fost publicat. 
A 5 Un studiu dedicat inscrip�iilor comemorative din Cluj-Napoca (anii 1960-1970). Este 

inspirat �i din lucrarea dedicat� Clujului, ap�rut� în 1957, pe care a tradus-o (vezi lista 
lucr�rilor publicate de P. Denderle). Nu cunoa�tem s� fi fost publicat. 

A 6 Un articol despre riturile bisericii Catolice, ap�rut în periodicul greco-catolic din Cluj, 
„Via�a Cre�tin�”, 1990, 1, nr. 7, p. 4. 

B 1 Un tabel cu promo�ia unor liceeni din 1955, la întâlnirea de 25 de ani. Cei r�ma�i î�i 
omagiau profesorul. 

B 2 Cinci scrisori (c�r�i po�tale – pentru evitarea confisc�rii de c�tre cenzur�), primite între 
1974-1982 din partea istoricului armean Suren Kolangian, din URSS. 

 Dr. Suren Kolangian (1923, Bucure�ti-2006, Los Angeles), doctor în istorie, stabilit în 
1946, în Armenia Sovietic�, a lucrat la faimoasele Biblioteci Matendaran �i 
Etcimiadzin. A fost membru al comitetului de redactare al Enciclopediei Armeniei 
Sovietice (12 vol.) �i autor a nenum�rate articole �tiin�ifice publicate în analele 
Academiei Armene (Erevan), „Ani” (Bucure�ti) sau „Pazmaveb” (Vene�ia). Din 1988, 
stabilit în Los Angeles. Considerat urma� spiritual al lui H. Djololian Siruni. 

 Paradoxal, sovieticii îi permiteau s� vin� des în R.S.R., cel pu�in o dat� pe an. P. 
Denderle era de asemenea un cúltor al istoriei armene�ti din Transilvania. I-a furnizat 
informa�ii utile Dr. Kolangian. Din nefericire, P. Denderle nu a putut publica nimic în 
revista „Magazin istoric”. Despre Suren Kolangian vezi �i: Cazazian, Stepan Mihai – 
Suren, în „Ararat”, Bucure�ti, 2006, 17, nr. 10 (343), p. 1; Jeamgocian, Edvard – La 
desp�r�irea de Suren, în Idem, p. 2. 

B 3 Scrisoare din Cluj, 14.I.1981, din partea Prof. Edgár Balogh. P. Denderle a fost 
membru în comitetul de redactare al Lexiconului scriitorilor de limb� maghiar� din 
România. Vezi �i lista publica�iilor lui. 

 Prof. Balogh îi cerea date pentru volumul II, a c�rui preg�tire începuse deja în 1981. 
Cenzura comunist� nu a permis apari�ia acestui volum pân� în 1990, el fiind tip�rit 
doar în 1991. 

 Edgár Balogh (Kessler) (1906, Timi�oara-1996, Cluj), filosof, jurnalist, profesor 
universitar, om politic de stânga, înc� din perioada interbelic�. A f�cut �i deten�ie 
politic� în România, fiind arestat în 1949 în lotul K. Gyárfás. 

 Dup� 1964 redactor la revista „Korunk”, ce apare la Cluj. 
B 4 Scrisoare din Carei, 1.X.1946, din partea unui confrate (neidentificat de noi), prin care 

acesta îi scrie despre situa�ia liceului piarist, a c�rui cl�dire fusese ini�ial rechizi�ionat� 
de liceul român de fete. Odat� ce acesta s-ar fi mutat, piari�tii ar fi putut reveni în 
sediul propriu. 

 Urmeaz� câteva detalii legate de tipicul liturgic al celebr�rii Inimii Neprih�nite a 
Maicii Domnului, a c�rei serbare era privit� �i ca o form� de rezisten�� anticomunist�, 
fiind strâns legat� de Mesajul de la Fatima. 

B 5 Oficiul rubricilor celebr�rii Inimii Neprih�nite, descris �i la B 4. 
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B 6-B 8 Scrisori de la episcopul Áron Márton, legate tot de cultul Inimii Neprih�nite �i de 
îmb�rb�tare spiritual�. Rug�ciunea de consfin�ire la Inima Neprih�nit� a fost pe larg 
folosit� �i de episcopii catolici români. (Birtz-Kierein-F�g�ra�, 2008, 14-15, 31-32; 
Birtz-Kierein, 2010, 30-31, 71-72, 86), înc� din 1942. 

