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Argument 

 
Lucrarea de fa�� porne�te de la constatarea c� în capitala Ungariei s-a p�strat �i dezvoltat o spiritualitate 

româneasc� meritorie, pe care încearc� s� o prezinte într-o lumin� clar�, aducînd în contemporaneitate fapte �i aspecte istorico-culturale, cu speran�a c� cititorul va în�elege �i va cunoa�te spiritul românesc din 
Budapesta în secolul al XIX-lea. 

Înc� de la sfîr�itul secolului al XVIII-lea, la Pesta e atestat� o vie activitate cultural� româneasc�, mai 
întîi sub form� religioas�, apoi treptat cu un ton mai pronun�at de caracter na�ional. Baza material� pentru 
sus� inerea culturii române�ti din capitala Ungariei, timp îndelungat o constituie colonia macedoromân� de 
aici. Suflul puternicului curent cultural românesc porne�te de la activitatea Tipografiei Universit�� ii din 
Buda, prin cunoscu� ii s�i cenzori, corifei ai �colii Ardelene. Studen�ii �i intelectualii români din capitala 
Ungariei î�i constituie asocia� iile lor culturale, public� diferite reviste �i periodice, militeaz� pentru un 
teatru românesc în Transilvania �i Ungaria. Foarte multe personalit�� i ilustre ale culturii române�ti studiaz� �i activeaz� aici, contribuind la p�strarea limbii �i identit��ii, la solidarizarea comunit��ii române�ti, care era 
risipit� în aceast� metropol�. Comunitatea româneasc� din Budapesta, reu�e�te în secolul trecut, în 
contextul evenimentelor ce afecteaz� �i schimb� întregul continent, nu numai s�-�i fac� cunoscut� �i 
respectat� prezen�a în via�a urbei, ci �i s�-�i afirme propria spiritualitate. Trebuie, desigur, s� avem în 
permanen�� în vedere faptul c� ceea ce ace�ti oameni lumina� i au ini� iat, realizat �i finalizat, st� sub semnul 
vrerii �i puterii lor cît �i a posibilit�� ii îng�duite de al� ii.  

Referitor la aspectele na� ional-culturale române�ti legate de Budapesta au ap�rut atît în �ar� cît �i în 
România, articole, studii �i chiar unele volume indispensabile, dar un volum consacrat culturii române�ti de 
aici, parcurgînd secolul trecut, înc� nu s-a publicat. Cele mai importante aspecte sînt destul de cunoscute, 
atît din perspectiva istoriografiei ungare, cît �i a celei române�ti. Despre problema pus� în discu� ie s-a scris 
mult. Dar s-a scris din unghiuri de vedere diferite. Acelea�i procese istorico-culturale �i acelea�i fapte sînt 
tratate diferit, în func� ie de punctul de observa� ie �i de forma� ia autorului. 

Lucrarea de fa�� se adreseaz� deopotriv� cititorului de rînd �i specialistului interesat. Dore�te s� dea 
informa�ii noi �i s� fie util� în înv���mîntul românesc din Ungaria, de aceea în paginele sale sînt inserate 
numeroase anexe documentare. În volum sînt utilizate surse edite cunoscute �i unele lucr�ri vechi mai pu�in 
cunoscute pîn� acum. Meritul acestei lucr�ri st� în faptul c� ea (re)pune la circula� ie un mare num�r de 
referin�e risipite, pierdute, adesea uitate în publica� iile de specialitate. 

Etapa adun�rii materialului, elaborarea lucr�rii în forma definitiv� ne-a dat reale satisfac�ii, f�r� a ne 
îndrept��i totu�i s� credem c� interpretarea faptelor poate fi considerat� încheiat� �i c� modalitatea 
finalizat� aici este exhaustiv�. 

 
Budapesta, iulie 2000 
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Colonia macedoromân din Pesta – 
focar de cultur  româneasc 

  
 
 
 



Macedoromânii, cunoscu�i în izvoarele medievale cu numele de vlahi, sînt acea parte a popula�iei 
românizate din sudul Dun�rii, care datorit� emigra� iei slavilor �i a bulgarilor în zona sud-dun�rean�, în 
secolul al VII-lea s-au retras în p�r� ile sudice ale Peninsulei Balcanice. Vorbesc dialectul macedoromân. Ei 
se mai numeau: “aromâni” �i “ � in�ari” pentru deasa întrebuin�are a sunetului “�e” – “� i” în loc de “ce” – 
“ci”, iar grecii îi numeau în batjocur� “cu�ovlahi”, adic� vlahi �chiopi.1 

În a doua jum�tate a veacului al XVI-lea, în urma distrugerii celor mai de seam� centre macedonene din 
Peninsula Balcanic�, num�rul acelora care î�i vor c�uta refugiul în Imperiul Habsburgic va fi din ce în ce 
mai mare. Astfel, refugia� ii au încetat s� fie supu�i otomani �i s-au a�ezat definitiv în numeroase centre 
urbane �i rurale, c�rora le-au imprimat o puternic� înflorire economic�, necunoscut� pîn� atunci.2 

Un  num�r  destul  de  important  de macedoromâni se stabilesc în secolul al XVIII-lea în Ungaria. În 
1769 a fost distrus ora�ul Moscopole �i, dup� toate probabilit�� ile, �i alte cîteva localit�� i aromâne�ti. 
Macedoromânii au trecut în num�r mare în Imperiul Habsburgic, în special în Ungaria. Locotenen�a 
domneasc� din Ungaria a dat dispozi�ii autorit��ilor de la frontier� ca de la ace�ti fo�ti supu�i turci s� cear� 
date cu privire la vîrsta, na�ionalitatea, religia, situa�ia lor familiar�, etc.3 Prin patenta de toleran�� de la 
1781, Iosif al doilea, i-a luat sub ocrotirea sa, ca pe unii care aduceau realmente beneficii în marele comer� 
al statului. În 1783, printr-o ordonan�� special� împ�ratul a atras aten� ia autorit��ilor inferioare din 
regiunea Buda, “…ra�ii �i grecii neuni� i, care se ocup� cu comer�ul în regiunea respectiv�, în special la 
Buda, Pesta, Segra, Sânt-Andrei, trebuie s� fie p�zi� i în mod special de orice primejdii, pentru c� în adev�r 
ei fac schimb de m�rfuri spre marele folos al statului”.4 Macedoromânii, dup� ce primeau cet��enie, 
trebuiau s� depun� jur�mîntul de credin�� în fa�a dietelor din jupani, fapt în urma c�ruia se încheia un act 
oficial legalizat. 

Coloniile macedoromâne au fost considerate drept colonii grece�ti, iar membrii lor numi�i – chiar �i de 
c�tre românii din Banat �i Transilvania – greci. Negustorii macedoromâni �i greci se aliau spre a-�i ap�ra 
interesele comerciale, dar �i identitatea lor religioas�, ortodox�. În general, macedoromânii erau bilingvi, 
considerînd ca limb� matern� dialectul macedoromân, în timp ce limba greac� devenea limba lor de cultur�, 
de slujb� religioas� �i de comunicare în afaceri sau treburi oficiale. “În Ardeal, înc� pîn� ast�zi – 1898 – 
observ� Bartolomeu Baiulescu, negustorul aromân se nume�te de c�tre nem� i “grieche” �i de c�tre unguri 
“görög”. În Banat, de asemenea, cînd b�n��eanul vrea s� zic� cum c� se duce la b�c�nie, zice c� se duce la 
“grecu”. O precizare substan� ial� aduce Pericle Papahagi, observînd c� termenul grec denume�te pe de o 
parte: a) religia greco-oriental�, iar pe de alta: b) comerciant companist grec, din care f�ceau parte nu 
numai grecii, ci to� i aromânii din Ungaria �i Transilvania intra� i în a�a numitele “companii grece�ti”. 5 
Companiile comerciale erau organiza� ii de comercian� i care protejau interesele membrilor lor. Companii 
grece�ti se înfiin�eaz� începînd din secolul al XVII-lea. În fruntea companiei era un comitet compus din 6-8 
membri �i un judec�tor ales pentru a reprezenta compania în fa�a autorit�� ilor. Judec�torul era salarizat. Ca 
judec�tori se alegeau de obicei comercian�i de vaz�, care cuno�teau mai multe limbi �i care aveau tact �i fler 
pentru afaceri. Judec�torii de�ineau drepturi importante. F�ceau recens�mîntul comercian�ilor greci �i 
puteau s� dea – probabil cu anumite condi� ii – autoriza� ie pentru exercitarea comer�ului. Ace�ti judec�tori �i 
consilieri trebuiau s� depun� jur�mînt împ�ratului Austriei.6 În 1784, în Ungaria func�ionau zece companii 
grece�ti, în localit�� ile: Tokaj, Diószeg, Eger, Eszék, Gyöngyös, Kecskemét, Miskolc, Pesta, Pétervárad �i Világosvár.7 Aceste companii au devenit în scurt timp un factor economic puternic, nego�ul fiind 
monopolul lor. 

În noua lor patrie, aromânii aduceau cu ei o lung� experien�� �i capitaluri pe care le-au valorificat rapid, 
devenind aproape pretutindeni un factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale �i financiare. 
Influen�a lor a fost relevant�, mai ales asupra popula� iei de la ora�e, unde au pus bazele comer�ului. 
Macedoromânii stabili�i pe aceste meleaguri nu s-au m�rginit îns� numai la preocup�rile negustore�ti, ci au 
contribuit la men�inerea �i înt�rirea bisericii ortodoxe. Multe biserici sînt cl�dite din ini�iativa lor, 
înzestrîndu-le apoi cu icoane, clopote, od�jdii �i multe c�r� i sfinte. La  sfîr�itul secolului al XVIII-lea pot fi 
enumerate 19 biserici �i capele grece�ti. S-au ridicat biserici la Oradea, Vác, Balassagyarmat, Zimony, 



Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Bichiş, Ungvár, Pesta, Szentes �i Tokaj , iar capele la Gyöngyös, 
Diószeg, Nagykanizsa, Sibiu, Sopron �i Nagyszombat.8 

       
Dintre coloniile macedoromâne r�sfirate în Ungaria, mai cu seam� colonia din Pesta s-a ridicat la loc de 

frunte. Macedoromânii din capital� au jucat un rol primordial în comer�ul Ungariei.  
Primii comercian� i balcanici au ap�rut în Pesta în jurul anului 1690,9 iar dup� pacea de la Passarovitz 

(1718) num�rul acestora a crescut considerabil. În acest ora�, ca �i la Viena �i în alte centre mai mici, ei s-
au ocupat cu marele comer� �i cu finan�ele, cu me�te�ugurile �i micul comer�. În anii �aizeci ai secolului al 
XVIII-lea, num�rul grecilor �i al macedoromânilor a sporit în mod accelerat. Prin anii 1770 num�rul 
acestora era cam 500.10  

 În anul 1775 luna aprilie, Locotenen�a domneasc� a f�cut o conscriere a comercian�ilor greci �i 
macedoromâni din Pesta, pe care apoi i-a categorizat în 4 clase: 1. au depus jur�mîntul, sînt supu�i ai 
imperiului �i pl�tesc impozite; 2. în curînd vor depune jur�mîntul, nu pl�tesc impozite; 3. sînt supu�i 
otomani, pot face nego� cu m�rfuri orientale; 4. sînt supu�i otomani, nu pl�tesc impozit �i nu au dreptul de a 
face nici un fel de comer�. Mai jos red�m aceast� list� întocmit� în limba latin�.11 

 
Cl. 1. 

Demetrius Popovics (anul jur�mîntului: 1770); Georgius Szatyelary (1773); Joannes Sztankovics (1774); 
Thomas Derra (1773); Georgius Pelenka (1773); Demetrius Pelenka (1773); Konstantin Moska (1774); 
Koszta Manoly (1774); Thoma Vaszilovics (1773); Naszto Keptenary (1773); Paulus Hadzsi (1775); 
Georg Anton (1775); Georg Naszto (1775); Naum Sztojan (1773); Georgius Gusa (1774); Paulusz Koszta 
(1774); Demetrius Lisza (1774); Mathias Manoly (1774); Michael Pontika (1774); Ioannes Bachul (1774); 
Konstantin Katus (1774); Demetrius Zinzar (1774); Kiria Hadasy (1775); Ioannes Adam (1774); Antonius 
Argier (1774); Ioannes Demeter (1774); Antonius Jankovics (1774); Michael Kozma (1774); Michael 
Argier (1774); Ioannes Sogo (1774); Nicolaus Kapmary (1775); Georgius Szider (1774); Ioannes Turnay 
(1775); Georgius Kapmary (1775); Nicolaus Petrovics (1775); Anastasius Banajoth (1774); Nicolaus Riga 
(1774); Georgius Platon (1774);  Naszto Michael (1774); Elias Petrovics (1775); Naum Soffrony (1775); 
Argier Zigury (1775); Thomas Petrovics (1775); Christophorus Radivojevics (1775) 

44 comercian� i 
 
Cl. 2. 

Theodorus Szlavuja; Thomas Rosa; Demetrius Argier                     3 personae 
 
Cl. 3. 

Joannes Daszkal; Joannes Pira, Georgius Demesky; Georgius Priba      4 persoane 
 
Cl. 4. 

Demetrius Agora; Samuel Malagecz; Johann Georg Poppa; Naszto Gina; Constantinus Sztambuly; 
Theodorus Vajczik; Naum Tsuka; Josephus Szabó; Michael Astri; Constantinus Stamuli; Joannes 
Chiriazin; Andreas Christoff; Josephus Peter; Theodor Szlavoja; Joannes Christophorus; Joannes Gyika; 
Naum Anastas; Nicolaus Nedelko; Constantinus Naszto; Demetrius Manojlovics                   20 persoane 

 
În arhiva capitalei Ungariei se p�streaz� acele registre care cuprind numele acelora care în perioada 

1687–1848 au primit dreptul de cet��enie. În aceast� perioad�, sînt înregistra� i 248 de greci �i 
macedoromâni.12 

Aici întîlnim numele cunoscutelor familii grece�ti  din Pesta ca: Angelaky, Argiri, Bekella, Boráros, 
Lepora, Lyka, Monaszterli, Manno, Moszka, Muráti, gróf Nákó, Pasgáll, Rósa, Szacelláry, Takácsy �i 
Zákó. În Buda, num�rul grecilor este mic, cele mai cunoscute nume de familii sînt: Bojatsy, Csappa, 
Diamandi, Kuka, Markovits �i Zafiry.13 Pe baza informa�iilor din registrele amintite putem constata c� 



grecii �i macedoromânii din capital� sînt originari din: Kozáni, Moschopolisz, Kasztória, Bitólia, 
Szipiszcha, Verria, Janina, Voria, Kliszura, Nausza, Grabova, Bogatziko, Vellesz, Szeresz, Dojran, 
Metzovon, Tyrnava, Ambelagia, Ables, Blatzi �i Szaloniki.14 

 
Data primirii dreptului de încet��enire15 
 
A) În Pesta: 

 1687–1690.................   – 
 1691–1700 ................   2  
 1701–1710 ................    1 
 1711–1720 ................    1 
 1721–1730 ................    4 
 1731–1740 ................    1 
 1741–1750 ................    4 
 1751–1760 ................    7 
 1761–1770 ................   14 
 1771–1780 ................   18 
 1781–1790 ................   30 
 1791–1800 ................   28 
 1801–1810 ................   50 
 1811–1820 ................    9 
 1821–1830 ................   33 
 1831–1840 ................   12 
 1841–1848 ................   34    
          248 persoane 

 
B) În Buda 

 1761–1770 .................    2  
 1771–1780 .................    – 
 1781–1790 .................    2 
 1791–1800 .................    3 
 1801–1810 .................    8 
 1811–1820 .................    5 
 1821–1830 .................    3 
 1831–1840 .................    3 
 1841–1848 .................    1    
          27 persoane 

 
Grecii �i macedoromânii, fiind oameni înst�ri� i, de�ineau mai multe case �i palate în centrul capitalei. În 

1697 Nicolae Görög a cump�rat casa Koháry.16 Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, grecii cump�rau 
imobile pentru a le transforma în ateliere, magazine, dar �i cu scopul de a-�i capitaliza averea. Politica 
economic� austriac� a interzis curînd comercian�ilor greci de a constitui manufacturi industriale. În 1773, 
54 de comercian�i erau proprietari de case în capital�. Dintre ace�tia 23, pot fi identifica� i ca 
macedoromâni.17 Mul� i dintre comercian� ii greci aveau numeroase case �i palate.18 Cl�dirile �i palatele din 
pia�a Vörösmarty, din strada Váci �i din jurul acesteia, din Lipótváros erau al macedoromânilor. În arhiva 
capitalei se g�sesc mai multe registre, înscrisuri, documente pe baza c�rora se poate alc�tui o list� despre 
aceste propriet��i. Mai jos red�m un tabel cu numele proprietarilor greci, iar pe baza acestuia putem 
identifica numele familiilor �i locul unde au locuit în capital�. 

      



1. Grecii ca proprietari de case în Pesta în secolul al XVIII-lea19 
 
Anul   Strada    Nr.  Proprietarul   Anul 
  Cump�r�rii  vechi/nou       vînz�rii 
 
1741 Lipót-Hajdú u. 122/185 Baro Tamás �i Pál 
  sarok 
1756 Lipót utca  250/165 Monaszterli Demeter 1760 
1759 Lipót utca  239/165 Athanasi György, 1789; 
        fiul, Athanasi Mihály 
1760 Hajdú u.  565/174 Ádám János  1799 
1760 Lipót utca  225/146 Szlavoy György  
1760 Lipót utca  151/195 Monaszterli Demeter 
1760 Ferencesek u. 158/218 Visnye Naszto 
1764 Lipót utca  232/154 Demkovics Mátyás 
1765 Vízikapu utca 244/121 Szider Mihály,  1782; 1785    

 Magyar u. sarok   Szider Demeter 
1765 Lipót utca  237/156 Szider Mihály,  1770; 
       Szider Demeter,  1782 
1766 Vízikapu u.  242/124 Rally György,  1777; 
       Visnye Naszto 
1767 Pálos u.  126/191 Csuka János,  1798 
        leánya Pufkáné Cs. K. 
1767 Kecskeméti u. 99/325 Popovics Péter,  1775; 
       testvére Popovics- 
       Mocsonyi András 
1767 Plébániaköz- 169/231 Vaszily György,  1777; 1793 
  Búza tér    Pacsacsy Miklós 
1768 Vizikapu u.  261/99 Rally György 
1769 Kecskeméti u. 108/309 Dragacsiga Kristóf �i 
       Baráti János,  1774; 
       Dragacsiga Katalin, 1775; 
       özv. Baráti J.-né �i copiii 
1770 Kecskeméti u. 86/338 Popovics Mihály 
1770 Kecskeméti u. 453/142 Angyelaki Laszkar 1780 
1770 Lipót u.  149/197 Popovics Demeter 1789 
       �i so� ia, Mersian 
1770 Pálos u.  669/190 Constantinovics Mihály 
       apoi Zsófia 
1771 Pálos u.  293/316 Kyrovics György, 1787; 
       Bakal Athanáz 
1772 Kecskeméti u. 109/307 Derra Athanáz,   1779; 
       Manoli Konstantin 
1772 Vízikapu u.  252/119 Haris Emanuel 
1774 Kecskeméti u. 672/308 Copiii lui Baráti 
1776 Kecskeméti u. 124/248 Pelenga György,   1786; 1794 
       Millio Miklós 
1776 Hajdú u.  123/184 Stephanovics Demeter 
1776 Kecskeméti u. 497/322 Derra Tamás   1786 



1776 Vízikapu u.  572/108 Manoli Konstantin  1782 
1777 Vízikapu u.  303/129 Sacellary György,  1789; 
       Popovics Mersina 
1778 Lipót u.  568/166 Kopcsányi Demeter  1786 
1779 Kecskeméti u. 297/306 Gyna Anasztáz 
1779 Vízikapu u.  270/132 Pontika Mihály 
1780 Lipót u.  226/147 Manduka-Horváth Mihály, 1795; 
       Derra Naum 
1780 Kecskeméti u. 125/246 Bojacsy György,   1785; 
       Kukungyel Anasztáz 
1780 Lipót u.  129/186 Kallo Tivadar 
1780 Lipót u.  229/151 Angyelaki Laszkar 
1780 Pálos u.  107/312 Argier Demeter,   1782; 
       Gyra János Ádám 
1781 Vizikapu u.  269/131 Szider György 
1781 Bástya u.  519/304 Agorasto György  1792 
1782 Kecskeméti u. 615/244 Malagecs Sámuel 
1782 Kecskeméti u. 101/323 Bozda Mihály 
1782 Lipót u.  182/32 Argier Demeter 
1783 Lipót u.  173/225 Moszka Naum   1792 
1784 Búza tér  170/230 Pelenga György 
1784 Lipót u.  176/16 Stankovics János 
       �i fiul s�u Sámuel 
1786 Vízikapu u.  451/115 Kopcsányi Demeter 
1787 Ferencesek Lipót 359/70 Pontika Sándor   1798 
   u. sarok 
1787 Ferencesek u. 211/136 Pometa Konstantin 
1787 Lipót u.  594/4 Jovanovics Lázár 
1788 Kecskeméti u.    355/242 Kojoka György 
1788 Búza tér  83/344 Argier Demeter 
1789 Úri u.   20/560 Derra Athanáz 
1789 Vácikapu u. 554/568 Szerhatly Miklós 
1789 Vácikapu u. 9/569 Szerhatly Miklós  1795  
1791 Lipót u.  141/204 Hadzsi Mihály Pál,  1791; 
       Achogna Theocar 
1791 Lipót u.  194/60 Diamandi Pál 
1791 Vácikapu u. 610/12 Pometa Konstantin 
1791 Dunasor  188/43 Görög-Vlach 
       Egyházközség 
1792 Lipót u.  71/367 Vulpe Demeter 
1792 Lipót u.  495/368 Vulpe Demeter 
1794 Lipót u.–  676/150 Bekella Miklós 
  Vizikapu u. sarok 
1794 Ferencesek- 581/135 Marton Simon   1797 
  Vízikapu u. 
1794 Vácikapu u. 436/576 Argier Demeter,   1794; 
       Vajna György 
1797 Vácikapu u. 7/573 Trandafil György  
 



2. Proprietari greci de case din Lipótváros în 184020  
 
Nr. registr. Numele proprietarului  Denumirea str�zii  
 
 29.  Nákó János gr.                Zrínyi u. 1. 
 73.  Zlatkó János      
 74.  Zlatkó János 
 82.  Sina György br. 
 83.  Sina György br.      
 84.  Demetrovics János 
152.          Sina György br.   Vörösmarty tér 3.   
153.  Lepora Sándor   Vörösmarty tér 4. 
154.  Grabovszky Konstantin Vörösmarty tér 5. 
155.  Lyka Anasztáz Demeter Vörösmarty tér 6. 
159.  Muráty Panajot   Harmincad u.2.– 
        József tér 7. 
163.  Szacelláry Demeter  József tér 11. 
165.  Kozma Panajot   József A. u.14– 
        Október 6. u. 2. 
194.  Dumtsa Demeter   Erzsébet tér 1. – 
        József A. 9. 
197.  Dormussy Rizo   Erzsébet tér 4. 
199.  Sina György br.   Bécsi u. 5. 
202.  Haris János   Deák F. u. 12. – 
        Bécsi u.7. 
209.  Agorasztó György  Erzsébet tér 14. 
212.  Derra Naum   Október 6. u. 1. – 
        József A. u. 16. 
255.  Sina György és Simon  (Sas) Guszev u. 7. 
270.  Demetrovics Erazmus  Alpári Gy. u. 20. – 
        Arany J. u. 25. 
279.  Malagets Anna   Szent István tér 3. 
283.  Eötvös Demeter   József A. u. 22. – 
        Alpári u. 2. 
284.  Gyika Tódor   Alpári u. 1. – 
        József A. u. 24. 
315.  Blana Éliás 
346.  Blana Éliás 
404.  Sina György br.   Pozsonyi u. 19–25. 
 
Grecii �i macedoromânii au investit mul�i bani pentru ridicarea cl�dirilor impozante, cu mai multe etaje. 

Unele dintre ele au fost construite de arhitec�i renumi� i. Casele familiilor Nákó (1833), Szacelláry (1834), 
Grabovszky (1837), Lyka (1844), Bozda Naum (1845) �i Blana Éliás (1846) au fost proiectate de  
renumitul arhitect Hild József.21 Cel mai impozant palat al capitalei a fost palatul-Nákó.22 

În 1866, în diferitele cartiere ale Budapestei sînt stabili� i numero�i proprietari greci, dup� cum urmeaz�: 
în centrul ora�ului 41, Lipótváros 31, Terézváros 12, Józsefváros 4 proprietari de case greci se afl�. În anul 
1881 num�rul proprietarilor greci e în cre�tere; în centrul ora�ului 46, Lipót város 27, Terézváros 21, 
Józsefváros 11, Ferencváros 4, �i în cartierele periferice 8. În ora�, familia Lyka avea 15 case, iar familia 



Mocsonyi 17. Posedau mai multe cl�diri familiile Agoraszto, Muráty, Haris, Takátsy, Nedelko, Gozsdu, 
Nákó, Lepora, Filtso �i Theodorovits.23 

 
 

Biserica greco-valachică  
 
Dup� eliberarea Budei din 1686, a Pestei �i a Cet�� ii Buda de sub st�pînirea otoman�, în ora�ul devastat 

au ap�rut mai multe neamuri ortodoxe, ca sîrbi, greci �i macedoromâni. În scurt timp �i-au constituit aici �i 
o comunitate bisericeasc�, iar cu cî� iva ani mai tîrziu au ridicat �i o biseric�, a�a-zis� iliric�, rînduit� fiind 
sub jurisdic�ia episcopului sîrb din Buda. În aceast� biseric� Sfînta Liturghie a fost s�vîr�it� exclusiv în 
limba slavon�, mai tîrziu �i în limba greac�. 

Pe la sfîr�itul secolului al XVIII-lea, a pornit o mi�care din partea credincio�ilor greci �i macedoromâni 
pentru a se desp�r�i de sîrbi pentru a-�i întemeia biserica lor proprie. Actul pentru constituirea parohiei �i 
asocierii pentru zidirea bisericii din Pesta, scris în limba greac�, a fost semnat la 18 aprilie 1788 de 125 de 
familii (cu 521 de membri) avînd urm�torul con�inut: “Subsemna� ii, conlocuitori ai ora�ului Pesta, de 
na� iune greac� �i valachi, cre�tini dreptcredincio�i ai bisericii orientale neunite, în consens general �i uni� i 
într-unul, adunîndu-ne am hot�rît s� ridic�m pentru mîntuirea sufletelor noastre, scopul final ai fiec�rui 
cre�tin, o BISERIC

�
, pentru ca în aceasta s� l�ud�m pe Dumnezeu în limba noastr� pururea. Cauza pentru 

care am hot�rît este sporirea na�iunii noastre sub aripa prea puternicului împ�rat al Romanilor �i fiindc� 
biserica celorlal� i coreligionari cu noi a devenit prea mic� [biserica sîrbilor n.n.] �i ca astfel s� înl�tur�m din 
mijlocul nostru orice ur�, du�m�nie �i gelozie, ceea ce prin diferitele noastre dialecte pîn� azi se afl�. Pentru 
ca s� domneasc� pacea dintre na� iunile greco-valache �i cea iliric� [sîrb� n.n.] nu putem ajunge la un alt 
mijloc mai potrivit, decît prin ridicarea unei biserici greco-valache aparte, ca astfel orice piatr� de ciocnire 
s� fie înl�turat� pe viitor din fiecare biseric�, care s� apar�in� dialectului ei.”24 Sprijinul b�nesc pentru 
ac�iunea început� l-a reprezentat dona� ia macedoromânului Dumitru Arghir , care întocme�te urm�torul 
act: “Subsemnatul adeveresc prin aceasta c� în caz c� a tot m�rita maiestate împ�ratul �i regele nostru ne 
va da îng�duin�a ca to�i grecii �i valahii care se afl� în Pesta s�-�i zideasc� o biseric� greco-valach� în care 
Domnul s� fie l�udat în dialectele noastre, eu voi da, nesilit de nimeni, din ceea ce bunul Dumnezeu mi-a dat �i am cî�tigat cu sudoarea fe�ei mele, suma de dou� mii florini �i pe care o voi depune f�r� întîrziere �i f�r� 
nici o desp�gubire la începerea zidirii bisericii în mîna epitropilor ale�i. (1 mai 1788)”25  

Din actul de constituire a comunit�� ii se poate deduce c� hot�rîrea coloniei greco-macedoromâne de a-�i 
întemeia un l�ca� de rug�ciune propriu a fost determinat� de dou� circumstan�e. Întîi, înmul�irea num�rului 
credincio�ilor, care este un motiv formal, �i unul de fond: vrajba �i conflictele din sînul parohiei comune cu 
sîrbii din Pesta. 

Cererea grecilor �i macedoromânilor, înaintat� la Curtea din Viena, a fost trimis� spre avizare 
episcopului sîrb din Buda, Ştefan Stratimirovici . R�spunsul lui negativ, în care se afirm� c� mul� i 
credincio�i doar de fric� au semnat actul, a stîrnit nemul�umire atît în rîndul grecilor, cît �i al 
macedoromânilor. Argumentul s�u, în scrisoarea trimis� în 6 martie 1789, este c� în comunitatea 
bisericeasc� sîrb� sînt prezente patru na�ii “ex Illyris, utpote Graecis; Valachis et Bulagaris.” Dintre 
credincio�i doar 100 de membri nu în�elege limba sîrb�, a�a c� episcopul propune ca s� se men�in� �i pe mai 
departe liturghiile în limbile sîrb� �i greac�. Stratimirovici a mai scris c� în timp se vor isca neîn�elegeri în 
privin�a limbii liturghiei �i între greci �i macedoromâni. Aceea�i p�rere a avut-o �i mitropolitul de la 
Carlovi�, Moise Putnic, în scrisoarea adresat� Locotenen�ei din Pesta, datat� 4 mai 1789.26 

V�zînd împotrivirea celor doi ierarhi sîrbi, Locotenen�a  a cercetat în am�nunt cererea grecilor �i a 
macedoromânilor. Cererea grecilor a fost trimis� la 17 aprilie 1789 judec�torului suprem al ora�ului Pesta, 
pentru a fi analizat�. Acesta l-a îns�rcinat pentru analiza acestei probleme anume pe Goszlath Ferenc, care 
a f�cut un raport despre starea de fapt la data de 2 iulie 1789.27 Darea de seam� con� ine trei liste cu date 
diferite: 1) Lista acelor greci care au cerut permis pentru ridicarea bisericii; 2) componen�a etnic� a acestora 
pe baza conscrip� iilor episcopale; 3) enumerarea acelor greci care s-au ata�at prin conscriere la judec�torul 



de instruc�ie Goszlath pentru ridicarea bisericii. E interesant� compararea (confruntarea) acestor date �i 
documente. Ini� ial, 125 de familii cu 510 membri au cerut construirea bisericii, în timp ce dup� p�rerea 
judec�torului de instruc� ie aceast� list� consemneaz� 111 familii cu 478 membri, iar episcopul sîrb sus�inea 
c� aceast� list� con� ine 69 familii cu 466 membri care au cerut ridicarea bisericii. Dup� p�rerea 
episcopului, componen�a etnic� a familiilor peti�ionare arat� astfel: 

 
 25 familii greci......................... 193 membri de familie 
 41 familii macedoromâne......... 258 membri de familie 
  3 familii arn�ute.....................  15 membri de familie 

Total: 69 familii............................ 466 membri de familie 
 

Ulterior, pe lista judec�torului de instruc� ie s-au mai înscris �i al�i peti�ionari solicitan� i ai unei biserici 
separate de cea a sîrbilor, astfel încît num�rul definitiv al solicitan� ilor, pe baza raportului lui Goszlath este: 
179 familli cu 620 de membri. 

 
Lista credincio� ilor peti�ionari pentru ridicarea bisericii 

greco-valahe pe baza tabelului din 2 iulie 178928        
 
      Numele  Membrii de Na� ionalitatea 
    familie 
 
Haggi Patsaggi nobil  4 .........absent de acas� 
Andrea Mocsoni nobil 10 macedoromân 
Naum Moszka nobil 12 “   “ 
Michael Astris nobil  4 grec 
Naum Dadany nobil  7 macedoromân 
Theodor Szlavny nobil  3 grec 
Laszkar Angyelaky 15 “ 
Georg Szkopilaky  4 “ 
Michael Pontika  5 “ 
Alexius Pontika  4 “ 
Demetrius Monasterly  5 “ 
Janko Csuka   5 macedoromân 
Stamo Malagezy  7 “   “ 
Naszto Kukungela  6 “   “ 
Demeter Stephanovics  6 grec 
Nikolaus Petrovics  4 arn�ut 
Georg Niko   4 grec 
Georg Agorasztó  4 “ 
Naszto Gyna   6 macedoromân 
Coszta Manoly  7 grec 
Michael Argenti  6 macedoromân 
Athanas Bakal   7 grec 
Georg, Michl. Bakal  3 “ 
Theodor Duka   4 ..........absent de acas� 
Michael Szidér  2 macedoromân 
Christoff Georg  2 “   “ 
Mathias Dimkovics  6 grec 
Michael Manduka  6 ..........absent de acas� 



Rally Georg   7 grec 
Georg Szidery   5 “ 
Michael Bozda  5 macedoromân 
Georg Kojoka   6 “   “ 
Naszto Visnye   6 “   “ 
Michael Popovics  8 “   “ 
Johann Adám   4 ..........absent de acas� 
Georg Pelenka  10 grec 
Demeter Argir  12 macedoromân 
Costa Pomita   7 “   “ 
Vreta Pomita   3 “   “ 
Joh. Stankovics  3 grec 
Georg Sacellari  4 “ 
Michael Argir   5 macedoromân 
Athanas Dora   6 “   “ 
Naszto Lepore   6 “   “ 
Naum Lulja   6 “   “ 
Dimo Gobesam  7 ...........absent de acas� 
Theodor Japa   4 grec 
Koszta Macsinka  3 macedoromân 
Theochar Akoglan  3 grec 
Janko Josin   4 macedoromân 
Agni Zottiri   2 grec 
Georg Baszily   3 “ 
Johan Daskal   4 ...........absent de acas� 
Demeter Jolly   7 grec 
Johan Juhasz   3 “ 
Andreas Demeter  2 ...........absent de acas� 
Naszto Demeter  8 macedoromân 
Janko Bakuli   8 “   “ 
Jankina Fenekoty  4 “   “ 
Pantasi    3 grec 
Metro Busin   4 macedoromân 
Spirus Katusis   4 “   “ 
Janko Kalogere  4 “   “ 
Popin Constanzinovich  3 “   “ 
Vrusius Dotsu   4 “   “ 
Gregorius Kalistrata 4 “   “ 
Constantin Kasryra 5 “   “ 
Vrustin Romty 3 “   “  
Costa Sorogsár 5 “   “ 
Janko Grundi  3 “   “ 
Naum Stojan  4 grec 
Thomas Zaffir  2 “ 
Nicolaus Petrovics 3 ...........absent de acas� 
Lucas Nicola  4 arn�ut 
Ninka   3 grec 
Nikolaus Roga 1 “ 
Georg Sterju  2 ...........absent de acas� 



Julius Drochlin 2 ...........   “      “ 
Constantinus Popovics 5 grec 
Nicolaus Brana 2 macedoromân 
Coszta Filipi  5 “   “ 
Georg Bojacsy 4 “   “ 
Nicolaus Jovanovics 5 arn�ut 
Panajot Varta  2 grec 
Michael Tsonka 4 macedoromân 
Zoga Nikomara 3 “   “ 
Charisius Manoly 1 ..........absent de acas� 
Kergina Haggi  3 ..........   “      “ 
Petirnia Sentán 5 ..........   “      “ 
Georg Waena  3 grec 
Constantin Sacellari 3 “ 
Anastas Alleman 3 “ 
Janko Luppan  1 macedoromân 
Johan Kirovics 2 grec 
Panajot Asmaky 2 “ 
Georg Pako  4 ...........absent de acas� 
Sena Marton  2 macedoromân 
Naum Simbra  4 “   “ 
Coszta Michael 1 “   “ 
Demetrius Terpko 1 ...........absent de acas� 
Theodor Zivro  10  macedoromân 
Popin Georg  1 ...........absent de acas� 
Georg Haggi Malaky 5 ...........   “      “ 
Paleologus  2 grec 
Cosma Panajot 1 macedoromân 
Nasto Krenara  5 “   “ 
Anastas Kapitanovich 3 “   “ 
Athanas Pelenka 3 grec 
Christoff Thomas 5 ...........absent de acas� 
Athanas Kyrovics 2 grec 
Georg Leonti  1 “ 
Joan Papp Georg 1 “ 
Haggi Rosoliberauer 1 “ 
Theodor Priba  1 ...........absent de acas� 
Abraam   1 ...........   “      “ 
Kyriak   3 ...........   “      “ 
Demetrius Jaso 3 grec 
Stambuly  1 “ 
Naum Mitricza 3 macedoromân 
Panajot Demeter 1 grec 
Filip Stojkovits 1 arn�ut 
Nicolaus Szerhatly 2 ...........absent de acas� 
Antonius Demeter 1 ...........   “      “ 
Costas Gusio  1 grec 
Johann Popovics 1 ...........absent de acas� 
 



 
 Ace�tia sînt cei 125 de capi de familie care s-au înscris pe lista acelora care au cerut zidirea bisericii. 

Mai jos red�m numele acelora care s-au ata�at mai tîrziu  cauzei, figurînd pe lista ulterioar� a judec�torului 
de instruc� ie: 

 
Diamanti Pelenka   Demeter Mitricza 
Costa Jeftim    Constantin Haggi Georg 
Athanas Petrovics   Haris János 
Manó Baro    Costina Limsia 
Zoga Bajacsy    Maria Pompery 
Constantin Popovics   Doda Gyika 
Johan Kukungyel   Demeter Kirian 
Athanas Panajot   Isac Zariph 
Demeter Ziszy    Demeter Popovics 
Thomas Filcsu   Trandaphil Pacsu 
Demeter Grodanovics  Riso Dormutsy  
Theodor Korsvan   Rako László 
Constantin Charis   Panajot Vulesu 
Demeter Joan    Laszkasz Manoly 
Joan Anastas    Georg Loiyzu 
Constantin Georg   Lazar Nikola 
Joan Laczkó    Demeter Rosa 
Naum Koimsy    Bogdan Popovics 
Demeter Zlatko   Nicola Petro 
Constantin Takacs   Georg Ivan 
Anastas Demeter   Nicola Michael 
Constantin Panajot   Michael Papa Georg 
Joan Csuka    Agora Georg 
Athanas Vasily   Nicolaus Bekela 
Szlavy Teheodos   Manoly Dimiter 
Nicolaus Demeter   Georg Katona 
Vasily Constantin   Dimiter Kriszto 
Genathy Pachy   Anton Emanuel 
Michael Soffron   Dimo Koszta 
Péter Haltya    Ivan Constantin 
Athanas Papacosta   Ivan Petrovics 
Christoff Stankovics   Zaphiri Athanas 
Harisy Raly    Adam Gyna 
Vreta Gyista    Nicolaus Argir 
Michael Bezuka 
 
În raportul pe care l-a întocmit, primarul Pestei a confirmat c� cei care au înaintat cererea, doresc într-

adev�r s� înfiin�eze o parohie nou�, iar averile lor serioase le �i permite o asemenea ac�iune.(Peti�ionarii 
greci au oferit pentru construc� ie 32.464 Ft, iar cei macedoromâni 17.401 Ft.29) Deci, la 27 noiembrie 1789, 
dup� repetatele proteste ale episcopului sîrb, Locotenen�a a aprobat cererea grecilor de a ridica o nou�  
biseric�  �i  de  a  instala  un preot propriu, chiar în ciuda protestelor epis-copale. 

Locotenen�a cere îns� planul de construc�ie �i planul bugetului care va acoperi aceast� cheltuial�. În 
ianuarie 1790 aceste planuri sînt executate de arhitectul Thaller József,  bugetul con� inînd suma de 43.763 
Ft. Pentru completarea sumei, grecii au f�cut o nou� colect�. În urma colectei din 12 februarie 1790, 64 de 



greci �i macedoromâni au mai adunat 20.287 de forin� i pentru construc�ie. Cea mai mare sum� au donat-o 
Monaszterli Demeter �i Constantin Moszka. Pe baza acestor documente, la 22 iunie 1790 Locotenen�a a dat 
permisul de construc�ie (Nr.17965).30 

Construc� ia nu a început îns� imediat, fiindc� în planul lui Thaller s-au depistat ni�te gre�eli statice. 
Comunitatea l-a solicitat pe arhitectul pestan Jung József s� fac� un alt plan, dup� modelul bisericii 
grece�ti din Viena. În februarie 1791 s-a legat contractul cu Jung József ca s� conduc� �i s� organizeze 
lucr�rile de construc�ie.31  

Ridicarea imobilului a început în iulie 1791, dup� planurile arhitectului Jung József pe fostul teren al 
piari�tilor, aflat pe malul Dun�rii (azi pia�a Pet�fi), teren d�ruit de Dimitrie Arghir . Parohia se constituie, 
alegîndu-�i pe cei dintîi epitropi greci �i macedoromâni: Naum Moscu, Mihai Astri, George Pellenga, Costa 
Manoil, Naum Schuliovski, Mihai Ciornea �i George Rali.32 Cu problemele legate de construirea bisericii au 
fost împuternici� i Laszkar Angelaky, Dimitrie Arghir �i Naum Mosca. Magistratura ora�ului l-a numit pe 
senatorul Muskatirovics János pentru a supraveghea lucr�rile.33  

Construc� ia a durat vreo 10 ani. În august 1801 a avut loc sfin�irea bisericii, cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului, de c�tre episcopul Dionisie Popovici în prezen�a episcopului din Timi�oara, �i cu 
asisten�a �i ajutorul a 10 preo�i �i 2 diaconi.34 Pictarea bisericii a început dup� sfin� ire, astfel c� l�ca�ul a 
fost finisat cu adev�rat abia în 1809. 

Frescele au fost f�cute de Anton Kuchelmeister (cel care a f�cut frescele �i la biserica greceasc� din 
Miskolc). Munca de aur�rie a f�cut-o maestrul vienez Vinzenz Geiger. În cei zece ani cît a durat ridicarea 
bisericii, grecii �i macedoromânii au instalat o capel� proprie în strada Galamb.  

Pe baza protocoalelor din 1807, s-a f�cut o list� sumar� cuprinzînd dona� iile f�cute în scopul 
construc� iei. Acestea arat� astfel: 

 
    din partea din partea  
    grecilor macedoromânilor 
 
pentru zidire  23.401 12.741 
pentru acoperi� 1.050 235    
pentru ridicarea al  
doilea turn  1.510 655 
pentru zugr�vire 3.418 2.000 
pentru lucr�rile de lemn 2.610 1.195 
pentru poleire  475 572 
 
    32.464 Ft 17.401 Ft35 
 
Pentru ridicarea bisericii, dintre macedoromâni cea mai mare sum�  a d�ruit-o Dimitrie Arghir, originar 

din Moscopole. Finan�area zidirii propriu-zise a bisericii a fost f�cut� în cea mai mare parte de Gheorghi 
N.Maciu, mare negustor venit din Bitolia. Printre ceilal� i donatori sînt Atanasiu �i Constantin Grabovsky, 
originari din Grabova, mari negustori de vinuri pe care le exportau din Ungaria �i Polonia; Marcu 
Raicovici, tot din Grabova; Dimitrie Bechella, medic, originar din Veria, lîng� Salonic; Naum F�r�cat din 
Moscopole, Andrei Mocioni.36 

Conform decretului împ�r�tesc din 1793, comunitatea bisericeasc� a primit denumirea de “Graeco-
valachica communitas Pesthiensis”. Din p�cate, imediat dup� înfiin�area noii comunit�� i s-au iscat anumite 
disensiuni între credincio�ii greci �i cei macedoromâni în privin�a alegerii preotului �i a limbii liturgice. De�i 
au fost hirotonisi� i doi preo�i, unul grec �i cel�lalt “valah-macedonean” �i de�i slujeau alternativ, totu�i 
sfintele taine �i serviciul divin se f�ceau numai în limba greac�, iar aceast� situa� ie nu i-a mul�umit pe 
“valahi”, �i, drept consecin��, au pornit ac� iunea de a cî�tiga dreptul ca cel de-al doilea preot, s� slujeasc� în 
limba vorbit� de ei.37 



Lupta pentru sus� inerea limbii române a durat mai mult de 15 ani. A început o îndelungat� perioad� de 
agita� ie cu “prea plecate suplici la Împ�r�� ie” fiecare parte sus� inîndu-�i cu încrîncenare principialitatea. 
F�r� a intra în am�nunte, re� inem doar fazele mai importante. 

 La 9 noiembrie 1802, macedoromânii înainteaz� un act “de leg�tur� de înfr�� ire”, din care rezum�m 
urm�toarele: 

“1. Roag� pe episcopul (Budei) s� le dea doi preo� i, unul grec, altul român, pentru a s�vîr�i cele sacre, 
parte grece�te, parte române�te pentru credincio�ii celor dou� na� iuni: grece�ti �i române�ti; precum �i s� le 
fie pov��uitor �i în alte afaceri.  

2. S� fie comunitatea îns�rcinat�, ori b�rba�i anume exmi�i, pe cari îi va alege comunitatea pe un timp 
anumit, a c�uta doi preo� i. Astfel se îns�rcineaz� d-nii Demeter Argiro, Nicolae Bekella, Theocari Jappa, 
Konstantin Matzenka, Margarithy Skarlatto �i Michael Sofrona a se n�zui �i în tot locul a se informa s� 
g�seasc� un preot macedo-român. 

Din partea Grecilor ales fiind unanim Theodor Papa Georgi ca preot, se trimite o deputa� iune la 
episcopul Budei, pentru a-l ruga s�-l sfin�easc� de paroh al Comunit�� ii din Pesta. 

3. Ambii preo� i s� tr�iasc� în concordie �i bun� în�elegere la olalt�; s� se stimeze �i iubeasc� reciproc, �i 
fiecare s�-�i împlineasc� datorin�a f�r� deosebire de func� iunea ce are de îndeplinit, �i veniturile s� le 
împ�r�easc� fr��e�te pîn� la un crucer. 

4. Cei doi preo� i s� fie obliga� i a-�i îndeplini func� iunile astfel, încît s� binemeriteze respectul �i venera�ia 
comunit�� ii. 

5. În caz cînd unul abzice ori se depune, de pild� cel grecesc, s� se denumeasc� unul românesc, dar 
numai pîn� la aflarea preotului grecesc. Tot a�a, dac� de pild� cel românesc abzice ori se depune, se aplic� 
unul grecesc, dac� de urgen�� nu se g�se�te preot macedo-valah. C�ci, voin�a noastr� este, ca în tot timpul 
s� avem doi preo� i: unul grecesc, altul macedo-valah spre înlesnirea �i îndestulirea ambelor na� iuni, ca atît 
noi cît �i copiii copiilor no�tri s� tr�iasc� în pace �i lini �te, f�r� discordie, ca dou� suflete într-un corp. De 
aceea pentru asigurarea p�cii �i concordiei viitoare a acestor dou� na�iuni, fiecare na� iune prime�te cîte un 
exemplar din aceast� leg�tur� de înfr�� ire: 

Pesta, 9 Noemv. 1802. 
 
Demeter Argir m.n., Nicolaus Bekella, Georg Wassilio, Dam.Terpko, Mich.Sofrone, Naum Stojanovics, 

Dimo Fitzio, Johan Tersy, Geraky Demeter, Goerg Sulliofsky, Stamo Muto, Konst.Alexivics, Kosma 
Panajoth, Wrusio Dotzu, Demeter Wulpi, Konst.Manoli, Peter Resu, Konst.Agora �i al� ii.” 38 

Parohia a intrat în conflict �i cu episcopul sîrb de la Buda, care avea jurisdic� ie �i asupra noii comunit�� i 
biserice�ti. În 1803, din cauza unei perechi de porumbei sculpta�i deasupra u�ilor împ�r�te�ti, s-a iscat o 
ceart� banal� între membrii parohiei �i episcopul Dionisie Popovici. Din nefericire, aceast� ceart� i-a 
împ�r�it în dou� tabere pe credincio�i. Dup� un scurt timp, grecii ar fi acceptat ordinul episcopului, ca 
ace�ti porumbei – care �ineau în ciocul lor coroana împ�r�teasc�, dar simbolizînd unitatea grecilor �i a 
românilor – s� fie sco�i din biseric�. Românii îns� nu au putut accepta eliminarea acestor porumbei �i au 
luptat pentru rea�ezarea lor. Mitropolitul de la Carlovi�, de�i a recunoscut c� prezen�a acestei sculpturi nu 
este împotriva canoanelor biserice�ti, nu a recomandat rea�ezarea lor.39 

Cu timpul, unitatea aparent� a celor “doi fra�i de re�edint�” a r�mas o simpl� iluzie, dînd spa�iu 
incidentelor tot mai aprige. Din 1805, macedoromânii s-au angajat în lupt� pentru folosirea limbii române 
atît în cadrul serviciului divin, cît �i la �coala confesional� a comunit�� ii greco-române, care a func� ionat 
lîng� parohie. La 25 iulie 1808, Iosif Kautz, patriarhul Ungariei, ascultînd dolean�ele parohienilor 
macedoneni, hot�r��te ca pentru “Civicum pestiensium Valahicae nationis” adic� pentru valahii din Pesta, 
liturghia s� fie celebrat� alternativ, în limba greac� �i în cea valah�. Încuraja� i de aceast� decizie, “cet��enii 
valahi” ai Pestei cer la 1811 ca �i în �coala confesional� ce exista în cadrul parohiei s� se predea lec� iile �i 
în limba român�, pe lîng� cea greac� �i german�. Ei înt�resc “suplica” ar�tînd printr-o tabel� de eviden�� c� 
enoria�ii români contribuie la Fondul �colar cu sume mai însemnate decît partea greac�. (Fondationis 
Scholae gr.Ritus non uniti.)40 



Acest decret i-a nemul�umit pe greci. Au �i protestat la palatinul din Buda.41 V�zînd îns� c� protestele lor 
nu au fost acceptate, au hot�rît s� p�r�seasc� biserica comun� �i s� se despart� de români. În acest scop, în 
anul 1812, au închiriat o cas� particular�, pe care au transformat-o în capel�, urmînd ca biserica construit� 
în comun s� r�mîn� – aproape un deceniu – în folosin�a exclusiv� a credincio�ilor români. 

Tensiunea ce a intervenit în rela�iile dintre enoria�i  cre�te în continuare. Divergen�ele iau un ascu� it 
aspect care determin� ca grupul grec s� se plîng� împ�ratului c� o convie�uire nu mai este posibil�. Ei arat� 
în 1820 c� datorit� unor “aprecieri diformante a rela�iilor s-a furi�at pornirea persecu�iilor” �i c� în ambele 
parohii “spiritele sînt agitate”. Lucrurile ar fi mers atît de departe încît serviciile divine ar fi fost tulburate, 
“înv���mîntul �colar a dec�zut sau e complet neglijat �i chiar ordinea social� perturbat�”, – astfel se plîng 
peti�ionarii greci. De aceea ei îl roag� pe palatinul imperial s� acorde o desp�r� ire între cele dou� 
comunit�� i, cerînd, totodat�, ca românii s� le achite o sum� de 30.000 florini – drept desp�gubire – pentru 
a-�i putea construi biserica lor proprie. Comunitatea româneasc� fiind consultat� de c�tre palatinat, se 
opune în mod categoric propunerii de a împ�r�i bunurile biserice�ti �i de a achita suma pretins� de greci. 
Decizia de opozi� ie este semnat� de un num�r de peste 80 enoria�i macedoneni. “Din aceste semn�turi se 
pot re�ine o seam� de nume, de rezonan�� neao� româneasc� to� i “bisericani” credincio�i �i îndîrji� i în a-�i 
ap�ra etnicitatea lor. Iat� cî� iva: Ion Popa Constantin-Oeconomu, fondatorul unei mari case de comer�, 
unchiul lui �aguna, Georg Batsula (B�ciul�), Elias Blan�, Const. Arghir, Alex. Athanasie Panaioth, 
comerciant frunta�, Ath. Scutaru, George �i Naum Mutso (Mucio), din care se tr�gea �aguna, mama 
mitropolitului fiind n�scut� Mutso, Mihai Trandafir, C.Papailie, ambii cu rude în Timi�oara, Nicolas 
Malagecz (M�l�ghe�), Demeter Mossiko, Georg Czeiko (Teicu?), Nicolas Rózsa rud� cu autorul 
“Ghiov�sirii”, Georg Csicsó (Cicio), Sofia Kui�or, Const. Derra de Marode, Basilius Butsu de Kapcsányi. 
Un reprezentant de mare prestigiu al coloniei din Pesta a fost cel care semna Athanasie Grabovski, nobil de 
Apadia, Administratore-Condeputatus al Fondului �colar, în casa c�ruia a crescut �aguna, o cas� 
ospitalier�, un fel de “salon literar” al timpurilor unde studen� ii b�n��eni erau bine primi�i. Grabovski a fost 
pre�edintele “companiei grece�ti”, iar so� ia animatoarea �i conduc�toarea “Societ��ii femeilor”.42  

În urma anchetei întreprinse, palatinul respinge preten� ia grecilor. 
V�zînd grecii c� nu li s-a aprobat cererea de a se desp�r� i  �i c� românii nu erau dispu�i a achita suma 

pretins�, s-au reîntors în biserica comun�, dar f�r� s� renun�e la planul lor de a se separa. Au recurs la alte 
mijloace. În 1832 a ap�rut o nou� controvers�, în leg�tur� cu denumirea oficial� a parohiei. Precum s-a 
ar�tat mai sus, aceast� comunitate s-a denumit “Graeco-Valahica Comunitas”. Grecii, în noua lor cerere, au 
solicitat schimbarea acestei titulaturi în “Graeco et Valahica Comunitas”, cu motivarea c� din prima 
denumire nu reiese fidel caracterul de comunitate greac� �i valah�, ci c� ar ar�ta c� aceasta este numai 
valah� de religie greac�. Românii, fire�te, au protestat. Un ordin regal, din anul 1834, a pus cap�t acestor 
divergen�e, respingînd cererea de separare a grecilor �i – ca referire la “longaevus usus” (uzul vechi) – a 
ordonat men� inerea “statusquoului”, accentuînd c� aceast� comunitate bisericeasc� a luat fiin�� din dou� 
popoare cu limb� �i origine etnic� diferit�.43 

Grecii au luat la cuno�tin�� aceast� situa� ie �i timp de 40 de ani s-a restabilit o pace relativ� între 
credincio�ii comunit�� ii. În anul 1840 s-au zidit casele dimprejurul bisericii, din al c�ror venit se pl�teau 
preo� ii, dasc�lii �i cantorii greci �i români în deplin� paritate de drept. 

În cursul acestor patru decenii, num�rul parohienilor macedoromâni a început s� scad� în mod radical, 
dar în acela�i timp, cel al românilor veni� i �i stabili�i în capital� ca func�ionari, studen� i, meseria�i a crescut 
continuu �i sim� itor. Românii sosi� i în Budapesta au solicitat �i ei intrarea între membrii ordinari ai parohiei 
greco-române, dar acceptarea lor adeseori întîmpina greut��i, pentru c� grecii �i macedoromânii se temeau 
de ritmul acaparator cu care cre�tea num�rul noilor veni� i. Pe lîng� aceasta, ei nu doreau s� ajung� sub 
jurisdic� ia Bisericii Române din Transilvania. 

Grecii au �i recurs (mai ales dup� ce în anul 1868  Biserica din Transilvania, prin reorganizarea 
Mitropoliei Ardealului, s-a desp�r�it de cea sîrb�) la mijloace noi pentru realizarea planului lor vechi de 
separare. Au început a sus� ine c� fondatorii comunit��ii sînt numai greci �i macedoromâni (reducîndu-se 



num�rul acestora din urm� la abia 8–9 persoane) �i au hot�rît ca în viitor nici un român s� nu mai fie primit 
în comunitate. Vechii români b��tina�i s� fie tolera� i, dar descenden� ii acestora s� nu mai fie admi�i.44 

În 1873, grecii au f�cut noul pas spre a desp�r�i biserica în dou� comunit�� i separate. În anul urm�tor s-a 
înaintat un act c�tre Ministrul Cultelor, în care, dup� descrierea scurt� a istoricului comunit�� ii biserice�ti, 
s-a cerut aprobarea desp�r� irii. R�spunsul ministerial a acceptat separarea celor dou� p�r� i �i a rînduit 
scindarea averilor în propor� ia particip�rii la fondul comun. În ciuda acestui decret, pîn� la moartea 
preotului Ioanichie Miculescu (21 septembrie 1887) nu s-a întîmplat nici o schimbare. 

Dup� decesul preotului, evenimentele au luat o nou� întors�tur�, cu totul nefavorabil� pentru români în 
via�a comunit�� ii. Grecii, intuind circumstan�ele propice pentru realizarea scopului lor din trecut, în 
adunarea din anul 1888, au hot�rît nu numai desfiin�area postului de preot român, ci �i eliminarea din 
biseric� a liturghiei în limba român�. Deasemeni au cerut �i suprimarea posturilor de înv���tor �i cînt�re� 
român, suspendînd din func� ia de epitropi pe Atanasie B�rian �i Gheorghe Oprea.45 

Aceast� hot�rîre a grecilor a fost aprobat� de c�tre Ministerul Cultelor cu rezolu� ia Nr. 20.562 din 28 
mai 1888. În virtutea acestei decizii ministeriale, românii au fost îndep�rta� i cu des�vîr�ire din comunitatea 
bisericeasc�, asigurîndu-li-se dreptul, pe baza articolului 24 al legii LIII, din anul 1868, de a-�i putea 
înfiin�a o comunitate bisericeasc� separat�. 

 
Dup� o mul� ime de proteste prezentate Ministerului Cultelor �i chiar împ�ratului de c�tre credincio�ii 

români exclu�i �i dup� decizia negativ� cu Nr.26.132/1890 a Ministerului Cultelor, r�m�sese doar o 
singur� solu� ie: înfiin�area unei parohii ortodoxe române – independent� de cea greac�, pentru românii 
ortodoc�i din capitala Ungariei.46 

Dup� ce protestele nu au adus rezultatul dorit, românii intelectuali grupa�i în jurul lui Atanasie 
Cimponeriu �i al lui dr.Iuliu Pu şcariu, au f�cut toate demersurile pentru constituirea unei parohii noi. 
Adresîndu-se Episcopiei din Arad, au cerut s� li se acorde dreptul de a înfiin�a o parohie nou�. 

Consistoriul ar�dean, în �edin�a sa din 15 decembrie 1890, s-a ocupat de aceast� dolean��, dar numai în 
principiu.47 Rezolu� ia consistoriului nu i-a satisf�cut pe solicitan� i. În anul 1891, au înaintat o nou� peti�ie, 
cu rug�mintea de a se rezolva problema arz�toare a românilor ortodoc�i din capital�, care au r�mas f�r� 
biseric� �i f�r� preot. 

Dup� multe t�r�g�n�ri, în fine, cu aprobarea prealabil� a autorit��ilor competente, la data de 11 
septembrie 1900 s-au putut întruni românii din capital� într-o  adunare la Hotelul “Angol királyné” în 
vederea constituirii în parohie. La acest eveniment au fost prezen�i 44 capi de familie, precum �i 
reprezentan� ii tineretului universitar. �edin�a a fost prezidat� de dr. Iosif Gall , vestitul jurist �i membru al 
Casei magna� ilor. Adunarea a hot�rît înfiin�area porohiei noi �i a ales  membrii comitetului parohial, printre 
care îi amintim pe: dr.Emil Babe�, Ioan Candidachi, dr.Victor Cup�a, dr.Augustin Dumitrean, dr.Iosif Gall, 
dr.Iuliu Pu�cariu, Silviu Suciu, Gherasim Ra�, Paul Todorescu �i dr.Gheorghe �erb. Epitropi sunt ale�i cu 
unanimitate domnii George R�dulescu �i George Liuba. De preot a fost ales Ghenadie Bogoievici.48 S-au 
oferit ajutoare pentru bunul demers al parohiei.49  

În lipsa unui spa� iu propriu, pîn� la asigurarea resurselor materiale pentru cump�rarea unui teren potrivit �i pentru ridicarea unei biserici, la cererea comitetului parohial, reprezentan�a “Funda� iei Gojdu” s-a învoit, 
ca în mod provizoriu, capela s� fie ad�postit� în imobilul din str.Holló nr.8. Aici a fost asigurat� �i casa 
parohial�. Capela a fost sfin� it� la 25 noiembrie 1900, în prezen�a unui num�r mare de enoria�i din 
capital�. Serviciul divin a fost celebrat de episcopul Iosif Goldiş, asistat de vicarul Vasile Mangra, 
protosincelul Ignatie Pop, preotul Ghenadie Bogoievici �i diaconul Iustin Suciu.50  

Dup� înfiin�area noii comunit��i biserice�ti, comitetul parohial a f�cut demersurile necesare pentru a 
ob� ine teren potrivit construirii bisericii. Mitropolia de la Sibiu a �i aprobat ca prin vînzarea cl�dirii din str. 
Holló �i prin dona�iile credincio�ilor s� se creeze un fond în acest scop. S-au f�cut colecte, încît la sfîr�itul 
anului 1915, suma s-a ridicat la circa 80.000 de coroane. Cei dintîi care au contribuit la colect� au fost 
domnii dr.Iosif Gall �i dr.Gheorghe �erb, ambii au semnat cîte 20.00 coroane. Lista acelora, care au deschis 
colecta pentru zidirea bisericii s-a întregit: Consistoriul din Arad 25.000 cor; Ioan Kanidaky, mare 



proprietar 2.000 cor; Gerasim Ra�, consilier min. în pensie 1.000 cor; Gh.Bogoevici protosincel-paroh 
1.000 cor; G.B�descu, mare proprietar 1.000 cor; dr.Aug.Dumitreanu, medic 800 cor; George Deruzi, 
consul general 500 cor; George Sida, proprietar 500 cor; Banca “Bihoreana” 500 cor; Dimitrie Bir�u� iu, 
prorietar de tipografie 500 cor. La aceasta s-a ad�ugat suma de 17.000 coroane l�sat� prin testament de 
c�tre Gherasim Ra� pentru zidirea bisericii.51 În timpul primului r�zboi banii s-au devalorizat. V�zînd 
situa� ia material� nesigur� a parohiei, prim�ria capitalei a ezitat s� ofere un teren liber pentru construirea 
bisericii 

În 1905, a început procesul dintre românii �i grecii din capital� în privin�a desp�r� irii lor din 1888. 
Procesul a durat pîn� în anul 1909 cînd, prin sentin�a definitiv� a judec�toriei, românii �i-au pierdut tot 
dreptul asupra bisericii de pe malul Dun�rii, care �i-a redobîndit caracterul grecesc.52 

 
Pîn� la 1888, în biserica greco-valah� din pia�a Pet�fi, au slujit 5 preoŃi români, personalit��i de seam� 

ale coloniei române din Pesta.  
Între 1809–1845 a p�storit Ioan Teodorovici. Acest c�rturar iluminist, dup� 1820 de�ine �i func� ia de 

cenzor �i corector al Tipografiei din Buda. El desf��oar� o larg� activitate cultural�, în spiritul �colii 
Ardelene. În domeniul lingvisticii numele s�u este legat de tip�rirea Lexiconului de la Buda (1825), al c�rui 
ultim revizor �i coautor este, al�turi de fratele s�u Alexandru Teodorovici (Teodori). Între 1824 �i 1830 se 
ocup� de editarea calendarelor române�ti, ap�rute la Buda, una din cele mai populare forme de r�spîndire a 
unor înv���turi �i cuno�tin�e. Orientarea calendarelor e preponderent religioas�, dar nu lipsesc nici textele 
istorice sau de literatur� moral�. 

Din 1845 a slujit altarul preotul Ioan Roşu. 
Dup� revolu� ia din 1848, a func�ionat ca preot Ghenadie Popescu (1808–1876), profesor �i cleric, unul 

dintre reprezentan�ii de seam� ai înv���mîntului bisericesc din Ungaria. A studiat la Timi�oara �i Arad. 
Dup� absolvirea teologiei de la Arad, absolv� la Pesta Facultatea de drept. Din 1836 func�ioneaz� la 
consistoriul din Arad, apoi se c�lug�re�te în 1839 la M�n�stirea Hodo�-Bodrog. Este profesor la Seminarul 
teologic din Arad între 1839–1852. În 1850, ca �i în 1852, face parte dintre deputa� ii români la Viena. 
Cunoscut pentru cultura �i activitatea sa, e invitat de principele Grigorie Ghica în Moldova, unde va pleca 
în 1855 pentru a fi numit profesor �i rector la seminarul teologic de la M�n�stirea Neam�. Cu tratativele în 
acest sens a fost îns�rcinat August Treboniu Laurian, atunci inspector general al �colilor din Moldova.53 De 
la M�n�stirea Neam�, Ghenadie Popescu este transferat la Seminarul teologic din Bucure�ti unde e ridicat la 
rang de arhimandrit. 

Lui Ghenadie Popescu îi urmeaz� preotul Blaşiu. 
În 1859 a fost ales preot ortodox al românilor din Budapesta Ioanichie Miculescu din Lipova, care a 

de�inut acest post pîn� la moartea sa survenit� în anul 1887. El a fost ultimul preot român la parohia 
comun�. Parohul Ioanichie Miculescu a fost un patron al tinerimii universitare. El a fondat �i prima revist� 
beletristic� româneasc� cu litere latine, Aurora româneasc�, editat� la Pesta între 1863–1865. 

 
Primul preot al capelei ortodoxe române din Budapesta (constituit� în 1900) a fost Ghenadie Bogoevici 

(1862–1933). S-a n�scut în 18 ianuarie 1862, în comuna B�nia jud. Cara� Severin din familie veche 
preo�easc�. Studiile medii le-a absolvit în Oravi�a, Biserica-alb� �i Kecskemét, teologia în Caransebe�, iar 
studiile superioare juridice în Kecskemét �i Budapesta. Ca jurist în Kecskemét, fiind teolog absolut, a fost 
ales cantor la biserica greceasc�, unde �i-a însu�it �i în aceast� limb� ceremonialele biserice�ti. Ca student 
la universitatea din Budapesta a fost pre�edinte al Societ�� ii “Petru Maior” . Dup� terminarea studiilor 
universitare �i-a început activitatea public� ca avocat, apoi a fost ales executor �i secretar al Funda� iei 
Gojdu. Bogoevici ani de-a rîndul a fost membru în congresul na� ional bisericesc din Sibiu �i în sinodul 
eparhial din Caransebe�. Dup� înfiin�area parohiei române�ti din Budapesta, fiind ales preot, a mers la 
m�n�stirea Hodo�-Bodrog, unde a intrat în ordinul monahal primind numele de Ghenadie (numele lui era 
Gheorghe), apoi a fost sfin� it ieromonah �i nu peste mult timp a primit rangul de  protosincel �i a fost 
decorat cu “R�splata muncii pentru Biseric� cl. I.” 



Contele Tisza István i-a oferit un mandat de deputat al vreunui cerc cu aleg�tori români. Bogoeveci nu a 
acceptat aceasta ofert�. Activitatea de dup� r�zboiul mondial a parohului Bogoevici s-a concentrat în 
administrarea caselor Funda�iunii Gojdu, în administrarea superioar� a comunit�� ilor biserice�ti ortodoxe 
române din Ungaria de azi, în diferite demersuri pentru ap�rarea intereselor românilor ortodoc�i din 
Ungaria.54 

       
 

Şcoala normală română din Pesta 
 
Macedoromânii din Pesta acord� o deosebit� importan�� �colii de aici, în jurul c�reia se formeaz� o 

mi�care cultural� ce s-a dovedit de mare sprijin pentru sus� inerea unui suflu românesc în acest important 
centru cosmopolit, o mi�care ce va avea urm�ri fericite pentru promovarea culturii române�ti din Monarhia 
Habsburgic�. 

Documentele �colii s-au pierdut, din alte fonduri �i din presa vremii încerc�m s� red�m informa� ii 
referitoare la acest a�ez�mînt cultural, care a avut o deosebit� importan�� în via�a macedoromânilor din 
capitala Ungariei. 

Macedoromânii au luptat pentru predarea limbii române în �coala lor comun� “Schola Valachico-
Graeca Pestiensis”. Au înaintat o peti�ie la 27 iulie 1807, cerînd directorului �colilor din Pozsony s� 
accepte aceast� cerere.55 Argumenta�ia lor a fost c� nu numai biserica ci �i �coala e comun�. Forurile 
supreme au recunoscut c� dolean�a macedoromânilor e just�. Locotenen�a, în 25 iulie 1808, a dat permisul 
sub Nr.16194 pentru a se constitui o �coal� valah�. Din acela�i an, aceasta a �i început s� func�ioneze sub 
denumirea de “Scola Romanesca normal� în libera � i kr�iasca cetate Pest”.56 �coala Normal� macedoromân� din Pesta era o �coal� normal� de trei clase. Era subven� ionat� de 
comunitatea macedoromânilor strîn�i în jurul parohiei ortodoxe comune din Pesta. �coala activa dup� 
metoda normal� a pedagogului german Föllbinger, avînd ca dasc�l, pentru toate cele trei clase, pe 
Constantin Diaconovici Loga. Cu primul dasc�l, Constantin Diaconovici Loga – care a func� ionat aici 
între 1808-1813- comunitatea ortodox� a legat contractul (redactat în limba german�) la 1 noiembrie 1809. 
Actul preciza obliga� iile bilaterale ale p�r�ilor contractante �i condi�iile de lucru în �coala Normal� 
româneasc�. Conform contractului, Loga se obliga s� predea disciplinele de studiu prev�zute, pe baza 
metodei normale prescrise, respectiv pentru limbile român�, german�, maghiar� �i latin�. El se obliga s� 
locuiasc� în cl�direa �colii din apropierea bisericii (Str. Galamb), pentru a observa nemijlocit în orice clip� 
activitatea �i comportamentul elevilor. La rîndul ei, comunitatea româneasc� se obliga la o plat� anual� în 
valoare de 400 florini, împ�r�it� în patru rate trimestiale de cîte 100 florini, iar ca revers, Loga se obliga s� 
se supun� integral directorului �colar local, sau în absen�a acestuia, curatorului bisericesc Nicolae 
Iancovici. În sfîr�it, comunitatea se obliga s� furnizeze cîte patru stînjeni de lemne anual pentru înc�lzirea 
cl�dirii �colare �i a locuin�ei dasc�lului.57  

Anul �colar era e�alonat pe intervalul 1 noiembrie – 31 august, avînd dou� semestre – cel de iarn� (1 
noiembrie – 31 martie) �i respectiv cel de var� (1 aprilie – 31 august). Vacan�a dura, prin urmare, între 1 
septembrie – 30 octombrie. Dup� fiecare semestru aveau loc examene publice, desf��urate în prezen�a 
conduc�torilor �colii �i a membrilor de vaz� ai comunit��ii române�ti din Pesta. La începutul �i la 
terminarea fiec�rui examen semestrial, cei mai buni elevi ai �colii rosteau scurte ora� ii (aloca�iuni) în limbile 
român�, german� �i maghiar�. Controlul asupra �colii era efectuat, în anul 1810, de directorul �colar local 
Ioan de Boraroş, membru al magistraturii, senator �i asesor al judec�toriei districtului Pesta. Director �colar districtual pentru districtul �colar al Budei era atunci George de Pis, membru al comisiei de studii de 
pe lîng� Consiliul de locotenen�� maghiar.58 

Lec� iile de religie erau predate la toate clasele de parohul român din Pesta. 
Clasele purtau denumirile: “Încep�torii”, “Ceaslovi � ii”  �i “Psaltire�ii” . Programul de înv���mînt 

cuprindea urm�toarele discipline: “Înv���tura cre�tineasc�”; “Lec� iile române�ti”; “Istoria Bibliei”; 



“Înv���tura limbii române�ti”; “Ducere de mîn� c�tre cinste”; “Limba nem�easc�”; “Limba ungureasc�”; 
“Limba latineasc�”; “Socota sau Aritmetica” �i “Scrisoarea româneasc� �i  a altor limbi”.59 

În afara obiectelor de studiu, elevii erau supu�i �i la exerci� ii practice pentru cunoa�terea “Muzicii 
biserice�ti” �i a “Tipicului”, cîntau diferite tropare, irmoase, condace �i stihoavne cu ocazia împ�r� irii 
anaforei în biseric�. În sfîr�it, ei se obi�nuiau �i cu citirea Apostolului.60 

La absolvirea fiec�rui semestru, dup� examene, se tip�reau comunicate �colare con�inînd lista membrilor 
din conducerea �colii, planul �i programul de înv���mînt, clasificarea elevilor pe clase �i în final textul 
aloca� iunilor rostite de elevii eminen� i în fa�a oaspe�ilor prezen� i la examen. Se cunosc protocoalele din anii �colari 1808–1809 �i 1809–1810. Aceste procese verbale au fost întocmite de Constantin Diaconovici 
Loga. Ambele protocoale au fost tip�rite la Tipografia din Buda, în 1809 �i 1810.  

Comunicatul �colar din 1808–1809 are titlul: “Însemnarea puselor înainte înv���turi, cari 31 de �colari în �coala Normal� a Na� iei Române�ti din Pe�ta prin cursul de iarn� de la Constantin Diakonovici Loga 
înv���torul, au înv��at, �i acum la publica examinare în luna lui aprilie în 24 de zile Anul 1809, înainte de 
prînz de la 9 pîn� la 12 ceasuri s-au ar�tat. În Buda, 1809. La Cr�iasca Tipografie a Universit�� ii 
Ungure�ti.” 61   

Men� ion�m numele elevilor din acest an �colar: (1808–1809) 
“Eminen� i” : Alexander Teodorovics, Mihael Macsinka, Ilie Blana, Theodor Muti, Nahum Lazaru, 

Iohann Bezucha, Nicolae Petrovics, Constantin Docso, Iuliana Theodorovics, Rozina Argyr, Anastasie 
Kuj�oru. 

“I clas�” : Theodor Nikolae, Anna Zyko, Maria Zsembu, Katharina Zyko, Maria Karkalics, Hellena 
Rajkovics, Sophia Lykovsy, George Pektenariu, Nahum Kuj�oru. 

“II clas�” : Christodor Macsinka, Iohann Thuna, Iohann Mihajlovics, Elisavetha Karkalics, Iohann 
Muthi, Katharina Bezucha, Georgie Mihajlovics, Maria Blana, Elisavetha Bezucha, Maria Vitali, Anastasia 
Schulya.62 

Comunicatul �colar 1809–1810 ap�rut la Buda în 1810, face o relatare despre examenul �inut la 25 
aprilie. În comunicat, clasificarea elevilor se intitula “Clasifica� ia �colarilor quellor din �coala Romanesac� 
Normale în libera �i cr�iasca cetate Pesta” cu urm�torul con�inut: 

De la Psaltire: 
 
Eminen�i   I. Classa                    
 
1. Theodor Muthi  1. Michael Docso Dintre aqueste, în 5 
2. Ilie Blana       Noe. 1809, uni(i) la 
3. Christodor Macsinka     Scholele qu le (cele) 
4. Johann Bezuca      Latinesci, iar al� i(i) 
5. Maria Zsembu      la negocetorie(comer�) 
6. Nahum Lazaru      s-au dus. 
7. Catharina Zyko  1. Alexand. Theodorovics  
     2. Michael Macsinka 
     3. Theodor Nikolae 
     4. Nikolae Petrovics. 
 

De la Ceaslov: 
 
1. Constantin Docso  1. Anastasie Kujsoru Precum �i aqueste fe- 
2. Michael Pulya  2. Georgie Pektenariu quore (fete) la lucru 
3. Maria Baraty  3. Nahum Kujsoru muleresc(feminin) s-au 
4. Johan Muthy  4. Michael Argyr  dat: 
     5. Elisabeta Pometha 1. Anna Zyke 



     2. Maria Karkalics 
     3. Irina Argyr 
     4. Hellena Rajkovics 
 
 

De la Abecedari �i Încep�tori:  
 
1. Theodor Theodorovics 1. Sophia Lykovsky 1. Maria Anna 
2. Elisabeta Karkalics 2. Johan Petrovics 2. Hellena Vulpe 
3. Maria Pometha  3. George Mihajlovics 3. Dimitrie Karkalics 
 
 

Aqueste preste tot cursul de Érna (iarn�) nu au umblat la Schola: 
 
Maria Derra   Sophia Vitaly 
Johann Manna   Maria Blana 
Nahum Derra   Anastasia Schulya 
Maria Vitali 
 
La sfîr�itul semestrului I, înaintea examenului din 25 aprilie 1810, elevul Constatin Docso a rostit 

urm�toarea alocu� iune: 
“Înalt dignisi� i domni, noao milui� i ascult�tori, 
Ast�zi str�luce�te ziua cea poftit� �i noao aduc�toare de bucurie, întru care noi p��irea cea f�cut� în 

cursul cel dintîi a acestui an, din înv���turile cele noao date înainte, înaintea înalt-domniilor voastre a o 
a�terne putem. Noi sîntem întrarma� i la toate întreb�rile, cele ce ni se vor da înainte, dup� puterea noastr� 
cea mic�oar� a r�spunde. De aceea, cu aplec�ciune ne rug�m, ca pîn� ce vom r�spunde cu dreapta 
socotin��, cu bun�tatea �i r�bdarea voastr� s� ne d�rui� i.” 63 

La începutul aceluia�i examen public, eleva Maria Jembu rostise o alt� alocu� iune în limba german�, pe 
care o prezent�m în traducere: 

“Prea Înal� i patroni sus� in�tori, 
Ast�zi este pentru noi o zi deosebit� �i sîntem bucuro�i s� v� putem prezenta cuno�tin�ele noastre 

dobîndite în primul curs de iarn� �colar. Noi sîntem preg�ti� i s� r�spundem la toate întreb�rile puse de D-
voastr�, dup� modestele noastre cuno�tin�e. V� rug�m, îns�, cu respect s� ne examina� i cu mult� r�bdare, 
bun�tate �i indulgen��.”64 

La sfîr�itul examenului, eleva Caterina Zicu i-a salutat pe cei prezen�i cu urm�toarea alocu� iune în 
limba român�: 

“Înalt dignisi� i domni, noao milui� i patroni, 
Noi mul��mim cu aplec�ciune pentru bun�tatea �i r�bdarea voastr� cu care, prea milui� i ai �coalei 

patroni �i al�i dignisi� i ascult�tori, îndemnul nostru îl ferici� i. Aceasta noao ar�tat� bun�tate ne va înv�p�ia 
pre noi, ca �i în cea venitoare curgere înc� �i mai mare p��ire s� facem. Noi vom întrebuin�a toat� diligen�a �i nici o trud� nu vom cru�a, ca s� putem a�tept�rii domniilor voastre din destul a face. Pîn� cînd (pîn� 
atunci), milei domniilor voastre cu aplec�ciune ne �i cucerim.”65 

Acela�i text tradus în limba maghiar� a fost rostit apoi de elevul Naum Lazăru. 
Din 1824 avem cuno�tin�� despre existen�a unor cursuri de var� pentru fete �i b�ie�i la �coala din Pesta. 

“Ideea unor cursuri de var� nu este desigur o noutate în sine. Ele au func� ionat de pe vremea Mariei Tereza, 
avînd misiunea de a preg�ti înv���tori pentru �colile rurale înfiin�ate tot atunci... Nou �i important de re�inut 
pentru subiectul nostru este organizarea lor în clase mixte. B�ie� i �i fete. Dar �i posibilitatea de a cunoa�te 
numele celor care s-au distins la înv���tur� �i bun� purtare, în acel trimestru estival pestan este un cî�tig. 
Am aflat de pild� c� din totalul de 17 premian� i, b�ie� i au fost 13; fete patru – Maria �cutariu, Sofia 



Mucico �i Maria Macinca.”66 Dintre b�ie� ii premia�i putem aminti pe Gheorghe Grabovschi, Constantin �i  
Athanasie Vitali, Constantin �i Alexandru Ceaprazi, Nicolae Nicolici. Despre programul cursului de var� a 
ap�rut o bro�uric�:”Sholasticescul fruct al tinerimei române”, Buda, 1824. Aceasta cuprinde numele 
personalului didactic, materiile înv��ate “la toate trei clasele întru acest curs de var�”, clasifica�ia “tinerimei 
sholastice” �i “ora� ia înainte de ecsamen” �i cea “dup� ecsamen”. Prima ora�ie a rostit-o în române�te 
Vasilie Thomu�a, în nem�e�te Sofia Mucico; a doua, în române�te; Maria �cutariu, în ungure�te Gheorghie 
Grabovschi.”67 

 
Din 1812 func� iona “Deput�� ia fondurilor �coalelor na�ionale de rit ortodox”, institu�ie înfiin�at� prin 

rescript imperial-regal, a c�rei datorie era de a sus�ine bugetar func� ionarea �colilor ortodoxe din Ungaria. 
Sediul Deput�� iei a fost ini� ial la Buda �i între 1823–1872 la Pesta. Este perioada în care a existat 
comuniunea �colar� româno-sîrb� încheiat� în 1872, în urma desp�r� irii ierarhice. Acest organ era 
subordonat Consiliului locotenen�ial ungar. Conduc�torul Deput��iei a fost Uroş Nestorovici (1765-1825), 
inspectorul general al �colilor ortodoxe din Ungaria. El era ajutat de 9 deputa�i sîrbi �i români. Dintre 
românii din Ungaria au f�cut parte din acest organ ca deputa� i ai na�iunii române: Atanasiu Grabovsky, 
Nicolae Roja, Athanasie Derra, Constantin Vrani, Emanuil Gojdu, to� i macedoromâni. Naum Petrovici 
a îndeplinit din 1816 atribu� iile de perceptor al acestui organ. În activitatea Depu��tiei �colare din Pesta s-
au afirmat tineri români care luptau pentru drepturile na� ionale. Dintre ace�ti tineri se remarc� avoca� ii 
Damaschin Bojincă, Petru Moaler Cîmpeanu �i George Brădeanu. În 18 martie 1833, Bojinc� a 
renun�at la postul s�u de diurnist de la Deput�� ie. Pe postul devenit vacant a fost angajat Petru Moaler, 
abolvent al Preparandiei din Arad în 1821, care a activat pîn� în 1836. Ca �i Bojinc�, el n-a r�mas în slujba 
Deput�� iei din cauza grelelor condi�ii materiale în care activau.68 

Fondurile �colare erau relizate prin colectele f�cute în biserici cu tasul al doilea �i al treilea. Deput��ia 
administra patru fonduri: 1) fondul �colar; 2) fondul pensional înv���toresc; 3) funda�ia Ballaina pentru 
burse �i 4) fondul Preparandiei din Arad.69 

Ca organism de conducere �colar�, Deputa� ia din Pesta avea în subordinea sa peste 600 de �coli 
române�ti, a�ezate în sate cu o popula� ie româneasc� numeroas�, care-�i aducea o contribu� ie hot�rîtoare la 
constituirea fondurilor materiale ale Deput�� iei. 

 
“Atît de mult � inea colonia macedo-român� la �coala ei, încît visul lor privind viitorul �colii a mers 

departe. Se agita ideea transform�rii într-o “preparandie”, înc� premerg�tor înfiin��rii celeia de la Arad 
(1812) �i poate cu un grad mai înalt. Dar flac�ra iluminismului lui Iosif al II-lea, care a pîlp�it prelung �i în 
acest început de veac, se stinsese încet sub ap�sarea întunecatului absolutism instaurat de Francisc I �i 
Metternich, curmînd orice visare. Era în perioada cînd la Pesta au întrat în lupta pentru emanciparea 
cultural� �i femeile din aceast� capital�. Ele au în�eles c� a se organiza nu e numai treab� de b�rbat �i 
constituindu-se în “Societatea femeilor române din Pesta” (1815), au avut ca prim scop contribuirea prin 
aducerea de mijloace b�ne�ti, la sporirea “Fondului �colar” (devenit “Fondul Na� iunii”) �i deci la animarea 
unei mi�c�ri educativ-na� ionale de amploare. În fruntea organiza� iei erau femei din familiile Grabovski, 
Mutso �i Economu, din mijlocul c�rora s-a ridicat �aguna, apoi Pometa �i Dumcea, cu care s-au înrudit 
Gojdu, prin cele dou� c�s�torii, Arghir, Laz�r, Trandafil cu neamuri în Banat �i altele, toate cu dare de 
mîn�.”70  

Scopul Societ�� ii femeilor macedoromâne  a fost unul cultural-filantropic, anume de a asigura cl�direa 
destinat� �colii române. Fiecare din Societate �i-a luat sarcina de a contribui, pe tot timpul vie� ii �i dup� 
puterile sale, la m�rirea fondului �colar, din care s� se între� in� �coala, s� se pl�teasc� înv���torii �i s� se 
dea stipendii tinerilor distin�i la înv���tur�. Riguros organizat�, Societatea �i-a atras laudele împ�ratului.71 

“Datele despre constituirea Societ�� ii Femeilor (sau Doamnelor) Române sunt consemnate într-o not� cu 
caracter oficios publicat� în 1817 în ziarul de limb� german� din Buda, “Ofner Zeitung”, n-rele 89, 90. 
Textul ei se mai afl�, repetat ca anex�, în bro�ura omagial� con�inînd versuri compuse tot în limba 
german�, �i oferite ca “Dar de Anul Nou” 1820, “domnilor �i doamnelor cet��eni �i cet��ene de na�iune 



valah� din Pesta”.72 Acest omagiu se adresa fondatorilor Deput��iei fondurilor �colare �i fondatoarelor 
Societ�� ii femeilor macedoromâne din Pesta. Autorul care semneaz� este Naum Petrovici, perceptorul 
Deput�� iei. Societatea �i statutul s�u au primit înalta aprobare.73 

Oda lui Petrovici, cuprins� într-o bro�ur� de 24 de pagini a fost tip�rit� la Tipografia din Buda. În 
con� inutul ei se simte marea recuno�tin�� a românilor din Pesta pentru nobila ini� iativ� a doamnelor 
macedoromâne. Iat� cîteva rînduri din aceast� od�, traduse în limba român�: “Ceea ce a f�cut Aromânul 
din Pesta introducînd �tiin�a în �coal�, � i cultivînd limba, s� judece ori�icine care cunoa�te lucr�rile 
foarte bine. Pretutindeni se �tie doar c� treizeci �i trei la num�r sunt acele care s-au adunat laolalt�, spre 
a se constitui în societate”(LX-a).74 

Iat� numele celor 33 de membre fondatoare: “Maria Rosa  (pre�edint� în 1816), Elena  Grabovsky 
(pre�edint� în 1815), Catharina Grabovsky, Catharina Gyika, nobil� de Dezsanfalva, Pelagie Papacoszta, 
Iuliana Pometa, Maria Derra n�scut� nobil� de Zettiry, Maria Nicolics (pre�edint� în 1817), Irina 
Raikovics, Iuliana Iancovics, Elisabeta Koi�or, Sophia Argiry, n�scut� baroneasa de Horváth, Rosalia 
Fejérváry, Pelagia Nauno, Dionysia �i Sophia Vitály, Anastasia Petrovics, Anna Keptenár, Iuliana 
Steriozissy, Maria Dócso, Elissabeta Mutowvsky, Maria Suliowsky, Elisabeta Lemberg, Helena Macsinca, 
Maria Alexovics, Johanna Teodorovics (so�ia preotului român Teodorovici, un om înv��at), Catharina 
Lepora, Elisabeta Czvijan, Ana Malagetz, Catharina Szaprázy, Sophia Mátso, Maria nobil� de Püspöky 
din Oradea Marea.”75 

Membrele “Societ�� ii Femeilor Române de la Pesta” au apar� inut marilor familii de negustori de origine 
macedoromân�. 

Comunicatul din Ofner Zeitung se încheie în felul urm�tor: “Fie ca aceast� predilec�ie exemplar� ar�tat� 
pentru cultura �i fericirea na�ional�, s� g�seasc� buna primire �i imitare �i la alte femei cu tragere de inim� 
din numeroasa comunitate de acest rit! Fie ca cele multe care s-au înrolat în aceast� Asocia� ie s� se al�ture 
cu tot zelul �i statornicia, nobilului ei scop �i s�-�i cî�tige astfel merite pentru cultura na� ional� �i 
recuno�tin�� na� ional�!” 76 

      
Grecii nu au vrut s� ia la cuno�tin�� faptul c� s-a costituit �coala valah�. �i pe mai departe au vrut s� 

despart� fondul comun al �colilor. Au inten� ionat s� constituie o �coal� helen� independent�, de aceea au 
propus împ�r� irea fondurilor. Macedoromânii nu au fost de acord, îns� în 1813 au donat 22.100 florini 
fondurilor �colii greco-valahe, pentru acoperirea cheltuielor ridicate de func� ionarea �colii normale 
române.77 Aceast� lupt� între greci �i macedoromâni a durat mai mul� i ani, Locotenen�a, în 11 septembrie 
1821, a dat ordinul pentru conducerea comun� a �colii, argumentînd c� nici fondul �i nici cl�direa nu pot fi 
împ�r�ite.78 

Precum am amintit �coala Normal� român� din Pesta a func� ionat între 1809 �i 1888. În aceast� 
perioad� au predat aici ca dasc�li: 

   1809–1812 Constantin Diaconovici Loga 
   1813–1821 George Montan 
   1822–1833 �tefan P. Niagoe  
   1833–1836 Demetriu Pu�ca� 
   1837–1868 Demetriu Merce 
   1869–1888 Athanaz Barianu79 
 
Ştefan P. Niagoe (1800–1869), venit din Banat, urmase cursurile Preparandiei din Arad. În calitate – 

mai apoi – de dasc�l la �coala româneasc� din Pesta, a fost redactorul Calendarului românesc de la Buda 
pentru anii 1828, 1829, 1830 �i 1831. Prozelit al corifeilor �colii Ardelene, �tefan Niagoe s-a ocupat de 
demonstrarea latinit�� ii poporului român, de introducerea alfabetului latin. 

Demetriu Merce în anul 1832 este numit înv���tor la �coala român� din Pesta. Aici pe lîng� func� ia de 
înv���tor mai ascult� �i prelegerile la universitate. 



În perioada 1809–1888 pe lîng� înv���tor a func�ionat �i un cantor român. Dintre cantorii mai cunoscu� i 
îi amintim pe: Ioan Haczey, Demetriu Popovici, Athanas Martin, Florina Bota, Ioan Popovici, Teodor Papp 
(originar din Giula, renumitul mecenat) �i Athanaz Barian.80 �coala greco-valah� a fost condus� de directorul local, care a fost numit în aceast� func� ie avînd în 
vedere p�rerea comunit�� ii biserice�ti. Timp îndelungat au activat în acest post Nicolae Bekella (1804–
1820) �i George Muciu (1823–1835).81 Fondul �colastic dispunea de sume considerabile, de exemplu în 
1803 – 15.843 Fl; 1809 – 13.598 Fl; 1819 – 11.282 Fl; 1851 – 21.238 Fl.82  

                         
 

Renaşterea naŃională a macedoromânilor din Pesta 
 
Atmosfera spiritual� din Monarhia Habsburgic�, politica �colar� �i confesional� a josefinismului 

favorizau eforturile acelor înv��a� i macedoromâni care erau stabili�i aici �i care tr�iser� momentul 
de�tept�rii na� ionale a diferitelor popoare. Negustorii �i proprietarii funciari aromâni din Ungaria, Banat �i 
Transilvania “asistar� la spectacolul în�l��tor al de�tept�rii con�tiin�ei na� ionale (…). Se sim�ir� deosebi� i 
de grecii a c�ror limb� o întrebuin�au în afaceri �i o considerau ca limb� matern� deopotriv� cu modestul �i 
necunoscutul dialect în auzul c�ruia crescur� departe, în satele muntoase ale patriei.”83 

Pepiniera rede�tept�rii na�ionale pentru aromâni au fost Viena �i Budapesta, unde luaser� contact cu 
înv��a�i români din Transilvania ca: Petru Maior, Gheorghe Şincai, Samuil Micu Clain �i al�ii. Coloni�tii 
macedoneni din Pesta, de la o vreme, revin la con�tiin�a obîr�iei lor na� ionale �i sînt mîndri de limba lor 
str�mo�easc�. La procesul acesta de rede�teptare na� ional� a contribuit, fire�te, în primul rînd, curentul 
literar latinist, pornit la sfîr�itul veacului al XVIII-lea. Sub influen�a corifeilor �colii Ardelene, 
macedoromânii înlocuiesc în scrierile lor literele grece�ti cu cele latine, introduc pentru prima dat� un num�r 
mare de dacoromânisme �i latinisme în locul cuvintelor str�ine din dialectul aromân, �i î�i public� 
cercet�rile despre românii de dincolo de Dun�re, unele în dialectul aromân. Interesul pentru descoperirea 
identit�� ii etnice �i lingvistice proprii s-a manifestat tot mai evident.   

 
Pe urmele acestei mi�c�ri de rena�tere cultural�, la începutul secolului al XIX-lea, din mijlocul coloniei 

macedoromâne din Pesta se remarc� dou� personalit�� i: Gheorghe Constantin Roja (1786–1847) �i Mihail 
G. Boiagi (1780–1842), istorici �i litera�i, care �i-au desf��urat activitatea la Buda �i Pesta, respectiv la 
Viena. 

Gheorghe Constantin Roja, de�i în anumite împrejur�ri isc�lea “Valachus Moscopolitanus” el era 
originar din Bitolia, unde se n�scuse la anul 1786. Venise de mic la Timi�oara în vîrst� de numai opt ani, 
unde fu crescut de un unchi al s�u, comerciant în acel ora�. Asupra studiilor sale secundare nu se cunoa�te 
nimic precis. În 1812 î�i ia doctoratul în medicin� la Viena �i devine medic la spitalul Universit�� ii din 
Pesta. Roja s-a ar�tat mai pu� in preocupat s� publice în specialitatea pentru care se preg�tise, în schimb, 
înc� de pe vremea cînd era student, a scris o lucrare în limbile greac� �i german� în care dezbate problema 
aromân� din punct de vedere istoric �i filologic. El este primul dintre macedoromâni, care a încercat s� pun� 
în circula� ie lucr�ri în leg�tur� cu trecutul �i graiul celor de un neam cu dînsul. 

Student fiind la Facultatea de Medicin� din Pesta, la numai 22 de ani, el public� aici în 1808 cartea 
“Cercet�ri asupra românilor sau a�a-numi�ilor vlahi care locuiesc dincolo de Dun�re”.  Inten� ia sa era 
“s� ofer mai ales aromânilor în�i�i o scriere pentru ca, atît cît îmi st� în putin��, s� fac s� se vad� ce era 
acest popor odinioar� �i ce este el ast�zi.” Roja � ine seama de mîndria na� ional� a cititorilor: “Unora li se va 
p�rea poate �ocant: de ce �i text grecesc? Pentru ca s� putem fi în�ele�i de na� ionali�tii din Ungaria, de cei 
din Turcia �i din ��rile învecinate, în sfîr�it de to� i ceilal� i. În limba român� nu, îns� nu din neputin��, ci 
pentru c� vreau s� fac serviciu nu numai aromânilor, ci �i tuturor celorlal� i, care nu în�eleg �i citesc decît 
greaca comun�”.84 Autorul insist� asupra romaniz�rii tracilor, asupra trecutului medieval al românilor �i d� 
informa�ii asupra vie� ii culturale a Moscopolei în secolul al XVIII-lea.85 Ceea ce preocup� în mod particular 
pe scriitor este originea aromânilor, pe care îi socote�te a fi traci romaniza�i, fapt care îl face s� afirme c� 



prima patrie a limbii române este Tracia. În ceea ce prive�te vocabularul limbii române, el socote�te c� mai 
mult de jum�tate din cuvintele ce îl compun sînt de origine latin�, iar multe din celelalte, cum ar fi cas�, 
c�mea��, foc, sînt împrumutate din italian�.86 

Opera scris� în limba german� �i greac� se întinde pe 160 de pagini. La sfîr�itul lucr�rii sale, Roja 
anexeaz� o list� a prenumeran�ilor aromâni din Austria, Ungaria, România �i Bulgaria, din care se vede cît 
de numeroase erau famillile macedoromâne a�ezate în vechea Monarhie Austro-Ungar�. Multe nume de 
familii ne sînt cunoscute, ca: Dumitru Vulpe (Pesta) p. 150; Gheorghe Vulpe p. 157.; Anasta �i Vreta 
Keptinaru (Pesta) p. 150.; Alexandru Liepura (Pesta) p. 150.; Zisi N. Liepuriciu (Viena) p. 156.; Vasili 
Pescaru (Miskolc) p. 153.; Spiridon Capmare (Feldioara) p. 154.; Anastas Nic�ru� (Viena) p. 156.; 
“familia Nic�ru� (pronun�at �i Nicuru�) exist� �i azi în Bitolia. Numele este un derivat diminutiv de la 
Nicoar� cu suf.-u�, ceeace dovede�te c�, al�turi de Nicola, nume mai nou, a existat �i la Aromâni forma 
veche Nicoar�, care se g�se�te �i la Dacoromâni.”87  În afar� de ace�tia, între prenumeran�i mai g�sim 
numele lui Nicola Pilta (Pesta), Atanas Dada, Mihai Stan� �i Atanas Stean� (Viena) p. 156.; Gheorghe 
Cui�oru, etc. Numele familiei �aguna apare cu pronun�are aromâneasc�: ��gune în: Gheorghi Dimitri ��gune, Vreta N. ��gune, Gheorghi Vreta ��gune, Ioan ��gune, Naum ��gune, to�i din Miskolc, p. 153.88  

În 1809, la vîrsta de 23 de ani, Roja tip�re�te la Buda lucrarea intitulat� M�estria ghiov�sirii [citirii] 
române�ti cu litere latine�ti, care sînt literele Românilor ceale vechi. Autorul militeaz� pentru crearea 
unei limbi române unitare, care s� cuprind� elemente atît din dacoromân� cît �i din macedoromân�, scris� 
cu litere latine. Pentru atingerea acestui scop, autorul î�i începe lucrarea cu o prefa��, Cuvînt c�tre Români, 
care cuprinde 23 de pagini. Roja în primul rînd, vroia s� demonstreze c� graiul aromânilor reprezint� un 
dialect al limbii române, astfel, el d� o defini� ie a limbii. 

Roja a preluat ideea pentru unificarea limbii de la Petru Maior. Acesta era censor �i corector la 
Tipografia din Buda, deci sub conducerea lui a v�zut lumina tiparului M�estria Ghiov�sirii române�ti... 
Cel dintîi care a f�cut o dare de seam� am�nun� it� asupra lucr�rii lui Roja este Bartholomeu Kopitar . 
Autorul face mai întîi o întroducere asupra ideilor lui Roja cu privire la na�terea limbilor �i a dialectelor. 
Referitor la limba literar� comun� pentru românii din nordul Dun�rii, autorul arat� c� numai pe baza unor 
progrese culturale care ar fi comune pentru to� i românii s-ar putea realiza aceast� unitate. Kopitar vorbe�te �i despre alfabetul latin adoptat de Roja, pe care îl g�se�te inferior alfabetului chirilic pentru redarea 
sunetelor române�ti. 

“Dar încercarea lui Roja, cu tot sprijinul pe care i l-a dat Maior, introducînd cuvinte aromâne�ti într-o 
oper� ca Istoria pentru începutul Românilor, care era s� produc� atîta vîlv� printre Românii din Ardeal, n-a 
putut reu�i. În împrejur�rile de atunci, singurul mijloc pentru venirea în ajutorul Aromânilor macedoneni nu 
r�mînea decît scrierea unei gramatici aromâne�ti. Cu realizarea acestei opere, �i ca s� r�spund� la atacurile 
care veneau din partea unor înv��a�i greci, cum era Neofit Duca, s-a îns�rcinat Românul macedonean 
Mihail G. Boiagi, dînd la lumin�, în anul 1813, Gramatica român� sau macedoromân�, tip�rit� la Viena, 
unde func�iona ca profesor de limba greac�. În vremea aceea, lucrarea lui Boiagi trebuia s� r�spund� �i 
unor nevoi �tiin� ifice. Dup� publicarea gramaticei lui �incai �i lucr�rilor lui Roja, înv��a� ii str�ini de atunci 
începuser� s� se intereseze tot mai mult de studiul limbii române.”89 

 
Mihai Boiagi (1780, Buda – 1842, Buda) provine dintr-o familie originar� din Moscopole �i stabilit� la 

Pesta. �i el în parte urm�re�te acelea�i scopuri ca �i Roja. Gramatica sa e apreciat� de romani�tii timpului. 
Scris� în român� (cu alfabet latin), greac� �i german�, lucrarea folose�te, pentru exemplificare, texte din 
dialectul aromân vorbit în Albania. Influen�at de ideile iluministe ale epocii, în special de opiniile lui 
Gheorghe �incai, expuse în edi�ia din 1805 a Elementa linqe daco-romaniae sive valachicae, Boiagi 
afirm�, în prefa��, unitatea etno-lingvistic� a aromânilor �i dacoromânilor, militînd pentru o limb� literar� 
unic�, pentru adoptarea alfabatelui latin. 

La fel ca �i Roja, autorul î�i începe lucrarea cu o prefa��-introducere, în care încearc� s� dovedeasc� 
necesitatea studiului limbii române. În cuprinsul lucr�rii sale, autorul trateaz� despre sunete pe care el le 
nume�te “litere”, dînd l�muririle necesare la transcrierea lor cu caractere latine. Lucrarea lui Boiagi e prima 



gramatic� complet� �i sistematic� a dialectului aromân. Structurat� în trei sec� iuni (fonetic�, morfologie �i 
sintax�), ea este înso� it� de o suit� de dialoguri în aromân�, greac� �i german� �i de o colec�ie de fabule în 
dialect. 

Asemenea lui Petru Maior, filologul macedoromân crede posibil� îmbog��irea lexicului românesc prin 
împrumuturi din latin� �i italian�. Afirmarea originii latine devine “cheia de bolt�” a rezisten�ei fa�� de 
influen�a greac�. În acest context, gramatica lui Boiagi nu este doar un manual destinat compatrio� ilor sau 
str�inilor, ci o lucrare militant�, care valorific� disponibilit��ile filologiei în slujba emancip�rii na�ionale �i a 
luptei pentru o cultur� proprie, în limba matern�. 

Cu timpul, edi� ia princeps a gramaticii lui Boiagi s-a epuizat. În 1863 a fost retip�rit� într-o edi� ie nou� 
de  Dimitrie Bolintineanu , din îndemnul �i cu cheltuiala lui C. D. Negri. Iar 1915 a fost retip�rit� pentru a 
treia oar� de Pericle Papahagi. 

Mihail Boiagi nu ne-a l�sat numai gramatica despre care a fost vorba. El a transcris în dialect �i o 
evanghelie. Tot lui i se datore�te �i Scurt� gramatic� neogreac� pentru junimea greac� � i pentru germani 
(Viena, 1823). Boiagi a tradus Orbis pictus de Amos Comenius în zece limbi: latin�, francez�, italian�, 
daco- �i macedoromân�, neogreac�, rus�, sîrb�, maghiar� �i german�. (Viena, 1819).90 

Prima apreciere a gramaticii lui Boiagi a f�cut-o Kopitar, acela care, dup� cum am v�zut, f�cuse o 
recenzie asupra lucr�rii lui Roja. Nenum�ra� i scriitori români �i str�ini se ocup� de via�a �i opera lui 
Boiagi. Între cei str�ini enumer�m pe Kopitar, Miklosich, Émil Picot, Arno Dunker �i profesorul Jarnik. 
Ace�tia din urm� au consacrat gramaticii lui Boiagi studii am�nun� ite. Dintre români s-au ocupat de Boiagi 
poetul Dimitrie Bolintineanu, Grandea, I. Massim, Timotei Cipariu, Papiu Ilarian, I. N�dejde, N. Iorga, 
Pericle Papahagi �i al� ii. 91  

 
Al�turi de ace�ti doi înv��ati, îl putem aminti �i pe Nicolae Ianovici din Pesta, autorul unui dic� ionar 

macedoromân în cinci limbi. Acest I[o]anovici, � ine de familia C�liva, originar� din Moscopole, stabilit� la 
Timi�oara. (Din aceast� familie macedoromân� îl cunoa�tem pe Gheorghe Ioanovici, despre care vom 
relata.) Manuscrisul întocmit de Ianovici în 1821, se conserv� în dou� volume în Biblioteca Academiei 
Române. Posesorul acestei lucr�ri a fost Ioan Cavaleriu de Pu�cariu.92 Titlul lucr�rii este: Diccionariu tru 
cinci limbe: ellinescu, grecescu, rumanescu, nemcescu shii (=�i) madsarescu. În prefa��, scris� în greac� �i german�, Nicolae Ianovici ne spune: 

“Scopul compilatorului vizeaz� folosin�a ob�teasc� a neamului s�u, �i pe iubitorii de limbi (str�ine) a 
celorlate patru limbi, �i pentru acest lucru a muncit destui ani la alc�tuirea dic� ionarului �i la observarea 
exact� a cuvîntului propriu. 

C� dic� ionarul este foarte necesar în �colile celor patru na� iuni, nu este nevoie de dovedit, deoarece �i 
dasc�lii �i elevii, din experien�a de pîn� acum �i din dificult�� ile încercate prinea, dovedesc cele spuse. 

Iar acei, mai cu seam�, dintre românii de dincolo de Dun�re, vor afla adev�rul, cînd vor vedea în el 
(dic�ionar), propria lor limb� matern�, �i o vor g�si fiic� a limbii latine, dar oarecum deformat din pricina 
amestecului cu alte neamuri. 