B 9 Superiorul Arhiconfraternit��ii Inimii Neprih�nite a Mariei din Paris îi scrie P. 
Denderle în 16.VII.1948 c� îl accept� ca membru al acesteia. 

B 10 O amintire celebrând 10 ani de la reluarea ministerului sacerdotal (1973-1983). Este 
vorba de o fotografie alb-negru, prezentând interiorul Bisericii Piariste din Cluj �i o 
men�iune a 10 ani de la instituirea corului bisericii (P. Denderle având un rol 
fundamental în activitatea acestuia). Practic, cele dou� jubilee coincideau. 

B 11-B 13 Mesaje din partea PS dr. Alexandru Todea, care aprecia nu doar zelul pastoral, ci �i 
tactul P. Denderle de a-i deservi pe credincio�ii greco-catolici. B 13 a fost publicat �i 
în Birtz, 2006, 94. 

B 14-B 16 Mesaje de felicitare din partea PS Ioan Ploscaru, care nutrea sentimente analoge fa�� 
de P. Denderle. B14 publicat �i în Kierein-Birtz, 2009, 303. 

B 17 Felicitare din partea Msgr. Dumitru S�l�gean (1913, Vi�inel, MS-2002, Lugoj, TM), 
preot din 1936, în deten�ie pentru credin�� între 1950-1955, activ în clandestinitate în 
dieceza Lugojului, din 18.IV.1981 propus ca succesor al P.S. Ioan Ploscaru, vicar 
general al acestuia în clandestinitate, din 1990 prepozit capitular. A primit �i titlul de 
prelat papal. Documentul a mai fost publicat în Kierein-Birtz, 2009, 303. 

 Pentru date anagrafice �i cronologia oficialilor ordinariale a IPS dr. Alexandru Todea, 
Ioan Ploscaru �i Msgr. Dumitru S�l�gean, vezi Birtz, 2007. 

B 18 Scrisoarea credinciosului Leontin Mure�an din 9.XI.1986, care-i solicit� P. Denderle o 
vizit� la domiciliu pentru a beneficia de Sf. Taine. 

B 19 P. Vasile Maria Ungureanu (vezi nota 11) îi scrie P. Denderle din Roma. 
B 20-B 21 P. Augustin Pandrea �i familia sa îi recuno�teau P. Denderle rolul în sprijinirea 

credincio�ilor greco-catolici. 
 P. Augustin Clemente Pandrea (1920-1995) provenea dintr-o familie de preo�i 

greco-catolici rezisten�i �i m�rturisitori ai credin�ei. 
B 22 Corul greco-catolic al „Inimii neprih�nite” îl felicita de Pa�ti, în 1985, pe P. Denderle  
B 23 P. Ioan Oltean (?-?) din Timi�oara îi d�dea P. Denderle o amintire de la serbarea a 50 

de ani de preo�ie. 
B 24-B 25 Scrisori din partea confratelui P. Tibor Gindele, OSchP. P. Tibor Gindele, OSchP 

(1940-2002), preot din 1964, a fost paroh la Sighetul Marma�iei, apoi protopop al 
Marma�iei, canonic al diecezei de Satu-Mare, agregându-se mai apoi Ordinului Piarist. 

B 26 Scrisoare a P. Olivo Bosa, SI, din 6.XII.1999. Iezui�ii au preluat administra�ia Bisericii 
Piariste dup� moartea P. István Simon (1995). 

B 27 Ultima scrisoare de felicitare din partea arhiepiscopului de Alba Iulia, Dr. György 
Jakubinyi, de Pa�ti 2002. 

B 28 „Mesajul Luciei” [Lucia dos Santos, OCD (1907-2005) a fost una din cei 3 vizionari 
de la Fatima], publicând un extras din interviul acordat P. Agostino Fuentes în 1957. 

 Mariofania de la Fatima are un mesaj anticomunist prin excelen��, limpede pentru cei 
ini�ia�i în problem�. 

B 29 Una din rug�ciunile c�tre Sf. Anton de Padua pe care P. Denderle o recita public dup� 
liturghia în limba latin�, la altarul votiv dedicat sfântului respectiv din Biserica 
Piarist�. 