Cuvintele eline�ti �i grece�ti le-am luat din dic�ionarul domnului Gheorghe Constantin din Ianina; iar pe 
cele nem�e�ti �i ungure�ti din dic� ionarul domnului Iosif Marton iar traducerea în limba mea matern�, ca 
specialist al ei, am scos-o �i am dat-o de la mine, ca român ce sînt n�scut, fiind originar din Moscopolea 
Macedoniei. 

Din acest dic� ionar se dovede�te c� românii, �i din n�untru �i din afara Dun�rii, sînt într-adev�r coloni�ti 
din Roma, �i prin acest lucru însu�i, adic� români, adic� latini �i nu vlahi sau macedovlahi, dup� cum cî� iva 
dintr-ai no�tri au îndr�znit s� ne numeasc�. Deoarece, cînd cel pe nedrept numit vlah, va fi întrebat, ce neam 
e�ti? - r�spunde: 

“eu escu ramanu, sau romanu”. 
“eu sunt, spune, român, adic� roman”. 
Dar acei care vorbesc latine�te sau italiene�te, nu se numesc pe ei în�i�i români, iar singurii noi am 

p�strat pîn� acum numele de romani. 



           Alc�tuitorul 
           Nic. Ianovici”93 
Manuscrisul a fost cenzurat de George Petrovici, cenzorul Tipografiei din Buda, cu data de 30 martie 

1821. De ce nu a ap�rut? – nu se �tie. Pentru determinarea cît mai precis� a locului pe care îl ocup� acest 
dic� ionar (manuscris) între diferitele curente de activitate lingvistic� urmate de c�rturarii aromâni în acea�i 
vreme, a�tept�m cuvîntul autorizat al filologiei �i lingvisticii.  

O serie de manuscrise aromâne�ti, p�strate în Biblioteca Academiei Române, au apar� inut lui Grabovsky �i Mutovsky. De ex.: 
1. Colec� iune de material pentru un vocabular macedoromân cu aplica� iuni în limba greac� �i german�. 
2. Gramatica român� �i respectiv macedoromân� cu text român. 
3. Gramatica macedoromân� cu text german. 
4. Catehism (Catehismul cel mare) macedoromân. 
5. Traduc� iuni macedoromâne din c�r�ile sacre: Lunariul (Mineiul), cuprinzînd versuri, cântecetele, sub 

cântecetele, apostoli, evanghelii, via�a Sfin� ilor. Treinariul �i Cinzecinariul (Triodul �i Penticustarul) cu 
mai multe rug�ciuni biserice�ti. 

Se crede c� autorii acestor gramatici �i c�r�i biserice�ti ar fi Boiagi �i Roja.94 
În Catalogul manuscriptelor române�ti, ap�rut în 1931, alc�tuit de Ioan Bianu �i G. Nicolaiasa, tomul 

III, p.44. g�sim urm�toarea not� cu privire la cuprinsul acestor manuscrise: “Manuscrise macedoromâne 
de pe la începutul acestui secol, al c�ror autor se d� cu seama c� ar fi Boiagi (doar� în conlucrare cu Roza), 
cari singuri numai dintre Macedo-Românii din Budapesta, foarte numero�i �i puternici pe acel timp s-au 
ocupat, pre cât se �tie de studii serioase macedo-române literare �i istorice.” 

 
“Atât M�estria ghiov�sirii române�ti cu litere latine�ti a lui Roja cât �i Gramatica român� sau 

macedonean� a lui Boiagi dovedesc o continuitate între preocup�rile înv��a� ilor aromâni de la sfâr�itul 
secolului al XVIII-lea – cu încercarea lui Ucuta de a întemeia înv���mîntul în idiomul matern pentru 
cona� ionalii s�i din Peninsula Balcanic� – �i ale c�rturarilor aromâni care �i-au desf��urat activitatea la 
începutul secolului al XIX-lea în fostul Imperiu Habsburgic. În împrejur�ri noi, determinate de formarea 
coloniilor aromâne�ti în Viena, Buda, Pesta �i în unele localit�� i din Transilvania, scrierile istorice �i 
filologice ale lui Roja �i Boiagi r�spundeau unor nevoi specifice, legate de aceast� realitate. Prin afirmarea 
r�spicat� a originii comune a tuturor românilor �i a limbii lor neolatine, Roja �i Boiagi – reprezentan� i ai 
diasporei aromâne�ti din Imperiul Habsburgic – împ�rt��eau ideologia �colii Ardelene. Ei sunt – prin 
lucr�rile lor – pendantul aromânesc al �colii Ardelene”. 95  

La rîndul lor înv��a� ii mecedoromâni au exercitat o influen�� sesizabil� asupra c�rturarilor ardeleni, 
îndeosebi asupra lui Petru Maior, care a cuprins �i aprofundat în lucr�rile sale problema istoriei �i culturii 
românilor, introducînd unele aromânisme în graiul dacoromân, încercînd astfel o unificare a celor dou� 
dialecte dup� o desp�r�ire de zece secole. Printre al� i istorici interesa�i de istoria �i limba aromânilor pot fi 
aminti�i Eftimie Murgu, Mihail Kog�lniceanu, Timotei Cipariu, Nicolae B�lcescu, Ioan Ionescu de la Brad, 
generalul Christian Tell, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, reprezentantul Principatelor unite dup� 
1859 la Constantinopol care a retip�rit cu banii proprii gramatica lui Boiagi.  

 
 

Familii şi persoane de seamă în rîndul coloniei macedoromâne 
din Buda şi Pesta 

 
Pe lîng� mul� i aromâni anonimi care s-au implicat în via�a economic� �i religioas� de pe aceste meleaguri 

s-au impus �i nume cunoscute care au contribu� ii remarcabile pe multiple planuri ale activit�� ii umane. Nu 
ne îng�duim aici, în acest spa� iu limitat, s�-i amintim pe to� i în ampla lor desf��urare. Ne permitem totu�i s� 
creion�m cîteva personalit��i care s-au impus în via�a politic�, religioas�, cultural� �i �tiin� ific� �i au 
dobîndit aprecieri deosebite atît în timpul lor de existen��, cît �i dup� ce au trecut la cele eterne. 



Coloni�tii macedoneni au contribuit în mare m�sur� la men� inerea �i înt�rirea bisericii ortodoxe. De 
numele lor se leag� fondarea unor isntitu� ii �i societ�� i culturale. Macedoromânii au fost umanitari �i 
filantropi, încurajînd arta �i �tiin�a. Din rîndul lor se ridic� o seam� de personalit�� i: Andrei Şaguna (care a 
l�sat dup� moarte peste 600.000 de forin� i pentru scopuri culturale), Atanasiu Grabovsky, Emanuil 
Gojdu, membrii familiei Mocioni. Aceste nume sînt bine cunoscute atît în istoria politicii române�ti, cît �i 
în cea cultural� din Transilvania �i Ungaria veacului al XIX-lea. 

 
Familia Mocioni a jucat un rol de frunte în via�a românilor din Ungaria. Aceasta familie, “una din cele 

mai considerabile din Budapesta”, a intrat în istoria Ardealului românesc. Ei au condus via�a politic� a 
românilor de aici timp de opt decenii. Mocionie�tii au jucat în Banat un rol asem�n�tor cu cel al Gole�tilor 
în �ara Româneasc� �i al Hurmuzake�tilor în Bucovina. Andrei Mocioni �i fra�ii s�i, împreun� cu Eftimie 
Murgu, î�i afirmau drepturile biserice�ti �i na� ionale, sprijinind politica kossuthi�tilor revolu� ionari. �i 
familia Mocioni, asemenea celorlal� i macedoromâni, a sprijinit cu ajutoare b�ne�ti multe ac� iuni, institu� ii 
cultural-na� ionale. Pentru crearea unei intelectualit�� i bine preg�tite, problema de care au fost preocupa� i 
b�n��enii �i cri�enii înc� în 1848, adunînd fonduri prin colecte �i întemeiînd funda�ii importante, 
Mocionie�tii î�i aduc marele aport înc� din 1859. În 1867, suma donat� de ei reprezint� 10.000 florini, la 
care Andrei se al�tur� cu 20.000 fl. Cu banii lor v�d lumina tiparului multe din lucr�rile c�rturarilor 
b�n��eni. În 1855, cînd pl�te�te tiparul pentru cartea “Marc Aureliu” , tradus� din latin� de Mihai 
Velceanu, Andrei d�ruie 550 fl, “cu scopul acesta, s� aib� în viitor a se privi ca o dona� ie pentru mijlocirea 
tip�ririi c�r� ii române�ti”, dona� ie mereu argumentat�. În marea foamete de la 1863 din Banat, Mocionie�tii 
între� in 400 familii greu încercate �i intervin pe lîng� guvernul român �i conducerea imperiului pentru 
ajutorarea satelor n�p�stuite.96 Familia Mocioni a dat o mîn� de ajutor în mod sistematic tinerimii române 
de la �colile din �ar� �i str�in�tate. De exemplu, în anul �colar 1865–66, aveau 36 de bursieri: studen� i la 
universit�� ile din Viena �i Budapesta, la academiile de drept din Oradea �i Debre� in, la liceele din 
Budapesta, Oradea, Debre� in, Arad, Timi�oara, Seghedin, Lugoj, Nagyk�rös, Szarvas �i Vîr�e�.97 Andrei 
Mocioni, membru al Academiei Române, înfiin�eaz� la Viena ziarul Albina, pe care mai tîrziu l-a editat la 
Budapesta. Pe vl�starii familiei Mocioni îi mai întîlnim printre membrii fondatori ai ASTREI. Andrei 
Mocioni a fost membru fondator, donînd 200 fl. De asemeni Zeno Mocioni a fost unul dintre românii care 
au sus� inut de mai multe ori ac� iunile asocia� iei sibiene. Din sumele donate de el s-au cump�rat mii de c�r� i 
pentru bibliotecile poporale de la sate. Zeno �i Alexandru Mocioni au donat 24.000 coroane (1903) pentru 
“Casa na� ional�” a ASTREI. Alexandru Mocioni, de la 1901 pîn� la 1904 a fost pre�edintele acestei 
societ�� i culturale. Din pleiada de intelectuali face parte Antoniu Mocioni. De numele lui se leag� 
întemeierea, în 1862, a societ��ii culturale “Asocia� iunea na� ional� ar�dan� pentru cultura poporului 
român”. Iar de numele lui Alexandru Mocioni e strîns legat� renumita societate cultural�-teatral� a 
românilor din Transilvania �i Ungaria, “Societatea pentru fond de teatru român”. 

 
Fiind negustori boga� i �i iubitori de cultur�, macedoromânii din Austro-Ungaria au contribuit 

considerabil la mi�carea na�ional-cultural� româneasc�. Mediul din Viena �i Budapesta a fost favorabil 
dezvolt�rii con�tiin�ei na�ionale la aromânii stabili� i în aceste dou� centre. 

Dintre familliile distinse din Viena, care au f�cut foarte mult �i pentru cultura �i �tiinta din Ungaria, le 
enumer�m pe cele ale lui, Sina �i Dumba. 

Familia Sina, originar� din Moscopole, între 1788–1876 a ocupat un loc de frunte în colonia 
aromâneasc� din Austria. Dup� stabilirea la Viena, a ajuns celebr� în lumea financiar� european�, prin 
varietatea întreprinderilor �i crearea unei mari institu� ii financiare. Pe Sina îi putem urm�ri de la Moscopole 
la Viena, cu etape la Sarajevo �i în Croa� ia. La Viena, primul atestat este Georg Sinna Popovich în 1780. 

Simeon Sina, n�scut în 1753 la Moscopole, reu�e�te ca banca lui s� devin� a doua din Austria dup� cea 
a lui Rothschild. Pentru Sina ca �i pentru Rothschild, “marele salt înainte” pare s� fi fost Blocusul 
continental impus de Napoleon sau mai bine zis arta de a ocoli blocusul.98 Pe lîng� aceasta, s-a ocupat cu 
cultivarea tutunului în cantit�� i considerabile, dup� metode moderne. Tutunul era articol de care se sim�ea 



mare lips� în epoca r�zboiului ruso-turco-austriac. De asemenea, a asigurat o dezvoltare extraordinar� 
torsului �i �esutului de bumbac. A ajuns s� exporte tutun �i pînze în Fran�a �i Italia.99  

Fiul lui Simeon,  Gheorghe Simeon Sina (1782–1856), care a condus afacerile de la 1820 pîn� în 1856, 
a continuat cu o extraordinar� dezvoltare a comer�ului �i industriei textile. Cu afacerile sale �i-a economisit 
o avere considerabil�. În 1818 a afost admis, de împar�tul Franz I, în nobilimea ungar� dup� ce a 
achizi�ionat dou� mari domenii ungare. În 1822 a fost f�cut baron. Banca Sina a devenit cunoscut� în lumea 
întreag�. Gheorghe Sina a ajutat cu dona� ii la înfiin�area mai multor institu� ii culturale. Al�turi de contele 
Széchenyi István, el a depus cel mai mare efort pentru construirea Podului cu lan�uri din Budapesta. (A 
donat mai multe sute de mii.) Pentru acest fapt ungurii l-au trecut la rîndul magna�ilor.100 Acest Gheorghe 
Sina a ajuns s� posede – în Ungaria, Austria, Cehia, Moravia �i în Principatele Dun�rene – 99 domenii cu 
peste 240.000 iug�re de p�mînt. Astfel a devenit nu numai bancherul cel mai bogat al Imperiului, ci, 
totodat� �i unul din primii latifundiari ai Ungariei. A avut palate superbe în Ungaria, Austria, Grecia, Italia, 
Vene� ia, Fran�a, în mai toate capitalele Europei. La 18 mai 1856, baronul Gheorghe Simeon Sina muri în 
vîrst� de 74 de ani. A fost c�s�torit cu Ecaterina Derra101 �i avu un singur fiu pe care îl botez� dup� 
obiceiul str�mo�esc, cu numele bunicului, Simeon. Acestuia îi l�s� întreaga avere, evaluat� la circa 80 
milioane florini.102 

Simeon Gheorghe Sina (1810–1876) a fost tot atît de celebru ca tat�l s�u – �i chiar l-a dep��it – în 
domeniul organiz�rii vie�ii economice �i financiare, ca �i în crearea de institu� ii de binefacere. Era de�in�tor 
al uneia dintre cele mai mari averi din Europa. Întrat în 1836 în Camera magna�ilor din Ungaria, el poseda 
la sfîr�itul vie� ii sale, în Imperiul Habsburgig �i în �ara Româneasc�, 99 de domenii, totalizînd peste 
100 000 de hectare. A f�cut dona� ii la înfiin�area Creditului agrar ungar �i a Societ�� ii maghiare de 
asigurare, la canalizarea fluviilor, la ridicarea �i îndreptarea agriculturii, la promovarea problemei c�ilor 
ferate �i naviga� iunii cu vapoare. Din ini� iativa lui s-au construit spitale �i orfelinate. A dat o mîn� de ajutor 
la constituirea Academiei comerciale, a Teatrului Na� ional, a Casinei Na� ionale �i mai cu seam� la 
constituirea Academiei Maghiare. În 1858, pe Simeon Sina îl g�sim membru în comitetul de direc� ie al 
Academiei Maghiare. La întemeierea acesteia s-a subscris cu 80.000 fl.103 Portretul lui se afl� în sala mare a 
acestei institu� ii. În 1857, tot cu ajutorul lui, s-a fondat revista maghiar� Budapesti Szemle.104 Simeon Sina 
între 1856-1876 a dat peste 550.000 fl. pentru scopuri culturale �i filantropice.105 În fa�a acestei m�re�e 
opere, un glume� ar putea spune c� baronul Sina a întemeiat... cu ajutorul ungurilor – statul maghiar însu�i! 

Sina avea rela� ii �i cu Cuza-Vod�. Printr-o scrisoare, îl anun�� pe domnitorul român despre venirea sa în �ar� �i despre dorin�a de a investi noi capitaluri în diferite întreprinderi române�ti. Tot pentru marile sale 
binefaceri, Sina e proclamat cet��ean de onoare al Budapestei �i al altor ora�e, între care se g�se�te �i 
Aradul. 

A murit la 15 august 1876 �i a fost îngropat în Austria, în mausoleul familiei din Rappoltskischen. Cu 
acest prilej, academicianul Tóth L�rinc a rostit un panegiric în numele Academiei Maghiare, institu� ie care, 
dup� cum am ar�tat, este una din numeroasele funda� ii ale lui Sina.106  

Sina a fost c�s�torit cu fiica proprietarului Constantin Ghyka de Désánfalva, alt� c�petenie a coloniei 
macedoromâne din Ungaria. Din aceast� c�s�torie s-au n�scut 5 fete �i un b�iat. Fiul �i una din fete au 
murit de timpuriu. R�mas f�r� descenden�� masculin�, Simeon George Sina va viza, cel pu� in, foarte sus 
pentru cele patru fiice ale sale: va c�s�tori dou� dintre ele cu coborîtori din domni fanario� i – un Ipsilanti �i 
un Mavrocordat –, a treia fiic�, cu purt�torul unui mare nume austriac, contele de Wimpffen; în fine, ultima 
dintre fete, cu ducele de Castries, �i aceasta va deveni astfel cumnata unui viitor pre�edinte al Republicii 
Franceze, mare�alul de Mac-Mahon! Ace�ti gineri de familii atît de înalte au avut grija – cel pu�in doi 
occidentali – s� risipeasc� cît ai bate din palme superba zestre a so� iilor lor. 

 
O alt� familie macedoromân� renumit� la Viena era familia Dumba. Cel mai ilustru membru a fost 

Nicolae Dumba, consilier intim al împ�ratului Francisc Iosif �i membru în casa magna� ilor, totodat� 
renumit comerciant. Fiind un mare amator de muzic�, în 1856 a fost ales vicepre�edinte al Societ�� ii de 
muzic�. El a protejat �coala de pictur� din Viena �i îndeosebi pe tîn�rul pictor Makart. Casa sa a fost un 



timp îndelungat centrul vie�ii artistice din Viena. În 1870 intr� în via�a politic� �i î�i f�cu o carier� 
str�lucit�. Pe lîng� toate, patrona România Jun�, cercul de lectur� al studen� ilor români din Viena. Nicolae 
Dumba, dup� moartea sa, a l�sat o avere de treizeci de milioane, printre care multe propriet�� i se g�seau în 
România.107  

 
Atanasiu Grabovsky a r�mas una dintre personalit�� ile cele mai însemnate ale coloniei române�ti din 

Pesta. În casa lui s-a format un salon literar frecventat de membrii coloniei române�ti din Pesta, de studen� ii 
români de aici. Salonul a fost locul de întîlnire favorit al litera� ilor �i al oamenilor de cultur� român� din al 
treilea deceniu al secolului al XIX-lea: Petru Maior, Samuil Micu Clain, Damaschin Bojinc�, �tefan P. 
Neagoie, Teodor Aaron, Emanuil Gojdu, Eftimie Murgu, Partenie Cosma, Zaharie Carcalechi etc. Din 
ini� iativa lui Grabovsky �i a prietenilor s�i se tip�reau c�r�i române�ti la Tipografia din Buda. O serie de 
manuscrise aromâne�ti, p�strate în Biblioteca Academiei Române, au apar� inut lui Grabovsky. În casa lui, 
pe lîng� subiecte cultural-literare, se mai dezb�tea �i spinoasa problem� a bisericii românilor din Banat �i 
Ungaria, care era subjugat� de ierarhia sîrb�. Atmosfera spiritual� din casa lui Grabovsky era impregnat� �i 
aromat� de concep�ia istoric� �i lingvistic� a �colii Ardelene. 

Tot de c�tre aceasta colonie macedoromân� sînt ajutora�i �i studen� ii români, care pun bazele renumitei 
Societ�� i de lectur� “Petru Maior” . Grabovsky a fost un român însufle�it, un mare mecenat. El lupta 
pentru emanciparea na� ional-bisericeasc� a românilor. Avea casa deschis� �i sus�inea rela� ii amicale cu 
înalte persoane ca episcopi, aristocra�i din Pesta �i boieri din Bucure�ti.108 “Vestea lui Grabovsky �i a 
meritelor sale ajungînd la curtea din Viena, împ�ratul Francisc I. l-a numit “Nobil de Apadia”. Cu acest 
prilej, înv���torul �tefan P. Niagoe din Pesta îi scrie o od� octroih, intitulat�: Poftele inimii c�tr� cel ce 
pungheu n�scutul Domn Athanasie Grabovsky, Domnul de Apadia, (1821).”109  Îl felicit�, numindu-l 
“patronul Românilor” �i l�undîndu-l pentru zelul s�u de a îngriji de biseric� �i �coal� �i a da tinerilor ajutor 
la studii... 

    “Ma toate se-nvârto�esc 
    Numai prin tine-nfloresc; 
    Unde pentru ghen se cere 
    Lucrezi f�r�-ntârziere” 
 
A avut dou� so� ii, ambele au activat, chiar au fost pre�edintele Societ��ii femeilor române din Pesta. 

Cea dintîi prezident� a acestei societ��i a fost Elena, întîia so� ie. În anul 1827 Grabovsky s-a c�s�torit a 
doua oar� cu v�duva Maria Alexovici.110  

Pe lîng� Grabovsky, mecena� ii cei mai renumi� i din colonie erau: familia Mocioni, Anastasiu Lepore, 
Gheorghe Sina �i Cristofor Naco. Ace�tia erau vecini, casele lor se aflau în pia�a Vörösmarty �i strada Váci 
de azi. Aceste cl�diri au devenit monumente istorice, decorînd pîn� azi centrul Budapestei. 

 
Atanasiu (Andrei) Şaguna s-a n�scut într-o familie macedonean�, la 20 decembrie 1808, la Miskolc. 

Studiaz� la �coala greco-valah� de aici, apoi la gimnaziul catolic din acela�i ora�, terminîndu-�i cursul 
superior al liceului, la vîrsta de 18 ani, în gimnaziul c�lug�rilor piari�ti din Pesta. Timp de 5-6 ani, �aguna 
a locuit în casa unchiului s�u Atanasiu Grabovsky, situat� în apropierea gimnaziului piarist. 

Se înscrie la Universitatea din Pesta, de unde în anul 1829, terminîndu-�i studiile universitare, pleac� la 
Vîr�e�, ca s� înve�e teologia. Aici e primit în casa episcopului Maxim Manuilovici, care era prieten cu 
unchiul s�u, Atanasiu Grabovsky. 

Ispr�vindu-�i cursurile teologice la Vîr�e�, �aguna este chemat de mitropolitul sîrb �tefan Stratimirovici, 
profesor de teologie, la Carlovi�. Aici, în 1833 intr� în cinul c�lug�resc luîndu-�i numele de Andrei. 

În anul 1836, la vîrsta de 51 de ani, mama lui Andrei �aguna trece la cele eterne. Slujba de înmormîntare 
a fost oficiat� în ziua de 17 ianuarie de vestitul preot-scriitor Ioan Teodorovici, în cimitirul Kerepesi din 
Pesta, în cripta familiei Grabovsky, unde peste cî� iva ani s-au s�l��luit �i r�m��i�ele p�mînte�ti ale fra� ilor 



s�i, Evreta �i Ecaterina. Ca un fiu credincios �i frate iubitor, episcopul �aguna a�eaz� în anul 1849 la 
mormîntul lor o cruce de piatr� cu aceast� inscrip�ie: 

 
   “Mult iubitei sale mame Anastasia 
   Prea pre�uitului s�u frate Vreta 
   �i dulcei sale surori Ecaterina 
   Ridic� monumentul acesta 
   Andreiu �aguna, Episcopul Ardealului, 1849" 
 
În 1842, �aguna prime�te titlul de arhimandrit al M�n�stirii Popova (Iugoslavia). În 1846 este numit 

vicar-general al Eparhiei ardelene �i se stabile�te la Sibiu, ca dup� numai doi ani s� ajung� a fi numit �i 
sfin�it ca episcop. 

Meritele lui �aguna � in, în special, de emanciparea �i înt�rirea bisericii române din Ardeal. Prin 
separarea în 1864 de Mitropolia sîrbeasc� �i prin reorganizarea ei, Biserica Român� Ortodox� devine un 
factor însemnat în lupta pe t�rîm na�ional. Triumful lui �aguna a fost deplin el a fost în�l�at la rangul de 
mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania �i Ungaria. Biserica trebuia s� func�ioneze într-o 
structur� nou�. În 1868, la Congresul Na� ional Bisericesc din Sibiu, se accept� Statutul Organic, model de 
organizare democratic� a bisericii, care a r�mas în vigoare pîn� dup� Unirea de la 1918. �aguna, ajutat de enoria�i �i de binevoitori, a inaugurat la sate peste 800 de �coli, precum �i gimnaziile 
din Bra�ov �i Brad, ca �i Seminarul teologic �i pedagogic din Sibiu. Este unul din întemeietorii ASTREI 
(1861), al c�rei prim pre�edinte a fost. În 1850, �aguna deschide la Sibiu o tipografie – Tipografia 
Arhidiecezan�. Aici îi apar bro�uri politico-biserice�ti, scrieri omiletice. În 1853, tot aici a fondat ziarul 
Telegraful Român. 

În anul 1871, fiind bolnav �i obosit, �i-a f�cut testamentul. Averea personal� de 600.000 coroane a l�sat-
o �colilor �i bisericii. Sfîr�itul i-a survenit în ziua de 28 iunie 1873. A dispus s� fie înmormîntat la R��inari, 
f�r� pomp�, f�r� discursuri, iar serviciul divin s� fie s�vîr�it de un pop� s�tesc.111 

 
Emanuil Gojdu, împreun� cu cele dou� so�ii ale sale Anastasia Pometa �i Melenia Dumcea, au f�cut 

parte din aristocra�ia coloniei aromâne din Pesta.  Gojdu era înrudit cu �aguna. N�scut în 1802 în Oradea, 
a studiat dreptul la Academia din acest ora� �i la cea din Pojon, apoi s-a a�ezat la Pesta, ca avocat.  

Spirit practic, înzestrat cu alese însu�iri gospod�re�ti, Gojdu a ajuns curînd s� fie unul din cei mai 
înst�ri�i oameni din Budapesta. �i-a cump�rat rînd pe rînd, cîteva case în centrul ora�ului, cîteva mo�ii �i 
intravilane la care se ad�ugau numeroase ac� iuni �i hîrtii de valoare.  

La 30 iunie 1832 a avut loc un alt fapt de seam� din via�a lui Gojdu �i anume c�s�toria sa cu Anastasia 
Pometa,112 fiica negustorului macedoromân Constantin Pometa, care fusese m�ritat� prima oar� cu 
negustorul român Alexandru Vulpe. Slujba cununiei a fost s�vîr�it� de preotul-scriitor Ioan Teodorovici, iar 
na� a fost Atanasiu Grabovsky, unchiul lui �aguna. Astfel între �aguna �i Gojdu se înjghebaser� leg�turi 
prietene�ti înc� din tinere�e.113 

Noua familie a fost binecuvîntat� cu o singur� feti��, Maria-Cornelia, care n-a tr�it decît un an. De 
aceea, de acum înainte toat� iubirea lor se revars� asupra tinerilor studen� i români, care erau “oaspe� ii cei 
mai iubi� i” ai casei lor, pîn� la b�trîne�e. Partenie Cosma, care l-a cunoscut bine pe Gojdu, scria despre 
via�a sa familial� aceste cuvinte: “Era mîndru de originea sa de român ortodox din popor (nenobil) �i asta o 
manifesta ori unde i se da ocasiune, atît cu cuvîntul, cît �i cu fapta. La mese unde erau �i str�ini, înainte �i 
dup� mîncare, ostentativ î�i f�cea cruce. La s�rb�torile Pa�tilor, totdeauna cînd se punea la mas�, cînta un 
“Hristos a înviat”. În casa lui numai cu str�inii se vorbea în limba lor, în familie îns� �i cu românii numai 
române�te, parte în dialectul macedo-român, parte în limba noastr�, pe care el o �tia din casa p�rinteasc�, 
iar so�ia sa o înv��ase de la el �i din desele convers�ri cu tinerii români... Casa lui, atît înainte cît �i dup� 
1848, era cunoscut� de cas� româneasc�, unde to� i românii erau bine primi� i �i sprijini�i. În cancelaria lui 
avoca�ial� aplica numai tineri români. Tr�iesc înc� mul�i din ace�ti tineri universitari de odinioar�, cari 



duminicile �i s�rb�torile dup� amiazi, vara, la petrecea în vila lui Gojdu, unde f�r� nici o invitare erau 
bineprimi� i �i osp�ta�i. Gojdu î�i petrecea cu ei, glumea �i cînta cu ei cîntece na� ionale, însufle� indu-i pentru 
idealuri na� ionale.”114 

Gojdu de timpuriu colaboreaz� �i ajut� cu bani Biblioteca Româneasc� a lui Carcalechi �i Calendarele 
de la Buda, redactate de �t. P. Niagoie, înv���torul �colii române�ti din Pesta.  

În timpul revolu� iei de la 1848–49, românii din comitatele ungurene îi încredin�eaz� conducerea activit�� ii 
politice, de aceea el semneaz� programul politic fixat în adunarea � inut� în casa lui din Pesta, cu 
reprezentan� ii români ai acestor � inuturi în ziua de 21 mai 1848. De�i programul era foarte moderat, se 
revendicau totu�i: separarea ierarhic� a bisericii române de cea sîrb�, întrebuin�area limbii maghiare ca 
“limb � diplomatic�”, iar a limbii române “în toate trebile na� iei noastre cele din�untru”; se mai cerea o 
sec� ie separat� la ministerul cultelor, care “s� se ocupe exclusiv de �colile �i bisericile române”, iar la 
regimente “s� se a�eze ofi�eri români”. 

La începutul erei constitu� ionale, Gojdu a fost numit comite suprem, adic� prefect, la Lugoj. Imediat 
dup� ocuparea func�iei ca prefect, a ini� iat înfiin�area unui liceu românesc la Lugoj, donînd în acest scop 
suma de 2.000 de florini, iar pentru des�vîr�irea ac�iunii întreprinse a cerut guvernului maghiar un ajutor de 
18.000 de florini, ajutor pe care îns� nu l-a primit. 

La 16 iunie 1861, ca membru de drept al casei magna�ilor (senat), Emanuil Gojdu a sus� inut  un discurs 
politic de mare însemn�tate �i cu ecou în cercurile române�ti, ca �i în cele maghiare. În discursul s�u a 
condamnat unirea Transilvaniei. 

În decursul vie� ii sale Gojdu a f�cut multe dona�ii, sus� inînd biserica, cultura, �colile, publica� iile 
române�ti. Era patronul tinerilor universitari din capitala Ungariei, casa lui era dechis� oricînd înaintea 
acestora. Dup� moartea sa din 1870, timp de un jumate de secol a func� ionat “Funda� ia Gojdu”, care a fost 
una din cele mai mari funda� ii private din monarhie. În baza prevederilor din testament, tineri români lipsi� i 
de mijloace puteau beneficia de stipendii �i burse de studii; studen�i, preo� i �i înv���tori s�raci, familii 
numeroase �i b�trîni nevoia�i puteau primi sprijin material – în primul rînd b�nesc – din veniturile 
funda� iei.115 

 
Gheorghe Ioanovici, fiul macedoneanului Pavel Ioanovici (Kaliva), proprietar (de Duleu �i Valea Mare) �i negustor cu renume în Timi�oara, a de� inut un rol important în via�a politic� �i cultural� a Banatului. 
S-a n�scut la Timi�oara, în 1821. În ora�ul de pe Bega a absolvit studiile elementare �i liceale, iar cele 

filozofice �i de drept la Seghedin, Pojon �i Pesta. Terminîndu-�i studiile juridice, în 1842 a ob�inut diploma 
de avocat. A intrat în via�a public� �i înc� de foarte tîn�r �i-a cî�tigat atîta popularitate, încît a fost ales 
deputat de Timi�oara, în dieta din 1847–1848 din Pojon. În anii revolu� iei de la 1848–49, devine vicecomite 
(subprefect) al jude�ului Cara�. 

Gheorghe Ioanovici s-a c�s�torit cu fiica macedoromânului Mano din Pesta, devenind prin aceast� 
c�s�torie cumnat cu senatorul imperial Nicolae Dumba din Viena. 

Prin anii 1860, Ioanovici a activat pe teren ziaristic. Dup� instalarea regimului constitu�ional, a fost ales 
deputat în circumscrip� ia Lugojului, unde era mare proprietar. Pîn� la 1867, a func� ionat ca notar al 
parlamentului, apoi a fost membru al “comisiei de împ�care” (kiegyezés). 

Ministrul cultelor, baronul Eötvös József, l-a numit secretar de stat, �i aceast� slujb� a îndeplinit-o între 
1866–1871. El a condus sec� ia bisericilor greco-orientale sîrbe �i române. Sarcina lui a fost rezolvarea 
problemelor privind Biserica româno-sîrb�. Împreun� cu Ioan Cav. de Pu�cariu, referentul s�u, g�se�te 
prilejul s� aduc� însemnate servicii Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, în vremurile cele mai grele ale 
luptei acesteia pentru autonomie �i reorganizare. Cît timp a fost secretar de stat, el a luat parte ca deputat la 
Congresul constituant al Bisericii Ortodoxe Române, �i a conlucrat la compunerea Statutului Organic din 
1868 al acestei biserici, ca apoi, în minister s� exopereze sanc�iunea acestuia, în 1869. 

Dup� moartea lui Eötvös (1871), românii din Ministerul Cultelor au fost suspecta� i pentru activitatea lor 
na� ional�, au fost înl�tura�i de Trefort Ágoston, ministrul urm�tor. Ace�ti români erau trei la num�r: Gh. 
Ioanovici secretar de stat, Ioan Cav. de Pu�cariu �i Ro�escu, referen�i. 



Ioanovici ca înv��at �i scriitor �i-a cî�tigat merite pe terenul filologiei maghiare, merite care i-au deschis 
drumul spre Academia Maghiar�, unde, în 1867, a fost membru corespondent, iar în 1883 a fost ales 
membru onorific. A fost membru �i pre�edintele comisiei filologice a Academiei de la 1882–1895, precum �i membru al comisiei exmise pentru prelucrarea dic� ionarului tehnic-juridic. Lucr�rile sale filologice au 
ap�rut în Pesti Napló, Nyelvtudományi Közlöny, Magyar Nyelv�r. 

Gh.Ioanovici a fost prieten bun cu Emanuil Gojdu, care l-a numit executorul testamentului s�u. Al�turi 
de Mocionie�ti, a donat sume considerabile Societ��ii “Petru Maior”  din Budapesta, precum a �i participat 
la multe manifest�ri române�ti din capital�, pe care le-a �i subven� ionat. 

Primind contururi mai puternice na�ionalismul maghiar, Ioanovici a activat mai pu� in pe teren politic. 
Dup� moartea survenit� a lui Deák Ferenc – cu care era prieten –, Ioanovici se dep�rteaz� �i mai mult de 
via�a politic�, iar din 1881 nu mai activeaz�, tr�ie�te retras la mo�ia sa din Dul�u ori la Budapesta. De�i 
familia lui avea palat în Pesta, el s-a mul�umit cu o modest� locuin�� în str. Király nr.57. 

La 10 februarie 1909, Gheorghe Ioanovici s-a stins din via�� în capitala Ungariei. “Înmormîntarea s-a 
f�cut cu mare pomp� �i pe lîng� asisten�a unui public numeros �i distins al capitalei... Între publicul asistent 
am observat �i pe mini�trii Wekerle �i Apponyi. Dintre membrii coloniei române din capital� asemenea s-au 
prezentat foarte mul�i. Catafalcul ridicat în incinta Academiei a fost împodobit de numeroase cununi, între 
cari �i dou� române�ti �i anume din partea Parohiei greco-orinetale �i din partea Funda�iunei “Gozsdu”. 
Prohodul a fost s�vîr�it de protopopul onorar Ghenadie Bogoievici, preotul militar Ioan Papp �i preotul 
bisericei grece�ti Georgiades Murnu. R�spunsurile funebrale le-a executat corul Bisericei gr.-ort.rom. din 
Budapesta” (Lupta (Bp.), 1908, nr. 261)  

A fost înmormîntat în cimitirul Kerepesi, asemenea multor români din capital�.116 
În afar� de Sina, se distinge în cadrul coloniei macedoromâne, prin notorietate �i avere, �i Cristofor 

Naco. El avea o mo�ie la Sînnicolau-Mare. Aici un iobag român, s�pînd, a dat de multe podoabe de aur, pe 
care Naco le-a d�ruit împ�ratului Francisc I. Aceasta comoar� este p�strat� în “Kunsthistoriches Museum” 
din Viena. Pentru acest gest, Naco a primit de la împ�rat rangul de grof. Via�a roman� ioas� �i bog�� ia lui 
Naco, l-au inspirat �i pe romancierul maghiar Jókai Mór. În romanul s�u intitulat Cigánybáró descrie via�a 
acestui macedoromân din capitala Ungariei.117 Ca �i ceilal�i macedoneni, �i Cristofor Naco a fost mecenat, a 
sprijinit cultura român�. Cu ajutorul s�u, în Sînnicolaul-Mare s-a înfiin�at “ �coala agricol�” . �coala a fost  
înfiin�at�  pe  mo�ia  sa. În testamentul redactat la Viena – c�ci mai tîrziu el s-a stabilit în capitala Austriei 
– în anul 1799, Naco cerea urma�ilor s�i s� înfiin�eze �i s� sus�in�, din veniturile mo�iilor sale, o �coal� de 
agronomie în Sînnicolaul-Mare, cu scopul de a ajuta la ridicarea economic� a ��ranilor. Conform dorin�elor 
exprimate în testament, �coala trebuia s� aib� cl�diri bune, corespunz�toare scopului urm�rit, �i p�mînt 
suficient pentru experien�e. Elevii urmau s� fie recruta� i dintre cei mai buni absolven�i ai “�coalelor triviale” �i s� provin� din familii iob�ge�ti de pe mo�iile familiei Naco. Prevedea ca în fiecare an vor fi primi� i cîte 
12 bursieri: 3 germani, 3 români, 3 maghiari �i 3 sîrbi. Între� inerea acestora în �coal�, hrana, 
îmbr�c�mintea, c�r� ile �i rechizitele necesare, erau suportate din fondurile l�sate prin testament. În afar� de 
ace�ti 12 bursieri, puteau fi primi�i ca elevi solven� i �i copiii iobagilor de pe alte mo�ii. Elevii care vor 
termina �coala agricol�, se vor înapoia în satele lor ca agricultori lumina� i sau pot deveni înv���tori. Îndat� 
dup� absolvire ei vor fi ajuta� i cu cîte 100 florini din averea donatorului, pentru a-�i întemeia gospod�rii 
care s� serveasc� drept model �i celorlal� i ��rani. Cel mai bun absolvent al �colii agricole va fi trimis la �coli 
superioare de agricultur� pentru specializare, în acest caz va primi anual un stependiu de 300 fl. Acestea 
erau dorin�ele exprimate de Cristofor Naco. 

Organizarea �colii a fost încredin�at� lui Tessedik Sámuel (originar din Szarvas) care avea o serioas� 
preg�tire agronomic� �i pedagogic�, era un spirit progresist, adept al ideilor luministe. În anul 1801, 
Tessedik elaboreaz� un plan am�nun�it pentru organizarea �colii din Sînnicolaul-Mare. El propune ca 
al�turi de însu�irea cuno�tin�elor teoretice din diferite ramuri ale agriculturii, elevii s� fac� experien�� pe un 
lot situat în apropierea �colii, spre a înv��a cultivarea unor plante pu� in cunoscute. �coala �i-a început 
activitatea în anul 1801, a fost condus� de Incze János, un elev al lui Tessedik, �i a activat cu bune rezultate 



pîn� în anul 1811, dup� care decade. În 1887 înceteaz� de a mai func� iona ca �coal� particular� �i devine �coal� de stat.118 
 
Dimitrie Cazacovici (1790–1866) s-a n�scut la 1790 la Me�ova, unde �i-a f�cut studiile primare. A fost 

adoptat de un unchiul  s�u, Petre Cazacovici, negustor din Budapesta. Aici, D.Cazacovici urmeaz� �coala 
comercial� �i se ocup� cu afacerile unchiului s�u. Dar cu timpul �i cu vîrsta, tîn�rul Cazacovici începe s� se 
preocupe de chestiuni str�ine de meseria lui. Se aplic� cu totul studiilor limbilor str�ine �i ajunge un 
adev�rat poliglot. Are leg�turi tot mai strînse cu Petru Maior, Gheorghe � incai �i lupt� pentru ideea 
româneasc�. El n�zuie�te s� trezeasc� la con�tiin�� na�ional� pe fra� ii s�i din Peninsula Balcanic�.  Dup� 
moartea unchiului s�u, merse în România, unde ajunse sub domnia lui Alexandru Ghica (1834–1842) la 
gradul de c�pitan �i de “aghitant domnesc”.119 Dup� ce demision� din armat�, se dedic� luptei din r�sputeri 
pentru deschiderea de �coli române�ti în Macedonia. 

În urma evenimentelor de la 1856, prin care România a dobîndit o deplin� autonomie intern�, Cazacovici 
n-a încetat a convinge pe b�rba� ii de stat ai României de importan�a elementului românesc din Macedonia, 
intrînd în rela�ii strînse cu fra� ii Br�tianu, Cezar Boliac, Heliade R�dulescu, Costache Negri, Dimitrie 
Bolintineanu, etc. A publicat în ziarul Buciumul numeroase articole destinate a dovedi originea romanic� a 
poporului aromân �i a sprijinit b�ne�te pe to�i tinerii macedoromâni lipsi� i de mijloace. A tip�rit pe spezele 
sale mai multe c�r�i cu scop de a trezi sentimentul na� ional �i a f�cut din casa sa un loc de întîlnire pentru 
to�i macedoromânii din Bucure�ti. În 1860 a fost numit membru al Academiei Române, dar a refuzat 
aceast� onoare argumentînd c� era prea b�trîn �i î�i pierduse vederea. �i-a pus cap�t singur vie� ii sale, 
pentru a nu cheltui din averea ce o destinase pentru între�inerea unei �coli române�ti din Macedonia. În 
testament a l�sat întreaga sa avere, de peste 100.000 fr., pentru �coala româneasc� din Grope�i.120  

       
Comunitatea macedoromân� din Budapesta avea �i membri mai pu� in renumi� i, dar meritele acestora au 

fost importante pentru cultura �i via�a social� a timpului. 
 O familie macedonean� cu vaz� la Budapesta a fost nobila familie Manu din Clisura, cu renume în 

nego� �i fiind mari proprietari de mo�ii. Un membru al aceastei familii a fost prin 1880 primarul 
Budapestei.121 

O rud� de-a lui Grabovsky, Teodor Muciu, negu��tor �i totodat� un mare literat, de� inea mai toate 
c�r� ile referitoare la istoria �i literatura român�. Era abonat la Gazeta Transilvanei, Foaia pentru minte, 
inim� � i literatur�. Adeseori purta discu� ii serioase cu Gojdu. Bibliotec� mai bogat� decît a lui, n-a avut 
nimeni dintre românii din Budapesta.122 

Printre cei con�tien� i de originea lor macedoromân� a fost �i farmacistul George Stupa. El s-a n�scut la 
Oradea în 1812 �i se tr�gea dintr-o familie nobil�. Diploma de farmacist a ob�inut-o la Universitatea din 
Pesta, la 8 august 1834. În acela�i an �i-a publicat diserta� ia pentru titlul de “magister pharmaciae”. Dup� 
ce a lucrat un timp la Viena �i Pojon, Stupa se stabile�te la Arad, unde, între 1834-1848, a fost proprietarul 
farmaciei “Îngerul”. Stupa a participat la via�a cultural� a ora�ului �i la promovarea mi�c�rii social-
culturale a românilor. Împreun� cu Vincen�iu Babe� �i al�i intelectuali, el a luat parte la consf�tuirea de la 
Arad, din ziua de 25 februarie 1848, convocat� în vederea lu�rii unor m�suri pentru îmbun�t��irea situa�iei �colilor române�ti. În 1848, Stupa se mut� la Pesta. Împ�rt��e�te ideile burghezo-democratice ale vremii, 
particip� la mi�carea revolu�ionar�, militeaz� pentru interesele sociale �i culturale ale românilor, �i la 21 
mai 1848 este prezent în casa lui Gojdu, la întrunirea intelectualilor români, convocat� pentru a întocmi 
memoriul cu revendic�rile românilor din Banat �i Ungaria, adresat guvernului. Stupa a jucat un rol activ �i 
în via�a public� profesional� �i �tiin�ific �. A fost secretar grefier al Asocia�iei farmaci�tilor din Ungaria. 
Din 1869, el a îndeplinit, pîn� la moarte, func�ia de casier al Reuniunilor Itinerante ale Medicilor � i 
Naturali�tilor . Farmacia lui Stupa din Budapesta era considerat� printre cele mai dotate. Înc� din 1834, el 
desf��ura o activitate publicistic� de specialitate. Alegerea lui, în 1875, ca deputat în parlament i-a permis 
s� militeze pentru interesele corpului farmaceutic. Stupa s-a bucurat �i de o mare popularitate ca filantrop. 
Se num�ra printre sprijinitorii Societ�� ii “Petru Maior” . Dintre tinerii studen� i din capital� mul� i i-au 



vizitat casa. El d�dea serate pentru ei, iar so�ia sa, împreun� cu fiica lor (mai tîrziu so�ia lui Partenie 
Cosma) organizau chiar �i excursii �i petreceri la Cinkota, unde aveau o vie mare. Stupa era unul din eforii 
bisericii ortodoxe greco-române, de asemenea f�cea parte cu mandat permanent, din Reprezentan�a care 
conducea “Funda� ia Gojdu”, contribuind la consolidarea �i dezvoltarea acestei importante �i prestigioase 
funda� ii puse în slujba promov�rii culturii române�ti. În 1884, la vîrsta de 72 de ani farmacistul George 
Stupa a trecut la cele eterne. �tirea mor�ii sale a ap�rut în revista Familia din Oradea. Toate periodicele 
farmaceutice de la Budapesta au publicat necrologuri în care personalitatea lui a fost evocat� deosebit de 
elogios.123 

Între macedoromânii din Budapesta întîlnim negustori, litera� i, medici, istorici, buni meste�ugari �i 
fabrican�i. Din breasla celor din urm� f�cea parte Cruşoveanul Şunda, cel mai mare fabricant de 
instrumente muzicale din Monarhia Austro-Ungar�. Datorit� priceperii sale a ajuns s� aib� un renume 
mondial. Cînd �unda a împlinit 50 de ani, în cinstea lui s-a publicat o carte comemorativ�, în limbile 
maghiar� �i german�. În acest opus, pe lîng� elogiile celor mai mari muzican�i ai epocii, au fost reproduse �i 
scrisorile de recuno�tin�� ale compozitorilor Schubert, Schumann �i ale altora.124 

 

 

Carte i cultur  româneasc 
la Tipografia Universit ii din Buda  

 
 
 
 
 
Secolul al XVII-lea pune cap�t monopolului tip�riturilor de carte bisericeasc� �i apar o serie de c�r�i cu 

un con� inut laic. Se produc schimb�ri structurale �i în ce prive�te aria de r�spîndire a tiparni�elor, a 
centrelor de tip�rire a c�r� ilor. Cercetarea c�r�ii �i a tiparului din secolul al XVII-lea ne dezv�luie îns� �i un 
alt fenomen fundamental nou fa�� de veacul precedent, �i anume circula� ia mai intens� a c�r� ii tip�rite 
române�ti, în toate teritoriile locuite de români. 

Secolul al XVIII-lea, în climatul creat de luminism �i mai cu seam� de afirmarea con�tiin�ei na� ionale, 
schimb� fundamental coordonatele rolului �i locului c�r� ii în societatea româneasc�. În editarea c�r� ii 
române�ti putem urm�ri laicizarea treptat�. S-a produs saltul calitativ în ce prive�te pe beneficiarii ei, c�ci 
num�rul �tiutorilor de carte a crescut substan�ial �i a cuprins mai toate clasele �i p�turile sociale. 

La începutul veacului al XIX-lea, au ap�rut primele c�r� i care au deschis �irul operelor fundamentale de 
afirmare f�� i�� a cons� iin�ei na�ionale la români. Este vorba întîi de toate de opere privind cultivarea limbii 
na� ionale �i a tradi�iei istorice, tiparni�elor din Viena �i Buda (aici au lucrat corifeii �colii Ardelene) 
revenindu-le un rol preponderent în editarea crea� iilor �tiin� ifice �i literare ale intelectualilor români, cu 
deosebire din Transilvania �i Banat. 

     
 

Constituirea Tipografiei UniversităŃii din Buda 
 
Tipografia Universit��ii din Buda a fost întemeiat� la Nagyszombat (Tîrnavia) în 1577, de episcopul 

catolic Telegdi Miklós, în cadrul universit�� ii care func�iona acolo. În 1777, Maria Tereza a mutat 
universitatea la Buda �i astfel a ajuns aici �i Tipografia Universit�� ii. Teascurile tipografiei au fost instalate 
în Casa Corvin (azi str. Országház 13). Aici �i-a început tipografia noua ei activitate, sub conducerea 
vestitului istoric Pray György, director al Bibliotecii Universit��ii.1 Tipografia a fost subordonat� 
Consiliului Locumtenen� ial al Ungariei.  



“Principiile de func�ionare a Tipografiei au fost stabilite în 1770 cu ocazia unei consf�tuiri convocate la 
Viena de c�tre Maria Tereza, la care au participat episcopi greco-catolici din Transilvania �i din Ungaria. 
Respectarea principiilor de func� ionare a c�zut în sarcina cenzorului în func� iune, care era obligat s� 
colaboreze cu episcopii greo-catolici, trebuind s� supravegheze s� nu apar� în publica� iile române�ti ale 
Tipografiei nimic care s� lezeze pe catolici, pe ortodoc�i, moravurile poporului român �i pe împ�rat. În 
rezolvarea problemelor Tipografiei, cenzorul trebuia s� cear� p�rerea episcopilor cu privire la tip�riturile 
biserice�ti sau �colare ce urmau s� fie editate. La aceea�i consf�tuire s-a stabilit ca cenzorul Tipografiei s� 
fie un b�rbat erudit, demn de încredere atît din punct de vedere religios cît �i politic �i care s� aib� o 
conduit� exemplar�.”2 

În anul 1779, împ�r�teasa Maria Tereza a acordat tipografiei privilegiul de a edita c�r� i didactice pentru 
Ungaria. Tipografia a tip�rit, cu alfabetul chirilic pe atunci în uz, pentru minorit�� ile din Ungaria: sîrbi, 
croa� i, slovaci, români lucr�ri biserice�ti, �colare, �tiin� ifice, precum �i beletristice �i de r�spîndire a �tiin�elor. Pentru tip�rirea c�r� ilor frumoase, tipografia a cump�rat în 1795  instala�ia chirilic� a 
tipografului vienez �tefan Novacovici. În urma acestui act, calitatea tip�riturilor arat� o îmbun�t�� ire 
considerabil�. Peste cî�iva ani, pe lîng� tipografie s-a instalat �i un atelier pentru turnarea literelor. Me�terii 
acestui atelier au muncit atît de iscusit, încît rezultatele dexterit��ii lor au fost c�utate �i de tipografiile ��rilor române�ti. Îmbun�t�� irea tehnic� s-a dezvoltat rapid. Dovada acestui fapt este apari�ia luxoas� a 
c�r� ii de slujbe religioase Mineiu în 12 volume, între 1804-1807, destinat� românilor ortodoc�i de dincolo 
de Carpa� i, edi� ie îngrijit� de Ioan Molnar Piuariu , care s-a bucurat de un succes atît de mare încît s-a 
tip�rit într-o nou� edi� ie.3 

Tipografia din Buda a devenit în epoc� una dintre cele mai productive edituri din Europa central� �i de 
est. Publica� iile au fost editate la cererea bisericii greco-catolice, a regimentelor române�ti de gr�niceri �i a 
autorit��ilor. Accentul a fost pus, îns�, pe editarea de lucr�ri �tiin�ifice, literare �i de r�spîndire a ideilor 
iluminismului. Aici �i-au tip�rit manuscrisele �i scriitorii din Moldova. Alexandru Beldiman a fost unul 
dintre ace�tia, care �i-a tip�rit la Buda trei traduceri: Moartea lui Avel de Solomon Gessner (1818), Istoria 
lui Numa Pompilie de Jean Pierre Florian (1820) �i Tragedia lui Orest de Voltaire (1820). Tot aici �i-a 
publicat Dinicu Golescu Însemnare a c� l�toriei mele (1826). 

Înc� la amintita consf�tuire de la Viena se stipulase ca cenzorul Tipografiei din Buda s� fie un b�rbat 
înv��at. Cel dintîi cenzor român a fost Ioan Onişor, numit în 1794 cu o leaf� anual� de 500 florini, cît 
aveau �i colegii s�i de alte limbi.4 El demisionînd, îns� dup� �apte ani, a fost numit (în 21 septembrie 1804) 
Samuil Micu Clain, preot al eparhiei F�g�ra�ului. Pîn� la sosirea acestuia din Ardeal, corectura c�r� ilor 
române�ti o f�cea Gheorghe Şincai, venit în toamna anului 1803 de la Oradea. Dup� Clain a fost numit 
revizor �i cenzor Gheorghe �incai. Urma�ul lui �incai în slujba de cenzor a fost Ioan Corneli, dar chemat 
fiind de episcopul s�u canonic la Oradea, în locul lui a venit Petru Maior , parohul român din Reghin, 
numit la 27 septembrie 1808.5 Maior a p�strat postul pîn� la moarte (1821). Pe corifei i-a urmat Gheorghe 
Petrovici, Ioan Teodorovici �i Teodor Aaron. 

În perioada 1778–1803, la Buda s-au tip�rit 21 de c�r� i române�ti; între 1804 �i 1824, perioada de 
apogeu, 167 de volume; anii 1813–1816 au fost cei mai boga� i în realiz�ri tipografice (1813 – 13 c�r� i, 
1814 – 15, 1815 – 14, 1816 – 13); între 1825 �i 1849 apar 90 de c�r� i.6 

Tipografia din Buda a avut un rol ini�iator �i în editarea de lucr�ri de popularizare a cuno�tin�elor. 
Nicolae Iorga aminte�te cu recuno�tin�� urm�toarele: “Tipografia Universit�� ii din Buda a îmbog�� it 
literatura româneasc� cu tot felul de publica� ii. Aici se tip�rir� de acum înainte comunica�iile, ordinele 
oficiale, legile, c�r� ile biserice�ti, în parte – care nu se lucrau la Blaj, în Tipografia seminarului – 
traducerile, lucr�ri originale. La Buda venir� pentru a-�i publica operele românii din Banat, la Buda se 
oprir� pentru a-�i cump�ra c�r�i nou� române�ti c�l�torii din Principate, la Buda începur� ei, de la o vreme, 
a trimite manuscriptele, care li se întorceau în form� de publica� ii elegante �i îngrijite, calendarele; aici se 
form� ideea, se rede�tept� ideea unei biblioteci populare române�ti �i a unui ziar pentru na� iune”.7  

Din 1813 Tipografia Universit�� ii din Buda acord� anual 50 fl. pentru procurarea c�r� ilor �colare 
destinate elevilor s�raci. Canonicul din Oradea, Ioan Corneli, în func� ie de director al �colilor din Bihor, 



lupt� pentru înzestrarea �colilor subordonate lui cu manuale �i înv���tori bine instrui� i. Încurajat de 
fondurile primite de la Tipografia Universit��ii, va insista an de an pentru alocarea acestor fonduri din care 
s� cumpere c�r� i pentru a înzestra �colile pe care le conducea. Cu anul 1820 începe adev�rata activitate de 
cump�rare a c�r�ilor din fondul tipografic. În anii 1817–1826 Corneli distribuie c�r�i în valoare de 774 fl., 
dep��ind cu 274 fl. fondul alocat. Pe primul plan se situeaz� abecedarele �i aritmeticile române�ti, tabelele 
de silabizare române�ti, ceasloavele sau breviarele române�ti �i psaltirile pentru exerci� ii. G�sim de 
asemenea: catehisme, istorii biblice, regulamente �colare, orarele �colii cu un singur înv���tor, c�r�i de 
economie rural� etc. Pe perioada 1817–1835 au fost distribuite din fondul Tipografiei din Buda 2235 de 
c�r� i în valoare de 1227 fl. 

Din acest fond de c�r� i au beneficiat �i �colile române�ti din Bedeu, Leta Mare �i Pocei. C�r� ile �i 
manualele �colare au fost distribuite în felul urm�tor în aceste trei localit�� i: 

Bedeu  a primit între anii 1820–1834: 15 abecedare române�ti, 14 abecedare maghiare, 3 catehisme 
române�ti, istorii biblice române�ti, 4 regulamente �colare, 6 tabele punctuale, 2 aritmetici române�ti, etc. 

Leta Mare a primit între anii 1820–1836: 18 abecedare române�ti, 12 abecedare ungure�ti, 12 abecedare 
germane-ungure�ti, 3 catehisme române�ti, 13 istorii biblice, 3 regulamente �colare, etc. 

Pocei a primit între anii 1817–1836: 8 istorii biblice române�ti, 2 aritmetici române�ti, 6 catehisme 
române�ti, 13 abecedare române�ti, 10 abecedare germano-ungare, 2 regulamente �colare, 3 catehisme 
ungure�ti, 7 abecedare ungure�ti, etc.8 

Mul� i mecena�i au donat c�r� i ap�rute la Tipografia Universit�� ii din Buda unor institu�ii de înv���mînt, 
îmbog�� ind bibliotecile acestora. Biblioteca Preparandiei din Arad s-a înfiin�at în primii ani dup� 
deschiderea institu�iei. Dintre membrii coloniei din Pesta mul� i au d�ruit acesteia, spre exemplu: 

“Naum Dera, negustor în Pesta, 12 minee mari române�ti cu mare dragoste le-a trimis institutului 
(1818). 

Ioan Teodorovici, paroh în Pesta, 100 exemplare din cartea numit� “Polileu” �i 100 din opul “Sentin�e 
morale” (1818). 

Naum Petrovici, perceptorul fondurilor �colare din Pesta d�rui 5 c�r�i pedagogice în limba român� 
(1819). 

Apotecarul din Pesta, George Stupa: 2 exemplare din “Tentamen Criticum in liguam Romanicum” 
(1847)”.9 

“În timpul revolu�iei de la 1848 �i 1849 tipografia din Buda n-a scos c�r�i române�ti, dar a tip�rit din 
oficiu manifestele �i proclama�iile guvernului ungar pentru orientarea Românilor despre activitatea 
legislativ� �i apoi despre evenimentele mai de seam� ale r�zboiului pentru independen�a ��rii. 

Dup� revolu� ie, guvernul austriac a suprimat vechiul privilegiu al tip�ririi exclusive a c�r� ilor române�ti �i ilirice în Ungaria prin decretul de la 14 martie 1850. Aceast� decizie nu însemna îns� c� tipografia s� nu 
mai scoat� c�r�i române�ti, a�a c� ele ie�eau �i mai departe ocazional sau cînd tipografia credea c� va putea 
reînvia ceva din vremile vechi, cînd c�r�ile ei erau c�utate �i se vindeau f�r� concuren��.”10 

Putem spune c� la Tipografia din Buda apare cea mai bogat� �i mai reprezentativ� literatur� din întreg 
mediul românesc. Str�daniile cenzorilor îi asigur� un cadru de manifestare mai larg decît cel conferit de 
autorit��i, angajînd-o cu deosebit� eficien�� în opera de prop��ire cultural�. Între 1780 �i 1861 s-au tip�rit 
aici peste 240 de c�r� i române�ti din cele mai variate domenii, antrenînd în activitatea editorial� 
personalit�� i din toate provinciile române�ti.11 

George BariŃiu este al doilea scriitor român dup� Dinicu Golescu care �i-a a�ternut pe hîrtie împresiile 
c�l�toriilor sale efectuate în imperiu �i alte p�r�i. Una dintre c�l�toriile la Pesta e întreprins� în 1845. 
Atunci face �i o vizit� la Tipografia Universit�� ii, în Gazeta de Transilvania (1845, p. 319–320.) Bari�iu 
descrie tipografia în felul urm�tor: “Sim�ii �i �tiu cât de mult v� intereseaz� a cunoa�te aici câte ceva în 
sfera literar� �i tipografic�. În unul din ceasurile mai libere ne repezir�m la tipografia universit�� ii din 
Buda. Aceea�i num�r� de la 80 la 180 lucr�tori; în l�untrul s�u are 12 tascuri de fier �i trei ma�ine 
tip�ritoare iute, adec� atât de iute, încât singur una din acelea poate tip�ri pe toat� ziua câte cinci mii de 
coale pe o fa�� �i pe alta. Descrierea acestor feliuri de ma�ine nu se �ine de îngustimea acestei scrisori; 



însemn�m numai atâta c� acelea�i au o influen�� mai mare asupra culturei omene�ti. Asemenea ma�ine de 
tip�rit v�zur�m cinci �i la Landerer, precum �i alte �ase teascuri de fer. Acestea nu le în�ir�m aci ca �i cum 
am voi s� d�m Pe�tei vreo întâietate tipografic�, pentru c� �tiu bine c� mai l�untrul în Europa se v�d toate 
aceste feluri de producte ale veacului nostru, ale min�ei afl�toare �i industrioase în m�sur� atât de mare, 
încât Pe�ta nu poate suferi al�turarea nici de cum, ci numai ca s� tragem luarea aminte a prietenilor asupra 
naint�rei de aici.” 

 
 

Activitatea corifeilor Şcolii Ardelene la Tipografia din Buda 
 �coala Ardelean� �i sec� ia român� a Tipografiei Universit��ii din Buda sînt no�iuni de baz� în istoria 

culturii române�ti.  Angaja� ii tipografiei, Samuil Micu Clain, Gheorghe �incai �i Petru Maior, s-au bucurat 
de toat� încrederea superiorilor, de sprijinul Tipografiei, dup� cum dovedesc documentele. Tipografia 
pre�uia munca celor trei corifei, în timpul func� ion�rii lor activitatea tipografiei fiind cea mai rodnic�, iar 
c�r� ile acestora au atins nivelul �tiin�ific cel mai ridicat între publica� iile române�ti de la Tipografia 
Universit��ii. 

Dup� ce împ�ratul Iosif al II-lea a anulat sau mai bine a ameliorat foarte sim� itor restric� iile cenzurei, s-
au putut observa de la o zi la alta bucuria �i entuziasmul reflectate publicistic. C�r�ile au început s� apar� 
în mare num�r pe întreg întinsul împ�r�� iei. Pentru corifei, “cartea” �i “înv���tura” erau mijloacele unui salt 
istoric, ce trebuia gr�bit �i stimulat pe toate c�ile. E vorba despre un adev�rat mesianism al c�r� ii. Samuil 
Micu scrie singur vreo 60 de c�r� i în cele mai diferite domenii: c�r� i de teologie, biserice�ti, de istorie, de 
filozofie. Îl preocup� deopotriv� problemele unei ortografii etimologice ca �i problemele gramaticii. Traduce 
deasemeni Biblia. Desigur, cele mai multe c�r�i ale sale sînt traduceri, dar traducerile echivalau pe atunci 
aproape cu o crea�ie. �i ceilal�i înv��a�i din �coala Ardelean� au scris, variat �i mult, în cele mai diverse 
domenii. Ne-au r�mas de la ei, în afara c�r�ilor de istorie �i filologie, specialit��i ce-i preocupau cu 
deosebire, tratate asupra naturii �i lucr�ri teologice.12 To� i trei corifei ai �colii Ardelene s-au angajat la 
Tipografia din Buda, pentru c� aici au g�sit condi�ii optime pentru publicarea operelor lor. 

Tot ceea ce promotorii �colii Ardelene au preluat din cultura european� a fost angajat de ei în lupta 
na� ional�. Stimulul întregii activit��i, orale �i scrise, a întemeietorilor �colii Ardelene a fost spiritul militant. 
Micu, �incai, Maior �i to� i ceilal�i ardeleni înv��a� i ai “epocii luminilor” n-au profesat �tiin�a pentru �tiin��, 
istoria pentru istorie, lingvistica pentru lingvistic�; �i-au subsumat toate preocup�rile, toate eforturile, toate 
ambi� iile cauzei prop��irii na� iunii. Ei au adaptat principiile “veacului luminat” imperativelor luptei 
na� ionale. 

“Opera  �colii  ardelene,  deschiz�toare  de  drumuri în cultura noastr� modern�, s-a n�scut �i dezvoltat 
în jurul cîtorva mari probleme, reliefîndu-se originalitatea �i succesul, tocmai prin permanentizarea lor în 
con�tiin�a spiritualit�� ii române�ti. Dintre acestea, chestiunea originilor, argumentarea romanit�� ii poporului 
român, a latinit�� ii limbii sale �i continuitatea de via�� pe aceste teritorii au constituit pilonii de baz� ai 
sintezei luministe române�ti, crezul cultural menit s� sus� in� unul politic �i na�ional, s� prezinte popoarelor 
Europei certificatul de noble�e al poporului român, în virtutea c�ruia este îndrept�� it la un alt loc în 
complexul na� ional habsburgic �i european.”13 De aici deriv�, c� luminismul românesc are o tr�s�tur� 
specific�, anume spiritul militant, care a dus la polemici în ap�rarea �i afirmarea ideilor amintite.  

 
Samuil Micu Clain a devenit în 1804 cenzor �i corector la Buda, a activat aici pîn� la moartea sa 

survenit� în anul 1806. Pe lîng� activitatea de istoric, el a desf��urat o valoroas� activitate lingvistic�. De 
numele lui se leag� cea dintîi gramatic� a limbii române scris� cu caractere latine, Elementa linguae daco-
romanae sive valachicae, (1780, Viena). Cu aceast� oper�, autorul dorea s� atrag� aten� ia speciali�tilor �i 
cercurilor cur� ii imperiale asupra originii latine a limbii române. Dup� un sfert de secol, în 1805, cu titlul 
neschimbat, dar într-o edi�ie rev�zut�, gramatica a fost tip�rit� la Tipografia Universit�� ii din Buda, cu 
prefa�a lui Gh. �incai. 



Prima activitate important� de lexicografie pe care a desf��urat-o în calitate de cenzor a fost recenzarea 
dic� ionarului în manuscris, redactat în trei limbi de Ştefan Crişan Körösi (român�-latin�-maghiar�). Micu 
Clain a respins tip�rirea acestui manuscris pe considerentul c� nu e potrivit pentru uzul tineretului. În 
schimb el ofer� Tipografiei spre publicare manuscrisul dic�ionarului s�u român-latin-maghiar-german.14 În 
ofert� men� ioneaz� c� opera sa este de interes general, fiind util� în Ardeal, Maramure�, în �inuturile 
Bihorului, Aradului, în Banat, unde cunoa�terea limbii române este foarte important�, dar lucrarea va fi 
util� �i în �ara Româneasc� �i Moldova. Tipografia a acceptat editarea dic� ionarului lui Clain.  

Valoarea operelor istorice ale lui Samuil Micu Clain rezult� din influen�a ideilor filosofiei iluministe. 
Aceste opere se încadreaz� perfect în luptele românilor din Transilvania secolului al XVIII-lea pentru 
cucerirea egalit��ii în drepturi cu celelalte na�iuni. Valoarea lucr�rilor sale const� �i în originalitatea lor,  în 
perspectivele noi pe care le creaz�. Pentru urma�ii lui Micu Clain, �incai �i Maior, acestea au însemnat un 
imbold �i au trasat direc� ia principal� a cercet�rilor istorice ulterioare. 

La r�spîndirea ideilor iluministe, Samuil Micu Clain a contribuit nu numai prin operele sale istorice, ci �i 
prin lucr�rile de alt gen, respectiv prin traducerile sale. Cea mai important� �i valoroas� traducere a lui 
Samuil Micu Clain este cea a Bibliei, cu titlul integral Biblia adec� dumnezeiasc� scriptur� a legii vechi � i 
ceii noao toate. Clain a tradus �i numeroase opere filosofice importante. Traduce toate volumele lui Chr. 
Baumeister, dar reu�e�te s� publice numai dou�. Primul se intituleaz� Logica adec� partea cea 
cuvînt�toare a filosofiei tip�rit� la Buda în 1799, f�r� numele traduc�torului. La Buda i-a ap�rut 
deasemeni lucrarea Istoria, lucrurile � i întîmpl�rile românilor pe scurt (1806).15 

 
Gheorghe Şincai ajunge la Buda în luna octombrie 1803, stabilindu-se la Kovachich Márton care i-a 

asigurat cas� �i mas� în schimbul aranj�rii bibliotecii �i manuscriselor sale. Din 1804 lucreaz� la 
Tipografia din Buda. În 1806, încurajat de episcopul Samuil Vulcan din Oradea, �incai începe a-�i tip�ri 
Hronica sa ca supliment la Calendarul de Buda, cu o urmare în 1809. Publicarea Hronicii s-a întrerupt 
îns�, fiind oprit� de cenzur�. În 1809 �incai î�i caut� din nou ad�post în casa familiei Vass, la fo�tii s�i 
elevi, într-un sat din �inutul Ca�oviei. 

Gheorghe �incai a fost interesat în primul rînd de cercet�ri de istorie, dar a acordat aten�ie �i problemelor 
de lingvistic� româneasc�. Aceasta o dovede�te contribu� ia sa la prima edi� ie, din 1780, a c�r�ii Elementa. 
Cu toate c� activitatea sa e multilateral�, domeniul principal al cercet�rilor sale a fost trecutul istoric al 
poporului român, în spe��, originea roman� �i continuitatea românilor în Transilvania. Opera sa 
fundamental� se intituleaz�: Hronica românilor �i a mai multor neamuri, în cît au fost ele a�a de 
amestecate cu românii, cît lucrurile, întîmpl�rile �i faptele unora f�r� de ale altora nu se pot scrie pre 
în�eles, din mai mul� i autori în cursul de 34 de ani culeas� �i dup� anii de la na�terea domnului Isus 
Hristos alc�tuit�. Din 26 de volume, cît cuprinde materialul documentar adunat, �incai a alc�tuit un 
compediu în trei volume. Din acest material a elaborat amintita Hronic�. Inten� ia autorului a fost de a o 
publica în continuare prin calendare, cum a început. Aceast� inten�ie nu s-a realizat, fiindc� pe postul de 
cenzor al tipografiei a fost numit Petru Maior, cu care nu era în rela� ii amicale. Acest post a fost solicitat �i 
de Gh. �incai, dar episcopul or�dean nu l-a recomandat, pe motivul vîrstei sale înaintate. Pentru postul în 
discu� ie episcopul Samuil Vulcan a propus pe urm�torii: Petru Maior, David Mihail, Gheorghe �incai, 
Alexie Aaron, dintre care a fost acceptat Petru Maior.16 �incai sim� indu-se marginalizat, în anul 1812 �i-a dat demisia �i s-a mutat la familia Vass, la Sinea, unde 
a fost angajat ca perceptor. Aici i se creaz� condi� ii prielnice continu�rii �i redact�rii operei sale. Hronica 
îns� nu a putut vedea lumina tiparului în timpul vie� ii autorului, fiind apreciat� de cenzur� ca subversiv�. 
Aceasta carte posed�, în orice caz, meritul de a depozita o cantitate enorm� de informa�ie. �incai avea rela� ii de specialitae �i personale cu mul� i scriitori maghiari ca Kornidesz Dániel, Benkı 
József, Hadik András, Pray György �i al�ii. În locuin�a sa din Buda au poposit de mai multe ori prietenii 
s�i maghiari pe care i-a vizitat la rîndul s�u. Asupra intensei activit�� i desf��urat� la Pesta sîntem informa� i 
astfel: “M� scol dis de diminea��, la ora patru m� a�ez la mas�, corectez, scriu sau citesc pîn� la opt �i 
jum�tate, atunci merg la Pesta �i la ora nou� intrînd în vreo bibliotec�, acolo pîn� la dou�sprezece citesc 



mai ales manuscrise, la care foarte greu am avut acces, atunci m� reîntorc în cetate s� iau masa, ispr�vind 
pe la ora dou� masa, o jum�tate de or� dau destinderii suflete�ti, plimbîndu-m� cu unii �i al� ii, la dou� �i 
jum�tate merg din nou la Pesta �i de la trei la �ase sînt din nou în bibliotec�, dup� �ase reîntors la Buda, 
peste o jum�tate de or� m� apuc iar de lucru pîn� la opt, dar asta nu întotdeauna, c�ci adeseori fac vizite, 
uneori eu sînt vizitat, iar la ora opt seara dup� atîta alerg�tur�, merg �i m�nînc �i beau, dac� am ce, în 
sfîr�it la ora zece vin la culcare.”17 

Prin lucr�rile sale de limb�, inclusiv prin colaborarea la Elementa…, Gh. �incai a ac�ionat pentru 
temperarea etimologismului, simplificarea �i clarificarea defini�iilor, precizarea terminologiei. Contribu�ia 
sa în aceast� din urm� privin�� e deosebit de valoroas�. Celelalte scrieri ale înv��atului sînt manuale �colare 
diverse (gramatic�, aritmetic�, �tiin�e naturale, “economie de cîmp” etc.) �i traduceri. A scris �i versuri, în 
române�te �i latine�te, inclusiv o cronic� autobiografic�, Elegia Nobilis Transilvani Georgii Sinkai 
(Oradea, 1804). 

 
Petru Maior  a sosit la Buda la 7 martie 1809. El a “fost, între c�rturarii �olii ardelene, mintea cea mai 

ordonat�, mai limpede, teoretizant�, speculativ� �i în acela�i timp, foarte aplicativ�, condus� de un ascu� it 
sim� al trebuin�elor practice, imediate �i de perspectiv�. Ducînd �i el, ca urmare a confrunt�rii inevitabile cu 
obtuzul episcop Bob, o existen�� tensionat�, Maior �i-a cî�tigat o relativ� lini�te, necesar� muncii 
intelectuale, doar dup� ob� inerea în 1808 a postului de cenzor la tipografia din Buda.”18 

Numit cenzor �i corector al c�r� ilor române�ti, P. Maior î�i începe activitatea în martie 1809. Din acest 
moment pîn� la sfîr�itul vie� ii se va dedica edit�rii c�r� ilor în limba român�. Autor prolific, el va începe s�-�i tip�reasc� propria oper�, beneficiind de acumul�rile consistente pe care le-a realizat în activitatea 
sacerdotal�. Maior n-a vrut s� fie un simplu func� ionar la Tipografia Universit�� ii ci, cum precizase în 
memoriul de activitate, înaintat în scopul ob�inerii postului, în afara revizuirii c�r� ilor scrise în limba 
român� “el însu�i vrea s� scrie c�r� i în limba român�” �i dore�te s� le publice la Tipografia Universit��ii, 
“sporindu-i în felul acesta renumele”. Î�i va tip�ri în 11 ani, 12 lucr�ri în 13 volume, va înregistra cu ele o 
culme a crea� iei luminismului românesc �i va crea o platform� de difuzare a ideilor �colii Ardelene în 
spa� iul na� ional. 

La început public� scrieri religioase �i educative. Con�tient de rolul �i r�spunderea pe care o au p�rin� ii 
în cre�terea �i educarea copiilor, el va publica în sprijinul acestora Didahii pentru cre�terea fiilor la 
îngrop�ciunea pruncilor mor� i (Buda, 1809) un volum de predici cuprinzînd sfaturi pentru p�rin� i. Tot cu 
un scop educativ a fost scris� lucrarea în trei volume Prediche sau înv���turi la toate duminicile � i 
s�rb�torile anului (Buda, 1810–1811). Maior �i-a compus predicile cu caracter religios în scopul lumin�rii 
poporului, pentru demonstrarea esen�ei ne�tiin�ifice a vechilor practici populare, a supersti� iilor �i a 
credin�elor. 

Cea mai mare parte a activit��ii sale de istoric �i filolog, �i-a închinat-o studiului originii poporului 
român �i a limbii acestuia. Lucrarea care-l va face cunoscut în toate provinciile române�ti este Istoria 
pentru începutul românilor în Dachia (Buda, 1812) �i Istoria bisericii românilor (Buda, 1813). Temelia 
documentar� a c�r�ilor o constituie fondul de documente al corifeilor �colii Ardelene, acumulat de Maior la 
Roma, de Micu, �incai �i Maior la Viena �i de �incai �i Maior la Buda. În plus, Maior a avut la îndemîn� 
manuscrisele sintezelor istorice ale celor doi colegi �i precursori, pe care exista dovezi c� le-a utilizat. 
Maior a fost mai combatant, a purtat polemici cu mai mul�i istorici, filologi str�ini. Cel mai cunoscut este 
Bartolomeus Kopitar. 

“Maior �i opera sa creaz� o atmosfer�, inaugureaz� o �coal�, deschide, al�turi de scrierile celorlal� i 
c�rturari lumini�ti, o problematic� româneasc� în con�tiin�a opiniei publice locale �i str�ine. Mentor �i 
magistru, spiritus rector al genera�iei care realizeaz� revolu� ia, Maior aduce în spiritualitatea româneasc� 
figura omului de cultur� angajat, impregnînd cu spiritul s�u, forma� ia intelectual� a unei întregi genera� ii.” 19 

Ultimii ani ai vie�ii scriitorului se leag� de redactarea dic� ionarului-tezaur al limbii române, cu litere 
latine, oper� la care a contribuit cu o mare parte a materialului. Sfîr�itul l-a surprins la 14 februarie 1821, 



înainte ca dic� ionarul s� fie tip�rit. L-au finalizat discipolii s�i Ioan Teodorovici �i Alexandru Teodori, care 
îi recunosc, one�ti �i fideli, întreaga contribu� ie. 

       
 

Lexiconul de la Buda 
 
Lexiconul de la Buda e o oper� înscris� prin valoarea sa de sintez� între cele mai reprezentative c�r� i ce 

le dator�m �colii Ardelene. Reprezint� primul dic�ionar explicativ �i etimologic al limbii române. 
În anul 1805, Vasile Coloşi pred� Tipografiei un Dic�ionar român-latin-maghiar-german. Încurajat de 

Gh. �incai �i de Ioan Molnar Piuariu, V. Colo�i a rugat Tipografia s�-i editeze dic�ionarul în patru limbi, 
amintind c� editarea este recomandat� de episcopul Vulcan �i de profesorul Molnar Piuariu. Tipografia s-a 
angajat s� editeze manuscrisul, îns� Colo�i e rugat s� fac� complet�rile necesare, ca s� apar� cît mai 
repede. Între timp, Ioan Corneli, preot în Oradea, a devenit cenzor al Tipografiei �i a luat imediat în lucru 
materialul dic� ionarului român al lui Colo�i. Constatînd îns� c� ortografia e deficitar�, e dispus s� corecteze 
manuscrisul în schimbul unei remuner�ri. 

Toate acestea s-au petrecut în 1808 �i Tipografia contînd pe apari� ia apropiat� a dic� ionarului îl roag� pe 
autor s� se gîndeasc� la prenumeran� i printre cuno�tintele sale din �ar� sau din Muntenia, pentru c� editarea 
dic� ionarului este extrem de costisitoare pentru Tipografie. 

Prin plecarea lui Ioan Corneli �i a lui Gh. �incai de la Tipografia din Buda �i prin intrarea în func� ie, în 
martie 1809, a noului cenzor, Petru Maior , s-a încheiat prima etap� a activit��ilor legate de editarea 
dic� ionarului lui Colo�i. 

Activitatea de redactor a lui P. Maior la dic� ionar a început în 1809. Autorul accept� numai în parte 
observa�iile lui Maior în ce prive�te ortografia. Între timp sînt disensiuni serioase între autor �i redactor. În 
1814 Colo�i decedeaz�. 

Dup� moartea lui Colo�i, Tipografia a ajuns într-o situa� ie critic� întrucît trebuia c�utat un specialist 
capabil s� finalizeze dic� ionarul anun�at. S-a c�utat un ajutor pe lîng� Maior. 

Ioan Corneli, din 1816 a preluat partea final� a materialului literei C a dic�ionarului. Cu trecerea 
timpului se semnealaz� o nelini�te din partea prenumeran� ilor care se întreab� cînd se va termina în fine 
editarea lucr�rii. Tipografia din Buda a informat c� dic�ionarul, prin contribu�ia înv��a� ilor, a ajuns la tipar �i în curînd se vor expedia exemplarele. Aceasta informa� ie, dup� cum vom vedea, a fost prematur�. 

Corneli a lucrat mult la dic� ionar, dar n-a realizat progrese, fiindc� a intrat într-o disput� cu Petru Maior 
pe tema ortografiei. Dup� aceasta disput� Corneli a restituit materialul dic� ionarului lui Colo�i Tipografiei, 
motivînd c� fiind foarte ocupat, nu mai poate lucra la dic� ionar. 

Tipografia din Buda a ajuns din nou într-o situa� ie dificil� �i se punea întrebarea cine ar putea s� 
continue munca la dic� ionarul românesc. Dup� aproape un an, s-a luat hot�rîrea în chestiunea tip�ririi 
dic� ionarului. La recomandarea Tipografiei din Buda, Consiliul Vicar a consim� it s� i se pl�teasc� lui P. 
Maior suma cerut� de 5000 de forin� i pentru corectarea, completarea �i corectura dic� ionarului �i s� se 
urgenteze apari� ia lucr�rii. Toate acestea s-au petrecut în noiembrie 1820, în timp ce Maior,  luptîndu-se  cu  
tuberculoza,  lucra  sîrguincios la materialul dic� ionarului. Nu i-a r�mas îns� prea mult timp pentru lucru, 
deoarece la 4 februarie 1821, Petru Maior a decedat. 

Cu moartea lui Maior, Tipografia ajunge din nou într-o situa�ie dificil�, pentru c� cenzorul a revizuit 
materialul dic� ionarului doar pîn� la litera I �i a stabilit etimologia cuvintelor. 

S-a c�utat din nou o persoan� corespunz�toare care s� reia munca, împlinit� doar pe jum�tate. Problema 
s-a rezolvat la data de 24 noiembrie 1824, cînd parohul român din Pesta, Ioan Teodorovici, s-a angajat s� 
termine dic� ionarul, continuînd de la litera I, unde s-a întrerupt munca de redactare a lui P. Maior. 
Teodorovici a fost ajutat �i de fratele s�u, Alexandru Teodorovici, de profesie medic, care figureaz� în 
dic� ionar cu numele de Alexandru Teodori. 

Fra�ii Teodorovici au lucrat un an �i jumate, cu mult entuziasm. La sfîr�itul anului 1825, cu o prefa�� a 
lui Constantin Diaconovici Loga, a ap�rut Lexiconul de la Buda, o oper� masiv� de aproape o mie de 



pagini, cel dintîi dic�ionar etimologic românesc, legat de numele lui Vasile Colo�i, ini� iatorul lui, de al lui 
Maior, în redactarea �i pe baza principiilor acestuia, cu contribu� ia final� a fra�ilor Teodorovici. Dic� ionarul 
românesc a ap�rut în limba român� cu acest titlu: Lesicon românescu-latinescu-ungurescu � i nem�escu.  

Apari�ia dic� ionarului are o mare importan��, fapt unanim recunoscut de istoricii literari, pentru c� 
aceasta oper� a cuprins pentru întîia oar� lexicul românesc �i a dat etimologiile cuvintelor.20 

Nicolae Iorga scrie în felul urm�tor despre aceast� mare întreprindere: 
“Se terminase în sfîr�it, – în sensul în care se începuse. Nu un repertoriu �tiin�ific, nu un manual practic, 

nu un inventariu de cuvinte pentru înv��a�i, pentru �colari, pentru str�ini. 
Era o demonstra�ie, precum demonstra�ii erau toate lucr�rile �colii ardelene, o demonstra� ie a originii 

romane pe care o avea poporul, dovedind printr-o transparent� ortografie cu litere latine, prin cernerea 
sever� a cuvintelor, prin etimologii adev�rate sau fal�e originea, mai mult decît caracterul persistent latin �i 
numai latin al limbii. Str�inilor Lexiconul din Buda nu li zicea numai: “iat� de ce sîntem în stare”, ci “iat� 
care ni este limba, iat� cine sîntem noi”. Iar Românilor li d�dea un îndreptar, o norm� pentru felul cum 
trebuia s� vorbeasc� �i s� scrie pentru a fi buni patrio�i, pentru a-�i cinsti str�mo�ii, pentru a înl�tura 
corup�ia ce cople�ise limba în secole de întunerec �i de încon�tien��. �i, în cel din urm� punct, dic� ionariul 
terminat de fra� ii Teodorovici a izbutit: decenii întregi la dînsul s-au adresat cei mai cul�i dintre Români, 
Românii din Ardeal, pentru a se c�l�uzi �i a se l�muri în tot ceia ce privia limba.”21 

 
 

Autori originari din Banat şi Cri şana 
 
“Situa� ia economic� mai bun� a Banatului, num�rul mai ridicat al oamenilor de condi� ie liber� care 

tr�iesc aici, sistemul �colar organizat în urma reformelor monarhilor lumina� i, cantitatea mare de carte ce 
intr� în Banat cu începere din a doua jum�tate a secolului al XVIII-lea, au determinat progresul �i avansul 
cultural al provinciei, vizibil la începutul veacului trecut, apari� ia unui public de cititor numeros �i divers, a 
unei p�turi compacte de �tiutori de carte, sensibil� la actul de cultur� �i la manifest�rile culturale na� ionale. 
Ac� iunea de culturalizare-luminare, care caracterizeaz� primele dou� etape ale luminilor române�ti din 
Banat, a creat cadrul favorabil pentru dep��irea etapei de receptare �i adaptare a unor modele �i valori ale 
culturii luministe europene �i trecerea la o etap� de crea� ie original�, în slujba idealului na� ional, 
subordonat� comandamentelor procesului de formare a na�iunii �i con�tiin�ei na� ionale.”22 

Reprezentan� ii iluminismului b�n��ean “coopereaz� la un complex program de difuzare a iluminismulului 
spre structurile de jos ale societ�� ii, deplasînd efortul ac� iunii culturale pe carte �i tipar, principalele 
mijloace de cultivare  �i emancipare a na� iunii, în concep� ia epocii. Colaborînd cu reprezentan�ii �colii 
Ardelene, pe direc�iile c�reia se orienteaz� �i manifest�rile culturale b�n��ene, genera�ia se concentreaz� în 
jurul tipografiei de la Buda, beneficiind de climatul favorabil instaurat acolo prin corifeii ardeleni, în 
calitatea lor de cenzori sau corectori.”23 

Majoritatea scriitorilor acestui curent sînt absolven�i ai înv���mîntului superior din capitala Ungariei, 
forma�i în ambian�a curentului cultural românesc afirmat în jurul Tipografiei Universit��ii din Buda �i al 
coloniei macedoromâne din Pesta. Cei mai cunoscu�i sînt: Dimitrie �ichindeal, Damaschin Bojinc�, Eftimie 
Murgu, Pavel Vasici, Constantin Diaconovici-Loga, Petru Moaler Câmpeanu, etc. 

       
Dimitrie łichindeal24 numit de Mihai Eminescu în poezia Epigonii “gur� de aur”, a fost printre cei care 

s-au opus consecvent încerc�rilor autorit�� ilor sîrbe�ti, civile �i ecleziastice, de a-i dezna� ionaliza pe românii 
b�n��eni �i cri�eni. În repetate rînduri s-a pronun�at pentru ridicarea interdic� iei de folosire a limbii române 
în biseric� �i �coal�. �ichindeal s-a situat, împreun� cu Constantin Diaconovici-Loga �i Moise Nicoară, în 
fruntea ac�iunii de sprijinire a �colii române. Prin eforturile lor, în 1812, la Arad s-a deschis Preparandia 
(�coala pedagogic�). Face eforturi pentru ap�rarea intereselor înv���mîntului românesc, primejdiat în Banat 
de încerc�rile de dezna�ionalizare ale autoriza�iilor civile. 



Cea mai important� parte a activit�� ii sale o constituie traducerile din literatura sîrb�, anume din operele 
lui Dositei Obradovici. �ichindeal, prin aceste traduceri urm�rea s� fac� oper� de educa�ie în scopul 
ridic�rii con�tiin�ei na� ionale, pentru drepturi na� ionale �i sociale. Ca tîn�r teolog înc� a tradus �i prelucrat  
Sfaturile a în�elegerii cei s�n�toase prin bine în�eleptul Dosithei Obradovici întocmite, iar� acuma întîia 
dat� întoarse de pre limba serbiasc� �i întru acest chip în limba daco-romaniasc� a�ezate, Buda, 1802. 
Tot la Tipografia Universit��ii i s-au tip�rit în 1808, Epitonul, sau scurte ar�t�ri pentru sînta biseric�... �i 
partea întîi dintr-o Adunare de lucr�ri moralice�ti prin Dosithei Obradovici întocmit�. O lucrare originar� 
a sa, cu titlul Ar�tare despre starea acestor noao introduse sholastice�ti instituturi ale na�iei române�ti, 
sîrbe�ti � i grecesti, i s-a publicat în anul 1813 la Buda. Popularitatea lui �ichindeal se datoreaz� îns� 
colec� iei sale de fabule Filosofice�ti � i politice�ti prin Fabule moralnice înv���turi, traduse din D. 
Obradovici, ap�rute la Buda în 1814. Aceasta carte a fost tip�rit� în 1000 de exemplare, care au fost 
difuzate în Transilvania, �ara Româneasc�, Banat �i în p�r� ile ungurene, Arad, Oradea, Giula, etc. 

Între 1813–1815 �ichindeal împreun� cu prietenul s�u Moise Nicoar�, se afl� în fruntea ac� iunii pentru 
numirea unui episcop ortodox român, în jurul c�ruia s-ar fi putut organiza întreaga via�� politic� �i 
cultural� a românilor din Banat �i Cri�ana. Atacurile împotriva ierarhiei sîrbe se soldeaz� pentru �ichindeal 
cu grave persecu� ii: înc� 1814 el este revocat din profesorat �i i se confisc� Fabulele25, sub acuza� ia c� s-ar 
ridica “contra constitu� iei împ�r�� iei”. Cercurile sîrbe�ti din Banat l-au denun�at autorit��ilor din Viena 
deoarece în calitate de traduc�tor a pus în circula� ie opinii cu o influen�� nefast� asupra tinerilor. 

“D. Obradovici �i-a alc�tuit culegerea de fabule dup� textele în limba german� ale fabulelor lui Esop. În 
volumul de traduceri men� ionat în denun�, cu titlul Filosofice�ti �i politice�ti prin fabule, moralnice 
înv���turi, apare transpunerea unui num�r de 160 de fabule �i prelucrarea a altor 5 din opera scriitorului 
sîrb. A omis cinci fabule din acest volum. 

Trebuie s� spunem cîteva cuvinte despre metoda folosit� de D. �ichindeal, anume despre m�sura în care 
a �inut seama de textul original. În general, a � inut cont de original, dar deseori s-a îndep�rtat de acesta, 
îndeosebi în ceea ce prive�te morala fabulelor lui Esop, înlocuind referirile la rela� iile sociale sîrbe�ti cu 
referiri la cele române�ti din Ardeal.”26 

Denun�ul autorit��ilor din Torontal a fost urmat de memoriul inspectorului Uroş Nestorovici, superiorul 
scriitorului, înaintat guvernului, în care informeaz� despre confiscrea Fabulelor în �apte jude�e din Ungaria. 
Dup� acestea �i Tipografia Universit�� ii a pornit o anchet� pentru a clarifica cum au ap�rut inserate în 
volumele amintite ale lui �ichindeal fragmente incriminatorii. Mai întîi cenzorul român George Petrovici a 
prezentat o informare în leg�tur� cu fragmentele acuzate. A fost tras la r�spundere �i tipograful care a cules 
lucrarea, Vezei Miklós; acesta a r�spuns c� schimb�rile f�cute în text s-au f�cut cu �tirea cenzorului 
George Petrovici �i uneori cu a le lui Petru Maior.27 

C�r� ile lui �ichindeal au contribuit la r�spîndirea ideilor iluminismului. Succesul de care s-au bucurat 
volumele sale a fost asigurat de ideile iluministe progresiste prezente în înv���turile morale ale unor fabule. 

 
Damaschin Bojincă28 colaboreaz� la Biblioteca Româneasc� a lui Zaharia Carcalechi. Este corector la 

Tipografia Universit�� ii. Dup� terminarea studiilor de drept, devine în 1828 “jurat-notar�� la Înalta Tabl� a 
Ungariei”, iar în 1829 avocat. Profeseaz� un timp avocatura, fiind chemat apoi la administrarea fondurilor �colare na�ionale din capitala Ungariei. 

Preocup�rile sale filologice �i istorice îl arat� ca pe unul dintre cei mai ferven� i continuatori �i su�in�tori 
ai ideilor �colii Ardelene. Ca admirator al lui Petru Maior, îi va edita pentru a doua oar�, împreun� cu 
Iordachi M ălinescu, la Buda, în 1834, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, la care va al�tura 
traducerea în limba român� a polemicii cu slavistul B. Kopitar , sub titlul Disputa� iile asupra Istoriei 
pentru începutul românilor în Dachia urmate între autorul ei Petru Maior... �i între re�ensentul K. 
împotrivnicul Istoriei. 

Damaschin Bojinc� este el însu�i autorul unei lucr�ri polemice în sprijinul ideii romanit��ii �i continuit�� ii 
românilor. Scrierea ap�rut� în limba latin�, Animadversio in dissertaionem Hallensem… (1827) �i apoi în 
române�te, Respundere desgurz�toare la cîrtirea cea în Halle... (1828) cuprinde o luare de pozi�ie 



împotriva sîrbului Sava Tököly care sus�inea originea slav� a poporului român, f�r� argumente �i f�r� de a 
de�ine o preg�tire de specialitate. Bojinc� intervine cu argumente logice, dar �i cu temeinice informa�ii de 
ordin istoric, filologic, etnografic, sus� inute cu citate din istorici renumi�i, reu�ind a combate p�rerile 
adversarului. 

În 1832–33, la Tipografia Universit��ii din Buda, Bojinc� public� o lucrare în dou� volume, Anticile 
romanilor, în care autorul se ocup� de starea social�, politic� �i religioas� a românilor, utilizînd �i date din 
folclorul românesc în descrierea obiceiurilor legate de nunt� �i înmormîntare la romani. D� o adev�rat� 
istorie comparat� a civila� iei, moravurilor, institu� iilor, obiceiurilor romane vizavi de cele române�ti 
contemporane lui. Odat� cu influen�a crescînd� a romantismului, interesul pentru folclor se afirm� cu o 
pondere însemnat� în preocup�rile genera�iei care preg�te�te revolu� ia din 1848. 

Pe linia preocup�rilor educative ale �colii Ardelene se înscrie �i manualul s�u pedagogic Direg�toriul 
bunei cre�tere spre îndreptarea multor p�rin� i �i bun folosul tinerimei române, Buda, 1830. Dup� 
Bojinc�, scopul educa� iei este fericirea, adic� “buna norocire” a omului. Aceast� încredere în puterea 
ra�iunii umane îl situeaz� pe pozi�ii iluministe.29 

 
Eftimie Murgu 30 a urmat cursuri de filozofie la Seghedin (1826), apoi la Pesta (1827), unde absolv� �i 

Facultatea de drept în 1830. Aici îi avu colegi pe Mihai Tomici, Andrei Mocioni, Petru Moaler Cîmpeanu, �tefan Mano. R�mîne în capitala Ungariei, colaborînd la Biblioteca Româneasc� �i fiind jurat la tabla 
cr�iasc�. În 1834 î�i sus� ine teza de doctorat. 

Murgu, prietenul lui Bojinc�, urm�re�te cu interes disputa acestuia cu S. Tököly, se preg�te�te �i el s�-i 
r�spund� autorului sîrb. El nu se m�rgine�te numai la dovezile istorice �i filologice, ci ridic� discu� ia la un 
nivel superior avînd ca principii �i interpret�ri logice �i filosofice. Murgu public�, în 1830, o ampl� scriere 
polemic� în limba german�, la Ofen, adic� în acela�i loc unde publicase �i Tököly varianta bilingv� 
german�-român� a diserta� iei sale, �i în acela�i an, 1830, o variant� româneasc� la Tipografia Universit�� ii 
din Buda intitulat� Dovad� c� românii sunt urma� ii de necontestat ai romanilor; în care scop se adaug� 
cîteva diserta� ii adev�rate...  

Murgu dovede�te c� limba român� este o limb� neolatin�, deci scrierea chirilic� este improprie �i 
neadecvat� acestui caracter na�ional al limbii române. El este un sus� in�tor al culturii �i limbii na� ionale, în 
tradi� ia c�rturarilor �colii Ardelene, preocupat în primul rînd de probleme istorice �i filozofice. Sus�ine c� 
identitatea na� ional� se define�te prin limba, datinile, obiceiurile �i numele unui popor. Examinînd aceste 
elemente, el aduce un spirit nou în argumentarea latinit�� ii limbii române. În ce prive�te asem�narea 
datinilor, obiceiurilor, portului, modului de via��, caracterului românesc cu cel roman, pe lîng� cele invocate 
de Bojinc�, Murgu aduce – în spiritul romantismului – ca un element nou, interesul pentru folclor, invocînd 
muzica, jocul �i basmele populare ca dovezi ale identit��ii na� ionale proprii.31 

Nu ne vom opri asupra argumentelor extrase de Murgu din lucr�ri cu con� inut istoric �i filologic spre al 
combate pe Tököly. Impresioneaz�, desigur, num�rul mare de lucr�ri consultate (peste 60), stilul avîntat, 
consecven�a logic� a argument�rii, folosirea cu eficacitate a ironiei �i sarcasmului la adresa adversarului. 
Murgu declar� c� prin cartea sa vrea s� restabileasc� adev�rul: “Românii – zice el – nu caut� nici glorie �i 
nici m�rire prin aceea c� se consider� romani, ci pur �i simplu adev�rul.” 

Polemistul Eftimie Murgu realizeaz� unul dintre primele studii de etnomuzicologie incluzînd, la sfîr�itul 
Combaterii, trei dansuri române�ti �i dou� arii p�store�ti, �i spre compara�ie, o arie poetic� sîrbeasc� �i trei 
dansuri sîrbe�ti. 

O interpretare modern�, de specialitate a acestui argument al bog�� iei spirituale na�ionale ajunge la 
urm�toarele concluzii: 

“În contrast cu melodiile populare române�ti, caracterizate printr-o mare bog�� ie melodic� �i ritmic�, cele 
patru melodii populare sârbe�ti (...) ne par extrem de simple (...). Dup� p�rerea lui Murgu, s�r�cia melodic� �i ritmic�, cele patru melodii populare sârbe�ti se datore�te instrumentului muzical folosit de sârbi – gusla 
monocord� – care nu putea reproduce cinci sunete (...). 



Faptul c� tân�rul Eftimie Murgu aduce în 1830 ca argument pentru a demonstra autenticitatea noastr� ca 
popor, cântece populare armonizate pentru pian [acesta este �i primul document scris con� inînd notarea 
unor cîntece b�n��ene n.n.] dovede�te c� la începutul secolului al XIX-lea muzica noastr� popular� începuse 
s� fie apreciat� de cercurile culte române�ti din Budapesta.”32 – scrie Gh. Goian. 

Eftimie Murgu, la fel ca �i prietenul s�u D. Bojinc�, în 1835 pleac� în Moldova, �i numai dup� cî� iva ani 
se reîntoarce  în capitala Ungariei, unde va activa ca revolu�ionar, deputat parlamentar �i va practica 
avocatura. Aici la Budapesta se stinge din via�� în 1870.33 

 
Constantin Diaconovici Loga34, dup� studiile secundare terminate la Lugoj, urmeaz� dreptul la 

universitatea din Pesta. Dup� absolvirea studiilor superioare r�mîne în capitala Ungariei �i este angajat 
translator la magistratura ora�ului. E revizor �i corector al c�r� ilor române�ti în Tipografia Universit�� ii din 
Buda. Îl supline�te un timp pe P. Maior, cenzor la tipografie, �i îl ajut� s� editeze Istoria pentru începutul 
românilor în Dachia. Loga este ales cantor la biserica ortodox� greco-valah� unde a introdus obiceiul de a 
se cînta numai în române�te. Precum am v�zut în capitolul anterior, prin str�daniile sale, în 1808 s-a 
deschis prima �coal� a coloniei române din Pesta, la care, pîn� în 1812 C. D. Loga a fost înv���tor. 

Întreaga activitate publicistic� �i editorial� a lui Constantin Diaconovici Loga, ca �i a altor c�rturari 
ilumini�ti din genera�ia sa, este legat� de cauza înv���mîntului, de necesitatea de a r�spîndi cultura în limba 
român� în p�turi cît mai largi. Concep� ia pedagogic� iluminist� a lui Loga – tinzînd atît spre realizarea unui 
ideal educativ modern, cît �i spre o larg� r�spîndire a �tiin�ei de carte �i a cuno�tin�elor practice în rîndul 
poporului – î�i are temeiul �i începutul în preocup�rile filogice ale acestuia (gramatic�, ortografie, 
epistolariu). 

Loga a scris mai multe manuale �i gramatici în scopul introducerii înv���mîntului în limba român�. Cea 
mai important� lucrare de acest gen e Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor 
limbii române�ti, Buda, 1818. El include în ea cele mai importante reguli privind suprimarea diverselor 
procedee ortografice, înso�ite de exemple practice. Gramatica româneasc� pentru îndreptarea tinerilor, 
Buda, 1822, una dintre primele gramatici române�ti, dep��e�te prin semnifica� ie cadrul unui simplu 
instrument de studiu, fiind o pledoarie pentru limba na� ional�. Concep�ia lingvistic� nu este original�: cartea 
sa urmeaz� îndeaproape gramaticile lui Paul Iorgovici �i Radu Tempea. Totu�i meritul Gramaticii lui Loga 
const� în caracterul ei practic, deoarece în acea vreme nu existau reguli gramaticale �i de ortografie unanim 
acceptate. 

Loga a desf��urat o bogat� activitate editorial�. A stabilit leg�turi fructuoase cu Tipografia Universit�� ii 
din Buda în perioada cît a func�ionat ca cenzor, leg�turi pe care le-a men� inut pe tot parcursul vie� ii. O 
lucrare important� �i cunoscut� a sa e Chemare la tip�rirea c�r�ilor române�ti � i versuri pentru 
îndreptarea tinerilor, Buda, 1821, este un adev�rat program patriotic de luminare prin cultur�. Volumul 
reprezint� o încurajare �i un îndemn pentru a cultiva limba �i a edita c�r�i în limba român�. 

Loga a mai editat lucr�ri cu caracter religios �i alte c�r� i care a trezit un larg interes nu numai în 
Transilvania ci �i dincolo de Carpa�i. Amintim faptul, c� publica� iile lui Loga au avut succes mare în 
Muntenia, din Gramatica româneasc� aici s-au comandat 900 exemplare. Autorul a g�sit în principele 
Ghica din �ara Româneasc� un bun mecenat, acesta comandînd mai multe sute de exemplare din lucr�rile 
sale.35 

 
Petru Moaler Cîmpeanu36 (originar din Otlaca) dup� absolvirea Preparandiei din Arad �i-a continuat 

studiile juridice �i filozofice la Universitatea din Pesta. Dup� terminarea studiilor, a solicitat în 1832 postul 
de notar la Deput�� ia fondurilor �colare din Pesta, post care devenise vacant dup� plecarea avocatului 
George Br�dean. La 8 mai 1833, P. Moaler a fost numit “cancelist diurnist” al Deput��iei în postul r�mas 
vacant prin plecarea lui Damaschin Bojinc�. În 1834 la Universitatea din Pesta P. M. Cîmpeanu a ob�inut 
titlul de doctor în filozofie. La 26 ianuarie 1836, renun�� la serviciul s�u de diurnist �i în toamna aceluia�i 
an pleac� la Ia�i �i ocup� catedra de filozofie a lui Eftimie Murgu la Academia Mih�ilean�. 



P. M. Cîmpeanu înc� din timpul studen� iei s-a preocupat de traduceri �i de întocmirea unor gramatici. 
Cuno�tea limbile latin�, maghiar� �i german�. S-a remarcat repede prin traducerile f�cute din limba 
maghiar� în român�. În 1831 la Tipografia din Buda a publicat Modul înv���rii  de Kiss Pál, carte tradus� 
cu scopul de a ajuta pe înv���tori în activitatea didactic�. Iar în 1832 tot la Buda a publicat Gramatica 
ungureasc� de Szalay Imre, profesor la Universitatea din Pesta. A lucrat la traducere timp de patru ani. 

Gramatica, ce a servit ca model pentru “�colile na�ionalice�ti”, era un manual didactic. Volumul purta �i 
un subtitlu important precizînd, cu sim� filologic, tema principal� �i specificul, în felul s�u unic în istoria 
gramaticelor române�ti �i anume: Grammatica Hungarico-Valachica. Toate exemplele din aceast� 
gramatic� combinat� sînt redate în trei limbi, în limba maghiar�, român� �i latin�, foarte rar �i în mod 
excep�ional, �i în limba german�, o concep� ie folosit� �i la redactarea Lexiconului de la Buda din 1825. 
Gramatica r�mîne o meritorie tip�ritur� a Tipografiei Universit�� ii din Buda, fiind prima colaborare 
lingvistic� a gramati�tilor maghiari �i români. 37 

Lucrarea lui P. M. Cîmpeanu  la sfîr�it cuprinde o list� în limba maghiar�, a abona� ilor (5 foi 
nepaginate). Printre cei abona� i îi g�sim pe Samuil Vulcan, Eftimie Murgu, Emanuil Gojdu. S-a înscris pe 
aceasta list� �i autorul tratatului de gramatic�, profesorul Szalay Imre. Erau prenumeran� i din Arad, Pesta, 
Oradea, Otlaca, Chişinău, Giula, Salonta, Lugoj, Lipova, Timişoara, Caransebeş etc. 