B 30 Un exemplu de discurs funebru �inut de P. Denderle pentru o credincioas� mirean�. 
B 31 Un model de discurs funebru �inut de P. Denderle în onoarea monahului bazilitan 

greco-catolic Pavel Partenie Râceanu (1985) 
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B 32 Documentul cuprinde dou� tabele nominale cu credincio�i romano-catolici 
moldoveni, care solicitau celebrarea Sf. Liturghii în limba român�. Ac�iunea era 
ini�iat� de P. Vasile Maria Ungureanu, care redacta memorii ostentativ, spovedea pe 
b�ncile din capelele laterale, afi�ând �i textul „spovada în limba român�”, se fotografia 
ca atare, în timp ce spovedea la piari�ti, iar apoi distribuia fotografiile ca „dovad� a 
interzicerii spovedaniilor în limba român�”. Deci din nefericire m�suri provocatoare. 
În 1984 deja Sf. Liturghii erau celebrate la Biserica Piarist� în limba român�, 
duminicile �i în s�rb�torile religioase de la ora 9 a.m. 

 P. Ungureanu împr��tia asemenea memorii peste tot, inclusiv în sacristia bisericii. O 
asemenea list� P. Denderle a dus-o acas�, tocmai pentru a nu-i expune pe naivi 
nepl�cerilor unui act provocator. 

B 33 Adeverin�e de botez �i de cununie religioas� eliberate între 1970-1980 de P. canonic 
Nicolae Pura (1913-1981) ordinariu diecezan greco-catolic clandestin de Cluj-Gherla. 
A se vedea �i Prundu�-Plaianu 1996 �i Birtz, 2007, 30-41. 

 A se observa indica�ia „dup� citire rupe�i”. Celebran�ii clandestini greco-catolici 
riscau încadrarea la celebrarea unor acte de cult neautorizate, sanc�ionabile cu 
închisoare între 3 �i 7 ani, dup� umorile justi�iei comuniste. 

B 34 Adeverin�� pentru confirmarea unui botez greco-catolic clandestin din 1959, ce urma 
s� serveasc� cununiei religioase. Semnau mama b�iatului, P. dr. S. A. Prundu�, 
OSBM, vicar general episcopal, �i c�lug�ri�ele Maria Estera Vlas, CMD, �i Daniela 
Maria Pop, CMD. 

B 35-B 59 Adeverin�e confesionale, adeverin�e canonice pentru administrarea Sf. Taine, permise 
canonice pentru înhum�ri, extrase din agenda pastoral�. 
Documentele ilustreaz� în mod concret cum P. Denderle î�i exercita atribu�iile 
pastorale �i cum „rezolva” problemele spirituale ale credincio�ilor greco-catolici, sco�i 
în afara legii între 1948-1989. 

B 36 – consemneaz� botezul unei credincioase din Ungaria (�i acolo era persecu�ie 
religioas�, chiar dac� mai atenuat� decât la noi). 
B 37, B 38, B 39, B 52, B 53 – sunt adeverin�e cu valoare testamentar�, prin care 

credincio�ii greco-catolici cereau s� fie îngropa�i de preo�i romano-catolici, ritul 
lor fiind interzis. B 37 dateaz� din 1964! 

B 35, B 41, B 42, B 43, B 46, B 47, B 49 – sunt adeverin�e matrimoniale sau permise 
canonice pentru celebrarea matrimoniului. Unele c�s�torii trebuiau celebrate la 
domiciliu, pentru ca viitorii so�i s� nu aib� nepl�ceri sociale. 

B 40, B 44, B 55 – sunt adeverin�e sau consemn�ri pentru botez. Analog, unele 
botezuri se celebrau la domiciliul solicitan�ilor. 

B 45, B 48, B 54 – sunt permise canonice pentru înhum�ri. 
B 47, B 56, B 57, B 58, B 59 sunt declara�ii confesionale în vederea celebr�rii 

matrimoniului religios sau a înmormânt�rii, date de credincio�i greco-catolici. În 
1982 termenul „greco-catolic” era înc� periculos (a se observa �tergerea prefixului 
„greco-”, în B 59), iar în 1985 solicitan�ii afirmau „c� aceast� confesiune nu exist� 
în R.S.R.” (B 56, B 57), cerând înscrierea ca romano-catolici. Deja din 1986 
credincio�ii �i preo�ii aveau mai mult curaj, treco-catolicii fiind men�iona�i ca atare 
(B 47, B 58).  