 
Pavel Vasici38 dup� studii primare �i secundare la Timi�oara, Seghedin �i Oradea a urmat Facultatea de 

medicin� din Pesta între 1827 �i 1832. A fost unul din primii doctori români în medicin�. Înc� în timpul 
studen� iei public� la Tipografia din Buda lucr�ri de r�spîndire a cuno�tin�elor medicale: Antropologhia sau 
scurt� cuno�tin�� despre om �i despre însu�irile sale (1830), Dietetica sau înv���tura a p�stra întreaga 
s�n�tate, a domoli boalele, a se feri de primejdia mor� ii �i a se mîntui dintr-însa (1831). Anul 1831, în 
care termina cursurile facult�� ii, îi ofer� întîiul prilej de a lua contact direct cu masele de ��rani ce tr�iau în 
mizerie, fiind trimis în comitatul Maramure�, unde izbucnise holera. Timp de zece s�pt�mîni s-a dedicat 
îngrijirii �i salv�rii bolnavilor, cî�tigînd, prin devotamentul �i în�elegerea de care a dat dovad� un mare 
prestigiu. Revenit la Pesta, î�i d� examenul de doctorat, sus� inînd în 4 august 1832 teza Disertatio 
inauguralis medica de peste orientali, tradus� în române�te �i publicat� cu titlul Cuvîntare încunun�toare 
mediceasc� despre ciuma r�s�ritului . Ca doctor în medicin�, obstetric� �i chirurgie se întoarce la sfîr�itul 
lunii august 1832 în ora�ul natal, Timi�oara, începînd s� profeseze medicina. 

În Antropologhia Vasici expune, conform prelegerilor profesorului s�u S. Schordann, cuno�tin�ele 
timpului referitoare la structura �i func� iile organismului omenesc. Volumul este important prin faptul c� 
tîn�rul student î�i aducea, pe urmele doctorului Vasile Popp, contribu� ia la crearea terminologiei �tiin�ifice 
medicale autohtone. Antropologhia este primul manual de anatomie, fiziologie �i psihologie scris în lima 
român�. Începînd cu aceast� lucrare, sesiz�m nota particular� a scrisului lui Vasici: amprenta filozofic� �i 
finalitatea lui etico-moral�. Omul armonios dezvoltat, s�n�tos trupe�te �i suflete�te, echilibrat �i moral, este 
idealul pentru care va milita întreaga lui via�� Pavel Vasici. La aceasta carte s-au abonat români din Giula, 
Pesta, Buda �i Otlaca. 

Cuno�tin�e medicale, igienice �i biologice cuprinde �i Dietetica, scris� la îndemnul �i cu cheltuiala 
episcopului Samuil Vulcan. Medicul iluminist combate supersti�iile, credin�ele de�arte, vr�jitoriile, �arlatanismul. 

În anii 1845–1846, Vasici a publicat alte dou� lucr�ri: Macrobiotica sau m�iestria de a lungi via�a 
(1844–1845) �i Neputin�a � i a ei total� vindecare cu mijloace simple, cercate prin experien�� �i aprobate 
de mul� i p�tima� i (1846). Traducerea sa, Macrobiotica, dup� iluministul german Chr. Hufeland, foarte 
r�spîndit�, se remarc� prin încercarea de a îmbog��i terminologia �tiin� ific � româneasc� cu termeni din 
vorbirea popular�. �i aceast� carte a sa a fost popular� în rîndul cititorilor. Amintim aici c� la Pesta, 
cunoscutul Gheorghe PomuŃ (n�scut la Giula) care func�iona ca avocat, a f�cut colecta prenumeran�ilor la 
Macrobiotica. Printre abona�i îi g�sim pe Emanuil Gojdu, Gheorghe Grabovsky, Ioan Mutovsky, Atanasie 
Grabovsky. 



Pavel Vasici a acordat o aten�ie constant� problemelor limbii literare �i literaturii române, manifestînd 
preocup�ri similare cu ale altor contemporani, ca Ioan Maiorescu, Timotei Cipariu, George Bari� iu, 
Costache Negruzzi etc. A cultivat limba român� în poezie �i proz�, creînd o literatur� de factur� 
preromantic�, sentimental-meditativ�. A elogiat adev�rul, virtutea, via�a familial� modest� �i cinstit�. 
Vasici a fost pîn� la revolu�ia din 1848, unul din cei mai activi prozatori români din Transilvania, îns� 
meritele sale sînt mai mult ale unui precursor. A scris medita�ii �i poeme în proz�, schi�e �i povestiri 
moralizatoare �i satirice, alegorii, aforisme. O “novel� b�n��ean�”, Ruja (1845), este prima nuvel� cu 
subiect ��r�nesc din literatura Ardealului. Doi tineri, Ruja �i P�tru, care nu se pot c�s�tori din cauza 
s�r�ciei, ucid pe bogatul Tr�il�, preferat de p�rin� ii Rujei. Prin natura conflictului, prin culoarea local� �i 
observa�ia social�, nuvela lui Vasici anun�� scrierile lui Ioan Slavici �i Liviu Rebreanu despre satul 
ardelenesc.39 

 
Moise Bota40 (presupunem c� e originar din Giula) a fost un autor harnic al Tipografiei din Buda. 

Probabil îndemnat de cenzorul Petru Maior , tip�re�te aici în 1820, un mic Abecedar, cu litere latine. 
Abecedarul acesta “constituia prima încercare de a se publica, cu alfabet latin, un manual de �coal� 
poporal�”.41  Pentru acest volum, înv���torul Bota a fost izgonit de pe teritoriul Banatului, refugiindu-se la 
Sibiu unde era protejat de c�tre episcopul Moga. Autorul e unul dintre reprezentan�ii noului spirit pe care 
au promovat la Arad primii profesori ai Preparandiei (Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie �ichindeal, 
Ioan Mihu�).  

Moise Bota la Buda a imprimat la, în 1823, Versuri în text chirilic �i latin. Tot aici, în 1829, tip�re�te 
Versuri îndemn�toare, c�tr� deprinderea tinerimei române�ti întru înv���turi pe auritul an nou 
MDCCCXXIX. În acest volum, textul este tip�rit pe dou� coloane paralele, cu alfabet chirilic �i cu litere 
latine. Ca o curiozitate amintim faptul c� în aceast� antologie de versuri, Bota public� �i ni�te traduceri de 
ale sale în lima român� din lirica lui Csokonai Vitéz Mihály. Aici e inclus� �i fabula poetului maghiar 
Traiul hîrciogilor de cîmp pistri�i �i a celor lungi în coad� – cu a iepurilor casnici... 

Urm�toarea lucrare a lui Bota, tip�rit� la Tipografia din Buda, este Graiul român în limba domnitoare, 
sau modu’ a mai u�or d’a înv��� românu limba ungureasca (1836). Acest manual e un abecedar bilingv 
româno-maghiar. Moise Bota a tip�rit �i volumul al doilea al lucr�rii sale Graiul român, în tipografia lui 
Iosif Beimel din Pesta, în 1847. Aceasta e o carte de citire bilingv�, în care sînt mici buc�� i de lectur� 
istoric�, se scrie despre Gh. �incai, P. Maior �i D. Bojinc�. Opera a fost tip�rit� cu ajutorul 
prenumeran� ilor, printre care se g�seau mari latifundiari �i func� ionari superiori ai comitatelor b�n��ene �i 
cri�ene. Graiul român e o carte scris� dintr-o perspectiv� cultural-na� ional�, se sublinieaz� latinitatea 
românilor �i folosirea alfabetului latin. Dup� 1848 s-a interzis folosirea ei în �coli, ca manual de citire.  

Vasile Gr. Pop, autorul unei istorii literare, îl carcaterizeaz� în felul urm�tor pe Moise Bota: 
“Acest activ �i zelos b�rbat nu are, poate, meritul de a fi produs ceva de valoare nepieritoare pentru 

literatura român�, dar are meritul incontestabil de a fi scris într-un timp, cînd num�rul acelor ce scriau, nu 
numai dincolo, dar �i dincoace de Carpa� i, era a�a de restrîns, încît îi puteai num�ra pe degete (...). Ca b�iat 
s�rac din popor, a avut pu�ine mijloace pentru a ob� ine o instruc�ie mai nalt�; de aceea el s-a m�rginit a-�i 
exploata mai mult numai talentul natural, care nu i se poate contesta. Fiind contimporan �i chiar �i amic al 
renumitului fabulist �ichindeal, el se nutrea mai mult numai din cuno�tin�ele acestuia, func�ionînd mai mul� i 
ani ca simplu înv���tor în mai multe comune din Banat �i lucrînd pentru cultivarea limbii �i pentru 
rede�teptarea con�tiin�ei na� ionale în acea epoc�, pe cînd limba român� – izgonit� din biseric� �i �coal� prin 
introducerea celei sîrbe�ti – avea mai mare trebuin�� de ap�r�tori �i cultivatori. 

Ba dînsul a mers a�a departe cu cutezarea (c�ci aceasta era în adev�r o cutezare pe timpul acela), încît pe 
la anul 1820 a tip�rit un mic abecedar cu litere latine, care ca atare este cel dintîi product de acest fel în 
literatura român� (...)”42 

Moise Bota �i contemporanii s�i, se mi�c� în jurul Preparandiei din Arad, transformînd-o într-un focar de 
difuzare a iluminismului �i în centru al vie� ii culturale române�ti pentru Banat �i Cri�ana. Cei mai mul� i 
militeaz� pentru drepturi na�ionale �i culturale, colaborînd cu reprezentan� ii �colii Ardelene, pe direc� iile 



c�reia se orienteaz� �i manifest�rile culturale b�n��ene. În cadrul literaturii iluministe române�ti din Banat 
prime�te un accent literatura didactic� �i de educa� ie care invadeaz� epoca Luminilor, constituind �i 
tematica principal� a scrierilor “beletristice”. Preocup�rile “moralice�ti” se integreaz� unor teme generale 
de educa� ie. Dimitrie �ichindeal a utilizat fabula ca pretext pentru difuzarea mesajului, prin intermediul 
moralei. Moise Bota �i Damaschin Bojinc� au folosit versurile, devenite chiar dac� le lipsea valoarea 
estetic�, pretext pentru a comunica sau înt�ri ideea transmis�. Scrierile literare din aceasta epoc� difuzau un 
adev�r moral în spiritul lumin�rii. Al �turi de literatura virtu� ilor umane, apare tema naturii, a dragostei, a 
elogierii na� iunii. Limbajul poetic este facil, nediferen�iat de cel practic, cu cîteva excep� ii. 43  

Moise Bota a fost unul dintre lupt�torii pentru introducerea limbii române în �coala �i biserica Banatului. 
Operele sale, cu tot talentul literar discutabil, ilustreaz� acest efort. El scrie satire împotriva st�pînirii 
str�ine, salut� în versuri instalarea primului episcop român la Arad, este preocupat de educarea popula�iei 
de la sate (pentru care editeaz� mai multe calendare) �i de cultivarea dragostei pentru înv���tur� la tineri. 
Compunerile sale, scrise într-o limb� greoaie, ezitant� (între forme populare, regionale �i crea� ii latinizante), 
fie c� e vorba de fabule, de poezii politice sau de versuri erotice, sînt extrem de prolixe. R�mîne dorin�a sa 
sincer� de a educa în spiritul dragostei �i respectului fa�� de limba str�mo�easc�.44 

Calendarele de la Buda 
 
Un puternic sprijin în sus�inerea �i mai ales în r�spîndirea ideilor na� ionale, îl are �coala Ardelean� prin 

calendarele ce se public� la Buda. Aceste calendare se adreseaz� românilor de pretutindeni, ele fiind 
întocmite “pe gradurile �i clima ��rii Ungure�ti �i a Principatului Ardealului, ��rii Române�ti �i a 
Moldovei”. Acestea erau înc� mijloace de informare �i educare. Aici g�sea negustorul român lista 
bîlciurilor, tîrgurilor din Ungaria, Transilvania, Banat, Austria din în alte regiuni. O deosebit� importan�� o 
au calendarele �i în dezvoltarea literaturii române. 

Ca un prim stadiu al acestor preocup�ri menite a asigura propagarea punctului de vedere propriu, 
intelectualii români au recurs la aceste publica�ii folosind ocazia �i inserînd în calendarele de la Buda 
fragmente din opera istoric� a lui Micu Clain �i Gh. �incai. Continuînd aceast� tradi� ie, “Calendarul 
românesc” scos de �tefan P. Niagoie la Pesta în 1829 difuzeaz�, într-o form� dialogat�, principalele idei ale 
Istoriei lui P. Maior, cu un apel st�ruitor la introducerea alfabetului latin de care depinde cultivarea limbii �i “fericirea na� iei”. În anul urm�tor, “Calendariul” pledeaz� conving�tor, prin pana lui Damaschin Bojinc�, 
pentru originea româneasc� a lui Iancu de Hunedoara.45 

   
a) Calendarele publicate de S. Micu Clain, Gh. �incai �i P. Maior 

 
Primul calendar românesc ap�rut la Tipografia Universit�� ii din Buda vede lumina tiparului în 1806. 

Acesta a fost întocmit de Samuil Micu Clain. Calendarele din Buda, în aceast� prim� perioad�, cuprind o 
parte de cronologie �i genealogie, partea calendaristic� bisericeasc� �i astronomic�, informa� ii �i un adaos 
literar �i istoric. 

Cronologia pune accentul pe fapte din istoria românilor. Genealogia cuprinde informa� ii am�nun�ite 
despre casa de Austria �i uneori �i despre alte case domnitoare din Europa. Partea calendaristic� enumer� 
posturile, zilele lunilor �i s�rb�torile dup� calendarul vechi �i nou.  

Partea istoric� �i mai apoi didactic� �i literar�, aduce aportul cel mai însemnat al acestor calendare în 
cultura burghez� româneasc�. În calendarele pe 1806 �i 1807, î�i public� Samuil Clain, Istoria, lucrurile � i 
întîmpl�rile Românilor, iar în anii 1808 �i 1809, Gh. �incai tip�re�te Hronica Românilor. 

În 1809, cenzor al c�r�ilor române�ti este numit Petru Maior, �i el continu� s� publice calendarele 
române�ti pîn� în 1821. Spre deosebire de înainta�ii s�i, �i îngr�dit desigur de normele conform c�rora va fi 
primit ca cenzor, Maior nu mai public� în calendare texte istorice despre latinitatea poporului român. Ideea 
latinit�� ii apare îns� în scrieri literare. Petru Maior, cu mai mult sim� practic, î�i d� seama c� burghezia 
româneasc� are nevoie de o educa� ie serioas�. Calendarul pentru anul 1817, aduce �i sfaturi medicale 
despre cum s� se îngrijeasc� s�n�tatea �i cum s� se fereasc� de boli, este începutul apari�iei literaturii 



�tiin�ifice în periodicele române�ti. Fiind un izvor de înv��are a limbii române, calendarul a avut o mare 
circula� ie la to�i românii din Transilvania �i Principate. 

b) Calendarele publicate de Zaharia Carcalechi 
 
Aceea�i preocupare �i dorin�� de r�spîndire a culturii în masele largi populare române�ti, o g�sim �i în 

activitatea calendaristic� a lui Zaharia Carcalechi (în 1817–1818 �i în 1825). În primul s�u calendar, 
publicat în 1817, sub titlul de Ghenealoghia Înp�ra� ilor �i Crailor din toat� Europa... Calendariu pe anul 
dela Hristos 1817 �i în celelalte calendare se g�sesc scrieri istorice �i literare, sfaturi practice, informa�ii, 
re�ete, anecdote, list� a c�r� ilor recent ap�rute, etc. Calendarul publicat în 1825 are titlul Carte de mîn� 
pentru na�ia româneasc�. Publica� ia cuprinde, ca parte literar�, istorioare morale, fabule, anecdote �i 
proverbe. În acest calendar public� un studiu de anatomie cunoscutul doctor Alexandru Teodori, Scurt� 
ar�tare despre om � i despre întocmirile sale, eseu educativ, scris în spiritul �tiin� ific al vremii.  

 
c) Calendarele publicate de Ioan Teodorovici 

 
Între 1824–1830, tip�re�te calendare române�ti la Buda, Ioan Teodorovici, parohul român de la biserica 

greco-român�. Calendarele lui Teodorovici au un caracter religios �i enciclopedic. Pe lîng� “ghenealoghia” 
Casei de Austria �i a altor împ�ra�i din Europa, Teodorovici public� �i Vredniciile duhovnice�ti a Sfintei 
Beserici a R�s�ritului  împreun� cu o serie de texte religioase. Calendarul din 1824 cuprinde, în afar� de 
textele de mai sus, Ni�te m�nc�ri , adic� re�ete de bucate. În 1826 partea literar� este mai bogat�. În anii 
1829 �i 1830 se noteaz� �i c�r� ile care se g�sesc de vînzare “la cr�iasca tipografie în Buda”, sau la Ioan 
Teodorovici acas�. 

 
d) Calendarele publicate de �tefan P. Niagoie 

 �tefan Niagoie era “înv���toriu �cole-i Romanesci din Pesta”, cum spune el însu�i în titlul calendarului 
pe anul 1829. El scoate calendare pe anii 1828–1832, în scriere chirilic� �i etimologizant� pe pagini 
paralele. Scopul edit�rii calendarelor sale este “înflorirea �i înaintarea literaturii române”, dar apar �i 
articole de lingvistic� din care rezult� latinitatea limbii �i poporului român, continuitatea lui pe teritoriul 
vechii Dacii. Pe lîng� editor, colaboreaz� Damaschin Bojincă (cu studiul despre faptele eroice ale lui Ioan 
Corvin de Huniad, bazat pe izvoare istorice maghiare �i germane). Calendarul din 1832 e dedicat lui Iancu 
Văcărescu, Marele Logof�t a ��rii Române�ti, dînd �i �ase pagini din poeziile sale (Ceasornicul îndreptat; 
Elegie). Voluma�ul mai cuprinde �i o biografie de 90 pagini a lui Mathia Corvinus Craiul Ungariei, scris� 
de Emanuil Gojdu, formînd poate astfel întîia sa scriere literar�. Tot în acest num�r Gojdu face public� 
ini� iativa înfiin��rii unei Funda�ii pentru tip�rirea calendarului.46  

 
Apari�ia calendarelor continu� în capitala Ungariei de-a lungul secolului al XIX-lea. 
În Calendarul român, editat de Moise Bota în 1862 la Pesta, în scriere etimologizant�, apar articole, 

versuri �i proz�. Aceste scrieri accentueaz� originea latin� a limbii �i a poporului român, precum �i 
aspira�iile românilor din Transilvania. Al�turi de editor, aici colaboreaz� prietenul s�u Mircea V. Stănescu. 
În paginile acestui calendar, Moise Bota public� o poezie “gratulatorie”, adresat� lui Emanuil Gojdu cu 
ocazia numirii lui în postul de comite suprem al Cara�ului.  

Calendarul “Poporului român”, apare la Budapesta între 1903–1918. Are un profil enciclopedic. 
Con�ine versuri �i proz�, evoc�ri istorice, comentarii politice, cronici �tiin�ifice �i culturale, informa�ii �i 
reportaje despre activitatea românilor din Ungaria �i, fapt important, despre via�a politic�, social� �i 
cultural� din România. Pentru românii din Transilvania, calendarul a constituit un mijloc de cultivare a 
limbii �i de cunoa�tere a valorilor culturale na� ionale. 

Calendar ilustrat pentru to� i apare la Budapesta, în anul 1905. Se g�sesc în paginile sale reportaje 
despre soarta tragic� a românilor dezr�d�cina�i (�i emigra� i în America), îndrum�ri casnice, literatur� �i 



mult folclor, mai ales din � inutul Bihorului. Colaboreaz� Gh. Stoica, Popa Coresi (Gheorghe Alexici), Pavel 
Curt. 

 
 

Editorul Zaharie Carcalechi şi “Biblioteca românească” 
 
Editorul �i publicistul Zaharie Carcalechi s-a n�scut în 1784 la Bra�ov, într-o familie macedoromân�. E 

fiul negustorului Gheorghe Constantin Carcalechi, macedoromân stabilit la Bra�ov, �i al Mariei Ciurcu, 
var� cu gramatistul Dimitrie Eustatievici .47 

Carcalechi, dup� o perioad� de ucenicie la o �coal� de comer� din Buda, ajunge prin 1812 “ferlegher” 
(editor) al Tipografiei Universit�� ii, îngrijindu-se de fapt de desfacerea tip�riturilor în ��rile române �i de 
procurarea manuscriselor. În acest an se c�s�tore�te. În matricola bisericii ortodoxe greco-române din Pesta 
se g�se�te urm�toarea însemnare scris� în limba greac�: “1812. 16 Septemvrie s-a cununat Zaharie 
Karkalek din Bressovo în I-a c�s�torie cu fecioara Anastasia Pufke, prin preotul Teodor Gheorghevici. 
(Bressovo=Bra�ov).”48  

Negustoria propriu-zis� îi displ�cea tîn�rului bra�ovean, îl preocupa mai mult gîndul cultiv�rii sale 
spirituale: “Eu de vreo cî� iva ani încoace, de cînd – smulgîndu-m� din bra�ele p�rin� ilor mei – am ie�it la 
lume –, am început a c�lca �i ��ri streine, cu un neastîmp�rat dor de a-mi întinde �i a l�� i cunoa�terile, care 
de la p�rin� i, în vîrsta cea mai crud�, cam pe sub� ire le-am cî�tigat, c�ci putin�a lor nu era prea mare. Eu, 
dup� putin�a �i sudorile mele, curînd am f�cut aceea înaintare cu care, fie c� nu e prea mare, totu�i sînt 
deplin îndestulat...” – scrie Carcalechi în 1825.49 Îndemnul de a-�i înmul�i cuno�tin�ele îl apropie de 
Tipografia Universit�� ii din Buda, devenit� – prin rîvna lui Ioan Onişor, Samuil Micu, Gheorghe Şincai �i 
Petru Maior  – un puternic focar de cultur� româneasc�. 

Conducera tipografiei îl angajeaz� pe Carcalechi ca “ferlegher”, poate �i datorit� insisten�elor lui Petru 
Maior, care îndeplinea aici, din 1809, func�ia de cenzor �i corector al c�r� ilor române�ti. Verleger înseamn� 
editor; rosturile adev�rate ale lui Carcalechi au fost îns�, la început, altele: pe de o parte el trebuia s� 
procure diferite lucr�ri în manuscris, alc�tuite de înv��a� i români, care urmau s� apar� la Buda, iar pe de 
alta, s� aib� grija desfacerii tip�riturilor în limba român�, cu deosebire la cititorii din Transilvania, �ara 
Româneasc� �i Moldova. Editor �i autor de c�r� i va ajunge Carcalechi mai tîrziu, la cap�tul cîtorva ani de 
trudnic� ini� iere în negustoria cu c�r� ile. Tipografia l-a pl�tit pentru ostenelile sale în perioada 1812-1834. 

Prima informa� ie valoroas� despre activitatea lui Carcalechi la Buda dateaz� din 1817, cînd tipografia 
scoate un Calendariu..., întocmit cu toate cele de lips�, cu istorii foarte frumoase, cu 6 închipuiri; 
calendarul se vindea “la dumn.(ealui) Zaharie Carcalechi, ferlegherul c�r� ilor Cr�ie�ti tipografii”.  

Tot în 1817 Carcalechi activeaz� �i pe alte planuri. Se g�sea atunci la Bra�ov, de unde adreseaz� 
tipografiei, la 1 februarie, o scrisoare în limba german�. Scrisoarea veste�te plecarea sa iminent� la Ia�i �i 
transmite rug�mintea de a i se trimite acolo un catalog de c�r�i. �ederea în Moldova a durat 3 luni, r�stimp 
în care Zaharie Carcalechi achizi� ioneaz� manuscrise pentru tipografie �i aboneaz� pe diver�i boieri 
moldoveni la un ziar românesc; ziarul urma s� apar� la Buda, în timpul cel mai scurt. Carcalechi în scurt 
timp renun�� s� scoat� ziarul de teama concuren�ei lui T. Racocea �i Budai-Deleanu, despre care auzise c� 
aveau sub tipar cîte o gazet� la Cern�u� i �i Lemberg. Aceast� renun�are i-a adus unele nepl�ceri din partea 
boierilor moldoveni, care sesizeaz� întîrzierea agen�iei consulare din Ia�i. Aceasta cere deslu�iri tipografiei 
budane, ar�tîndu-se ea îns��i interesat� de difuzarea unor asemenea gazete în Moldova, avînd în vedere 
veniturile ce le-ar aduce imperiului.50 

 
În astfel de împrejur�ri, Zaharie Carcalechi scoate de sub tipar în anul 1821 prima publica� ie periodic� 

româneasc� din Transilvania �i Ungaria Biblioteca româneasc� în 12 p�r� i, dup� num�rul celor 12 luni. 
Întîia oar� tip�rit� pentru na�ia româneasc� prin Zaharia Carcalechi, ferlegheru de c�r� i a Cr�ie�tii � i 
mai marei Tipografii din Buda a Universitatei Ungariei Partea I, cu o figur�.  



Volumul din 1821, cuprinzînd peste 200 de pagini, se deschide cu un fel de articol-program, Iubitorilor 
de �tiin��, scris în termeni calzi: “Nu am avut mai mare vrere în inima mea, nici n-am aflat mai de lips� a fi 
decît a putea sluji neamului meu cu tip�rirea c�r� ilor române�ti folositoare. Dup� putin�a mea, am socotit c� 
de lips� ar fi o bibliotec� ca aceasta în 12 p�r� i, ce va cuprinde tot feliul de lucruri, a tip�ri, pentru 
mul��mirea a toat� starea româneasc�. 

Rogu-v� primi� i aceast� frumoas� �i folositoare carte spre lauda neamului, spre binele patriei. 
Fiind eu încredin�at c� ve� i afla mul��mirea de osteneala mea, m� voi socoti cel mai norocos a sluji 

neamului meu.” 
Partea întîi a acestei publica�ii este dedicat� “de oun neam n�scutului �i onoratului Boeriu George Oprian  

adev�rat patron cultiv�rii române�ti, c�ci au binevoit din tot venitul Dumnealui pe an a da un leu de la sut� 
pentru tip�rirea c�r� ilor române�ti”. 

Con� inutul primului volum a Bibliotecii e destul de variat: literatur�, istorie �i articole de popularizare a �tiin�ei, de propagand� cultural�, informa�ii, îndrum�ri practice �i variet�� i. 
La sfîr�itul volumului, Izvorul c�r�ilor  (p. 165–180) reprezint� un indice bibliografic antrenant. Se 

public� o list� a autorilor de c�r� i române�ti �i a mecena� ilor care au încurajat r�spîndirea publica� iilor în 
1820, cu aprecieri mari �i cuvinte grandilocvente de recuno�tin��.51 În�i�i negustorii ca atare sînt îndemna� i 
s� achizi� ioneze nu numai m�rfuri, ci �i c�r� i, dup� exemplul unui sîrb din Craiova, care, de cîte ori 
c�l�tore�te la tîrgul din Leipzig, aduce cu el �i o seam� de opere române�ti tip�rite la Buda. 

Semnal�rile bibliografice �i pomelnicul sus�in�torilor “lumin�rii” la români sînt neselective; de aceea, 
al�turi de “preacinstitul” Petru Maior, de “mult prea înv��atul” Alexandru Beldiman, de Veniamin 
Costachi, Ioan Teodorovici, C. Conachi, George Boiagi, Eufrosin Poteca �.a., figureaz� Iordache B�l�uc�, �erban Negel, Naum Petrovici, Ioan Z�gujeanu, Atanasie �i Constantin Grabovsky �.a. Acestora Carcalechi 
le aduce vorbe de laud�. 

Din elogii se împ�rt��esc �i membrii coloniei macedoromâne din Pesta. Ata�amentul deosebit al lui 
Carcalechi fa�� de ei se datore�te, cred, �i faptul c� însu�i “ferlegherul” Tipografiei cr�ie�ti din Buda se 
tr�gea dintr-o famile macedoromân�. Dar, indiferent de acest am�nunt, ceea ce impresioneaz� este 
încadrarea prompt� a macedoromânilor în curentul general de luminare a poporului român �i d�ruirea cu 
care ei î�i ofereau economiile pentru înf�ptuiri de interes cultural. Printre cei mai genero�i sînt aminti� i: 
Naum Jembo, Nicolae Rujea, Vasile Buciu, �tefan Vitali, Sterie Fardi, Gh.N.Maciu, Toma Cui�or, Mihail 
Trandafir, Todor Caragea, Ilie Blana, Dimitrie Ziva etc.52 

Om cu întinse rela� ii, cultivate cu o rar� asiduitate �i art�, �i înzestrat cu un sim� comercial f�r� gre�, 
Carcalechi a reu�it s�-�i cî�tige aproape 250 de abona� i, a c�ror eviden�� a tip�rit-o la sfîr�itul volumului, 
sub titlul de Preavrednicii �i preaiubitorii de procopsirea neamului românesc, ce bine au voit a se 
prenum�ra la aceast� “Bibliotec�”, ar�ta� i dup� a, b. Prenumera�i la 1, 2, 5, 10 ori chiar 15 exemplare, 
abona�ii erau recruta� i din Ia�i, cei mai mul� i, Bucure�ti (35 exemplare), Craiova, Sibiu, Cerne�ti, Roman, 
Foc�ani, Caransebe�, F�g�ra�, Lugoj, Buda, Pesta. Aria larg� de r�spîndire a revistei �i precump�nirea 
abona�ilor din �ara Româneasc� �i Moldova arat� orientarea lui Carcalechi înspre cei de dincolo de Carpa� i �i ofer� indici gr�itori pentru estimarea just� a locului ocupat de aceast� publica� ie în istoria na� ional-
cultural� româneasc�. 

Aproximativ jum�tate dintre abona�i sînt persoane notorii: Veniamin Costachi, mitropolit; Alexandru 
Bal�, mare vistier; Gh. Vîlcu, “înv���toriu” la Socola; Dinu Negru�, tat�l lui Costache Negruzzi; Ilie 
Kog�lniceanu, p�rintele lui Mihai Kog�lniceanu; poetul Costache Conachi; Dionisie Lupu, mitropolit a 
toat� Ungrovlahia; Grigore Rîmniceanul; Ioan Tomici, protopresbiter al Caransebe�ului; Vasile Moga, 
episcop; etc.53 

Abia la începutul anului 1829 ap�ru al doilea num�r a revistei (seria II-a), cu titlul Biblioteca 
româneasc� sau adun�ri de multe lucruri folositoare, întocmit� în 12 p�r� i, întâia oar� t�lm�cit� de prea 
înv��a�i b�rba� i, � i tip�rit� pentru Neamul Românesc prin Zaharie Carcalechi isvoditorul acestei 
biblioteci. La Buda în Cr�iasca Tipografie a Universit�� ii Ungariei, 1829. În anii 1829–30 apar patru 



p�r� i, iar în 1834 apar nou� p�r�i, a�a c� în total, Carcalechi tip�re�te 14 p�r� i din a sa Biblioteca 
româneasc�. 

Biblioteca româneasc� î�i dobînde�te notorietatea mai tîrziu, în 1829–1830 �i 1834, cînd editorul s�u, Z. 
Carcalechi, reu�e�te s� scoat� nou� numere, patru în primii doi ani, restul în ultimul an.  

Utilitatea revistei face ca autorul ei în 1829 s� �i-l asocieze ca ajutor pe Damaschin Bojincă,54 “la înalta 
tabl� cr�iasc� a Ungariei jurat notarius”. B�n��eanul Bojinc�, viitorul jurisconsult, reorganizator al �colii 
din Moldova, profesor al Academiei Mih�ilene, ministru de justi� ie al Moldovei �i autor al mai multor 
scrieri de pre�, o va redacta aproape în întregime. Mai colaboreaz� la revist� G.Cuciuranu (moldovean, 
aflat pe vremea aceea la studii la Pesta), Constantin Lecca (bra�ovean, în acea�i situa�ie),55 avocatul �i 
mecenatul Emanuil Gojdu, �i în special Ioan Maiorescu (student teolog în anul IV, semnînd cu numele de 
Ion Trifu). 

F�r� s� fi corespuns tuturor a�tept�rilor, în special ale locuitorilor din Muntenia �i Moldova, care se pare 
c� au pregetat s� se aboneze în num�r mai mare în 1829 – de aici apelurile mai dese c�tre ei –, Biblioteca 
româneasc� a �tiut s�-�i însu�easc� cerin�ele �i idealurile epocii, oglindind îndeosebi aspira� iile românilor 
din fosta monarhie austriac�. Revista e însufle� it� de idealul lumin�rii, militînd în favoarea culturii �i a 
r�spîndirii de cuno�tin�e în rîndurile poporului. E tema de baz� a programului cu care se prezint� editorul în 
fa�a cititorilor s�i �i în 1829. În acest scop, el cere cona�ionalilor înst�ri� i, îndeosebi boierimii din principate, 
s� promoveze instruirea prin constituirea de funda� ii care s� tip�reasc� scrieri române�ti, ca �i prin crearea 
de burse de studii pentru tinerii merituo�i. 

Prin programul publica�iei se anun�� c� vor primi loc scrieri din domeniile: Istoria Românilor, Istoria 
Universal�, traduceri, “roman�uri”, sfaturi de practic� agricol�, gospod�reasc� sau de nego�, precum �i 
interesante p�r� i din istoria ��rii Române�ti, a Moldovei, Ardealului �i Banatului, f�r� s� neglijeze îns� 
cultura româneasc�. 

În volumul I, din 1829, D.Bojinc� public� scrieri istorice. Se mai public� multe informa� ii, anecdote, lista 
prenumeran� ilor. Partea a II-a e dedicat� boierului Grigore Băleanu �i cuprinde Istoria romanilor a lui 
Bojinc�. În volumul III se public� dou� discursuri: unul al lui Simeon Marcovici la deschiderea �coalelor 
na� ionale din Bucure�ti �i unul al lui Emanuil Gojdu, C�tr� str� luci�ii boieri ai ��rii Române�ti �i ai 
Moldovei. În acest apel Gojdu se adreseaz� oamenilor înst�ri� i cu rug�mintea s� ajute scrierea �i tip�rirea 
c�r� ilor “în limba patrioticeasc�”. În continuare, Gojdu st�ruie prin cuvintele: “Aceasta e cea mai înv�p�iat� 
a mea na� ional� dorire... s� pot în unii patrio� i mai vîrtos în aceea, de la care nu pu� in atîrn� via�a �i 
înflorirea limbii na� ionale, cît de mic� îmboldire �i înv���toare a�î�a �i a le de�tepta inima spre pornire c�tre 
fericirea de ob�te, norocos m� voi �inea, iar� mîngîierea mea în lume pereche nu va avea. Pentru c� nu este 
mai mare mîngîiere, mai adev�rat� îndestulare decît sim� irea fericirii �i a m�rirei neamului.”56 Dar Gojdu nu 
se mul�umea s� adreseze apeluri �i îndemnuri. Cu toate c� s� g�sea la începutul carierei sale avoc��e�ti, nu 
a întîrziat s� ofere sprijin b�nesc atît pentru revista Biblioteca româneasc� cît �i pentru Calendarul 
românesc, pe care îl tip�re�te înv���torul român din Pesta, �tefan P. Niagoie. 

Gojdu �i colaboratorii revistei, aducea ca un exemplu bun de urmat ideile �i faptele filantropice ale 
contelui Széchenyi István . Despre activitatea contelui, se scrie de la bun început în Biblioteca 
româneasc�. În unul dintre primele numere, Széchenyi era prezentat ca întemeietor al Academiei Maghiare, 
fiind descris� scena în care acesta ofer� veniturile sale pe un an.57  În anul 1830 Zaharia Carcalechi pe 
paginile revistei sale salut� convorbirile purtate de Széchenyi la Bucure�ti �i impresiile bune consemnate de 
scriitorul maghiar în pres� despre starea românilor, notînd: “Acest b�rbat ca un mare patriot în Ungaria �i 
vrednic de vecinica pomenire, trecând prin �ara Româneasc� au ar�tat c� foarte dore�te ca prin 
aborcor�biile (Dampfschif) s� fie mai mare comunicarea între noi �i Ungaria. Acest b�rbat �i-au ar�tat a sa 
voin�� în cartea [scrisoarea n.n.] de la 13 septembrie care au scris-o din Bucure�ti, unde se laud� înaintarea 
românilor no�tri.” Exemplul lui Széchenyi nu a stîrnit interes numai în rîndul maghiarilor, el devine un 
model �i pentru colonia macedoromân� din Pesta. Importan�a acestei personalit�� i se poate vedea �i din 
faptul c� îi este dedicat ultimul num�r al Bibliotecii române�ti (1834 nr. 9), unde i se reproduce un articol 
din periodicul maghiar Társalkodó (13 octombrie 1834), despre c�l�toria sa pe Dun�re �i despre primirea 



cordial� care i s-a f�cut la Bucure�ti. Acest articol a fost tradus de colaboratorul revistei, Petru Moaler-
Cîmpeanu. Sigur c� editorul Carcalechi, cînd s-a oprit la contele Széchenyi, omul de stat �i c�rturarul 
maghiar cu vederi înaintate, s-a gîndit la el ca la un simbol al mecenatului, care s� pun� în mi�care 
protipendada din Principate, determinînd-o s� fac� la fel pentru cultura româneasc�. 

“Ar mai trebui men� ionat faptul c� [gazeta n.n.] se adresa unui public foarte larg, inclusiv claselor de 
mijloc, bucurîndu-se de o audien�� excep�ional� în tot spa�iul românesc, ilustrat� în num�rul mare de 
abona�i (773 cu 858 exemplare), proveni� i din toate provinciile (40 centre de colectare, r�spîndite în toate 
provinciile). Pe categorii de abona� i, prioritatea apar� ine lumii bisericii, preo� ilor de sat în primul rînd, prin 
care periodicul a p�truns în mediul rural; în al doilea rînd se situeaz� �coala; urmeaz� boierii din Principate, 
clientala lui Carcalechi, negustori �i me�te�ugari, cei mai mul�i provenind din ora�ele vestice (Banat-Arad), 
juri�ti, func�ionari, arti�ti �i oameni de litere, militari, nobili români din Transilvania �i Banat, femei, 
diferite institu� ii de cultur� din monarhie.”58 

Listele “prenumeran� ilor”  Bibliotecii, tip�rite la sfîr�itul a trei numere, dovedesc de fapt p�trunderea 
revistei pe toat� aria românismului. Ele înf��i�eaz� un public iubitor de slov�, din Principate, continu� cu 
impresionantul num�r al înv���torilor, preo�ilor, func�ionarilor, elevilor, preparanzilor, etc. În 1829 în �ara 
Româneasc�, Transilvania �i Ungaria revista lui Carcalechi avea 451 de abona� i. Dintre ace�tia, abona� ii 
din Pesta erau: 

 
Ioan Teodorovici, parohul român  1 exemplar(e) 
Atanasie Grabovsky nobil de Apadia  2 exemplar(e) 
Alexandru Lepora     1 exemplar(e) 
Anastasie Derra nobil de Moroda  1 exemplar(e) 
Anastasie Ghica     1 exemplar(e) 
Anastasie Pometa     1 exemplar(e) 
George Lazar �i fiul K. L.    1 exemplar(e) 
George Dziko      1 exemplar(e) 
George Muciu      1 exemplar(e) 
Georgiu Maciu     1 exemplar(e) 
George Korda      1 exemplar(e) 
Dinca Ziko      1 exemplar(e) 
Dimitrie Ioanovici din Bra�ov 
  auditoriu filozofiei    1 exemplar(e) 
Emanuil Gozsdu jurat    1 exemplar(e) 
Ioan Papacosta econom    2 exemplar(e) 
Ilie Blana      1 exemplar(e) 
Constantin Grabovsky    1 exemplar(e) 
Constantin Macinka     1 exemplar(e) 
Constantin Nicolae     1 exemplar(e) 
Marco Mandrino     1 exemplar(e) 
Mihail Trandafil     1 exemplar(e) 
Mihail Karkalics     1 exemplar(e) 
Naum Derra nobil de Moroda   1 exemplar(e) 
Nicolae Malage�     1 exemplar(e) 
Petru Kazakovics     1 exemplar(e) 
Sterio Vitali      1 exemplar(e) 
Spiridon K.      1 exemplar(e) �tefan Boros      1 exemplar(e) �tefan Niagoi, înv���tor român   1 exemplar(e) 
Mai to� i abona� ii din Pesta erau de origine macedoromân�. 



În cele nou� numere ce se succed în 1834, Carcalechi va st�rui ca �i în trecut, asupra istoriei. Caracterul 
educativ, combativ �i patriotic al revistei va fi în�eles de la �incai �i Maior, fo�ti cenzori ai Tipografiei din 
Buda. Cultura neamului era de altfel una din pasiunile sale, o însu�ire ce-l ridica pe iubitorul �i 
popularizatorul ei deasupra negustorului. Carcalechi deja în 1818, cerea unui cunoscut din Bucure�ti, 
“partea a doua �i a treia a Istoriei Românilor cea în limba greceasc�... avînd mare lips� de a le ceti, fiindc� 
am început a tip�ri Istoria Românilor în române�te... ca a�a s� putem lucra mai bine pentru neamul 
românesc”, pasiune “spre care din fire am plecare” �i care îi deslu�e�te faptul c� e roman �i ca “to� i  
românii sînt romani... cu min� i agere, talenturi ascu�ite, însu�iri cu un cuvînt întocmite spre orice maestrie”. 
Dup� plecarea lui Bojinc� în Moldova, Carcalechi încredin�eaz� conducerea redac� ional� tîn�rului student 
teolog Ioan Trifu, Maiorescu de mai tîrziu, �i pictorului Constantin Lecca ce lucrase cu gust portretele 
principelor pentru p�r� ile anterioare. Ace�tia nu-i dezmint încrederea. Scriu frumos �i înaripat despre �tefan 
cel Mare, despre Drago� �i despre literatura din Principate, elogiind poeziile lui Vasile Cîrlova �i ale altor 
poe� i ce se ridicar� dup� 1830, din care timi�oreanul Petru Lupulov, profesor la o �coal� superioar� în Zara 
Dalma� iei, va tip�ri o antologie la Buda, în 1845. 

Inten� iile editorului au fost mari. În 1829 Carcalechi socotea s� publice anual cîte 12 “c�r�i”, plan care s-
a redus numai la 9 în r�stimp de 5 ani. Dup� 1834, Biblioteca româneasc� n-a mai putut fi continuat� nici 
sub aceast� form�, de�i Carcalechi, într-un articol din 1 decembrie 1834, indicînd condi� iile apari� iei ei 
viitoare, l�sa s� se în�eleag� c� revista sa e asigurat�. E p�cat c� aceste “scrisori cur�toare”, cum nume�te 
el Biblioteca româneasc�, s-au oprit tocmai cînd începuse s�-�i l�rgeasc� orizontul. Oricum, cu toat� via�a 
sa scurt�, periodicul de la Buda s-a înscris în istoria culturii române�ti, datorit� întîiet�� ii sale în timp, 
în�elegerii stringen�ei lumin�rii cona� ionalilor, c�ci to�i din jurul lor le-ar fi luat-o înainte, �i în special din 
propaganda în favoarea ei. Conducerea Bibliotecii s-a gîndit �i la instruirea femeilor, socotit� de asemenea 
un imperativ al vremii. E con�tientizat� universalitatea culturii – românii trecu� i prin �coli nu s-ar deosebi 
întru nimic de intelectualii celorlalte popoare –, dar totodat� î�i d� seama de problemele pe care le pun unele 
aspecte ale ei în ce prive�te con�tiin�a na� ional�, exprimîndu-�i dorin�a ca tinerii instrui�i s� nu se ru�ineze 
de na� iunea lor.59 

 
Carcalechi scoate la Tipografia din Buda o serie de alte c�r�i. În 1818 el tip�re�te o traducere a lui 

Eufrosin Poteca din D. Darvari.  T�lm�cirile lui Alexandru Beldiman din S.Gessner (Moartea lui Avel) �i 
Voltairea (Tragedia lui Orest) sînt tip�rite �i prefa�ate de Carcalechi �i tot el public� Însemn�rile c�l�toriei 
mele (Buda, 1825) ale lui Dinicu Golescu. 

Zaharie Carcalechi în 1835 se stabile�te la Bucure�ti. Aici, dup�  ce se face cunoscut prin activitatea sa 
editorial�, prin servicii diferite f�cute pîn� �i lui Grigorie Cantacuzino, prime�te conducerea Tipografiei 
Statului. În aceasta calitate întemeiaz� Vestitorul românesc, gazeta semi-oficial� (1837–1855), Buletinul 
Oficial al ��rii Române�ti (1837–1839) �i Cantor de avis �i comers, o publica� ie strict oficial�, continuat� 
mai tîrziu de fiul s�u Alexandru, publica�ie pentru care lucrase litera  de titlul �tefan P. Niagoie, dasc�lul �i 
autorul de calendare din Buda, plecat din pricina unei gre�eli în dragoste �i stabilit la Bucure�ti ca profesor 
de caligrafie, unde îl g�sim în 1839. Tot în Bucure�ti locuia în 1837, la Sf.Sava, pictorul Constantin Lecca. 
Dup� o rîvn� de mai bine de patruzeci de ani, f�r� seam�n în ale culturaliz�rii, în care pune suflet, dup� ce 
slujise cu destul� credin�� mai multe st�pîniri care-l r�spl�tir� cu demnitatea de serdar dar �i cu palme, cum 
o f�cuse odat� principele ��rii, Zaharie Carcalechi decedeaz� la Bucure�ti, la 6 octombrie 1856. 

Cu o dragoste pentru carte, niciodat� înfrînt� de greut�� ile ivite în lunga �i uimitor de bogata sa 
activitate, cuprinzînd în sfera sa întregul teritoriu locuit de români, Zaharie Carcalechi r�mîne o figur� 
reprezentativ�, în jurul c�reia se concentreaz� în mare m�sur� începuturile mi�c�rii de rena�tere literar� �i 
cultural� din primele decenii ale secolului al XIX-lea. Prin ideile avansate sem�nate în c�r�ile, revistele �i 
ziarele pe care le tip�re�te pentru prima oar� în române�te, contribuie larg la r�spîndirea în mase a 
progresului social �i la dezvoltarea gustului pentru citit, � inînd seama de trebuin�ele celor mul�i.60 

  
MecenaŃi ai tipăriturilor 



 
Cheltuielile de tip�rire a publica� iilor oficiale c�deau în sarcina statului, asigurînd prin aceasta un venit 

permanent �i sigur tipografiilor. 
Pentru c�r� ile provenind din ini�iative particulare, cheltuielile erau acoperite cînd de cîte “un iubitor de 

na� ie”, cînd de vreun “mare negu��tor �i cet��ean” din Bra�ov, Giula, Buda, Pesta, Timi�oara, etc., 
men�ionat întotdeauna pe foaia de titlu, sau distins cu cîte o dedica� ie laudativ� pe prima pagin� a c�r�ii. 
Mecena�ii sau patronii culturii române sînt omagia� i pe prima sau pe primele pagini ale publica� iilor pe care 
le sus� in financiar. 

 
Multitudinea gratitudinilor adunate în jurul lui Atanasiu Grabovsky confirm� cu prisosin�� faima �i 

bel�ugul d�rniciilor sale. “El, negu��torul, frunta� între frunta�i, nobil de �i în Apadia (comitatul Cara�ului) 
a fost condeputat (sau efor) al deput��iei care a administrat fondurile �coalelor na�ionale neunite, assesor 
comitatens la Cara�, pre�edinte al Companiei comerciale grece�ti etc. În ianuarie 1816 – de ziua onomastic� 
-, Naum Petrovici îi închin� versuri de bun� urare salutînd în el pe curatorul �coalelor na�ionale române�ti 
din Pesta �i pe bunul �i înfl�c�ratul patron al culturii române�ti. Pe el �i Constantin Grabovschi, Zaharia 
Carcalechi, ferlegherul de c�r�i al cr�ie�tii Tipografii din Buda, �i editorul revistei “Biblioteca 
Româneasc�”, în num�rul 1 din 1821 al revistei îi nume�te “adev�ra� i p�rin�i a feciorilor celor s�raci, carii 
au dat �i dau hran�, îmbr�c�minte �i ajutorin�� de a putea înv��a �coalele ceale înalte, ca cu a�a feliu de 
ajutor s� poat� lumina �i neamul nostru cel românesc mai nainte vestit �i l�udat”. O deosebire îns� exist�. 
Dintre cei doi, mai l�udat este Athanasie. Pe el, în 1824, entuziastul înv���tor �tefan Popovici Niagoi – un 
alt promotor de seam� al regener�rii na� ionale – îl nume�te “patron al gintei române�ti!”. A �a-l nume�te �i 
protopresbiterul Ioan Tomici, directorul �colilor din districtul Caransebe�ului, care-i arat� smerit� 
recuno�tin�� pentru a-i fi sprijinit în întregime tip�rirea c�r� ii Scurte înv���turi pentru cre�terea � i buna 
purtare a tinerimii române (Buda, 1827). În versuri îi aminte�te c� �i Muza Daciei i se înclin� pentru 
binefacerile rev�rsate asupra tineretului �colar român. 

Atest�rile evocate sunt departe de a epuiza meritatele laude �i m�rturisiri ale recuno�tin�ei cu care a fost 
r�spl�tit în via��. Am re� inut ca încheiere o m�rturisire edificatoare sub mai multe aspecte, care vorbe�te de 
la sine. Ea apar�ine clericului greco-catolic Theodor Aaron (1803–1859), o viitoare figur� marcant� din 
elita Bisericii unite. Aprecierile superlative pe care le cit�m sunt reproduse din pagina de onoare a c�r�ii sale 
Scurt� apendice la Istoria lui Petru Maior..., carte care tot cu banii lui Athanasie Grabovschi se tip�rise la 
Buda în 1828: 

“O fericit� e�ti na� ie româneasc�! cum ai ajuns a cre�te un b�rbat a�ea mare, cum e nobilul Athanasie 
Grabovschi de Apadia, care spre de�teptarea �i luminarea ta, nice sudorile, nice averile nu-�i cru��, semn �i 
m�rturie a prea dedatei inimii sale spre faceri de bine, de pururea va  r�mâne �i aceast� c�rticic�, pre care 
sub prea puternic� patronirea sa a o primi, de bun� voe cu mân� darnic�, s-au îndurat. 

Pentru o facere de bine a�e de mare �i eroic� cum e aceasta a domnii tale cei prea m�rite, a-� i da io 
umilit� mul�umire înaintea publicului, datoriu m-am � inut”.61 

 
Tot cu ajutorul lui Grabovsky  studentul pestan Petru Moaler Cîmpeanu a publicat o bro�ur� în 1829 

închinat� lui Nestor Ioanovici. În aceasta se exprimau sentimentele de bucurie ale tineretului universitar 
român din Pesta cu prilejul alegerii lui N. Ioanovici ca episcop al Aradului. Cartea este prezentat� în 
Bibliografia lui Veress în felul urm�tor: 

“Simbolul Plinelor de bucurie sim� iri, carele, Tinerimea academic� Român� din Pesta (prin patronimea 
Prea cinstitului �i de nobil gen n�scutului D. Atanasie G r a- b o v s k i de Apadia, Acelui Cu înv�p�iat� 
dorire spre cultura Neamului Românesc cuprins; precum �i la m�rita Deputa� ie, carea administreaz� 
Fundusurile Shoalelor Nationale de l. g. n. u. alesului Condeputat �.a.) Prea Str�lucitului �i prea Sfin� itului 
D. Nestor I o a n o v i c i, din mila lui Dumnezeu în Eparhia Aradan� cu vrednicie alesului d. L. g. n. U. 
Episcop; precum ��i în Luminatul Comitat al Aradului assesor �i a. cu ocasia a�ez�rii Sale în scaunul 
Episcopesc din inim� fiasc� �i umilit�, îl întinde. 



În Buda, 1829. Cu Tiparul Cr�escii Universitate din Pesta. 
La �fîr�it: Petru MOLLER în Cr�iasca, �i pea luminata a Sciin�elor Universitatei Pestan� I-lui an a 

Legilor Auzitoriu. 
Pe dosul foii de titlu: Nu din datin�, ci din îns��i în n�scuta Legea Firei ne îndemn�m, �i ne înv���m 

întru întîmpinarea celui de cât noi mai b�trân cu anii, mai mare cu sufletul, mai în�elept cu mintea, mai 
putearnic cu fapta, mai înalt cu starea, cu umilin�� fiasc� a e�i: acestuia a ne supune, pre acesta al asculta, �i întru toate în scopul urm�rii fericirei noastre f�cute Demând�ciuni cuviincioasa obedin�� ai arat�.”62 

 
Nicolae Roja, comerciant macedoromân din Pesta, “condeputat al Fundusurirol �c. Române�ti” a 

finan�at mai multe publica� ii. Pe cheltuiala sa se public� în 1815, la Buda, Versurile închinate de Naum 
Petrovici inspectorului �colar Uro� Nestorovici. 

În 1819, Gheorghe Montan, “înv���toriu normalicesc în Pe�ta”, tip�rea cu ajutorul lui Nicolae Roja �i 
al lui Gheorghe Laz�r, negustor din Pesta, o lucrare istoric� în limba german�, intitulat� Kurzgefasste 
Geschichte der wlachischen Nazion in Dacien und Macedonien.63 Lucrarea dasc�lului Gh.Montan 
îndepline�te un rol de propagare a ideilor lui Petru Maior privind originea românilor din nordul �i sudul 
Dun�rii, episoadelor referitoare la Gelu, Glad �i Menumorut, statutul legal al românilor ardeleni dup� 
cucerirea maghiar�, explica� ia numelor diferite acordate românilor în lucr�rile istorice, faptele românilor 
sud-dun�reni în timpul lui Petru, Asan �i Ioni��. 

 
Cu ajutorul directorului �colilor locale Atanasie Pliufa din Giula, studentul Moise Suciu public� în 

1829 la Buda cartea intitulat� Semnul bucuriei �i poftei inimei. Pe coperta publica�iei putem citi 
urm�toarele: “Semnul Bucuriei �i poftei Inimei, carele prin osebita Jertvire a Prea onoratului, �i de bun gen 
n�scutului Domn Atanasie PLIUFA acelui Ce cu nespus� mare spre Cultura Neamului Românesc aprindere 
iasta a� i�at, precum �i în Tractul ora�ului Giula a Schoalelor de Legea G. n. u. Loc. Director s.a. Prea 
str�lucitului �i prea Sfin�itului Domn Nestor I o a n o v i c i  din Mila lui Dumnezeu în Eparhia Aradului cu 
vrednicie alesului de Legea G. n. u. Episcop, precum �i în Luminatul Comitat al Aradului Assesor S.a. cu 
ocazia a�ez�rii Sale în Scaunul Episcopesc din inim� fiasc� �i umilit�, îl întinde Moysie SUCIU în Prea 
Luminata a Sciin�elor Universitate Pestan� I-lui anu al Legilor Auzitoriu. 

În Buda, 1829. Cu tiparul Cr�escii Universitate din Pesta.” 
 
Pe dosul foii de titlu: 
  B�trîni, tineri, mari, mici a aplecare 
  Capetele voastre celui mai mare 
  V� înv��a� i; c�ci Dînsul luminare 
  Vrea s� v� aduc�, �i Stîmp�rare. 
                                               Autorul 
Poema de cincizeci de strofe începe astfel: 
  Din Ceru Apolo ale tale Sfinte, 
  Trimite ast�zi so�ii s� ne cînte, 
  Celor mari numai sînt încredin�ate: 
                                            celea înalte. 
 
Studentul Moise Suciu a închinat versuri înfl�c�rate lui Nestor Ioanovici cu prilejul alegerii sale ca 

episcop al Aradului. Nu este întîmpl�tor entuziasmul ce se desprinde din aceast� lucrare compus� din 
cincizeci de strofe, avînd dou� sute de rînduri. Suciu era nepotul lui Moise Nicoară, ini� iatorul mi�c�rii 
pentru instalarea unui episcop român la Arad. Tat�l autorului, Nicolae Suciu, paroh în Giula, împreun� cu 
preotul Dimitrie Machi  din Bichi�ciaba au sprijinit pîn� la cap�t ac�iunea condus� de Moise Nicoar�. 

Actul alegerii ca episcop al lui Ioanovici avea semnifica�ie na�ional�, constituind un triumf al luptei 
pentru emanciparea bisericeasc� pe care o duceau românii din eparhia Aradului în frunte cu Nicoar�. 



Versurile dep��esc îns� valoarea actului alegerii unui episcop �i transmit mesajul romanit��ii poporului 
român: “noi numele tragem, împreun� �i datinele avem de la vechii romani”. Noul episcop era “creang� din 
Râm” �i de aceea instalarea lui a trezit bucurie �i speran�� printre români. Ei alc�tuiesc o gint�, o unitate: 
“to� i una sunt”. 

Versurile lui Moise Suciu desigur au meritul de a s�rb�tori un eveniment major al vie� ii na�ionale, iar în 
domeniul literar reprezint� doar un pas de pionierat, un document ce oglinde�te atmosfera epocii. Am putea 
spune c� aceast� publica� ie, imprimat� într-o bro�ur� de zece pagini în Tipografia Universit�� ii din Buda în 
1829, este prima realizare literar� româneasc� ie�it� din mediul giulan.64 

 
 

Difuzarea cărŃilor româneşti 
 
“Se na�te acum întrebarea, cît de numeros era publicul cititor al c�r� ilor amintite �i care era sfera lor de 

r�spîndire. Cu alte cuvinte, în ce m�sur� mi�carea de înviorare economic� �i cultural�, stîrnit� în rîndurile 
spiritelor iluministe ale românilor din imperiu, a reu�it s� contribuie la crearea temeliei necesare luptelor 
pentru emanciparea na�ional�”. 65 

Autori, mecena�i �i cititori se dovedesc uni� i în servirea acelora�i �eluri, nutrind interese comune. “Cînd 
vînzarea c�r� ilor nu putea fi scontat� nici printre �colari, ca în cazul manualelor, nici la bîlciurile care 
asigurau mai ales desfacerea volumelor de literatur� popular� sau religioas� �i nici nu acoperea lipsa de 
c�r� i de ritual sim� it� în bisericile �i m�n�stirile de peste mun� i, ca s� îndemne pe tipografi s�-�i investeasc� 
propriul lor capital în ele, atunci difuzarea lor trebuia asigurat� înainte de a intra la tipar, prin liste de 
subscrip�ie. Aceste liste de prenumeran�i figurau apoi la sfîr�itul c�r� ii, însemnînd cu toat� cinstea cuvenit� 
rangul social sau ocupa�ia diferitelor “fea�e”.”66 (Vezi anexe.) Cititorii, cei mul�i, figureaz�, zeci �i sute 
adesea, în calitatea lor de prenumeran� i. Acest fapt dovede�te c� �i-au achitat cu anticipa� ie pre�ul 
exemplarelor solicitate. 

Astfel Zaharia Carcalechi, editorul �i r�spînditorul c�r� ii române�ti tip�rit� la Buda, vrea s� desfac� în 
Principate 6400 volume de c�r� i cuprinzînd 14 titluri: îndrum�ri pentru economie de cîmp, c�r� i poporale, �colare �i biserice�ti (trioade, minee, psaltiri, cavasiere, evanghelii, octoihuri), organizînd la Ia�i un depozit 
de carte româneasc� tip�rit� la Buda. Dezvoltîndu-se gustul pentru lectur�, tot mai mul�i cititori se înscriu 
ca prenumeran� i la c�r�ile de valoare: 1500 prenumeran� i din �ara Româneasc� la Hronica românilor a lui 
Gh. �incai editat� în 1844 la Buda, 300 exemplare prenumerante din Principate la Direg�toriul bunei 
cre�teri a lui D. Bojinc�, 300 exemplare din Antropologia lui Pavel Vasici sînt rezervate de Carcalechi 
pentru a fi trimise în Principate, 415 prenumeran�i din Moldova la Geografia bra�oveanului Nicola 
Nicolau, mitropolitul Neofit sus� ine financiar tip�rirea Macrobioticii lui Pavel Vasici etc.67 

“În genere, serviciul de colectori îns�rcinat cu strîngerea de abonamente era îndeplinit de protopopi 
pentru subscrip� iile de la sate sau de libr�rii, tipografii �i negustorii anume îns�rcina� i cu acest rol din 
diferitele centre urbane. În afar� de figura lui Zaharia Carcalechi, ferlegherul Cr. tipografii de la Buda, care 
se ocupa cu difuzarea c�r�ilor peste mun� i în �ara Româneasc� �i Moldova, din listele de 
“Praenumerationum Collectores”, publicate la prospectele din 1806 �i 1814 ale Dic� ionarului lui Clain, 
putem deduce c� pentru localit�� ile de alt� limb� a imperiului se f�cea apel, am zice pe cale oficial�, 
negustoreasc�, la leg�torii de c�r� i �i librari sau tipografi (Viena, Praga, Pesta, Linz, Lwow, Pressburg, 
Pécs, Debrecen, Miskolc, Sopron, Eger etc.) �i pe cale c�rtur�reasc�, colegial� la profesorii sau directorii 
de �coli (Agram, Ungvár, Careii-Mari, Sighet, Ca�ovia, Zagreb etc.).”68  

Num�rul prenumeran�ilor la o carte exprim� �i interesul pe care-l poate stîrni con� inutul ei, în diferitele 
p�turi ale societ��ii. Grosul subscrierilor îl ofer� preo� imea �i înv���torimea. Pe lîng� ace�tia g�sim 
negustorimea �i meseria�i de la sate �i ora�e. 

Anticile românilor, cartea lui Damaschin Bojincă, tip�rit� în dou� volume, la Buda în 1832–33, 
totalizeaz� 461 de abona� i. Dintre ace�tia, 51 sînt din Bucure�ti, 80 din Ardeal, 28 din Pesta �i restul din 
aceea�i regiune Arad, Oradea, Banat. 



Antropologhia lui Vasici are circa 1000 de prenumeran�i. Abona�ii sînt recruta� i din numeroase 
localit�� i. S-au abonat �i din localit�� ile Ungariei de azi: Giula (23), Otlaca (8), Buda, prin Carcalechi 
care a reŃinut volume pentru łara Românească şi Moldova (302), Pesta (60).69   

Mihai Boiagi, anterior tip�ririi gramaticii sale, el însu�i face apel la prenumeran� i. În acest scop ofer� o 
list� a persoanelor la care se pot face abonamentele, printre care: la Buda – Gheorghe M. Ceapa; Miskolc – 
la Naum M. Dona; Pesta – Gheorghe Muciu. “Iar domnii, c�rora li s-au încredin�at listele de abona�i, sunt 
ruga� i s� trimit� cinstitele nume ale abona� ilor la prea nobilul domn Simon George Sina (subl.n.), nobil de 
Hodo� �i Kisdia sau la prea nobilul �i l�udatul d. Zinoviu C. Pop la Viena. În Viena 24 aprilie 18.”70 

Aceast� form� de “mecenat colectiv”, cum a fost numit sistemul prenumeran�ilor, este mult mai 
complex� decît o simpl� finan�are a edit�rii unei c�r�i de c�tre un grup de prenumeran� i. Participarea la o 
list� de subscrip�ie pentru tip�rirea unei c�r� i echivala cu un act patriotic, iar faptul de a ap�rea pe aceast� 
list�, pe lîng� ceilal�i “prieteni ai Muzelor” constituia un prilej de mîndrie pentru cei care – de cele mai 
multe ori simpli negustori f�r� cultur� – se vedeau în felul acesta al�turi de cei mai reprezentativi oameni de 
cultur�. 

            
 

Iuliu Todorescu – un bibliofil român din Budapesta 
 
Iuliu Todorescu s-a n�scut la 16 august 1866 la Budapesta. 
Aici �i-a terminat �colile, în 1886 s-a înscris la drept �i în 1892 a luat doctoratul. Ca jurist a tr�it timp 

îndelungat la Paris. A c�l�torit foarte mult prin toat� Europa, a ajuns �i în Africa. A  vorbit la nivel ridicat 
limbile român�, maghiar�, german�, englez� �i francez�. S-a retras la Budapesta �i aici, cu h�rnicia �i 
dragostea omului de �tiin��, a strîns c�r�i rare alc�tuindu-�i o valoroas� colec�ie. L�rgirea orizontului de 
cunoa�tere îl readuce la cultura propriului neam, c�reia îi recunoa�te valoarea care înc� din copil�rie a 
exercitat asupra lui un farmec deosebit. De exemplu, la 14 ani scrie c�tre m�tu�a sa Maria Flore , rugînd-o 
s�-i procure un alfabet cu caractere chirilice cu corespondentul latin ca s�-l �tie citi �i s�-l compare.71 
Pornind de la aceast� curiozitate, mai tîrziu, mo�tenind o avere însemnat� de la p�rin� i, s-a dedicat 
colec� ion�rii manuscriselor �i c�r� ilor rare. Nu a cru�at nici bani, nici timp, nici s�n�tate, ca s� creeze o 
colec� ie mai complex� decît cele ale timpului, prin caracterul s�u multina�ional. Acest avocat înst�rit de 
origine român� �i-a cheltuit marea avere achizi� ionînd c�r�i vechi din toate p�r� ile. 

Acestei pasiuni s-a devotat timp de aproape 30 de ani. În timpul primului r�zboi mondial, colec� ionarea 
tip�riturilor vechi a devenit imposibil�. Spiritul de cercet�tor l-a îndemnat spre alte preocup�ri. Materialul 
deja strîns a trezit în el alte concep� ii, a încercat a selecta. Atunci a început colec� ionarea filigramelor 
tuturor tip�riturilor ap�rute în limba maghiar� pîn� la 1711, �i a acelor publica�ii în limbi str�ine care s-au 
editat în tipografiile din Ungaria. 

În scurt timp a reu�it s� adune 1000 de exemplare. Todorescu a dorit s� scrie: Istoria tipografiei în 
Ungaria.72 Din p�cate aceast� lucrare a r�mas numai în stadiul planific�rii, l-a atacat o boal� grea �i foarte 
trist�, timp de 3 luni a suferit foarte mult, la 27 noiembrie 1919 s-a stins din via��, �i a fost înmormîntat în 
cimitirul Kerepesi.73 

Dup� moartea sa, întreaga colec� ie a fost donat� Bibliotecii Széchényi, de c�tre v�duva lui, n�scut� 
Horváth Aranka , �i rec�s�torit� apoi cu Schöplin Aladár. Cu aceast� ocazie s-au donat �i 10.000 de 
coroane ca din aceast� sum� s� se cumpere c�r�i pentru m�rirea fondului bibliotecii. Ca un semn al 
recuno�tin�ei, post mortem Todorescu a devenit directorul onorific al Muzeului Na�ional.74 

Todorescu din tinere�e a fost un colec� ionar p�tima�. Prima carte i-a cump�rat-o tat�l s�u (Paul 
Todorescu, membru activ al coloniei române din Pesta, membru al comitetului bisericesc,etc.) în drum spre 
Germania. Era o Biblie în limba german�, legat� în piele. Îndeosebi l-au interesat c�r� ile tip�rite în 
române�te sau cele în limba maghiar�, c�r� ile rare, care au fost tip�rite pe teritoriul fostei Ungarii. La 
început colec� ionarea a mers u�or, dar cînd s-a adunat un num�r mare de c�r� i, de multe ori a trebuit s� 



caute ani de zile, ca s� ajung� la un exemplar mai rar. A avut leg�turi cu librarii �i anticarii mari din �ar� �i 
str�in�tate. A�a s-a întîmplat c�, din c�r� ile mai rare au ajuns în proprietatea lui mai multe exemplare. Dac� 
acestea au avut lipsuri, au fost întrebuin�ate pentru completare. 

Munca grea �i mig�loas� a acelor treizeci de ani, a creat aceast� colec�ie de c�r� i vechi, care este unic� 
între colec�iile din Ungaria. Nici în bibliotecile publice ale celor mai multe institu� ii culturale, ca Biblioteca 
Universit��ii din Budapesta sau chiar Biblioteca Academiei, nu au existat c�r�i a�a de frumos ornamentate 
sau bine legate, ca în biblioteca particular� a lui Iuliu Todorescu. Pentru determinarea exemplarelor “unice” 
a investigat toate bibliotecile cunoscute din Austro-Ungaria, pentru a compara exemplarele acestora cu cele 
proprii. Dac� au fost lipsuri în exemplarele lui, dac� acestea nu au cuprins pagini întregi, ci numai cîteva 
rînduri din text, de exemplu file rupte pe jum�tate, figuri t�iate din text, lipse de in�iale, a trimis volumele la 
Berlin sau la Leipzig, la cei mai vesti� i restauratori, ca acolo s� fie completate pe o hîrtie asem�n�toare. A 
sacrificat bani mul� i pentru acest scop, restaurarea unei file costînd pe vremea aceea 60–80 de m�rci. 
Paralel cu aceste restaur�ri s-a efectuat cur��irea paginilor p�tate cu ulei, ap� sau gr�sime. Aceste lucr�ri 
Todorescu le f�cea singur. A încercat multe procedee de cur��ire, pîn� ce l-a g�sit pe cel mai potrivit. Cu o 
r�bdare extraordinar�, de multe ori întreaga noapte a lucrat la cur��irea filelor de m�rimea unei palme sau 
chiar mai mici. Apoi usca filele cur��ate �i numai dup� ce au fost a�ezate în ordine, a urmat legarea c�r�ilor. 
Deseori f�cea aceste opera�ii pentru mii de pagini de carte. Todorescu a iubit foarte mult c�r�ile, a c�utat s� 
dea un exterior artistic volumelor care au trecut în biblioteca lui. C�r� ile sale au învelitoare din catifea cu 
bare de argint sau din pergament pictat cu ornamen�ie de smal� sau din piele artistic aurit�. 

În fondul lui Todorescu, donat Bibliotecii Széchényi se g�sesc circa 30 de volume de carte româneasc� 
veche �i multe c�r�i române�ti ap�rute în prima jum�tate a secolului al XIX-lea. Cea mai veche tip�ritur� a 
colec� iei este Liturghierul slavo-român, imprimat de c�lug�rul Macarie la Tîrgovi�te (1508). O alt� raritate 
este Sobornicul slavo-român, tip�rit la Sebe�-Alba (1580). 

Cele mai multe tip�rituri provin din secolul al XVII-lea, începînd cu Evanghelia cu înv���tur� – Alba 
Iulia, bro�at (1641); Noul Testament sau Împ�carea – Alba Iulia (1648) în leg�tur� veche de piele; Sicriul 
de aur – Sebe�ul s�sesc (1653). Una din c�r� ile cele mai valoroase ale colec�iei este Cazania tip�rit� la Ia�i 
prin grija mitropolitului Varlaam (1643). Dintre produsele tiparni�elor din Transilvania este �i noul 
Testament de la B�lgrad (1648); Psaltirea ce se zice cîntare a fericitului proroc � i împ�rat David – Alba 
Iulia (1651). 

În Biblioteca Todorescu figureaz� �i c�r�i multiplicate în centrele tipografice ale ��rii Române�ti. Dintre 
ele men� ion�m Îndreptarea legii realizat� la Tîrgovi�te (1652) din ini� iativa domnitorului Matei Basarab. În 
1682 s-a tip�rit Evanghelia, iar în anul urm�tor Apostolatul. 

În aceast� colec� ie sînt �i dou� manuscrise române�ti, Kazanije din sec. XVIII-lea �i Aron Pavel: 
Catavisier (1778) manuscris provenit de la Aron Pumnul. 

Bineîn�eles c� se g�sesc aici �i tip�riturile, c�r�ile române�ti scoase la Tipografia Universit�� ii din Buda. 
Scrierile corifeilor �colii Ardelene, Ioan Teodorovici, Al.Beldiman, Damaschin Bojinc�, Moise Bota, etc. 
C�r�ile adunate de Todorescu constituie cel mai masiv grupaj de carte veche româneasc� din Ungaria, 
comparabil cu unele colec� ii din �ar�. 

În Biblioteca Todorescu materialul a fost grupat pe urm�toarele p�r�i componente: 
VII I. Tip�rituri în limba maghiar� – 1779 buc�� i; 
VI II.  Tip�rituri în limba român�, german�, rus� etc. tip�rite pe 
  teritoriul Ungariei, 2434 buc�� i; 
I III.  Tip�rituri ap�rute în str�in�tate de la autori autohtoni, 
  4335 buc�� i; 
II IV.  Tip�rituri din Ungaria de la 1712 încoace; 
III V. Incunabile; 
II VI.  Tip�rituri din str�in�tate (sec. XVI–XIX-lea); 
IVII.  Tip�rituri slavone, 84 buc�� i. Tip�rituri în chirilic�; 
VIII.  Manuscrise; 



II IX.  Edi�ii facsimile; 
III X. Lucr�ri de izvoare bibliografice �i �tiin�e auxiliare.75 
În literatura de specialitate, g�sim chiar numele Todorescu dat unui codice, cump�rat de acesta de la un 

anticar din Budapesta. În anul 1911, la un anticar din Budapesta, între coper�ile c�r� ii cu titlu: Diadori 
Siculi  scriptoresgraeci libri duo de Philippo et de Alexandro. Ustrungue latinitate donavit Angelus 
Caspus Bananiensis, Vienae Pannonie 1516, ca material pentru umplerea leg�turilor de piele, dr.Sztriszky 
Hiador a g�sit ni�te file vechi. A început s� transcrie aceste texte. Anticarul a pus în vînzare cele 58 de file �i astfel au ajuns în proprietatea lui Todorescu, care le-a cump�rat a�a cum au fost g�site. Multe din file au 
fost lipite cu clei gros, Todorescu le-a desf�cut prin înnoirea cleiului. Dup� numele proporietarului s-a dat 
numele “Codicele Todorescu” acestor prime texte în limba român� tip�rite, cu litere latine în 
Transilvania.76 

Textele reprezint� psalmi �i cîntece biserice�ti traduse din limba maghiar�, cu urmele influen�ei calvine 
asupra românilor ardeleni. “Codicele Todorescu”, despre care a scris un studiu Nicolae Dr�gan, con� ine: 
predici, cuget�ri în ora mor� ii, Tat�l Nostru, etc. 77 

Colec�ia lui Todorescu nu înseamn� pentru posteritate numai obiectele în sine. Fenomenul Todorescu are 
o semnifica� ie profund�. El reprezint� o atitudine, cea a curiozit�� ii gratuite, ce st� la baza oric�rei crea� ii 
din domeniul cultural. 

 
 
    

Românii i înv mîntul superior 
din Budapesta 

  
 
 
 
“Interesul pentru înv���mîntul secundar �i superior a fost stimulat prin m�surile adoptate de forurile 

centrale, începînd cu decretul imperial nr. 308 din 26 aprilie 1791, care îng�duia accesul ortodoc�ilor la 
func� ii, înso�it de repetate apeluri adresate popula� iei, prin intermediul episcopilor, ca �i tinerii de aceast� 
confesiune s� frecventeze universitatea sau alte �coli superioare. Circulara episcopului de Vîr�e�, din iunie 
acela�i an, îndemna preo� ii s� fac� propagand� în acest sens. Din prima jum�tate a secolului al XIX-lea, 
efectele operei de alfabetizare, educare �i instruire a popula�iei române�ti se materializeaz� �i la celelalte 
niveluri. Românii încep s� frecventeze �colile superioare, constituindu-�i o elit� intelectual�, suport al unui 
remarcabil travaliu cultural, se constituie apogeul Luminilor.”1  

       
Universitatea din Budapesta 

 
Printre universit�� ile cele mai frecventate de românii din Transivania �i Banat, în secolul al XIX-lea �i la 

începutul secolului al XX-lea, a fost Universitatea Regal� Maghiar� de la Budapesta. 
Fondat� la 12 mai 1635, de arhiepiscopul de Esztergom Pázmány Péter, în vechiul ora� slovac Tîrnava 

(Nagyszombat), universitatea a fost structurat� dup� modelul consacrat al universit�� ilor create de ordinul 
iezuit, cu dou� facult��i, una de litere �i alta de teologie. În anul 1667 s-a întregit cu o nou� facultate, de 
drept, iar în 1769 s-a creat facultatea de medicin�. În 1777, din ordinul împ�r�tesei Maria Tereza, 
Universitatea a fost transferat� la Buda. La pu� in timp, în 1784, facult�� ile de drept, medicin� �i filozofie au 
fost mutate la Pesta, iar facultatea de teologie la Bratislava.2 

Perioada premerg�toare revolu� iei de la 1848 a fost marcat� de o serie de proiecte de reformare a 
universit�� ii, venite din partea elitei politice �i universitare. Reformarea �i modernizarea universit��ii, 



transformarea ei în principalul centru spiritual al Ungariei s-a continuat prin politica ministrului Trefort 
Ágoston. 

Schimb�ri importante au intervenit în cadrul facult��ii de filozofie, care îngloba atît �tiin�ele umane 
(istoria, filozofia, limbile), cît �i fizica, matematica, chimia, �tiin�ele naturale etc. Pe lîng� facultatea de 
filozofie s-au creat �i o serie de institute care sus� ineau via�a �tiin� ific� universitar�. 

Importante schimb�ri au intervenit pe parcursul anilor �i la facultatea de drept, care la începutul anilor �aptezeci s-a separat în dou� sec� ii, de drept respectiv de �tiin�e politice. Se creeaz� noi catedre speciale, 
mai ales de economie politic�, istoria dreptului, filozofia juridic�, contabilitate na� ional�, statistic�, etc. 

Printre profesorii facult�� ii de medicin� s-au aflat �i medici români. Între anii 1847–1848, a func� ionat 
aici ca profesor extraordinar Constantin PomuŃ (originar din Giula). El a fost primul profesor de 
psihopatologie la aceast� facultate. A func� ionat ca profesor �i Dimitrie Nedelcu. Acesta timp de 35 de ani 
a fost titularul catedrei de stomatologie, fiind considerat întemeietorul înv���mîntului stomatologic din 
Ungaria.3 Cel mai renumit profesor român de la facultatea de medicin� a fost Victor Babeş, fiul lui 
Vincen� iu Babe�. A studiat la Budapesta �i la Viena ca bursier al “Funda� iei Gojdu”. Dup� examenul de 
docen��, face studii de specializare în mai multe ora�e europene. În 1884, la vîrsta de 30 de ani, ocup� 
catedra de histologie patologic� a facult��ii de medicin� din Budapesta. “Savant de prim� m�rime a �tiin�ei 
medicale universale, precursor în bacteorologie �i inframicrobiologie, descoperitor �i ini� iator al seroterapiei 
moderne, Babe� va p�r�si în 1888 facultatea de medicin� din Budapesta pentru a se stabili la Bucure�ti, 
unde va ocupa catedra de bacteorologie. O plecare greu acceptat� la Budapesta. Ministrul Trefort, pentru a-
l lega mai mult de facultatea de medicin� din Budapesta, în 1887 i-a propus lui Babe� s� reprezinte �tiin�a 
ungar� la cel de-al IV-lea Congres Interna� ional de igien� de la Viena. A fost, poate, cel mai “curtat” 
intelectual român de la Universitatea din Budapesta.”4 

       
 

Catedra de limba română 
 
“Studen� i români, în anul 1830, la Pesta, erau: în anul lor al treilea, la drept, Eftimie Murgu, Demetriu 

Ebe�falvi, Mihail Tomici, Paul Petril� �i Spiridon Paciadi. În anul al doilea: Andrei Mocioni de Foeny, 
Patru Maler, Petru Merce, �tefan Mano. În anul întîi: Demetriu Ioanescu, George Ioanovici, George �erban, Ioan Fehér �i Mihail Dan. La medicin�, de sus în jos: Ioan Sabini �i Teodor Igre� (anul V), Paul 
Vasici (anul IV), Ioan Paulini �i Ioan Colcior (anul III), Trifon Vitéz (anul II), Demetriu Cre�u (anul I). 
Filosofia o studiau: Antoniu Malageti, Constantin Cutcudachi, Damian Cauli�i, Demetriu Ciaprasi, Ioan 
Dobran, Ioan Ciuca, Ioan Oprean, Iosif Roman �i Vasilie Maxim (în anul II); Auxen�iu Bregian, Emanuel 
Mag, Ioan Mutovski, Ioan Ra�, Lazar Mihailovici, Melentiu Dr�ghici, Nicolae Nedelcu, Teodor Pop (în 
anul I). Aproape 40!”5 

Num�rul studen� ilor români înmul�indu-se la Universitatea pestan�, iar Alexandru Roman, translator la 
Locotenen��, intrînd în contact cu ei, îi îndeamn� s� solicite ceea ce li se cuvenea: o catedr� de limb� 
român�. Întîlnirile sale cu studen� ii aveau loc la cafeneaua “Korona Hertzeg” �i discu� iile pe tema catedrei 
române�ti se concretizeaz� în peti� ia din 10 noiembrie 1859 adresat� episcopilor Andrei Şaguna �i Vasile 
Erdeli, prin care sînt solicita�i s� fac� demersurile pentru înfiin�area catedrei. 

Argumentul este c� num�rul studen�ilor români cre�te la Universitatea pestan�. În peti� ie se mai ar�ta �i 
faptul c� aceasta limb� se preda �i la alte universit��i, cum sînt cele din Petersburg, Torino �i Breslau. 

Interven� iile la guvern din partea episcopilor r�mîn f�r� vreo urmare. În februarie 1861, Iosif Vulcan î�i 
exprima speran�a c� se va realiza totu�i aceast� cerin��, deoarece în acel an la Universitatea din Pesta 
studiau 28 de tineri români. 

Odat� cu instaurarea regimului liberal, consiliul locotenen�ei trimite memoriile episcopilor conducerii 
Universit��ii, pentru a se pronun�a pe aceast� tem�. Facultatea de filozofie, de care urma s� depind� noua 
catedr�, declara c� accept� înfiin�area catedrei de limba român�. 



În anul 1861 Societatea de lectur� a tinerimii române de la Universitatea din Pesta (viitoarea “Petru 
Maior”) interveni la Locotenen�� printr-o peti� ie, în care urgenteaz� numirea profesorului de limba �i 
literatura român�. 

În sfîr�it, catedra a fost ob� inut�, iar la 27 aprilie 1863 Alexandru Roman î�i roste�te discursul inaugural, 
spunînd printre altele: “St�rui-voi a v� face cunoscut� �es�tura acestei limbi �i frumuse�ea ei, sunetele ei 
cele melodioase întip�rind în inimile voastre dulcea�a sentimentelor ei, pentru ca astfel cunoscînd leg�tura ce 
une�te 10 milioane de fra� i s� �ti�i a pre�ui, s� �ti� i stima limba str�bun�  ce poart� urme de adînci c�run�ete 
(…)” 6 Ini�ial profesor suplinitor, din 1872 profesor titular, Alexandru Roman, membru al Academiei 
Române, a ocupat aceast� catedr� pîn� în anul 1897. În aceasta perioad� i-a avut ca studen� i, printre al�ii, 
pe Ioan Slavici, Iosif Vulcan, Enea Hodo�, Vasile Goldi�, Amo� Frîncu, Virgil Oni� iu, Elie Cristea, Valeriu 
Brani�te, Aurel Laz�r, Ilarie Chendi �i al�ii. 7 

Activitatea  lui  Roman  la  catedra nou înfiin�at� dureaz� pîn� la sfîr�itul vie�ii. S-a str�duit, de-a lungul 
anilor, s�-�i � in� cursurile la nivelul cuceririlor �tiin�ei vremii sale, îmbog��indu-le mereu. El cite�te, se 
documenteaz� neobosit. Acumuleaz� o bibliotec� bogat� �i numeroase date literare. Corespondeaz� cu 
George Sion, Alex. Urechia, cerînd date biografice despre Eliade R�dulescu (pentru cursul s�u) �i despre 
mul�i alti poe� i �i prozatori mai vechi, ori din epoca sa. Aduce de la Bucure�ti l�zi întregi de c�r�i, pentru a �ine pasul cu ultimele rezultate ale �tiin�ei filologice �i ale literaturii vremii sale. Al. Roman între� ine �i unele 
leg�turi cu o seam� de înv��a� i str�ini. Astfel l-a invitat pe prof.univ. Adolf Schmidt s� descrie geografia, 
geologia �i etnografia Bihorului, ob� inînd un ajutor financiar de la episcopul Erdeli. Intr� în coresponden�� 
cu Vegezzi Ruscalla, profesor de limba �i literatura român� la Universitatea din Torino, c�ruia-i trimite 
ziarul Concordia �i date privind românii din Ungaria, Bucovina �i Transilvania.8 

“O manifestare deosebit� a ata�amentului �i devotamentului studen� ilor români fa�� de profesorul lor a 
avut loc în februarie 1893, cu ocazia anivers�rii a 30 de ani de cînd Al. Roman ocupa catedra de limba �i 
literatura român�. De ani de zile, scrie Tribuna, Gazeta Transilvaniei �i Telegraful Român, nu s-a mai 
v�zut la Budapesta o asemenea manifestare româneasc�. 

Tineretul luase hot�rîrea s�-l serbeze pe Al. Roman, “care ocupa un loc de frunte între ale�ii mult 
cercatului nostru popor”. 

Banchetul festiv a avut loc sîmb�t�, 11 februarie 1893, ora 8,15 seara, la “Grand Hotel Hungaria”. La 
sosire, tinerii l-au aclamat, i-au intonat “imnul”, atît de drag lui Roman, “De�teapt�-te române” �i i-au 
alc�tuit un cordon de la u�� pîn� la mas� prin care înc�run� itul dasc�l, cu zîmbetul pe buze �i cu lacrimi de 
fericire în ochi, trecea strîngînd mîinile studen� ilor s�i. Pere�ii erau drapa�i cu tricolorul românesc �i cu 
monogramul lui Al. Roman cioplit în piatr� �i sub care erau gravate cifrele 1863–1893. Studentul C. 
Per�inariu îi pred� un album lucrat la Viena, dînd citire adresei de felicitare. Odat� cu predarea albumului 
avu loc �i dezvelirea portretului s�u pictat în ulei. 

Studentul Ilie Cristea roste�te cuvîntarea festiv�, care-i subliniaz� meritele, de mare dasc�l al tinerimii 
române, dup� care Al. Roman r�spunde, mul�umind pentru magnifica manifesta�ie, îndemnîndu-i s� se 
înzestreze cît mai bine cu armele �tiin�ei, c�ci “�tiin�a e putere”! La festivitate au participat prin�ul N. 
Cantacuzino, viceconsulul României la Budapesta, p�rintele Pavel Bolda, Iosif Pop, jude la Curie, Ioan 
Poru� iu, vechiul s�u amic �i “tovar�� în suferin�e”, fratele s�u Iosif Roman �i, bineîn�eles, so�ia sa, 
Leontina. Rectorul �i decanul erau reprezenta�i prin absolventul Aurel Cosma.”9  

Din p�cate, cei care i-au urmat la catedr� profesorului Roman nu s-au ridicat la nivelul autorit��ii sale 
culturale �i a pasiunii pentru limba �i literatura român�. Înc� din 1896  era suplinit, fiind bolnav, de 
profesorii Asboth Oszkár �i Gheorghe Alexici, care de altfel �i sperau s� ocupe catedra cînd va fi vacant�. 

La concursul anun�at pentru ocuparea postului, în februarie 1898, s-au înscris: dr. Moldován Gergely, 
prof. universitar în Cluj, dr. Gheorghe Alexici, docent la Universitatea din Budapesta, dr. Iosif Siegescu, 
catechet în Budapesta, Alexiu Viciu, prof. de gimnaziu la Blaj, N. Bodiu, prof. de stat în Zombor, George 
Popp, prof. de limba român� la gimnaziul de stat din Arad, Vincen� iu Nicoar�, prof. la gimnaziul de stat din 
Fiume, Silvestru Nestor, profesor de gimnaziu în Blaj, Ioan Ciocan, deputat în diet�, fost director în 
N�s�ud, Simeon P. Desseanu (originar din Bichi�), notar în Chi�ineu.10 



În fine a fost ales Ioan Ciocan, care a func� ionat la catedr� pîn� în 1908, cînd a ie�it la pensie. I-a urmat 
la catedr� Iosif Siegescu. La catedra de limba român� au mai predat: slavistul Asbóth Oszkár, Mika 
Sándor, profesor la Colegiul Eötövös, Gheorghe Alexici �i, din 1905, Iosif Popovici, magistru în fonetic� �i conferen� iar de filologie român�. 

“În contrast cu m�run� ii s�i succesori, figura lui Al. Roman, primul profesor de limba �i literatura 
român� de la Universitatea din Budapesta, se contureaz� �i mai luminoas� �i mai prestigioas�. El a fost un 
exemplu de d�ruire nu numai fa�� de profesia sa, ci �i fa�� de studen� ii s�i care, pentru a înv��a la �coli 
înalte, trebuiau s� îndure, în afar� de greut�� ile materiale, adeseori insurmontabile �i ostilitatea unui mediu 
str�in de gîndurile �i aspira� iile lor.” 11  

 
   Colegiul Eötvös 

 
În cadrul universit�� ii, în 1870 s-au pus bazele Institutului pedagogic, menit a asigura formarea 

profesorilor. În 1883, ca o prelungire a preocup�rilor pentru ridicarea calitativ� a viitorilor profesori, s-a 
m�rit durata studiilor de la 3 la 4 ani. Dar nici aceste m�suri nu reprezentau solu�iile suficiente pentru 
dep��irea deficien� ilor de preg�tire a profesorilor. A�a a venit ideea cre�rii Colegiului Eötvös, 
corespondentul maghiar al �colii pariziene École Normale Superi�ure. 

Colegiul a fost fondat de Eötvös Loránd, la 1895 (pe Calea Ménesi), cînd celebrul fizician, fiul omului 
politic Eötvös József, a de�inut pentru scurt timp, în 1894–1895, func� ia de Ministru al Instruc� iunii 
publice. Conceput ca o institu�ie de elit� a form�rii viitorilor profesori, în care erau admi�i doar studen� i 
care terminaser� liceul cu calificativul “eminent”, colegiul avea internat cu 100 de locuri, în care taxa de 
între� inere era de 800 de coroane pe an. Colegiul îi obliga pe studen�i s� audieze atît cursurile externe ale 
Universit��ii cît �i o serie de cursuri speciale, � inute de profesori titulari de la universitate �i de la École 
Normale Superiéure din Fran�a. Dintre profesorii care au predat la Colegiu îi putem aminti pe Eötvös, 
fizician nominalizat pentru premiul Nobel, Fröclich Izidor, Beöthy Zsolt, Marczali Henrik, etc.12 

În acest colegiu anual au fost admi�i �i cîte �ase studen�i români, majoritatea dintre ei fiind bursieri ai 
funda� iilor române�ti de stipendii. Printre ei s-au aflat Vicen�iu Ardeleanu, Ioan Baciu, Iuliu Buteanu, Silviu 
C�rpini�ianu, Victor Chereste�iu, Ascaniu Cri�an, �tefan Damian, Leontin Dr�gan, Nicolae Dr�gan, Ioan 
Duma, Aloisiu Ghe�ie, Olimpius Ghitta, Vasile Micula, Teodor Ne�, Vasile Stoica, Constantin Sulic�, 
Valer Suciu, Gheorghe Tulbure, V. �igarete �i Virgil Ungureanu.13  

Teodor Ne�, intern la Colegiul Eötvös între anii 1910–1914, student la matematic�-fizic�, a fost cooptat 
de profesorul Eötvös Lóránd într-o mare expedi�ie �tiin� ific� de m�suri geomagnetice, din p�cate neîncheiat� 
datorit� izbucnirii r�zboiului.14 

 
StudenŃi români la Universitatea din Budapesta 

 
E foarte dificil s� se întocmeasc� o statistic� despre num�rul studen� ilor români din capitala Ungariei. Pe 

baza cercet�rilor lui Cornel Sigmirean15, prezent�m cîteva tabele sumare din perioada 1867-1918. În acest 
interval, au frecventat universitatea peste 2.626 studenŃi români. Dintre cei care au studiat la Universitatea 
din Budapesta, 765 au fost stipendia� i din fondurile de burse ale funda� iilor române�ti: “E. Gojdu”, 
funda� iile greco-catolice de la Blaj (“Al. St. �ulu� iu”, “S. Roman�ai”, “F. Hirsch” etc.), din funda� iile 
Bisericii ortodoxe de la Sibiu, Arad, Caransebe� �i din Funda� ia gr�nicereasc� de la N�s�ud. 

În 1861, la ini� iativa lui Emanuil Gojdu s-a constituit Comitetul pentru ajutorarea tinerilor juri�ti de la 
Universitatea Pestan�. Pre�edinte era Gojdu, care a lansat un apel c�lduros în presa româneasc� 
contemporan� în Concordia �i în circulare nominale, c�tre întreaga popula� ie din Transilvania, pentru a 
contribui, prin dona�ii, la înfiin�area unui fond de ajutorare a studen� imii române merituoase dar lipsit� de 
fonduri, înscris� la Facultatea de drept din Pesta. La acest apel, mai ales din rîndurile intelectualit�� ii, s-au 
înscris pe listele de ajutorare ale Comitetului sute de donatori, cu sume mai modeste sau mai substan� iale. 



Comitetul format ini�ial pentru ajutorarea studen� ilor de la facultatea de drept î�i pierde chiar la 
propunerea lui Gojdu, caracterul exclusivist �i din aprilie 1862 sus� ine �i studen�i la medicin�, veterinar� �i 
silvicultur�, ajuta� i din fondurile Comitetului. De remarcat este �i faptul c� între membrii Comitetului îi 
g�sim �i pe Alexandru Roman �i Iosif Vulcan.16 

Dintre cei 2.626 de studen� i din Budapesta, 1.333 au frecventat facultatea de drept, 619 facultatea de 
medicin�, 389 facultatea de filozofie �i 305 au studiat la facultatea de teologie.17 

Cu întreaga perioad� a studiilor efectuat� la Budapesta, sau doar pentru un an doi, ori chiar un semestru, 
printre intelectualii români care au frecventat Universitatea din Budapesta s-au num�rat personalit��i de 
prestigiu ale culturii �i vie� ii politice române�ti, scriitori, oameni de �tiin��, mini�tri, etc. 

La facultatea de filozofie au studiat Ioan Ciocan, Aurel Babe�, Enea Hodo�, Vasile Goldi�, Valeriu 
Braniste, Virgil Oni� iu, Ilie Cristea, Ilarie Chendi, Alexandru Ciura, Octavian Goga, Ioan Lupa�, Ilie 
Minea, Sebastian Stanca, Nicolae Dr�gan, Octavian C. T�sl�uanu, Onisifor Ghibu, Horia Petra-Petrescu, 
Alexandru Borza, Victor Chereste�iu, Teodor Ne� �.a. 

La facultatea de drept �i �tiin�e politice au studiat Aurel Isac, Emil Babe�, Amo� Frîncu, Aurel Laz�r, 
Iuliu Maniu, Victor Oni�or, Aurel Vlad, Tiberiu Brediceanu, Traian Vuia, Victor Deleu, Petru Groza, 
Victor Bontescu, Ion Lapedatu, Aurel P. B�nu� iu, Zaharia Boil� �i al� ii. 18 

La facultatea de medicin� au studiat Victor Babe�, George Bila�cu, Liviu Che�an, Marius Sturza, Emil �eposu, Traian Leucu� ia, Sabin Manoil� etc.  
Facultatea de teologie a reprezentat pentru o serie de intelectuali români  un moment important al 

form�rii lor intelectuale, cum a fost cazul scriitorilor �i poe�ilor Ilie D�ianu, Alexandru Ciura, Ion 
Agârbiceanu, Teodor Mur��anu, Ovidiu Hulea �i al�ii, sau marele naturalist Alexandru Borza. 

Peste 32 de fo�ti studen�i ai Universit�� ii din Budapesta figureaz� ca membri titulari, coresponden� i sau 
de onoare ai Academiei Române.19 

Cinci dintre fo�tii studen� i din Budapesta au devenit prim-mini�tri ai României, �i anume Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, Ilie Cristea (acesta a fost �i primul patriarh al României) �i 
Petru Groza.20 

Universitatea din capitala Ungariei reprezint� incontestabil în anii dualismului austro-ungar institu� ia de 
înv���mînt superior cu cel mai mare num�r de studen�i români ardeleni, inclusiv comparat� cu Universitatea 
din Cluj, unde aproximativ în aceea�i perioad�, au studiat în jur de 2.520 de tineri români. 

 
 

Repartizarea studenŃilor români la diferitele facult ăŃi21 
 
  Teologie Drept Medicin� Filologie Farmacie 
1893/94 15 29 12 11 – 
1894/95 14 52 10 10  –         
1895/96 11 63 17 19 – 
1896/97 14 59 16 13 – 
1897/98 15 75 19 17 – 
1898/99 16 73 18 17 3 
1899/1900 15 82 15 17 – 
1900/1901 14 103 16 32 3 
1901/02 15 71 16 30 2 
1902/03 16 76 19 37 1 
1903/04 15 72 16 34 – 
1904/05 15 48 26 27 – 
1905/06 17 69 31 28 – 
1906/07 16 71 17 26 – 
1907/08 16 80 48 21 – 



1908/09 16 77 73 20 – 
1909/10 15 81 78 43 – 
1910/11 15 70 85 32 – 
1911/12 15 73 83 34 – 
1912/13 16 64 117 26 – 
1913/14 15 61 120 36 – 
1914/15 16 18 59 23 – 
1915/16 14 11 37 28 – 
 
 

Doctoranzi români la Universitatea din Budapesta 
         
Pentru cei mai valoro�i absolven�i, interesa�i de continuarea studiilor, funda� iile acordau burse pentru 

specializare sau doctorat, e�alonîndu-se stipendistului termenul de sus� inere a examenului de riguros �i de 
depunere a doctoratului. 

Pentru ob�inerea doctoratului, candidatul trebuia s� depun� examenele de riguros, de regul� trei. La drept 
se sus� ineau examene speciale pentru ob� inerea doctoratului în cele dou� specialit�� i: �tiin�e juridice �i �tiin�e politice. 

Baza examenului de doctorat la toate specialit�� ile, era teza de doctorat, lucrarea �tiin� ific� fiind în 
m�sur� s� dovedeasc� din partea doctorandului cuno�tin�e profunde în domeniul ales, inclusiv capacitatea 
acestuia de folosire a metodelor �tiin�ifice de cercetare. La Universitatea din Budapesta, au ob�inut titlul de 
doctor peste 585 de români.22 În perioada 1900-1919 au dobîndit titlul de doctor în �tiin�e 393 de români. 
Dintre ace�tia, 4 �i-au sus� inut doctoratul în teologie, 6 în drept canonic, 157 în �tiin�e juridice, 35 în �tiin�e 
politice, 171 în medicin�, 18 în filozofie �i 2 în biologie-geografie.23 

Printre cei care �i-au dobîndit doctoratul în aceasta perioad� s-au num�rat:                                                 
   

Mihai M�rcu� (Giula)   1900/1901  �tiin�e juridice 
Traian Vuia     “   “   “     “ 
Virgil Liuba (Bichişciaba)  1902/1903  Medicin� 
Virgil Nemoianu    1904/1905  Medicin� 
Ioan Lupa�     “   “   Filozofie 
Gustav Balassa (Budapesta)  1905/1906  �tiin�e juridice 
Ilie Grop�an     “    “   “     “ 
Dionisie Stoica    “    “   Filozofie 
Ioan Iosif Dumitreanu (Bpesta)  “    “   Medicin� 
Felix Dumitreanu (Budapesta)  1906/1907  �tiin�e juridice 
Andrei Novac (Budapesta)  1907/1908  “       “ �tefan Manno (Budapesta)  1908/1909  �tiin�e politice 
Nicolae Butean    “    “   Medicin� 
Ioan �ierban (Cenadul Ung.)  “    “   �tiin�e juridice 
Cornel Albu     1909/1910  “      “ 
Alexandru Mocioni jun (Bpesta) “    “   “      “ 
Iustinus Budo (Leta Mare)  “    “   Filozofie 
Zeno Dumitreanu (Bpesta)  1910/1911  Medicin� 
Alexandru Hora� (Bpesta)  1912/1913  �tiin�e juridice 
Alexandru Borza    “    “   Biologie 
Iustin Német (Giula)   1913/1914  �tiin�e juridice 
Alexandru Monaszterly (Bpesta) “    “   �tiin�e politice 



Andrei Saxun (Bpesta)   “    “   “      “ 
Ion Perin (Bpesta)    “    “   Medicina 
Iosif Butean     1914/1915  Medicin� 
Alexandru M�celariu   “    “   “ 
Gheorghe Ionescu (Bpesta)  1916/1917  �tiin�e politice 
Traian Leucu�a    “    “   Medicin� 
Victor Chereste�iu    “    “   Filozofie24 
 
 

Alte institu Ńii de învăŃămînt superior din Budapesta 
       
O alt� institu� ie de înv���mînt superior, din perspetiva frecvent�rii ei de tineri români, a fost Politehnica 

din Budapesta. Împ�ratul Iosif al II-lea, reprezentantul caracteristic al absolutismului luminat, a fost cel 
care, în 1782, a organizat formarea inginerilor (Institutul geometrico-hidrotehnic) în cadrul Facult�� ii de 
litere. Auditorii acestui institut beneficiau la încheierea cursurilor de o diplom� de inginer, eliberat� de 
Facultatea de litere. Mai tîrziu, acest institut a fost deta�at de Facultatea de litere �i ata�at, la 1857, �colii 
Politehnice, pentru ca la 1881 s� se transforme în Universitatea tehnic� maghiar�. Aceasta func� iona cu 
patru sec� ii: general� �i de chimie, arhitectur�, inginerie �i inginerie mecanic�.25 

În capitala Ungariei, români s-au num�rat �i printre care frecventau Academia de comer� oriental. 
Re�eaua înv���mîntului laic universitar din Budapesta era întregit� cu �colile de arte frumoase: Academia 
de arte frumoase, cu dou� sec�ii, pictur� �i sculptur�; �coala normal� de profesori de desen �i 
Conservatorul de teatru. În Budapesta func� ionau �i principalele �coli superioare de muzic�, precum �i 
Academia de muzic� din Buda.26                                              

  
StudenŃi români la institu Ńii superioare din Budapesta 

(1901–1918)27   

 Anul Institutul de înv���mînt   Num�rul studen� ilor rom. 

1901 �coala superioar� veterinar�      5 
  Acedemia oriental� de comer�     2 
  Politehnic�        19 
  �c. na�. de muzic�      10 
 
1902 �coala superioar� veterinar�      2 
  Academia oriental� de comer�     1 
  Politehnic�        15 
  �c. normal� prof. de desen      3 
  Academia de muzic�      25 
 
1903 Academia oriental� de comer�     1 
  Politehnic�        12 
  �c. normal� prof. de desen      2 
  Academia de muzic�      17 
 
1904 �coala superioar� veterinar�      6 
  Academia oriental� de comer�     2 
  Curs acad. de comer�       3 
  Politehnic�        14 
  �c. normal� prof. de desen      4 



  Academia de muzic�       3 
 
1905 �coala superioar� veterinar�      6 
  Academia oriental� de comer�     4 
  Politehnic�        10 
  �c. normal� prof. de desen      2 
  Academia de muzic�       1 
 
1906 �coala superioar� veterinar�      8 
  Academia oriental� de comer�     3 
  Politehnic�        12 
  �c. normala prof. de desen      2 
 
1907 �coala superioar� veterinar�     10 
  Academia orientala de comer�     1 
  Politehnic�        14 
  �c. normal� prof. de desen      2 
 
1908 �coala superioar� veterinar�      8 
  Academia oriental� de comer�     1 
  Academia de comer�       2 
  Politehnic�        13 
  Academia de muzic�       3 
1909 �coala superioar� veterinar�      8 
  Academia oriental� de comer�     1 
  Academia de comer�       2 
  Politehnic�        15 
  Academia de muzic�       1 
 
1910 �coala superioar� veterinar�     11 
  Academia oriental� de comer�     4 
  Academia de comer�       3 
  Politehnic�        18 
  �c. normal� prof. de desen      1 
  Conservatorul de muzic�      2 
 
1911 �coala superioar� veterinar�      6 
  Academia oriental� de comer�     4 
  Academia de comer�       2 
  Politehnic�        17 
  �c. normal� prof. de desen      1 
  Academia de muzic�       3 
  Conservatorul de muzic�      3 
 
1912 �coala superioar� veterinar�      7 
  Academia oriental� de comer�     2 
  Academia de comer�       4 
  Politehnic�        26 
  �c. normal� prof. de desen      2 



  Academia de muzic�       2 
 
1913 �coala superioar� veterinar�      7 
  Acad. regal� magh. de comer�     1 
  Politehnic�        40 
         
1914 Acad. regal� magh. de comer�     3 
  Politehnic�        25 
 
1916 Politehnic�        15 
  Academia de muzic�       5 
 
1917 Politehnic�         7 
  Academia de muzic�       5 
 
1918 Politehnic�        35 
  Academia de muzic�       1 

Societatea “Petru Maior” din Budapesta 
 
 

 
 

Încercările studenŃilor de a-şi constitui o societate  
 
Înc� de la sfîr�itul secolului al XVIII-lea, la Pesta se desf��oar� o activitate cultural� româneasc� mai 

întîi sub form� religioas�, apoi, treptat, primind un pronun�at caracter na� ional. S-a înfiripat o mi�care 
cultural� �i na� ional� româneasc� avînd în frunte pe corifeii �colii Ardelene. Odat� cu cre�terea coloniei 
române, precum �i a num�rului studen� ilor, Buda �i Pesta devin un focar de r�spîndire a unor idei 
îndr�zne�e în lupta pentru afirmarea na� ional�. Baza material� pentru sus� inerea culturii române�ti din 
capitala Ungariei o asigur� colonia macedoromân�. “Suflul puternicului curent cultural românesc porne�te 
în Pesta de la activitatea bogat� pe care o desf��oar� începînd din 1780 “Tipografia cr�ie�tii universit��i” 
prin cenzorii s�i: Samuil Micu cu “Calendarele de la Buda”, Petru Maior cu lucr�rile sale de istorie 
na� ional� �i bisericeasc�, apoi, din deceniul al treilea al secolului al XIX-lea, Zaharia Carcalechi cu vestita 
“Biblioteca Româneasc�”. 1 Casa lui Atanasie Grabovsky, a fost locul favorit de întîlnire al litera� ilor 
români b�n��eni, ardeleni, munteni sau moldoveni, unde “citeau �i apreciau c�r� ile proaspete, discutau, 
f�ureau planuri culturale �i politice, puneau lumea la cale.” În acest climat cultural se pun bazele viitoarei 
societ�� i “Petru Maior”.  