B 50 – consemnarea unui matrimoniu religios între descenden�ii familiei Prof. Nicolae 
Lascu �i Ioan �oltu�iu. Da, este vorba de acela�i Ioan �oltu�iu (n. 1918, Ileanda-?), 
lt.col. de Securitate, viitor secretar P.C.R. pe centrul universitar Cluj, între 1970-1973, 
secretar la Ambasada RSR din Paris. Pentru activitatea lui a se vedea: 

 R�duic�, Gheorghe – Crime în lupta pentru putere. 1966-1968. Ancheta cazului 
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P�tr��canu, Bucure�ti, 1999, Evenimentul Românesc, p. 95-106; 
 Betea, Lavinia – Lucre�iu P�tr��canu. Moartea unui lider comunist, Bucure�ti, 2001, 

ed. I, p. 296-342; 
 Tapalag�, Dan – �oltu�iu, clujeanul de pe lista celor 53, în „Ziua de Cluj”, 

30.XII.2006, pe site-ul: http: //www.civicnnet.info/Articol.asp?ID=3096.  
A�a se explic� �i cariera fulminant�, din 1990, a Dnei Viorica Lascu în AGRU 
(Asocia�ia General� a Românilor Uni�i) �i înl�turarea nucleelor AGRU resuscitate în 
preceden�� la Bucure�ti (Dr. av. Vasile Marcu) sau Blaj-F�g�ra� (Fam. P. Moisin). 

B 51 – este un extras din agenda pastoral� din 1983 cosemnând rela�iile „ecumenice” ce 
putea ap�rea sporadic în acea vreme. 

 Credinciosul greco-catolic Romul Todea, prev�zut înainte de decesul s�u cu Sf. Taine, 
l�sase cu limb� de moarte s� fie îngropat de un preot catolic. 

 Însemnarea scris� cu carioca (greu lizibil�) merit� transcris�: „Înmormântat f�r� preot 
datorit� interzicerii P�r. Dávid Lázsló, prelat paroh, la celebrarea prot(opopului) 
ortodox Man, str. Bisericii Ortodoxe”. 

 Parohul romano-catolic (vezi nota 10) fusese amenin�at de protopopul Simion Man ca 
nu cumva s� dispun� înmormântarea cu preot catolic a credinciosului Todea, ce 
solicitase acest lucru. Faptul este cu atât mai odios, cu cât protopopul iconom stavrofor 
Simion Man (1919-1991) fusese pân� în 1948 greco-catolic, administrator al 
parohiilor unite Br�i�or �i Dretea (protopopiatul greco-catolic Huedin), apoi deservent 
la Biserica Ortodox� din Deal din 1959, protopop la aceea�i biseric� între 1971-1984, 
pensionat în 1986. 

 Nici atâta con�tiin�� sacerdotal� nu a avut încât s� celebreze el înmormântarea sau s� 
delege un alt preot ortodox. 
Un caz oarecum similar avusese loc în decembrie 1978, la înmormântarea figurii 
carismatice Valentin Pen�a (1933-1978), carte ceruse �i el s� fie îngropat cu un preot 
catolic. P. Denderle s-a prezentat la cimitir, dar m�car preo�ii ortodoc�i erau prezen�i, 
asigurând celebrarea serviciului divin �i permi�ându-i preotului unit Vasile M. 
Ungureanu s� �in� un discurs funebru. (Vezi �i Birtz, 2002, 107-110, �i Ungureanu, 
Vasile Maria – O glorie a Bisericii noastre, s.1. (Germania), s.d. (1986), 16 p.). 
Din fericire, mai mul�i preo�i ortodoc�i din Cluj au în�eles situa�iile confesionale altfel, 
tolerând ca greco-catolicii s� fie îngropa�i de preo�ii apar�inând aceleia�i biserici. 

C 1 Un articol dintr-un jurnal local, din Cluj-Napoca, redactat de Alin Bolbo� în 1999. 
 Dna Victoria Bodea, care a binevoit s� ne dea xerocopia articolului, nu a trecut 

coordonatele acestuia �i deci nu putem identifica publica�ia în care el ap�ruse.  
C 2 Evoc�ri ale P. Denderle din partea P. dr. Silvestru Augustin Prundu� �i P. Ing. Ioan 

Vasile Botiza (1926, Dej-2010, Cluj), ap�rute în periodicul „Via�a Cre�tin�”, 
Cluj-Napoca, 2002, 13, nr. 11 (285), p. 3. 

C3 Necroloage dedicate p. József Denderle ap�rute în „Ziua de Ardeal”, 6.XI.2002, nr. 
2309, „Adev�rul de Cluj”, 2002, 6.XI., nr. 3849, „Szabadság”, Cluj-Napoca, 2002, 
nr. 256/5.XI �i nr. 257/6.XI. 
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