Prin anii 1820, Damaschin Bojincă, Pavel Vasici, P.Iorgovici, Eftimie Murgu, studen� i, se adunau în 
casa parohului Teodorovici, împreun� cu al�i colegi “condu�i de spiritul scrierilor lui Petru Maior”. Acest 
cerc îl mai frecventa cîteva nume ale epocii pa�optiste: Emanuil Gojdu, Atanasie Grabovsky, Ioan 
Teodorovici Nica, �tefan P.Niagoe, Constantin Lecca, Zaharie Carcalechi. 

În 1844, studen�ii români din capitala ungar� trec în mod practic la organizarea într-o societate literar�, 
ceea ce prilejuie�te studentului “fizic” (filosof) Ioan Thomici o exploziv� scrisoare c�tre George BariŃiu. 
El anun�� întemeierea unei societ�� i “pentru mi�carea literaturii române�ti”, de c�tre studen� imea din Pesta, 
dup� exemplul dat de studen� imea român� din Oradea. Roag� pe Bari� iu s� lanseze un apel prin pres� 
pentru sprijinirea societ��ii: 

 
“Mult onorate domnule redactor, 



Sim� irile de bucurie, prin alc�tuirea unei So� iet�� i pentru mi�caria literaturii române�ti într� tinerii 
academici de aicia, în inima mea rev�rsate, m-au silit a astrînge toate puterile suflete�ti, spre întocmirea 
acestor versuri sub titula R�pirea în Parnas �i taina cu musa roman�, ca f�cîndu-s� publicare prin 
rînduiala �i învoirea domniei tale despre aciasta, noi tinerii de aicia, a c�rora num�r la 20 s� sue – s� putem 
c�p�ta mîn� de ajutor pentru cî�tigarea mijlocirelor spre s�vîr�irea scopului nostru de lips�. 

Faim� nen�d�it� sosi deun�zi din Oradia Mare de la tinerii române�ti de acolo, cari a�ijderea întocmind o 
so�ietate, s� învrednicir� de patronomia preastr�luci�ilor domni Lemenyi �i Moga. 

Deci, fiind c� românii de aicia cu mai mare num�r decît pîn� acuma sînt aduna�i, �i gata a j�rtvi toate 
puterile sale pentru bunul de ob�te – de lips� ar fi o mic� în�tiin�are a face, rugînd publicumul românesc 
pentru primiria grijii ace�tia – ca aflîndu-s� cineva cu rîvn� c�tr� na�ia sa s� ne sprijiniasc� puterile �i 
luîndu-ne subt aripile sale s� ne manuduc� la scopul cel dorit. 

Opusul mieu, neajungîndu-mi-s� puterile meale, încredin�ez domniei tale rugîndu-v� ca ceva privin�� spre 
dînsul f�cînd, smintelele a le îndrepta �i lipsile, unde s� g�sesc, a le împlini, s� binevoi�i. Pentru care 
dragoste �i ost�nire, cu mai multe opusuri (de cumva prea mult f�g�duesc) vrednic� mul��mire a aduce m� 
voi trudi. 

R�mîn gata spre slujb� 
Pe�ta în 18 ianuarie 1844       I. Thomici 
          fisic”2 
 
În R�pirea din Parnas �i taina cu muza român�, care are 43 de strofe cu versuri greoaie – semnate de 

“Ioan Thomici filosof în al 2-lea an” �i datate 1 ianuarie 1844, se scrie în felul urm�tor despre ac� iunea 
studen� imii din capitala Ungariei: 

 
    “Nepo�ii romanilor 
    De sfaturi cere�ti mîna�i 
    Acum prin un vînt u�or 
    Sînt în Pe�ta aduna� i 
    Ce oltar au r�dicat 
    Pentru niamul românesc 
    �i ce lucru minunat 
    Pentru viitor zidesc...”3 
 
Efortul de asociere într-o organiza� ie cu caracter cultural �i politic este prezent �i la 1848. Spre sfîr�itul 

lunii august se consfin�e�te oficial realizarea unit��ii deputa�ilor �i a celorlal�i frunta�i �i studen�i români 
afl�tori în Pesta, într-un club politico-na� ional-cultural cu numele Societatea na�ional� român�. Societatea 
ia na�tere la 1-/22 august 1848. Ea s-a constituit sub pre�edin� ia lui Andrei Şaguna. Statutul, semnat la 
11/13 august, însuma 26 de paragrafe. Societatea, dup�  cum reiese din statute, se preg�tea pentru o 
existen�� de cel pu� in trei ani. �edintele ei se “declarau publice, dezbaterile libere, iar ini�iativa în dreptul 
fiec�ruia”. În statut se mai exprim� necesitatea imperioas� de a sta în coresponden�� cu “toate societ��ile 
române, �i redac�iunile foilor române din toat� românimea”. Practic, aceasta ar fi însemnat integrararea ei în 
circuitul politic-cultural în Transilvania �i peste Carpa� i.4 

Ziarul Amicul poporului, editat de Sigismund Pop în 1848 la Pesta, public� în num�rul 14, Statutele 
Societ�� ii Na� ionare din Pesta, în 26 de puncte, unde se spunea: “Membru ordinariu poate fi oricare român 
care se va învoi cu scopul Societ��ii �i pl�te�te o cotiza� ie de 5 florini, iar pentru calitatea de “patron” al 
Societ�� ii, 50. Societatea are un pre�edinte, un vicepre�edinte, doi notari, un perceptor �i un econom. Scopul 
ei era “binele de ob�te al Patriei �i înaintarea interesurilor române”. Pentru aceasta “So� ietatea va �ine toate 
foile politice, literare, economice, comerciale �.a., iar din cele de alte limbi cîte-i vor fi prin putin��” (p. 24), 
apoi “se va nevoi, dup� putin�� a înfiin�a �i o bibliotec�, pe cît se poate mai româneasc�, cu c�utare mai 
ales la literatura nou�”. 



Societatea nu este legat� de timpul în care se desf��oar� lucr�rile dietei �i membrii ei pot fi nu numai 
deputa� ii dietali. În afar� de pre�edintele �aguna Societatea mai are un vicepre�edinte, Teodor Serb, �i doi 
sceretari (notari): VincenŃiu Babeş �i Petru Farchici. 

“Primul act politic de o deosebit� importan�� al Societ�� ii este acela de a proiecta un manifest c�tre 
“ministeriu”, cu scopul ca “descopendu-i-se toate împrejur�rile, s� i se spun� chiar c� acelea nu insufl� 
decît – neîncredere �i am�r�ciune – sim��minte care în tot momentul pot ptorumpe cumplit �i se pot face 
înfrico�ate”, c�ci situa�ia este grav� �i de�i ministeriul cunoa�te “dorin�ele �i prea-dreptele noastre pretinderi 
– spune V. Babe� – nu numai c� nu ni le întîmpin�, �i durerile nu le alin�, ci înc� neîncetat ne dau cauze 
nou� spre a ne îndoi de cugetul fr�� iet�� ii c�tre noi”.5 

În fine, Societatea dorea sa înfiin�eze un organ de pres� independent. În paginile sale Amicul poporului, 
provizoriu organ de pres� al deputa� ilor români, nu va putea fi independent, a�a cum ar fi voit Societatea. 
Cu toate acestea organul nu va fi lipsit de o anumit� îndr�zneal� în abordarea problemelor. Din pricina 
evenimentelor politice ziarul proiectat de Societatea na� ional� român� nu va mai apare. 

În preajma revolu�iei de la 1848 studen� imea român� a reu�it s� închege un cerc de 20–30 de tineri, sub 
denumirea “Adunarea studen�ilor români de la Universitatea din Pesta”, în frunte cu Iosif Popescu.6 
Printre membri se num�ra �i VincenŃiu Babeş.7 Evenimentele din 1848-49 va pune îns� cap�t acestor 
încerc�ri. 

 
 

Înfiin Ńarea SocietăŃii “Petru Maior” 
 
Ideea înfiin��rii unei societ��i – care s� strîng� �i s� apropie pe to�i studen� ii români de la universitatea 

din Pesta – e reluat� în anul 1859 de vreo 30–35 de studen�i în frunte cu Atanasie M. Marienescu, Ion 
Marin  �i Partenie Cosma. Ace�tia s-au adunat, ca �i de alt� dat�, la cafeneaua Carol din strada Uri spre a 
dezbate problemele legate de acest deziderat. Ideea se cristalizeaz� în anii urm�tori. Printre ini� iatori îl 
întîlnim pe Iosif Vulcan, venit din Oradea, care avea o oarecare experien�� acumulat� la conducerea 
“Societ�� ii de leptur�” de acolo.8 Studen� ii români din capitala Ungariei, mai ales dup� întemeierea ASTREI 
(1861) vor nutri tot mai mult convingerea necesit�� ii de a activa pe teren cultural �i de a fonda o societate. 
Proiectul fond�rii unei societ��i de lectur�, f�urit în 1859, prime�te contururi precise în anul 1861, prin 
munca sus� inut� a lui Iosif Vulcan. La 9 februarie 1862 studen�ii hot�r�sc întemeierea societ�� ii alegîndu-l 
ca pre�edinte pe Iosif Vulcan, c�ruia i s-a încredin�at sarcina de a întocmi �i statutele societ�� ii asistat de o 
comisie format� din Mihai Beşan, Iosif Illovits, Ion Iovi Ńia, Teodor Man �i Ioan Nichita. Teodor Mann a 
propus ca societatea s� fie numit� “Petru Maior”, iar Mihai Be�an  a  redactat  “rugarea  îndreptat� c�tre 
rectorul universit��ii”, de unde s-a trimis apoi organelor de stat.9 Proiectul de statute, compus din 15 
paragrafe, a fost dezb�tut în �edin�ele din 13 �i 15 februarie �i aprobat la întrunirea de constituire a 
societ�� ii din 20 februarie. Scopul urm�rit de societatea literar� a studen�ilor budapestani, cuprins în 
paragraful al doilea, era urm�torul: “Deprinderea în limba matern� prin elaborarea diferitelor opuri 
originale, imita� iuni, traduceri �i declam�ri, eschizînd dezbaterile politice.”10 

Inaugurarea societ��ii – de�i neoficial� – are loc la 20 februarie 1862, cînd cu o votare secret� s-a ales 
primul comitet al societ�� ii “Petru Maior”: Partenie Cosma pre�edinte, Ioan Nedelcu vicepre�edinte, Iosif 
Vucan �i �t. Petrian de notari, Iosif Illovits casier �i Saba Fercu bibliotecar.11    

Oficializarea societ�� ii de c�tre autorit�� i a fost o problem� care s-a targiversat ani de zile. Proiectul 
statutelor este refuzat de mai multe ori. Sosind la studii în capitala Ungariei, în toamna anului 1868, Ioan 
Slavici a participat la mi�carea cultural-na�ional� a studen� ilor români devenind membru a societ��ii, a fost 
împuternicit a scrie între altele textul maghiar al statutelor prezentate guvernului, precum �i cererea de care 
urma s� fie înso� ite.12 “Ministerul refuz� �i de data aceasta aprobarea lor din cauza punctului 5, care 
prevedea ca s� poat� face parte din societate �i absolven� ii facult�� ilor, care r�mîn în Pesta. Cu timpul, 
Societatea literar� nu era numai o societate a studen�ilor, ci a tuturor românilor din capitala Ungariei. 
Guvernul avea motive s� refuze aprobarea statutelor în forma prezentat�, cu men� ienerea punctului 5: î�i 



d�dea seama c�, a�a cum a fost conceput� societatea putea s� devin� nu un simplu nucleu de activitate 
cultural�, ci un adev�rat focar de lupt� politic�-na�ional�.”13 Abia în 29 ianuarie 1873 se ob� ine aprobarea 
Ministerului de Interne pentru func�ionarea societ��ii. “Dup� 12 ani societatea intr� în legalitate �i va 
func� iona pe baza acestor statute, neîntrerupt pîn� în anul 1895, cînd activitatea societ��ii va fi suspendat� 
prin nerespectarea unui paragraf al statutelor �i din nou autorizat� în iulie 1896. Statutele societ�� ii vor fi 
modificate iar��i la cererea autoriza� iei �i aprobate la 10 mai 1897.”14 Schimb�rile organizatorice intervenite 
de-a lungul anilor vor impune modificarea unor articole din statute, în sensul l�rgirii lor. 

Conform statutelor, conducerea societ�� ii era executat� de un comitet ales pe un an universitar cu 2/3 
voturi, de adunarea general�. Comitetul era format din pre�edinte, vicepre�edinte, secretar, casier, 
bibliotecar, notar �i controlor. Din anul 1884/85 se introduce �i func�ia de econom. 

În anul constituirii sale, societatea avea 21 de membri. Cifra a crescut în general în anii urm�tori: 25 
membri (1863); 42 (1891); 75 (1897); 152 (1914).15 Pre�edin�ii societ�� ii au fost: Partenie Cosma, Iosif 
Vulcan, Alexandru Roman, George �erb, Traian Vuia, Vasile Fodor, Elie D�ianu, V. Oni�or, Atanasie 
Gava, Florian Munteanu, Ion Scurtu, Sebastian Stanca, Ion Lapedatu, V. Stoica, Al. Lupeanu �i D. Antal. 
Membrii fondatori ai societ��ii au fost: Gh. Pop de B�se�ti, Alexandru �i Anton Mocioni, Ion Me� ianu, Ion 
Mihu, Manole Diamandi, Emanoil Ungureanu, Coriolan Brediceanu. Printre fondatori se g�sesc �i b�ncile 
principale din Transilvania �i Ungaria: Albina, Ardeleana, Timi�iana, Victoria etc. Dintre membrii onorifici 
ale�i în �edin�ele generale pe baza meritelor cî�tigate pe terenul limbii �i literaturii române, men� ion�m pe: 
V.Babe�, G.Co�buc, Partenie Cosma, Traian Doda, At. M. Marienescu, Aurel Mure�ianu, Virgil Oni� iu, N. 
Popea, Ioan cav de Pu�cariu, Al. Roman, Grigore Sila�i, David baron Ursu de Marginea. Trebuie 
men�ionate �i numele acelora care au f�cut foarte mult pentru bunul mers al societ��ii: Iosif Vulcan, 
Alexandru Roman, Gheorghe Vuia, George �erb, Amo� Frîncu, Iosif Blaga, Valeriu Brani�te, Virgil Oni� iu, 
Elie Miron Cristea, Elie D�ianu, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida, Victor Oni�or, Ilarie Chendi, V. 
Moldovanu, Vasile Goldi�, Octavian Goga, Ion Lapedatu, Ioan Lupa�, Alexandru Ciura, Sebastian Stanca, 
Aurel P. B�nu�, Gheorghe Murnu, Nicolae Dr�ganu, Petru Groza, Onisifor Ghibu, Valeriu Stoica.16  

 Fondurile societ��ii proveneau din taxele membrilor, colecte, dona�ii din venituri aduse de spectacole �i 
petreceri, din vinderea publica�iilor proprii. Dona�iile erau f�cute de particulari (familia Mocioni, G.Pop de 
B�se�ti, Vincen� iu Babe�, Alexandru Roman, Traian Doda, Ion Me� ianu, Vasile Stroescu, etc.), de asocia� ii �i institute (Partidul Na� ional Român, ASTRA, “Transilvania” din Bucure�ti, Ministerul Instruc� iunuii 
Publice, Liga Cultural� din România.)17 Societatea prime�te în primul rînd ajutor de la banca “Albina” din 
Sibiu suma de 30 fl. Aceasta institu� ie ani de-a rîndul a sus� inut material societatea “Petru Maior”. La 
sfîr�itul anului 1873/74 averea societ�� ii e 480 fl. De la aceast� sum� modest�, baza financiar� se ridica la 
un venit de 33.281,61 coroane în 1913.18 Printre donatorii mai însemna�i ai societ�� ii în anul 1882 îl putem 
aminti pe proprietarul �i mecenatul din Lugoj Teodor Papp (născut în Giula).19 Cînd fondurile nu erau 
suficiente, se încearc� m�suri radicale, prin apeluri la public. În 23 octombrie 1895, Ilarie Chendi d� citire 
unui proiect de apel în vederea unor liste de colectare de bani pentru societate. Aici se expunea pe larg 
greut��ile pe care le aveau de întîmpinat studen� ii budapestani în munca lor, cerîndu-se sprijin eficace. 
Proiectul este adoptat �i se hot�r��te a fi tip�rit în 300 de exemplare spre a fi difuzat în �ar�. Proiectul de 
apel elaborat de Chendi are urm�torul con� inut: 

“Societatea de lectur� P. Maior a fost �i este �i ast�zi pentru tineretul român un puternic mijloc pentru 
cultivarea sim�ului de colegialitate �i dobîndirea de cuno�tin�e de literatur� român�. Treizeci �i trei de ani 
necontenit a fost activ� �i �i-a adus fructele sale aceast� societate. Ea a fost îns� totodat� cu mari jertfe 
sus� inut� a�a încît capitalul material care singur asigura existen�a unei atari instruc� iuni culturale, nici 
ast�zi înc� nu poate face posibil membrilor acestei societ�� i, ca ei s� satisfac� postulatelor, ce pe de-o parte 
în�i�i, pe de alt� parte îns� lumea româneasc� le impune. 

Biblioteca româneasc� este relativ s�rac� �i necorespunz�toare; localul ei ofer� membrilor pu� ine 
favoruri, de tot pu�ine comodit�� i. Cunoscut este îns� cu cît� abnega� iune se sus� ine tinerimea în Pesta ea pe 
sine, a�a încît cu tare pu� in poate contribui la îmbun�t�� irea st�rii materiale �i ca urmare �i spirituale a 
acestei societ�� i. Anul acesta îns�, imperios ca niciodat�, reclam� o îmbun�t�� ire material� urcîndu-i-se 



societ�� ii considerabil exigen�ele în urma st�rilor provocate din incidentul cunoscutului “Milleniu”. 
Subscri�ii, deci, la împuternicirea societ�� ii adres�m c�lduroase cuvinte onorabilului public român ca s� 
binevoiasc� a-�i îndrepta aten� iunea asupra acestui focular cultural, care îndispensabil trebuie men�inut �i 
s� contribuie cu un ajutor material dup� posibilit�� i, dobîndindu-�i astfel iubirea �i alipirea tinerimei, a unei 
genera� ii întregi, iar pe de alt� parte f�cînd tinerimei posibilitatea de a rezolva problemele ce întemeietorii 
societ�� ii noastre cu nobile inten� ii �i-au prefipt (sic!). 

Spre scopul acesta lans�m �i lista de colectare �i ne permitem a ruga pe to� i binevoitorii colectan� i a le 
retrimite la adresa societ�� ii Petru Maior (Zöldfa utcza). 

În speran�a c� glasului nostru rug�tor ascultare se va da, asigur�m poporul românesc de fiiasca noastr� 
iubire.”20  

În cazul dizolv�rii societ�� ii, fondurile �i întreaga avere a ei urmau s� treac� (conform statutelor din 
1897) în posesiunea ASTREI. 

     
 

ManifestaŃii cultural- ştiin Ńifice 
 
Scopul societ�� ii “Petru Maior”, potrivit articolului 2 din statutele din 1873, era “Desprinderea în limba 

matern� prin prelucrarea diferitelor opuri originale, imita�iuni, traduceri �i declam�ri, escluzînd dezbaterile 
politice.”21 În statutele din 1897 scopul societ�� ii era accentuat prin “r�spîndirea în limba român� a culturii �i dezvoltarea spiritului colegial.” Activitatea societ�� ii s-a desf��urat mai întîi în case particulare �i în 
localuri publice. La înfiin�are societatea înc� nu de�inea mijloace pentru a-�i sus� ine un sediu permanent, ci 
a fost silit� s� � in� �edin�ele cînd la o doamn� cu numele Perianu, cînd în locuin�a bibliotecarului. “Din 
rapoartele Societ��ii afl�m c� în 1871 s-a închiriat pentru prima oar� un local în casele doctorului Nedelcu 
din Pia�a Servitorilor, cump�rîndu-se �i oarecare mobilier, dup� ce în anii dintîi ai constituirii, societatea a 
func� ionat în înc�perile unei cofet�rii de pe strada Uri utza, numit� Schója, apoi, mutîndu-se rînd pe rînd în 
casele unei doamne Perianu, la bibliotecarul Sabba Fercu, pe strada Maria, pe Baross utza la nr. 2, pe 
strada Üll�i, Só utca nr. 6 et. II, ap. 14, (1888), Zöldfa în 1893, la barbierul national Perin sau pe Radnay 
út 34.”22  

Activitatea societ�� ii a cuprins mai multe sfere de ac�iune: literar�, na� ional-cultural�.  În  primii  5  ani,  
societatea nu reu�e�te s� activeze la parametrii pe care �i-i propusese, aceast� durat� de timp s-a �i numit 
“cinci ani fatali” (1863–1868). “Lipsa de mijloace materiale �i de local propriu nu permite progrese mai 
însemnate pe t�rîm literar �i �tiin�ific. Studen�imea român� î�i începe activitatea organizînd mai ales serb�ri �i întruniri cu caracter festiv, �ez�tori culturale, unde se jucau piese, se prezentau coruri �i dansuri 
populare; apoi se organizau serate literare în care se recitau poezii, se citeau nuvele ori diserta� ii literare �i �tiin�ifice pe teme istorice, filozofice, drept, medicin�, �tiin�ele naturii etc.”23 La �edin�ele societ�� ii au 
participat studen� ii �i intelectualii români din Budapesta care erau seto�i de cuno�tin�e cu privire la �tiin�a, 
cultura �i literatura român�. 

În cadrul societ�� ii a func�ionat o Comisie literar� unde se citeau “operatele” membrilor ei, iar din 1877 �i o Comisie critizatoare, care f�cea referate asupra acestora. În fruntea conducerii comisiei literare au stat 
de-a rîndul anilor studen�ii Pavel Opri�a, Victor Oni�or, Ilarie Chendi24, Ocatavian Goga25, Ioan Lapedat �i 
mul�i al� ii. 

Pentru realizarea scopului înscris în paragraful 2 al statutelor, anume r�spîndirea culturii în limba 
român�, membrii societ�� ii au recusrs la o serie de mijloace. Unul dintre acestea a fost �i crearea unei 
bibliotecei a societ��ii. Se f�ceau dona� ii de c�r�i. Ap�reau apeluri în revistele vremii: Familia, Tribuna, 
Gazeta Transilvaniei, Biserica �i �coala etc., pentru îmbog�� irea bibliotecii societ�� ii “Petru Maior”. Nu 
era o personalitate de seam� care nu ar fi donat ceva acestei biblioteci. Nici nu amintim numele acestora, 
fiindc� ar rezulta o list� foarte lung�. În 1914 biblioteca poseda de mai mult de 3000 volume. Din anii 
1893/94 s-a desf��urat o frumoas� activitate literar�, avînd societatea o seam� de membri cu temeinice 



preg�tiri literare: Ion Scurtu, N. Şulica, Ilarie Chendi, A. Ciato. Se aranjeaz� o serie de serate literare-
muzicale, fa�� de care colonia român� din Budapesta v�dise mult interes.26  

Cel mai important loc îl ocup� dezbaterile privind problemele de limb� �i literatur�. În cadrul seratelor 
literare, membrii î�i prezint� crea� iile lor originale (nuvele, schi�e, poezii, teatru etc.) Pe lîng� acestea are 
loc prezentarea critic� a operelor de seam� ale scriitorilor contemporani (epica lui Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, Ioan Slavici, Alexandru Vlahu��, Ion Luca Caragiale, Anton Pann etc.) Problemele originii �i 
dezvolt�rii limbii române �i ale literaturii universale î�i g�sesc ecou într-o serie de studii �i referate. 
Membrii asocia� iei aveau serioase preocup�ri �i pentru etnografie �i folclor. 

Activitatea societ�� ii “Petru Maior” prezint� �i alte aspecte. Pe lîng� �edin�ele literare s�pt�mînale o 
deosebit� aten� ie s-a acordat �edin�elor literare festive �i acelor “conveniri sociale”, baluri, serate 
declamatorice, concerte, etc. Izvorîte din necesitatea unui contact mai strîns între membrii societ��ii �i 
colonia român� din Budapesta, �edin�ele festive publice �i balurile erau minu� ios preg�tite, iar membrii 
societ�� ii depuneau toate eforturile pentru reu�ita lor.  

Dac� la început publicul român lipsea din sala de �edin�e, nefiind familiarizat cu astfel de ocupa� ii, cu 
timpul ajunge s� aprecieze aceste ac� iuni, pentru c� erau unicele de acest gen în limba român�. Ele se 
soldau de obicei cu un frumos cî�tig pentru societate, fondurile fiind destinate fie cre�terii bibliotecii, fie 
ajutor�rii studen� ilor. Din presa vremii reiese c� în 1882, printre ajut�torii societ��ii g�sim �i cî� iva 
chitigh�zeni: “Lista dlui dr. G. Popovici din Kétegyháza: Isaia Boczkó 1 fl; dr. George Popovici 1 fl; 
Petru Chirilescu 1 fl; Minca Chirilescu 50 cr; Ioan Ardelean 50 cr; Mihai Ardelean 50 cr; George Grósz 25 
cr; S. Jovian 25 cr. Suma: 6 fl.”27 

Programul �edin�elor publice consta obi�nuit dintr-o diserta� ie (conferin��, declam�ri de poezii, 
interpret�ri de piese corale sau instrumentale). Înfiin�area corului, în 1873, �i, mai tîrziu, a orchestrei au 
contribuit la îmbog��irea programului acestor manifest�ri. 

Cele mai frecvente erau seratele muzical-literare urmate de dans. Comitetul organizator punea de obicei 
aceast� manifestare sub patronajul unei personalit��i publice, iar audien�a la public era foarte larg�. Serate 
se organizau �i cu ocazia comemor�rii unor evenimente sau personalit�� i (de exemplu �edin�a literar� festiv� 
închinat� memoriei lui Andrei Şaguna; seratele închinate comemor�rii lui Petru Maior, organizate începînd 
cu 1900 în fiecare an). 

Deci, de o deosebit� importan�� s-au bucurat seratele, balurile �i serile de înfr�� ire organizate de 
societate, ca mijloc de comunicare cu colonia român� sau cu studen� ii de alt� na� ionalitate, în special sîrbi, 
slovaci, cehi, croa� i, pentru a se cunoa�te �i a-�i coordona mai bine activitatea comun�. Sînt cunoscute 
astfel de seri de înfr�� ire din anii 1894/1895, dar �i baluri �i petreceri literare de mare succes. Între acestea 
se cuvine s� enumer�m neap�rat pe cele din anii 1879-1882, cînd la serate a participat lumea cea mai aleas� 
a Budapestei. 

La 12 februarie 1879, studen� ii români din cadrul societ��ii, ajuta�i de membrii coloniei române din 
capitala Ungariei, au organizat tradi�ionala lor reuniune muzical-literar�, urmat� de bal, la “Grand Hotel 
Ungaria”. De data aceasta, serata lor a primit un caracter cu totul excep� ional, prin prezen�a la festivitate a 
marelui pianist maghiar, Fr. Liszt . “Prin ce întîmplare a ajuns el oaspete al studen�ilor români se poate u�or 
deduce, deoarece tocmai atunci printre elevele sale se afla o românc� macedonean�, Elena Zaphiry, care s-
a produs cu acest prilej, executînd la pian Fantezia lui Liszt, iar mentorul �i maestrul s�u a � inut s� fie de 
fa��: “Elev� în al doilea an a lui Liszt, tîn�ra domni�oar� macedonean� a jucat cu atîta abilitate �i 
virtuoziate, încît tot publicul cucerit aplauda cu entuziasm, în frunte cu Liszt, a c�rui fa�� str�lucea cu 
lumin� cereasc�” – se scrie în cronica reuniunii, ap�rut� în “Familia” din 16 februarie 1879, sub isc�litura 
“O maghiar�”. 28 Serata s-a mai bucurat de prezen�a unei alte artiste române, Melania Ioanovici, student� 
la Conservatorul din Viena, care a prezentat cîteva arii, avînd un succes foarte mare. La bal s-au jucat 
dansurile române�ti Ardeleana, B�tuta �i C�lu�erul. Seara s-a bucurat de o participare excelent�, c�ci Liszt 
a venit înso� it de Ábrányi, redactorul foii muzicale, �i de contele Zichy. 

“Balul din anul urm�tor se bucur� înc� �i de o mai bun� preg�tire. În nr. 8. din Familia pe 1880 sîntem 
informa�i c� “Maiestatea Sa regina Elisabeta a trimis comitetului 50 florini” , iar pentru adunarea de 



fonduri în folosul sinistra�ilor din Transilvania, comitetul aranjator din care face parte Iosif Vulcan, în 
calitate de pre�edinte, �i Victor Babeş, în calitate de vicepre�edinte, primesc în calitate de patroneas� pe 
Catinca Andrássy, so� ia fostului ministru de externe �i contesa Alexandru Teleki. Balul s-a �inut la Hotelul 
Europa �i a fost considerat cel mai reu�it din acel sezon. Un alt bal celebru e cel organizat de Societate în 
1882, cînd patroneas� este contesa Lívia Zichy, iar printre participan� i se num�r� vestitul pictor maghiar 
Mihail Munkácsy , al�turi de contele Iuliu Andrássy, consulul turc, pre�edintele Camerei Toma Péchy, 
deputatul Svetozar Miletic �i mul� i al�ii, semn c� activitatea Societ�� ii era foarte apreciat�.”29 

Societatea “Petru Maior” încearc� s� se încadreze în mi�carea na�ional-cultural� din acea epoc�, luînd 
parte la manifest�ri culturale ale vremii. Reprezentan�ii societ�� ii sînt prezen� i la serb�rile organizate în 
memoria lui �tefan cel Mare la Putna, în 1871 �i apoi în 1904, la jubileul de 40 de ani de la apari� ia revistei 
Familia �i s�rb�torirea lui Iosif Vulcan (prin O.Goga), la inaugurarea Muzeulului ASTREI, etc. 
Participarea societ�� ii la aceste manifesta� ii a creat posibilitatea întîlnirii cu reprezentan� i ai altor asocia� ii 
studen�e�ti, cu marile personalit��i ale vremii.  

       
 

RelaŃia societăŃii cu marile personalităŃi româneşti 
 
Rodnica activitate desf��urat� de Societatea “Petru Maior” a atras aten�ia unor personalit�� i politice �i 

culturale, care au încercat la rîndul lor s-o cunoasc� mai bine �i s-o sprijine. Amintim în acest sens interesul 
precum �i sprijinul acordat în publica� ii de Émile Picot �i prof. Weigand. În toamna anului 1910, 
societatea “Petru Maior” a fost vizitat� de Ion Luca Caragiale. În hotelul Saskör cam 200 de studen� i 
români l-au s�rb�torit pe marele scriitor, dramaturg român în capitala Ungariei. (Caragiale des s-a reîntors 
în Budapesta, fiindc� aici a vrut s� scoat� o revist� literar� intitulat� Momente Libere, la editura tipografiei 
Poporul Român. Caragiale î�i alc�tuie�te urm�toarea list� a colaboratorilor, pe care voia s�-i atrag�: 
Co�buc, Vlahu��, Delavrancea, Slavici, Br�tescu-Voine�ti, Goga, Ag�rbiceanu, �t. O. Iosif, Vasile 
Lucaciu, Horia Petra Petrescu, Maria Cun�an, Hortensia Pagub�. Proiectul a r�mas proiect. Din revista 
Momente Libere nu s-a ales nimic.) Caragiale cînd trecea prin capitala Ungariei totdeauna se întîlnea cu 
reprezentan� ii societ�� ii.             Nicolae Iorga, cu ocazia c�l�toriilor f�cute pentru cercetarea trecutului 
românilor transilv�neni, ia contact la Budapesta cu studen�ii români �i particip� la seratele organizate cu 
aceast� ocazie. La prima întîlnire, din partea studen� ilor a vorbit Ioan Lupa�, iar la cea de a doua, N. Iorga �i-a prezentat cartea Istoria lui Mihail Viteazul pentru poporul român. În numele studen� ilor i-a r�spuns 
Octavian Goga. N.Iorga ani de-a rîndul a avut rela�ii strînse �i amicale cu studen� imea român� din 
Budapesta. 

În 1912 cu ocazia s�rb�toririi a 50 de ani de la constituirea societ�� ii a fost invitat �i Vasile Stroescu30, 
renumitul mecenat al culturii române din Transilvania �i Ungaria. Boierul moldovean Stroescu, cu aceasta 
ocazie  a donat societ��ii 12.000 coroane.31 

“Men�ion�m pe aceast� linie de între� inere a rela�iilor cu diferite personalit��i culturale �i publice, 
adresele de felicitare �i alte schimburi de convenien�e. Societatea “Petru Maior” felicit� pe V. Alecsandri, 
G. Bari�iu, Weigand, I. Me� ianu, Al. Roman, Al. Mocsonyi etc., cu diferite ocazii. Membrii societ�� ii î�i 
exprim�, de asemenea, sim��mintele cu ocazia dispari� iei din via�� a unor personalit�� i, trimi�înd scrisori de 
condolean�e sau participînd prin delega�ii la funeralii.”32 

       
Revista manuscrisă “Rosa cu ghimpi” 

 
Iosif Vulcan – care a depus foarte mari eforturi la înfiin�area societ��ii studen� ilor români din Budapesta 

– de la început s-a str�duit s� editeze un almanah sau o revist� sub egida societ�� ii. Precum mai sus am 
v�zut, statutele societ�� ii n-au fost aprobate oficial decît în 1873, abia dup� 12 ani de existen��, deci este 
evident c� proiectul nu a izbutit. Totu�i, în 1877, la st�ruin�ele repetate ale lui Laz�r Petrovici Petrini, pe 



atunci “ascult�tor de filozofie la Pesta”, ia na�tere o foaie manuscris�, Rosa cu ghimpi, subintitulat� “Foaia 
Societ�� ii Literare “Petru Maior”.  

Foaia a ap�rut f�r� întrerupere din 1877 pîn� la 1894, trecînd prin mai multe transform�ri. Redactorii 
acestei foi au fost: L. Petrovici (1877–78); Iacob Hotoran (1878–79); Constantin Groza (1880-81); 
Demetriu Horváth (1881–82); Al.Milian �i Demetriu Florescu (1882–83); Demetriu Ilovescu (1883–84); 
Amo� Frîncu (1884–85); George Bogdan – colaboratori: Arsenie Vlaicu �i P. Cornean (1885–86); T. Ko� �i Valeriu Brani�te (1886–87); I. Curu� ia (1887–88); Virgil Oni� iu – colaboratori: George Bogoievici, At. 
Br�dean �i M. Popoescu (1888–89); G. Popp – colaboratori: I. Bunea �i Virgil Oni� iu (1890–91); Ioan 
Babtist Boiu – Al. Str�voiu �i Ant. Pu�cariu (1891–92); Al. Str�voiu – Colaboratori: At. Gava �i A. Gligor 
(1893–93); Atanasie Gava – colaboratori: Octavian Vasu �i Alexe David (1893–94).33  

Revista î�i propunea s� r�spund� înainte de toate dezideratului principal al societ�� ii, al c�rui scop era 
“deprinderea în limba matern�, prin eludarea diferitelor opuri originale, imita� iuni, traduceri �i declam�ri, 
eschizînd dezbateri politice.” În programa Rosei cu ghimpi g�sim mottoul “Cultura va salva românimea”. 
În ceea ce prive�te con� inutul revistei acesta urma s� con� in� un “cuprins literar �i umoristic”. Revista era 
scris� cu mîna, doar frontiscipiul era tip�rit, a�a cum se obi�nuia pe atunci, la societ�� ile de lectur� ale 
elevilor �i studen� ilor din Transilvania �i Ungaria. Au ap�rut aici cele mai reu�ite lucr�ri prezentate în �edin�ele societ��ii, poezii, proz�, critici literare, scrieri filosofice, anecdote, scrieri umoristice, etc. Nu 
lipseau nici preocup�rile folclorice. Totodat� ea furnizeaz� date �i informa�ii despre preocup�rile studen� ilor 
din Budapesta, fiind o adev�rat� “arhiv�” a societ��ii; partea de satir� �i umor a revistei este gustat� de 
publicul din Budapesta. 

Cîteva numere au fost închinate unor personalit��i de seam�: Andrei Mure�ianu, Petru Maior, Amos 
Comenius, Emanuil Gojdu. Rosa cu ghimpi constituie în primul rînd o arhiv� a societ�� ii. Al �turi de 
celelalte lucr�ri, sînt publicate �i articole privind organizarea societ�� ilor culturale, în special a celor 
studen�e�ti. Se pun în discu�ie probleme organizatorice ale societ��ii, �tiri privitoare la desf��urarea unor �edin�e literare, serate literare, apeluri �i îndemnuri la activitate mai intens� pe t�rîm literar �i �tiin� ific… 
Încerc�rile literare originale ale membrilor publicate în revista societ�� ii nu sînt dintre cele mai reu�ite. 
Poeziile au în general un stil u�or, de altfel caracteristic revistelor manuscrise �i parte epocii.”34 Revista 
Rosa cu ghimpi î�i înceteaz� apari�ia în anul 1894. A avut numeroase dificult��i, nu avea surse financiare 
pentru publica�ie. 

Membrii societ�� ii au avut dorin�a s� îmbun�t��easc� calitatea materialelor �i s� editeze o foaie tip�rit�, 
cu caracter �tiin� ific-literar. Aceast� ac�iune a luat un carater mai organizat sub pre�edin�ia lui Ilarie 
Chendi, care propunea schimbarea titlului foii Rosa cu ghimpi în Echoul tinerimii �i totodat�, tip�rirea �i 
transformarea revistei în foaie public�. “În acela�i scop au fost strînse rela� iile cu scriitorii de seam� din 
toate provinciile române�ti, unii dintre ei fiind invita�i s� colaboreze la proiectatul Almanah al Societ��ii. 
Printre ace�tia se num�rau V. Alecsandri, T. Maiorescu, I. L. Caragiale, I. Slavici, I. Negruzzi, G. Co�buc, 
A. Bârseanu, At. M. Marienescu, V. Oni� iu etc. Slavici a trecut pe la Budapesta cu gîndul de a-i atrage pe 
studen� i în “direc� ia nou�”, dup� cum �i Caragiale ori Iorga f�ceau îndelungate popasuri aici. I. Zonie �i V. 
A. Urechia le solicita membrilor societ�� ii sprijinul pentru culegerea proverbelor din Transilvania. În acest 
scop, Ilarie Chendi adreseaz� un apel c�tre înv���torii �i preo� ii români, dînd indica�ie cum s� fac� 
culegerile (1897)”.35 Din cauza lipsei fondurilor s-a socotit nerealizabil proiectul Echoul tinerimii. 

 
 

Revista “Luceafărul” – epoca budapestană 
 
Au fost vremuri vremuri cînd Societatea “Petru Maior” s-a ridicat la importan�a unui factor cultural, 

mul�umit� genera� iei Luceaf�rului în frunte cu: Octavian Goga, Ion Lupaş, Ion Montani, Alexandru 
Ciura, Sebastian Stanca, Onisifor Ghibu, Gheorghe Tulbure, Horia P.Petrescu, G. Popp, Oct. C. 
Tăslăuanu etc. Dar s� vedem cum a luat fiin�� a doua revist� a societ�� ii. La Budapesta studen� imea 
român� era destul de numeroas�, în 1902 se g�seau aici peste 100 de studen� i organiza� i în Societatea 



“Petru Maior”. Printre ace�ti studen� i se g�seau Alexandru Ciura, Octavian Goga, Ion Lupa�, Dionisie 
Stoica, Sebastian Stanca �i al� ii. 36 Ace�tia publicau în diferite reviste, �i în 1902 s-au hot�rît s� fondeze în 
cadrul Societ��ii “Petru Maior” o revist� a tinerimii universitare. “Fondurile necesare edit�rii unei reviste se 
ivesc din întîmplare. A.P.B�nu� care în 1902 se afla student la Cluj ob�ine o mo�tenire important� pe care 
f�r� ezitare o scoate de la banc� �i pleac� cu ea la Budapesta pentru a o pune la baza unei intreprinderi 
curajoase. Luceaf�rul apare astfel la 1 iulie 1902, la Budapesta...”37 La o �edin�� a societ�� ii, într-o 
atmosfer� emo� ionant�, studen� ii ascult� planul prezentat de A.P.B�nu� iu �i stabilesc s� reia discutarea 
problemei. La 10 mai 1902, într-o consf�tuire organizat� în casa lui Sebastian Stanca din strada Lónyai 11, 
se constituie comitetul de redac� ie. “I-a fost ursit lui Al. Ciura s� fie na�ul Luceaf�rului. În “comitetul celor 
zece” întruni� i în ziua de 10 mai 1902 Al. Ciura este ales pre�edinte �i propus s� g�seasc� un nume 
publica� iei. Din cele 25 de titluri propuse, în aceea�i locuin��, în ziua urm�toare a fost ales, în unanimitate, 
Luceaf�rul. Botezul revistei a fost s�rb�torit, dup� obiceiul vremii, într-un restaurant de pe malul 
Dun�rii.” 38 Comitetul de redac� ie a fost alc�tuit din Al. Ciura  redactor-�ef, Aurel P. BănuŃ39 editor �i 
redactor responsabil �i Octavian Goga, Ion Lupa�, Ion Montani, Dionisie Stoica, Ion Lapedatu, Vasile E. 
Moldovan, Sebastian Stanca �i George Zaria, membri.  

Revista avea ca subtitlu “Revist� literar�”. Ap�rea în zilele de 1 �i 15 ale lunii �i î�i avea redac�ia �i 
administra�ia la tipografia “Poporul Român” de pe strada Vörösmarty 60/A, unde se �i tip�rea. Comitetul 
redac� ional îl solicit� pe Alexandru Ciura s� scrie articolul program, care va apare în primul num�r: 

ÎN LOC DE PROGRAM 
 
       MOTTO: 
       Eu nu-s decît un singur glas din satul 
       Pierdut în noapte... 
       Eu nu-s decît un sol, – eu sînt drume�ul 
       Gr�bit, – �i noapte înapoi m� cere... 
       Sunt flac�ra, pe care-o poart� vîntul, 
       Dar trebuie s� vie cînt�re�ul! 
       El va sl�vi m�rea�a înviere 
       Veni� i cu to� ii s� vestim cuvîntul!... 

        �t. O. Iosif 
 
Un grup de colegi mi-au încredin�at conducerea revistei, care cu num�rul de fa�� intr� în viea��. 
Nu a� fi luat asupra-mi sarcina asta, dac� nu eram convins, c� în definitiv colegii mei lupt� pentru 

realisarea unui vechiu ideal al tinerimei: o revist� literar� a tinerimei academice. 
Ideea a fr�mîntat ani de-arîndul cercurile tinerimei; ici-colo vedeai deschizîndu-se din haos conturele 

începutului, f�r� îns� de a trece vre-odat� pragul realis�rii. �i nu e mirare. 
Resl��i� i cum suntem pe la universit�� ile din monarchie �i strein�tate, prea eram streini unii de al� ii, ca s� 

ne putem grupa în jurul unei idei, f�r� discu� ii lungi �i plictisitoare. 
A fost deci indispensabil, ca în masa neorganisat� �i risipit� a tinerimei, un grup s� ia ini�iativa, convins 

fiind c� ceilal� i îi vor urma cu siguran��. 
Ne adres�m deci vou�, în primul plan, iubi� i colegi universitari! Primi�i revista cu entusiasmul, cu care 

noi i-am dat na�tere; considera�i-o de-a voastr�. 
Considera� i-o drept “campo santo” al tinerimii, unde se va sintetiza tot ce avem mai bun �i mai frumos. 

Micile daraveri �i miserii zilnice s� remîn� la o parte, în vederea idealului d�t�tor de lumin�, în care �i 
tinerimea trebue s� aib� partea ei: cultura na� ional�. 

Acelea�i ne sunt b�t�ile inimei, acelea�i fr �mînt�rile min� ii; acela�i ogor ne a�teapt�, ca azi-mîne, umer la 
umer s� tragem mai departe brazda str�mo�easc�... 



În al doilea plan ne adres�m publicului cetitor, f�r� al c�rui sprijin, ori-cît de entusiast� ar fi mi�carea 
noastr�, ea trebue s� pear�. 

Ca s� t�cem despre aventul literar al tinerimei academice streine, amintim numai cele câteva reviste ale 
universitarilor unguri, cari sunt foarte bine primite de publicul lor. 

Revista noastr�, ca organ al tinerimei are menirea de a ne presenta publicului mai de aproape, de a stabili 
apoi o leg�tur� mai strîns� între public �i tinerime. Interesul viu, cu care publicul nostru urm�re�te toate 
mi�c�rile tinerimei, ne e garan��, c� �i de ast� dat� ne va sprijini, în urm�rirea unei � inte ideale, care în urma 
urmei a noastr� tuturora este. 

Ne va succede? 
Vom avea atunci mâng�ierea înfiin��rii unui organ, în jurul c�ruia �irele risipite ale tinerimei noastre se 

vor strînge tot mai aproape �i mai aproape; vom avea un stimul de nobil� emulare pe teren literar. �i odat� 
intra� i în valurile vie� ii publice, cînd n�molul prozei va cerca s� n�bu�easc� în noi resturile de idealism, 
revista tinerimii va fi cea mai scump� lectur� pentru noi. Aici ne vom reg�si pe noi în�ine; c�ldura �i 
entuziasmul nostru de azi e c�ldura �i entuziasmul tinerimii de mîne: 

“Auch ich war Jüngling mit lockingem Haar”... 
Nu ne va succede? 
O ilusie mai pu�in. �i cum, Doamne, s�-�i par� a�a de r�u dup� ea, cînd ilusii sunt a�a de multe în creerul 

unui tîn�r! �i totu�i – noi am regreta mai mult ca de obicei risipirea acestei ilusii. Vedem �i sim� im jur de jur 
mi�cîndu-se totul. O nou� suflare de viea�� trece de-a lungul ogorului p�r�g�nit al culturii noastre na� ionale, 
care nu poate s� nu fie priincioas� �i literaturii. 

S� fi aceasta o reculegere, o într�mare real� înspre bine, ori numai o alucinare a creerului tîn�r, o 
am�gire optic�, o Fata-Morgan�?... 

         Al. Ciura 
 
Primul num�r al Luceaf�rului a ap�rut la 1 iulie 1902. În primul an apar 12 numere. Sumarul revistei 

avea urm�toarele rubrici: I. Poezii, II. Proz�, III. Cronic�, IV. Bibliografie, V. Ilustra� ii, VI. Po�ta redac� iei. 
Membrii comitetului de redac�ie s-au adresat unor personalit�� i de seam�, care au r�spuns chem�rii de 
colaborare. Unele r�spunsuri au fost publicate în revist�. În primul num�r, redac� ia reproduce scrisoarea de 
încurajare a lui Alexandru Mocioni, adresat� lui Al. Lapedatu, colaboratorul revistei: “Fie Luceaf�rul  
pentru tinerimea noastr� steaua aurorei, a muncii rodnice pre terenul literar �i fructele ei un seceri� bogat.”40 

Se public� un fragment din scrisoarea lui Nicolae Iorga, care are semnifica�ia complet�rii programului 
revistei: “La dvoastr� preocupa�iile estetice nu trebuie s� joace rolul de c�petenie �i nu sînte�i în a�a 
împrejurimi, încît s� v� consacra�i artei pure. Sînte�i în lupt� � i trebuie s� v� lupta�i (s.n.). Mai mult decît 
noi, pentru a v� cunoa�te cît mai bine �i a înt�ri astfel con�tiin�a na�ional�, de care atîrn� totul...” În finalul 
scrisorii, marele savant îndeamn� pe redactori: “Tip�ri�i poezii populare, pove�ti, amintiri. Nu imita� i, 
fiindc� nu aduce nici un folos, nu v� l�sa�i ispiti� i de lucrurile ce a� i citit la al� ii. Scrie� i de la D-voastr� din �ar� � i din sufletul românesc de acolo (s.n.).”41 

Iosif Vulcan trimite de la Oradea o scrisoare, datat� 11 iulie 1902, în care saluta cu bucurie 
întreprinderea studen� ilor români din Budapesta. El fusese ini� iatorul �i apoi mul� i ani pre�edinte al 
Societ�� ii “Petru Maior”: “Este dar foarte natural� simpatia, cu care petrec aceasta ac�iune a genera�iunii 
urma�e. Vazînd-o, parc� întîlnesc �i resimt entuziasmul genera�iunii mele, care a înfiin�at societatea Petru 
Maior, care a scos la lumin� prima foaie beletristic� româneasc� (e vorba de Familia – n.n.), �i care a 
st�ruit atît de mult pentru întemeierea catedrei de limb� �i literatur� român� la Universitatea din 
Budapesta.”42 

A. P. B�nu� iu ia leg�tura cu revista maghiar� Ország-Világ din Budapesta care va executa cli�eele 
ilustra�iilor. Tot la îndemnul s�u, Florian Mure�an va face ilustra� ia copertei, precum �i capetele icoanelor 
de la rubrica “Din via�a de universitar”, redactat� de Al. Ciura. 



Scopul acestei publica� ii era gruparea talentelor tinere, sprijinirea culturii �i men� inerea unei strînse 
leg�turi cu masele de cititori. Perioada budapestan� a Luceaf�rului dureaz� pîn� în anul 1906, luna 
octombrie, cînd redac� ia se mut� la Sibiu, unde se tip�re�te pîn� în 1914. Aici î�i avea redac� ia �i 
administra�ia în locuin�a lui Oct. C. T�sl�uanu, pe strada Shewis 2 �i se tip�re�te în tipografia lui W. 
Krafft.43  

“Primul an de apari� ie este perioada taton�rilor, Luceaf�rul era o revist� studen�easc�, f�r� o cîrm� 
ideologic� sigur� �i dup� cîteva luni amenin�at� �i de o puternic� depresiune financiar�, rezolvat� prin 
intrarea în redac� ie a lui Octavian C.T�sl�uanu, în 1902. Preg�tirea intelectual� a noului redactor asigur� 
stabilirea revistei; m�re�te tirajul, atrage colaborarea unei noi serii de scriitori din România (Mihai 
Sadoveanu, A. Basarabescu, George Murnu) �i ardeleni (Sextil Pu�cariu, Ion Agârbiceanu, Ioan Lupa�).”44  

În 1903, A. P. B�nu�iu, din cauza multiplelor ocupa� ii, de la 1 ianuarie 1903 a predat redac� ia lui 
Octavian Goga, dar r�mîne mai departe editorul revistei. 

“Înc� din aprilie 1902, Octavian C. T�sl�uanu a venit de la Bucure�ti la Budapesta ca func�ionar al 
Consulatului românesc. În cursul verii cunoscuse pe A. P. B�nu� iu �i Dionisie Stoica din redac�ia 
“Luceaf�rului”. În toamna aceluia�i an face cuno�tin�� cu Octavian Goga �i cu ceilal� i “luceferi�ti” �i se 
preocup� de a intra în redac�ie pentru a imprima un stil românesc �i modern revistei (…). La interven�ia �i 
îndemnul lui O. C. T�sl�uanu, O. Goga prime�te func� ia de redactor responsabil �i mut� redac� ia, începînd 
cu num�rul 3 pe 1903, în locuin�a lui O. C. T�sl�uanu din str. Zöldfa nr. 11, etaj III, apart. 23. Dup� 
retragerea definitiv� a lui A. P. B�nu�iu, O. C. T�sl�uanu renun�� la contractul cu tipografia Poporului 
român a lui D. Bir�u� iu �i începe tip�rirea revistei la tipografia Franklin-Társulat (de la nr. 8 pe 1903, dar 
numai pentru pu�in� vreme).”45  

O. C. T�sl�uanu �i O. Goga au redactat o revist� mai atractiv�, au apropiat-o nu numai de studen�i, cum 
se urm�rea ini�ial, ci �i de intelectualitatea transilvan�. Prin eforturi �i chiar printr-o oarecare �ans�, revista, 
amenin�at� de mai multe ori cu dispari� ia, supravie�uie�te, iar începînd cu anul 1904 i�i consolideaz� pozi�ia �i cî�tig� un binemeritat prestigiu. 

Tirajul Luceaf�rului, la 1 ianuarie 1904, atinge o cifr� incredibil� pentru vremea aceea – 5000 de 
exemplare, pe hîrtie velin�, cu o copert� în culori, cu ilustra� ii din sculpturi �i picturi române�ti �i 
universale. “Am inundat Ardealul cu el. Cu acest num�r, Luceaf�rul a devenit o revist� literar�... astfel 
revista �i-a cucerit un loc de cinste în mi�carea literar� româneasc�.”46 Cei care confer� prestigiu literar 
revistei sînt acum O. Goga, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu, George Murnu, �t. O. 
Iosif. Cu fiecare num�r, Luceaf�rul î�i îmbog��e�te con� inutul, nivelul artistic al revistei fiind tot mai 
ridicat. Are o influen�� puternic� �i se bucur� de aprecierea celor mai de seam� reviste din Moldova �i 
Muntenia. G. Ibr�ileanu observa cu juste�e în articolul Probleme literare c�: “Luceaf�rul din Budapesta 
este cea mai bun� revist� a românilor din Ungaria �i totodat� cea mai r�spîndit�. Fiind cea mai bun�, 
fire�te, reprezint� sau trebuie s� reprezinte intelectualitatea românilor de dincolo.” 47 

Revista va ini�ia o bibliotec� teatral�, în care vor fi publicate piese originale sau localiz�ri. Se 
preconizeaz� o mai strîns� leg�tur� cu Societatea pentru fond de teatru român, care nu avea, pe atunci, o 
bibliotec�. Scopul acestei biblioteci era s� st�vileasc� excesul de traduceri din limba maghiar�. 

Redac� ia î�i propunea s� scoat� anual un almanah literar-artistic care s� cuprind� crea�ii literare �i 
artistice inedite, precum �i informa� ii despre via�a cultural� a românilor de pretutindeni, note despre 
mi�carea literar� din str�in�tate, cronici artistice, �tiin�ifice �i reproduceri de art�. 

Înfiin�area unei tipografii proprii, în 1905, a constituit o mare realizare a revistei Luceaf�rul. Se ar�ta c� 
“revista a avut s� dea piept cu multe �i felurite greut��i, care de multe ori ne-au poticnit �i poate ne-ar fi 
z�d�rnicit înten� iunile curate dac� n-am fi avut întotdeauna încrederea în sfin�enia cauzei pentru care ne-am 
angajat la lupt�, dac� n-am fi avut încredere în publicul românesc, care încetul cu încetul ne-a în�eles �i ne-a 
întins o mîn� de ajutor.”48 În acela�i articol se anun�� înfiin�area tipografiei Luceaf�rului. Întemeierea 
tipografiei s-a f�cut cu ajutorul b�nesc al lui Mihai Popovici, aflat la Viena. Cel care l-a determinat pe 
Mihai Popovici s� acorde un ajutor de 5.000 de coroane a fost Sextil Puşcariu. Octavian Goga 
consemneaz� acest moment în amintirile sale: “Am f�cut mai tîrziu �i o tipografie; �i era desigur interesant 



s� vezi în acest ora�, în aceasta capital�, adunate m�nunchiuri de 10–15 b�ie�i, în subsolul unei case 
ungure�ti, singulariza� i suflete�te �i diferen�ia� i de ceea ce era în jurul lor, întocmai ca dinamitarzii, pe sub 
p�mînt, lucrau la pr�bu�irea imperiului austro-ungar. Pot spune c� am reu�it.” 49 

Cu banii lua� i de la Mihai Popovici �i din veniturile revistei, O.C. T�sl�uanu cump�r� o tipografie nou� 
de la firma Wörner, cu suma de 30.000 coroane �i-o instaleaz� într-un subsol din str. Molnár nr. 10 din 
Budapesta.50  

La 1 septembrie 1905, revista anun�� un succes deosebit, apari�ia în editur� proprie a trei c�r� i: O. Goga, 
Poezii, Ion Agârbiceanu, De la �ar� �i traducerea lui O. Goga, Tragedia omului de Madách. 

Din ini�iativa so� iei lui O.C. T�sl�uanu, Adelina O. Maier, tipografia Lucea-f�rului public� mai multe 
volume din colec� ia Biblioteca copiilor � i tinerimii prima de acest fel în cultura român�. Rînd pe rînd apar 
volume, c�r� i în aceast� tipografie. 

În vara anului 1905, redac�ia revistei organizeaz� o anchet� printre nuveli�tii din vechea Românie, cu 
scopul de a trezi interesul scriitorilor pentru revist� �i de a r�spîndi literatura româneasc�. Au r�spuns: N. 
Gane, Iacob Negruzzi, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, Ion Gorun, Constan�a Hodos, Br�tescu-Voine�ti, 
Vasile Pop �i Mihail Sadoveanu. 

La sfîr�itul anului 1905, în urma mor� ii tat�lui s�u, O. Goga se stabile�te la Sibiu, unde va func� iona ca 
secretar al ASTREI. În acest moment începe s� se contureze ideea trecerii revistei �i editurii Luceaf�rul de 
la Budapesta la Sibiu. În acea�i perioad�, O. C. T�sl�uanu se decide s� renun�e la slujba de la Consulat51 �i 
s�-�i pun� din nou numele de editor, proprietar �i redactor pe coperta Luceaf�rului. 

Anul 1906 g�se�te redac� ia revistei din nou în criz� financiar�. O salveaz� pentru pu� in� vreme, cu un 
nou împrumut, tot Mihai Popovici (viitor ministru de Finan�e în România întregit�). 

În aprilie, Luceaf�rul public� o �tire îmbucur�toare: premierea de c�tre Academia Român� a volumului 
de Poezii de Octavian Goga, ceea ce însemna consacrarea definitiv� a poetului �i intensificarea prestigiului 
revistei în care ap�ruser� toate poeziile din volum. “Cu o deosebit� bucurie vestim cititorilor no�tri c� 
volumul de Poezii al d-lui Goga a fost premiat de Academia Român� cu Premiul N�sturel-Herescu de 4 000 
lei ca o dovad� nou� de încurajare pentru noi �i totodat� o bucurie a r�spl�tirii drepte pentru to� i aceia care 
muncesc în via Domnului.”52 

În vara aceluia�i an, O. Goga se c�s�tore�te cu fiica lui Partenie Cosma, directorul B�ncii Albina, om 
influent în Transilvania. În acelea�i timp, la propunerea poetului, O. C. T�sl�uanu accept� s� transfere 
revista la Sibiu. Cei doi vor deveni secretari ai ASTREI: Goga secretar literar, iar T�sl�uanu secretar 
administrativ. Într-o Cronic�, O. C. T�sl�uanu anun�� c� num�rul 13–16 este ultimul care mai apare la 
Budapesta.   

Cu greu �i-ar fi putut imagina studen�ii români de la Budapesta c� modesta lor revist� studen�easc� va 
deveni, în scurt� vreme, focarul activit�� ii literare din Transilvania. La primii s�i pa�i, Luceaf�rul nu avea 
un crez estetic precis, dar avea un �el pe cît de nobil, pe atît de generos: continuarea tradi�iilor de la 
Familia, Foaie ilustrata �i Tribuna, tradi� ii militante pentru dezvoltarea cultural� româneasc�. Luceaf�rul 
a încurajat de la început crea�ia original�, critica �i istoria literar�, cercetarea istoric� na� ional�, uneori 
gîndirea filozofic�, mi�carea de idei din Transilvania �i România. Aproape fiecare num�r a abordat 
probleme de istorie, probleme de limb�, a tratat aspecte ale luptei contemporane pentru eliberarea na�ional� �i cultural�. 

“Istoricul revistei Luceaf�rul se confund� pîn� la un punct cu povestea zbuciumat� a unei întregi 
genera� ii. Leg�tura dintre ele este indestructibil�. Greu ne-am putea imagina una f�r� alta. C�ci dac� sînt 
reviste neutre, reci, pe a c�ror hîrtie putea scrie orice genera�ie �i orice grupare estetic�, Luceaf�rul nu 
putea fi decît a acelui loc, a acelui moment istoric �i a acelor oameni care �i-au l�sat cu generozitate 
tinere�ea, idealurile,  zbuciumul  �i  durerile  lor în paginile ei. De aceea poate n-a existat niciodat� o ac�iune 
literar� care, cu mijloace atît de modeste �i în condi� ii atît de vitrege, s� cunoasc� o izbîndire mai deplin�. 
Gruparea studen� ilor români din capitala Ungariei, la o prima vedere, pare a se fi înfiripat la întîmplare. 
Nimeni nu le-a f�cut un program, nimeni nu i-a organizat dup� vreun principiu sau manifest estetic, dar to� i 
erau uni� i în acela�i curent �i se sim�eau anima� i de acelea�i visuri îndr�zne�e. Gruparea de la revista 



Luceaf�rul n-a însemnat numai o atitudine literar� nou�, c�ci tinerii ardeleni de la Budapesta au �intit mai 
adînc, avînd înaintea lor imaginea viitorului, preocupîndu-se s� realizeze idealurile unei întregi colectivit�� i. 
Programul li-l f�cuser� înse�i realit�� ile social-istorice. Mai întîi ei �tiau c� au datoria s� deschid� cu 
condeiele lor drumul pe care doroban�ii îl vor uda cu sînge. �tiau c� gazetarii puteau fi combatan� i, c� 
scriitorul trebuie s� fie un tribun, un apostol al mul� imii, un sem�n�tor de biruin�� �i un mare pedagog al 
neamului. O bun� revist� literar� – socoteau ei în unanimitate – e chemat� s� afirme �i s� apere astfel de 
principii.”53 

 
 

Activitatea naŃional-politică a SocietăŃii “Petru Maior” 
 
În afar� de aspecte cu caracter literar-cultural, în cadrul dezbaterilor societ�� ii se abordeaz� chestiuni cu 

con� inut politic, la ordinea zilei. “De�i oficial societatea nu putea s� desf��oare activitate politic�, în statute 
fiind precizat c� este exclus� “total” discutarea oric�ror probleme ce s-ar referi la politica curent�, aspectul 
na� ional-politic este prezent în toate ac�iunile ei, începînd cu obi�nuitele adun�ri s�pt�mînale �i încheind cu 
ac�iunile de mai mare amploare. Studen� ii din Budapesta, ca de altfel �i din alte centre universitare, cu 
elanul �i entuziasmul caracteristic vîrstei, au încercat s� fie la curent �i s� participe la via�a na� ional-
politic�, atît de fr�mîntat�, a vremii.”54 Tinerimea român� din Budapesta este în contact permanent cu via�a 
cultural� �i politic� din Transilvania. “În sînul studen� imii de la Societatea “Petru Maior” s-au profilat  
dou� orient�ri, ca o reflectare a bifurc�rii luptei burgheziei române�ti din Transilvania în gruparea a�a-
numit� “pasivist�” �i cea a “activi�tilor”, dup� Conferin�a de la Miercurea (1869)… În 1873 cele dou� 
orient�ri se unesc �i-�i canalizeaz� activitatea mai ales pe t�rîm literar-cultural. Dup� suspend�ri repetate �i 
piedici puse de organele politice, societatea e recunoscut� oficial.”55  

În toamna anului 1868, cînd în diet� aveau loc dezbaterile “faimoaselor proiecte de legi” a 
na� ionalit��ilor, Al. Roman este invitat de c�tre Societatea “Petru Maior” la o întîlnire cu studen� ii români la 
Budapesta. “Profesorul de limb� �i literatur� român� comb�tea în diet�, cum �tim, cu energie proiectele de 
legi du�m�noase na� ionalit�� ilor �i scria în “Federa�iunea” articole pline de îmb�rb�� ie în ap�rarea 
drepturilor acestora. La începutul lui septembrie “Federa�iunea” public� “Pronunciamentul”, pentru care se 
intentase semnatarilor proces (…). Tinerimea universitar� avea motive s�-i arate simpatie directorului 
“Federa�iunii”. La întîlnirea din 18 octombrie 1868, Al. Roman le vorbi studen�ilor de “înt�rirea 
caracterelor” �i st�rui ca ei s� urmeze “calea culturii”. Le cere ca în toate ac� iunile lor s� fie “rezolu� i 
patrio�i”. Întîlnirea lu� înf�� i�area unei manifesta� ii na�ionale �i judele “incuisitoriu” din Pesta interveni �i 
conturb� adunarea. Al. Roman este chemat la cercet�ri...Simpatia ar�tat� de studen� ii români din Budapesta 
lui Al. Roman, deputatul de Ceica, se explic� tocmai prin lupta pe care o ducea pentru o Austrie 
federalizat�, politic� ce ap�rea atunci cea mai potrivit� cu interesele na�ionalit��ilor, deoarece prin ea se 
urm�rea înl�turarea dualismului �i acordarea de drepturi egale tuturor popoarelor din Imperiul austro-
ungar.”56 Printre participan�i era �i Ioan Slavici. 

Membrii societ�� ii au urm�rit �i au luat atitudine fa�� de evenimentele politice ale vremii. Instaurarea 
dualismului a stîrnit proteste �i din partea lor. Semnificativ� este �i scrisoarea trimis� de studen� i lui 
George BariŃiu, ce dovede�te ata�amentul fa�� de cauza pentru care lupta omul politic, ziaristul, scriitorul 
transilv�nean. “Libertatea �i autonomia sunt baza fericirii popoarelor – scriu ei. Sacrul principiu al libert�� ii �i autonomiei Transilvaniei (...) în numele c�ruia te-ai luptat trebuie s� triumfe deoarece e bazat pe dreptate �i (...) ea va triumfa totdeauna pe lîng� toate persecu� iunile ce le ridic� încontr-ai principiul de suprema� ie!” 
Totodat� îl asigur� c� în noile condi�ii create de instaurarea dualismului tinerii vor fi al�turi �i vor sprijini 
întreaga mi�care na�ional-politic�. Scrisoarea este semnat� de 40 studen� i printre care Augustin Hor�ia, 
Ioan Simiona�iu, Simion Botizan �i Iosif Vulcan.”57 

Evenimentele din România, în anul 1877/78 au stîrnit un interes în rîndul studen� ilor. În anul 1878, 
tinerimea din Budapesta trimite o telegram� lui Mihail Kog ălniceanu la Bucure�ti, manifestîndu-�i 
asentimentul fa�� de politica guvernului român, iar victoria armatelor române este salutat� cu entuziasm. 



“Victoria român� de la Plevna le este anun�at� cu mult� bucurie �i de Émile Picot [subl.n.], cunoscutul 
savant francez, care, entuziasmat, scrie societ��ii. Datorit� atitudinii avute la o întrunire, unde a sus� inut c� 
românii vor învinge, studentul Gh. Sec�reanu a fost eliminat din universitate. A trecut în România, unde �i-
a continuat studiile.”58 

Cu prilejul Memorandului din 1892 �i al procesului care a urmat, studen� ii români din Budapesta î�i 
manifest� cu tenacitate n�zuin�ele de realizare a idealurilor politice. De acum se înfirip� tot mai numeroase 
contacte �i leg�turi cu diferite celebrit�� i din regat, cu personalit�� i �i institu�ii care ofer� sprijin moral �i 
material tinerilor studio�i din capitala Ungariei. Studen� ii din Budapesta au contribuit la adunarea datelor 
pentru redactarea cunoscutei Replici, care este semnat� �i de studen�ii din capitala Ungariei. “Apropierea 
dezbaterii procesului intentat memorandi�tilor îi determin� pe tinerii universitari s� întocmeasc� un plan de 
ac�iune. “Comitetul provizoriu al tinerimii din Ungaria �i Transilvania”, alc�tuit în acest scop, în 
consf�tuirea de la Sibiu (la ea au participat reprezentan�i ai studen� ilor din Viena, Budapesta, Sibiu �i a fost 
prezidat� de Elie D�ianu, student la Budapesta), stabile�te planul de ac� iune. El cuprindea la început o 
expunere de motive asupra întregii ac� iuni: “Comitetul provizoriu în considerarea împrejur�rilor grele �i a 
st�rii politice insuportabile în care se afl� poporul român din Ungaria �i Transilvania prigonit de veacuri, a 
luat asupra sa sarcina ca în con�elegere cu frunta�ii mi�c�rilor noastre na� ionale �i cu fr��escul concurs al 
întregii tinerimi universitare de la Viena, Budapesta �i Cluj (...)” s� organizeze “o mi�care na� ional� cu 
ocaziunea procesului Memorandului”. În cele 6 puncte ale programului se stabilea lansarea unui apel �i a 
unui manifest al tineretului, chemarea poporului la Cluj �i sarcina tinerilor de a organiza cazarea �i �ederea 
celor veni� i, antrenarea studen� ilor din România pentru organizarea unor ac� iuni protestatare. 

Delega� ia budapestan� venit� la proces se încadreaz� în toate ac� iunile organizate cu acest prilej. 
Studen� ii budapestani au contribuit la r�spîndirea celor dou� manifeste, colindînd satele �i chemînd oamenii 
la Cluj, au ajutat la primirea �i g�zduirea mul� imii participante. La întoarcere au comunicat colegilor 
impresiile asupra grandioasei manifesta� ii na� ionale de la Cluj (...). 

Au fost chema� i în fa�a conducerii universit��ilor studen� ii din Cluj, Budapesta, Sibiu. Cei 12 studen�i din 
Budapesta au fost interoga�i de rectorul Universit�� ii �i la întreb�rile dac� cunosc Apelul �i Manifestul, dac� 
recunosc subscrierile lor �i dac� le-au r�spîndit, au r�spuns afirmativ. Ancheta s-a soldat cu un avertisment 
dat studen�ilor implica�i, pedeaps� evident mai u�oar� decît cele de la Cluj �i Sibiu. 

Tinerimea universitar� din Budapesta a fost impresionat� de atitudinea deputa� ilor italieni care au votat o 
mo� iune de simpatie fa�� de cauza memorandi�tilor. Ca urmare, studen�ii au trimis marchizului Pandolfi o 
scrisoare de recuno�tin��, citit� de acesta în parlamentul italian.”59 

În anul 1895/96, societatea e suspendat� de Ministrul de Interne pe durata investiga�iei, fiind învinuit�, 
c� se ocup� cu chestiuni politice. Prima suspendare de o mai mare amploare a unei societ��i de cultur� al 
na� ionalit��ilor din Ungaria, fusese operat� în 1888, fiind vorba de “Srpska Matica”. A doua suspendare a 
suferit-o Societatea “Petru Maior”.60  

Congresul Na� ionalit�� ilor din august 1895 a dat un nou impuls ac�iunilor studen�e�ti. La 2 noiembrie 
1895, tineretul universitar român, sîrb �i slovac din Budapesta a organizat o serat� de “înfr�� ire” cu scopul 
de a g�si cele mai adecvate mijloace pentru realizarea “îndrept�� ilor aspira�iunii ale na� ionalit�� ilor 
nemaghiare”. Au luat parte ca reprezentan�i ai societ�� ii: Ilarie Chendi, Valeriu Brani�te, Ioan Scurtu, to� i 
membri în comitet.61 În anii urm�tori, aceste întruniri devin tot mai dese. “La întrunirea din 5 noiembrie 
1896 (…) cu to� ii �i-au exprimat nemul�umirea fa�� de starea de apatie �i inactivitate prin care trecea via�a 
na� ional-politic�. S-a ajuns la concluzia c� succesul ac�iunilor viitoare se poate baza numai pe colaborarea �i alian�a dintre popoarele subjugate, pe lupta activ� a tuturor popoarelor asuprite din monarhie. Tot atunci 
s-a votat �i o mo� iune comun� care urma s� fie trimis� unor frunta�i politici: M. Polit, P. Mudron. E. 
Gavrilov, V. Mangra, V. Lucaciu, I. RaŃiu. Redactat� în cele trei limbi, rezolu�ia adresat� frunta�ilor 
politici ai celor trei na�iuni exprima nemul�umirea fa�� de “activitatea conduc�torilor” �i cerea s� porneasc� 
în unire �i de urgen�� o ac�iune energic� în sensul programului comun stabilit la 10 august 1895, la 
Budapesta. Mo�iunea este semnat� de pre�edin� ii tinerimii universitare aliate: sîrbul Milosla Putnik , 
slovacul Milan Hodza �i românul Ilarie Chendi.62 Leg�turile dintre Societatea “Petru Maior” �i societ��ile 



studen�e�ti sîrbe �i slovace se men� in �i dup� 1900, dar nu vor mai atinge amploarea celor din ultimul 
deceniu al secolului al XIX-lea. 

Pe plan na� ional-politic, în noua direc� ie a activismului se g�se�te prea mul� i aderen� i printre membrii 
societ�� ii. În 1901, Societatea “Petru Maior” decide s� nu primeasc� gazeta “Activitatea” de la Or��tie.”63 
Activitatea intens�, desf��urat� în parlament în anul 1906 de cei 14 deputa� i români este urm�rit� 
îndeaproape de membrii societ��ii. Clubul parlamentar �i dezbaterile de acolo sînt accesibile �i pentru 
membrii Societ��ii “Petru Maior”. 

“Recrut�rile masive pentru front din cei dintîi ani ai r�zboiului au dus la sl�birea ac� iunilor studen� imii. 
Abia la sfîr�itul anului 1917 �i începutul celui urm�tor tinerii universitari l�sa� i la vatr� datorit� invalidit�� ii 
sau reveni�i din prizonierat au început s� reia leg�turile cu cei ce r�m�seser� acas� (inap� i pentru front), 
continuînd în parte ac� iunile publice din anii premerg�tori r�zboiului. 

La Budapesta, societatea func� iona în toamna anului 1918. Întîlnirile s�pt�mînale primesc tot mai mult 
aspectul unor dezbateri politice na� ionale. Membrii ei iau parte la lucr�rile parlamentului din octombrie 
1918 �i salut� cu entuziasm declara� ia de auto-determinare prezentat� la 18 oct. 1918 de Al. Vaida.”64 

Ca urmare a prezent�rii în parlament a declara�iei amintite, la consf�tuirea din 22 octombrie, membrii 
Societ�� ii “Petru Maior” hot�r�sc redactarea �i tip�rirea unui apel c�tre poporul român, pentru ai face 
cunoscut dreptul s�u de a-�i alege propria cale de dezvoltare. Apelul a fost prezentat frunta�ilor politici 
români de o delega� ie de studen� i din cadrul societ�� ii, în frunte cu Dumitru Antal. Erau prezen�i Şt. Cicio 
Pop, Al. Vaida, Vasile Goldiş �i Aurel Vlad . “Vasile Goldi� a propus amînarea lans�rii apelului, 
neconsiderînd momentul oportun, cerîndu-le în schimb s� organizeze, în colaborare cu studen� ii din Cluj, 
echipe a c�ror menire era aceea de a informa popula� ia româneasc� din Transilvania asupra con� inutului 
apelului. Pentru a lua leg�turi cu tinerii transiv�neni, studen� ii Dumitru Antal �i Ion Chinezu au primit 
ajutoare b�ne�ti în vederea deplas�rii la Cluj.”65 

Odat� cu constituirea la 30 octombrie 1918 a Consiliului Na� ional Român Central cu sediul la Budapesta �i a poi din 2 noiembrie la Arad, întreaga mi�care a românilor transilv�neni a primit un caracter organizat, 
coordonat de Consiliu. Tinerii universitari din Budapesta au recunoscut într-un apel competen�a Consiliului 
Na� ional Român ca for conduc�tor.66 

În toamna anului 1918, în prezen�a comitetului societatea �i-a mutat sediul în Cluj, �i dup� regulile 
statutului societ�� ilor studen�e�ti a primit denumirea de “Centrul Studen�esc din Cluj”. Astfel averea, 
biblioteca, arhiva Societ�� ii “Petru Maior” din Budapesta au ajuns în posesia studen� imii din Cluj.67 

 
În activitatea desf��urat� de Societatea “Petru Maior” de-a lungul celor aproape �ase decenii au fost 

perioade de înflorire, de bogat� activitate, dar �i perioade de stagnare sau chiar de regres. O intensitate 
maxim� de func�ionare se desf��oar� din anul 1885 pîn� 1895. Activitatea societ��ii, propagat� mai ales 
prin intermediul “convenirilor sociale”, al bibliotecii �i al seratelor, a adus o contribu� ie remarcabil� la via�a 
cultural� a românilor din Budapesta.  

Mijloacele care st�teau la îndemîna membrilor societ�� ii pentru activitatea lor literar-�tiin� ific�, erau prea 
reduse, iar cadrul în care se desf��ura mi�carea cultural� a studen� imii de la Budapesta era cam strîmt. 
Totu�i activitatea studen�imii �i-a pus amprenta asupra culturii române din monarhie �i a primit un loc de 
frunte în istoria societ�� ilor studen�e�ti. �coala” societ��ii academice “Petru Maior” au frecventat-o din a doua jum�tate a secolului al XIX-lea 
pîn� în 1918, numero�i tineri români transilv�neni, bihoreni, cri�eni printre care cei mai de seam�: 
Alexandru Roman, Iosif Vulcan, Enea Hodo�, G. Bilosco, Cornel Diaconovich, Amo� Frîncu, Iosif Blaga, 
Valeriu Brani�te, Virgil Oni� iu, Elie D�ianu, V. Oni�or, George Murnu, Nicolae Dr�gan, Victor Vlad 
Delamarina, Ilarie Chendi, Petre Poru�iu, Victor Stanciu, Vasile Stoica, Traian Vuia, Vasile Goldi�, Ion 
Lupa�, Octavian Goga, Al. Ciura, Ion Agârbiceanu, �tefan Mete�, Valeriu Bologa, etc.68 

Societatea pentru fond de teatru român 
 



 
 
 
 
 
  
“Românii din Transilvania �i Ungaria au sim� it nevoia de teatru mai de mult. Manifestarea dorin�ei de a 

avea o asemenea institu� ie în limba român� �i preocup�rile mai sus�inute pentru teatru �i literatura 
dramatic� apar� in genera� iei de la 1848. Dar în condi� iile absolutismului �i ale regimului constitu� ional, 
românii n-au avut decît s� se mul�umeasc�, deocamdat�, cu spectacolele în limbile german� �i maghiar�. 
Rareori �i în pu� ine localit��i au avut prilejul s� asiste la reprezenta� ii în limba român�, date de trupele 
maghiare ale actorilor Pály Elek, Farkas József �.a.”1 

Trupele teatrale germane �i maghiare vor c�uta s� atrag� publicul românesc al ora�elor transilvane prin 
diferite mijloace. Vor improviza piese cu subiecte române�ti, afi�ele de teatru vor fi scrise în nem�e�te �i 
române�te, ba vor da chiar spectacole în limba româneasc�. În Bra�ov, Sibiu, Blaj, Or��tie, Lugoj, Abrud, 
publicul românesc a devenit un elemnet receptiv la seratele teatrale. Faptul acesta l-a îndemnat pe un 
oarecare greco-sîrb,  Foti, din Seghedin, ca în acest ora� s� întemeieze Societatea Româneasc� cantatore 
Teathrale, cu care în prim�vara anului 1847 a dat cîteva reprezenta� ii la Bra�ov, Sibiu, Or��tie, Lugoj, 
Deva �i Blaj. “Societatea” era un bizar amestec de Români, Unguri �i Nem� i. Tot atît de amestecat îi este �i 
repertoriul �i limba. Important este c� între piesele reprezentate se g�se�te �i Iorgu de la Sadagura a lui 
Alecsandri. Comedia care a avut un succes revolu�ionar la Ia�i a p�truns deci �i în Ardeal destul de 
timpuriu. Este cea dintîi înfruptare a Ardealului din teatrul lui Alecsandri. În a doua jum�tate a veacului 
simpatia pentru regeneratorul teatrului românesc  va cre�te atît de mult încît el va fi nelipsit de la 
reprezenta�iile diletan� ilor.” 2 Primele informa� ii despre prezen�a trupei teatrale din Seghedin la Blaj, Timotei 
Cipariu  le ofer� prietenului s�u George BariŃiu, cînd scrie: “So�ietatea aceasta îns� se g�te�te o dat� �i o 
bucat� româneasc� s� produc�, din care cu timp, dup� cum negre�it se va mai întoarce pre aici, poate c� �i 
alte buc�� i române�ti s� urmeze �i a�a s� se puie nou temei teatrului românesc, mai ales c� �i în so�ietate se 
afl� unii care foarte curat vorbesc române�te, o pereche fiind din F�g�ra�, �i iar��i �i de-acia, din dieci sau 
al�ii, pot s� se afle individuri de a se apleca la teatru, cum se apleac� la cel unguresc.”3 

Interesul transilv�nenilor pentru teatru cre�te foarte mult dup� încheierea pactului dualist. În aceast� 
atmosfer� efervescent� favorabil� întemeierii unui teatru românesc, face Mihail Pascaly primul s�u turneu 
în Transilvania, în vara anului 1868. El d� reprezenta� ii în mai multe ora�e (Bra�ov, Sibiu, Timi�oara, 
Lugoj, Arad, Oravi�a), fiind peste tot a�teptat cu ner�bdare �i primit c�lduros. La Arad , Pascaly împreun� 
cu so� ia sa a fost g�zduit în casa avocatului ar�dean Ioan Popovici-Desseanu (originar din Bichiş). În 
trupa lui Pascaly se g�sea, ca sufleor �i Mihai Eminescu. În aceast� cas� face cuno�tin�� personal� Iosif 
Vulcan cu marele poet român Mihai Eminescu, care în 1865 debutase în foaia pestan� Familia. 

În afar� de Millo  �i Pascaly, în Transilvania, Banat �i Cri�ana au dat spectacole G. A. Petculescu �i I. 
D. Ionescu. Acesta din urm� a ajuns �i la Giula, Macău �i Pesta.4 

Un turneu cu r�sunet peste decenii a efectuat în p�r� ile Aradului echipa cupletistului bra�ovean I. D. 
Ionescu (el este Ionescu de la Union, în drama lui Caragiale O noapte furtunoas�). Artistul înso� it de 
scriitorul Ioan Slavici a ajuns în 1872 �i la Giula. Despre impresiile avute în acest ora�, Slavici scrie astfel: 
“L-am g�sit într-un rînd [pe I. D. Ionescu n.n.], în timpul vacan�elor la Arad. V�zînd efectul, pe care l-a 
produs asupra celor mai mult ori mai pu�in înstreina� i, am plecat cu el la Lipova �i de acolo am trecut 
dealungul Podgoriei �i peste Cîmpie pîn� la Giula (Békés-Gyula), unde sunt vre-o 6000 Români risipi� i 
printre vre-o 20.000 Maghiari. 

Pretutindeni a fost primit c-o însufle�ire oarecum boln�vicioas�. 
N-am fost primi� i nic�iri cu atîta n�v�lnicie ca aici, unde o sal� de tot mare a fost trei zile d-a rîndul 

plin�, c�ci au venit �i oameni de prin satele române�ti de prin apropiere. 



La Giula �edeam în timpul reprezenta�iunii la cass�, cînd a venit la mine un ��ran, mi-a zis: Veni� i �i la 
noi la Macău [subl.n.]. 

Dar d-l Ionescu o s� cînte în fa�a unei s�li goale, c�ci Dumneavoastr�, cei de la Mac�u, nu �ti� i 
române�te – i-am r�spuns eu. 

Cît a�i încassat seara aceast�? – M-a întrebat. O sut� zece florini, – am spus eu. El a scos portofelul �i 
mi-a num�rat pe mas� o sut� zece florini, cu aceea c�, prisosul d-lui teatralist s�-i vie. 

Dou� zile în urm� I. D. Ionescu a jucat pe Barbu L�utarul, pe Her�cu Bocceagiul, pe Cocoana Chiri�a �i 
pe Ciobanul în fa�a unei s�li tixite. 

N-am avut în via�a noastr� nici eu, nici el emo� iunile, prin care am trecut seara aceea, �i cu lacrimile în 
ochi îmi aduc aminte de cele ce am v�zut atunci. 

Întreaga reprezenta� iune a fost un fel de sbuciumare, �i actorul nu putea s�-�i reprezinte rolul decît rupt 
în buc��i �i st�ruind mereu s� înceteze publicul a-l întrerupe. Cînd a ie�it îns�, om chipe�, îmbr�cat în 
costumul lui de cioban pe scen�, �i a început, cînt�re� bun, fost psalt la Bra�ov, s� cînte doina, s-a f�cut o 
lini �te fioroas�, cîteva femei au început s� plîng�, b�trînii n-au mai putut nici ei s�-�i st�pîneasc� lacrimile. 
Ionescu �i- ie�it �i el din rol �i-�i urma doina cu glas înn�bu�it, în vreme ce lacrimile îi curgeau peste obraji, �i plîngeam în cele din urm� cu to� ii, f�r� ca s� ne d�m seama de ce. 

Nu, – î�i ziceau m�c�uanii, – nu mai sunt nic�iri, oameni ca noi, nu mai are nimeni nici teatru, nici actori 
ca noi Românii. 

S-au f�cut manifesta� iuni sgomotoase, Ionescu a fost purtat pe sus �i s-a încins o petrecere, care a �inut 
pîn�-n ziua alb�.”5  

Astfel era primit pretutindeni I. D. Ionescu. În urma acestui efect guvernul a luat dispozi�ii, ca actorii 
str�ini nu au voie s� dea reprezenta� ii teatrale “în ��rile coroanei ungare”. Nu numai publicul românesc, dar �i cel maghiar �i german, participa la aceste serate, c�ci el cînta �i juca excelent. A avut mare succes �i la 
Budapesta �i Viena. În timpul cît a stat la Viena, Ionescu a avut un oaspete renumit: pe marele artist italian 
Rossi, din partea c�ruia a fost l�udat.6 

Preotul Iosif Bejan într-un articol relateaz� pe larg despre turneul lui I. D. Ionescu efectuat la Giula: 
“În zilele de 20 �i 21 decembrie Ioan Ionescu, artist român din Gala�i, companiat de amabila so� ie Fani 

Ionescu �i de dl.Martin Georgescu, a dat aici la noi dou� reprezenta� iuni teatrale, care – de�i numi� ii arti�ti 
veniser� pe nea�teptate, totu�i prin conlucrarea �i sucursul l�udabil al inteligen�ei române pu� in� la num�r, 
ce se afla în loc, au fost cercetate de public foarte numeros, între care o parte considerabil� erau maghiari 
înf��o�indu-se ace�tia numai din curiozitate. 

Este imposibil a descrie impresia ce a f�cut asupra spectatorilor bravul artist Ionescu prin produc� iunile 
comice. – Domnia sa prin iste�ea admirabil� �i-a cîstigat recuno�tin�a nu numai a românilor ci �i a 
maghiarilor, precum aceasta s-a dovedit prin aplauzele frenetice �i exclama� iunile entuziastice, cu cari a fost 
întrerupt adesea ori pe bina teatral�. 

Bucuria �i fala noastr� a românilor din Giula e nem�rginit�, c�ci acum avînd prima ocaziune de a vedea 
teatru românesc în opidul nostru, – bravilor no�tri arti�ti le-a rezultat un succes peste a�teptare 
îmbucur�toriu. – Ast�zi [23 decembrie 1872 n.n.] amintitul domn artist cu ai s�i ducînd cu sine cele mai 
dulci suveniri pentru iubirea �i sprijinul ce a aflat în poporul nostru din Giula, pleca de aici c�tr� Lipova, de 
unde apoi inten� ioneaz� a face excursii pe la Lugoj �i Caransebe�. 

Deci ne � inem de o datorin�� na�ional�, a recomanda fra�ilor lipoveni, lugojeni, caransebe�ieni �i tuturor 
românilor de prin toate p�r� ile, pe unde dl Ionescu va mai ajunge �i va da reprezenta� iuni, pretutindenea s� 
fie cît de bine sprijinit întreprinderea sa, cum merit� un brav �i distins artist român. �i cînd ne permitem a face aceasta recomanda� iune, totodat� nutrim fina speran��, c� va afla echou în 
inima fiec�rui român, care se intereseaz� de cauza teatral�, ca de un mijloc ce contribuie foarte mult la 
dezvoltarea sim�ului na� ional.”7 

Campania pentru întemeierea unui teatru românesc în Transilvania se intensific� dup� turneele lui Millo �i Pascaly. La ini� iativ� se angajeaz� toate, sau aproape toate periodicele române�ti din Austro-Ungaria, în 
m�sur� diferit�, prin redactorii lor sau prin colaboratori externi. Între ele, Familia din Pesta are rolul 



principal. Într-un num�r din luna mai 1869, sînt reproduse cuvintele rostite de Mihail Kog ălniceanu la 
Gala� i, care eviden� iau o parte din rosturile teatrului: “Teatrul este stabilimentul civilizatoriu al 
popora� iunii. Teatrul închide crî�mele �i cafenelele, teatrul d� nutremînt spiritului etc.”, cuvinte pe care 
redac� ia le înso�e�te de urm�toarea întrebare: “Oare cînd vom în�elege �i noi românii din Austria 
ponderozitatea acestor cuvinte? �i cînd ne vom cugeta serios despre fondarea unui teatru na� ional, care ni 
este necesariu ca pînea de toate zilele?!”8 

Iosif Vulcan, dup� o mai îndelungat� vizit� a sa la Bucure�ti, ia ini� iativa �i public� în Familia în dou� 
numere consecutive articolul S� fond�m teatrul na� ional (1869). Dup� ce caracterizeaz� teatrul ca pe o 
înalt� �coal� moral�, umanitar� �i patriotic�, prin care poate fi cultivat� limba, Vulcan expune posibilit��ile 
concrete ale ac� iunii de instituire a teatrului în limba român�. Se propune formarea de comitete filiale pentru 
adunarea contribu� iilor b�ne�ti, se recomand� organizarea, în beneficiul fondului de teatru, a unor 
reprezenta�ii cu actori diletan� i (care ar putea fi îndruma� i de M. Millo), a unor concerte �i serb�ri populare. 
Se arat� c� localul teatrului ar putea fi ridicat la Bra�ov, unde s� fie stagiune de spectacole iarna, iar în 
restul anului s� fie organizate turnee prin toat� Transilvania.9 

Ini� iativa lui Vulcan a fost sprijinit� cu însufle�ire de mai mul� i intelectuali, printre ace�tia amintim �i doi 
tineri studen�i, ambii colaboratori ai Familiei �i ambii influen�a�i de  turneul lui Pascaly, unul ca tovar�� al 
trupei iar cel�lalt ca spectator: Mihai Eminescu �i I. AL. Lapedatu. Primul studia la Viena, al doilea la 
Paris. Articolele lor au au amplificat punctul de vedere al lui Vulcan �i au relevat noi aspecte ale problemei, 
îndeosebi cu privire la repertoriu.10  

Lapedatu în articolul s�u intitulat Reuniunile literare �i chestiunea teatral�, scrie printre altele: “Nu ne 
îndoim, c� Românii vor îmbr��i�a cu entuziasm fondarea teatrului na� ional �i vor sacrifica spre conferirea 
lui mijloacele trebuincioase... c�ci a sosit timpul ca s� scoatem trecutul nostru din paginile istoriei �i s�-l 
întrup�m pe scen�. Cîte figuri uria�e ne-ar entuziasma patriotismul, v�zîndu-le reînviate sub masca 
actorului. Obiceiurile noastre române�ti �i dulcea noastr� limb� na� ional� prin scen� vor deveni mai mult 
proprietatea noastr�. Poezia dramatic� �i muzica vor înflori pe altarul unei Thalie curat române�ti.” 

Mihai Eminescu, care debutase la Familia (1866) trimite articolul Repertoriul nostru teatral, ap�rut în 
nr.3/1870 al acelei reviste, unde, dup� ce sus� ine ideea edit�rii unui almanah anual cu lucr�ri dramatice, 
arat� necesitatea preg�tirii actorilor, c�ci: “Dac� repertoriul e sufletul unui teatru, actorii sunt corpul lui, 
sunt materia în care se întrupeaz� repertoriul. Dac� na� iunea român� se va sim� i dispus� de a contribui într-
adev�r, �i din toat� inima pentru un teatru, care s�-i fac� onoare, ea va crea stipendii pentru actori �i 
actori�e.” 

 
Constituirea  “SocietăŃii pentru fond de teatru român” 

 
Pe lîng� discu� iile purtate prin Familia �i Federa� iunea Vulcan a avut totodat� numeroase întrevederi �i 

cu deputa�ii români din Budapesta, – Familia ap�rea atunci în capitala Ungariei – �i îndeosebi cu 
Alexandru Mocioni �i Iosif Hodoş. Cel din urm� ridicase în parlament, înc� în 1868, chestiunea fond�rii 
unui teatru românesc; se cerea un teatru în care s� se poat� juca �i piese în limba român�. Hodo�, în cadrul 
dezbaterilor parlamentare din 10–12 februarie 1870 ceru s� se voteze un ajutor de 200.000 fl. pentru 
înfiin�area unui teatru na� ional românesc. Cererea nu a fost luat� în considera�ie, de�i a fost sprijinit� de 
Deák Ferenc. La începutul anului 1870 �i ceilal� i deputa� i români repun în discu� ia parlamentului problema 
teatrului românesc, de data aceasta cu mai mult� îndr�zneal� �i insisten��, dar, fire�te, tot f�r� rezultat 
pozitiv. Deputa� ii care pledeaz� pentru aceast� “cauz� na� ional�” sînt: Iosif Hodo�, Sigismund Borlea, 
Eugen Ion Cucu, Mircea V. St�nescu �i Vincen� iu Babe�. În urma discu�iilor din parlament, românii s-au 
convins c� zadarnic a�teapt� ajutor din partea statului. Ca s�-�i realizeze dorin�a trebuie s� se recurg� la 
contribu�ia benevol� a întregii popula�ii române�ti de dincoace de Carpa�i. 

Paralel cu discu� iile purtate în pres� �i în parlament pentru un teatru românesc, demareaz� �i ac� iunea 
concret� în vederea realiz�rii acestui deziderat. La începutul lunii decembrie 1869, are loc în casa lui 
George Mocioni o întrunire a intelectualilor, a deputa� ilor români din Pesta, la care este invitat �i Iosif 



Vulcan.11 Se discut� problema întemeierii teatrului românesc �i se hot�r��te ca dup� Cr�ciun s� fie 
convocat� toat� “inteligen�a” român�, care s� decid� instituirea unui comitet ce urma s� adune ofertele 
pentru teatru. 

În luna februarie 1870, intelectualitatea se întrune�te de dou� ori la George Mocioni. La cea de-a doua 
reuniune au fost prezen�i aproape to� i deputa� ii români din parlament. Pre�edinte al adun�rii a fost ales 
George Mocioni, iar secretar Iosif Vulcan. Cu to�ii au fost de acord c� este necesar� crearea teatrului 
românesc. S-au în�eles c� trebuie convocat� o adunare general� cu toat� intelectualitatea.12 În acest scop, s-
a întocmit �i lansat un apel C�tre inteligen�a român� din Budapesta, prin care aceasta era convocat� pe 
data de 28 februarie, pentru a lua hot�rîri serioase. Apelul, semnat de to�i deputa� ii prezen�i plus, I. Vulcan, 
a fost tip�rit pe foi volante �i publicat în Familia, cu urm�torul text: 

“Necesitatea înfiin��rii unui teatru na�ional pentru românii de dincoace de Carpa� i se simte de întreaga 
românime. 

Aceasta necesitate este una dintre cele mai ardente. A�a ne spun o mul� ime de voci, ce în toat� ziua ne 
sosesc de prin toate p�r� ile; a�a ne �opte�te inima �i ne spune priceperea noastr�. 

Deci un început serios �i regulat pentru realizarea ideii nu se mai poate amîna, c�ci fiecare minut pierdut 
involv� daune imense �i responsabilitate mare fa�� cu viitorul. 

Conform opiniunii publice manifestat� �i în publicitate �i în particular – precum spuser�m mai sus – acel 
început ar fi s� se fac� în Budapesta, prin mijlocirea inteligen�ei na� ionale concentrat� aici. 

Deci subscri�ii ne lu�m voia a ruga pe to�i inteligen� ii români din Budapesta s� binevoiasc� a se întruni la 
28 faur st.n. dup� miaz�zi la patru oare, în refectoriul redutului or��enesc, pentru a se consulta în privin�a 
aceasta �i a stabili m�surile necesare. 

Pesta, 10 faur 1870 
 
Antoniu Mocioni, Georgiu Mocioni, Alexandru Mocioni, Ion Eugeniu Cucu, Sigismund Popovici, Iosif 

Pop, dr.Aureliu Maniu, Vichentie Bogdan, Sigismund Borlea, Iosif Hodo�, Ladislau Butean, Baziliu Jurca, 
Lazar Ionescu, Petru Mihályi, Demetriu Ionescu, E. B. St�nescu, V.Babe�, Iosif Vulcan.”13 

 
Acest apel s-a trimis separat fiec�rui român din colonia budapestan�. La data fixat� s-au prezentat în jur 

70 de intelectuali. Iat� cum se relateaz� în Familia despre aceast� adunare: 
“În sala aranjat� frumos, v�zur�m cu bucurie adunat un public numeros, compus din b�trîni, b�rba� i �i 

tineri, iar pe galerie avur�m pl�cerea d-a saluta �i cîteva dame, care – drept reperezentante ale frumuse�ei – 
venir� s� asiste la aceast� conferen�� � inut� în interesul artelor frumoase. Num�rul celor prezen� i se poate 
pune la �aptezeci, între cari erau mai mul� i b�rba� i de frunte, deputa�i dietali, direg�tori la discateriile mai 
înalte �i al� i cet��eni onorabili. Conferin�a se deschise dup�-amiazi la patru ore, aclamîndu-se pre�edinte dl 
Gavril Mihályi, jude la tribunalul suprem, iar secretar Iosif Vulcan. F�cîndu-se istoricul acestei chestiuni, 
conferen�a procese la dezbaterea ei �i, recunoscîndu-se în unanimitate necesitatea înfiin��rii unui teatru 
na� ional românesc, decise a lua m�surile necesare pentru realizarea ei �i exmise din sînul s�u o comisiune de 
cinci membri pentru compunerea unui program în privin�a aceasta. Membrii acestei comisiuni sînt d-nii: 
V.Babe�, Iosif Hodo�, Petru Mihályi, Alexandru Mocioni �i Iosif Vulcan. Terminîndu-�i comisiunea 
operatul, acela se va tip�ri �i, împ�r�indu-se între to� i membrii conferen�ei, se va convoca o alt� conferen�� 
pentru dezbaterea operatului propus. Cu acestea, conferin�a se închei� seara la �ase �i jum�tate.”14 

Comisia de cinci a alc�tuit un “Program preparativ” 15 de preg�tire, care a fost supus discu�iei, apoi 
dezb�tut într-o adunare din 28 martie, la care a participat “mai toat� inteligen�a român� din Pesta”.16 Cei 
prezen� i au aprobat programul, cu mici modific�ri, dintre care cea mai important� a fost ca acest comitet de 
cinci membri, consemnat la punctul II, s� aib� “re�edin�a în Budapesta”, pentru c� acolo se afl� români din 
toate p�r� ile. Încheindu-se discu� iile, proiectul a fost supus la vot  �i aprobat. Cu acest act, colonia român� 
din Budapesta �i-a terminat rolul, l�sînd drum liber pentru crearea unui fond de teatru românesc. Un frumos 
epilog al acestei adun�ri a fost prezentarea  de c�tre deputatul Vasile Butean a unei liste de subscrieri 
con� inînd suma de 2.120 florini pentru fondul proiectatului teatru na� ional.17 În ziua urm�toare, deputa� ii �i 



al�i intelectuali din Pesta au început subscrip� iile pentru teatrul românesc. Comisia celor cinci s-a întrunit 
din nou la 5 aprilie 1870, la Alexandru Mocioni, �i au ales ca pre�edinte pe Iosif Hodo�, iar ca secretar pe 
I.Vulcan. Secretarului i se încredin�ase �i func� ia de casier ca �i întocmirea unui Apel c�tre publicul român. 
Proiectul de apel a fost discutat în �edin�a din 7 aprilie, cînd V. Babe� a fost îns�rcinat cu redactarea 
statutelor societ�� ii ce urma s� ia fiin��, cu misiunea de a strînge fondul material necesar pentru crearea 
unui teatru românesc.18 

Apelul semnat de pre�edintele Iosif Hodo� �i secretarul Iosif Vulcan cu data de 7 aprilie 1870,  a fost 
publicat în Familia  �i în alte ziare: 

 
 
APEL C�TR� PUBLICUL ROMÂN 
 
Arma cea mai puternic� a tuturora na� iunilor a fostu, este, �i va fi pentru totdeauna cultura. 
Cultura e via�a, – ignoran�a moarte. 
Îns� cultura are s� fie na� iunal�, c�ci numai cultura na�iunal� d� putere de via��, �i e paladiul 

inmortalit�� ii unei na� iuni. 
Cultura na�iunal� trebuie s� fie dar� � inta suprem�, la care au s� tind� toate nizuin�ele noastre de 

Români. 
Spre a se ajunge aceasta � int� sublim�, avem s� fond�m cît mai multe institute menite pentru acest scop. 
Teatrul na� iunal a�i�dere e unul dintre acele institute, cari sunt în serviciul culturei na� iunale; una dintre 

acele �coale, cari au cele mai large cercuri de activitate; unul din acele a�ez�minte de educa� iune, unde nu 
numai genera� iunea nou�, dar �i aceea poate participa �i a se cultiva, a asupra careia celelalte �coale n-ar 
mai putea avea influen�a de�tept�rii �i culturei na�iunale. 

Teatrul na� iunal nu are rolul de a servi numai drept loc de distrac� iune; ci misiunea sa este d-a fi o 
adev�rat� �coal� de cultur� na�iunal�, – în care sublima melodie a limbei noastre sonore are s� încînte pe 
aceia, cari ar mai desconsidera dulcea�a acestei limbe, – �i în care exemplele de bravur� str�mo�easc� au s� 
inspire pe str�nepo� i de asemenea virtu� i! 

Suntem convin�i, c� on. public român a fost p�truns tot de aceste idei despre misiunea unui teatru 
na� iunal, cînd în mai multe p�r�i – f�r� de a a�tepta constituirea unui comitet pentru regularea �i asigurarea 
întreprinderii – a �i început a contribui pentru acest scop salutariu. 

Inteligen�a român� concentrat� acuma în num�r mare în Buda-Pesta, v�zînd aceste manifesta� iuni ivite în 
mai multe locuri în favorul cre�rii unui fond spre a se înfiin�a un teatru Na� iunal pentru Românii de 
dincoace de Carpa� i: a crezut de a sa datorin�� na�iunal� a se consulta despre regularea �i conducerea 
provizorie a intreprinderii, pîn� cînd întreaga inteligen�� român� în o adunare general� a sa va lua m�surile 
ulterioare �i va decide definitiv în privin�a aceasta. 

Pentru acest scop inteligen�a român� din Buda-Pesta întrunindu-se de dou� ori, în conferin�a sa de la 28 
martie a.c. st.n. a votat: Programu preparativu. 

Conform acestui program inteligen�a român� din Buda-Pesta a ales comitetul de cinci în persoanele dd. 
V.Babe�iu, Iosif Hodo�iu, Petru Mihályi, Alesandru Mocioni, Iosifu Vulcanu. 

Drept aceea comitetul, vine prin aceasta a împlini datorin�a sa indicat� în alinea a, din punctul III. al 
acestui program, adresîndu-se cu acest apel c�tr� publicul român, care singur e competinte a decide de 
valoarea salutar� a acestei idei. 

Apel�m dar� la sim�ul na� iunal �i patriotic al tuturor fiilor �i fiicelor na�iunii, cari dimpreun� cu noi sunt 
p�trun�i de necesitatea înfiin��rii unui teatru na�iunal, s� îmbr��i�e cu c�ldur� aceasta idee, s� mediteze 
despre ea, �i s� fac� posibil� realizarea ei! 

Nu este aci vorba despre posibilatatea unei realiz�ri grabnice, pentru care �i alte na� iuni au avut trebuin�a 
de mai mul� i ani; ci scopul �i inten� iunea noastr� este numai d-a în�tiin�a cu încetul un fond, din care mai 
tîrziu na�iunea s� poat� în�l�a un templu al Thaliei române. 



De oarece îns� �i pîn� acuma s-au f�cut cîteva contribuiri �i oferte spre acest scop, iar� altele totu se mai 
f�cu: ne rog�m de to� i contribuitorii �i oferitorii de pîn� acuma, precum �i de aceia cari �i pîn� la adunarea 
de la Deva ar dori s� fac� asemenea contribuiri sau oferte, s� le trimit� la comitetul subcris, sub adresa 
secretariului s�u îns�rcinat cu încassarea banilor. 

Greut�� ile pot fi mari �i multe, dar voin�a ferm� �i constant� va putea delatura toate. 
S� ne facem to� i datorin�a, – �i vom putea realiza scopul dorit! 
Pesta 7 aprilie 1870   În numele comitetului: 
 
 Dr. Iosif Hodoşiu    Iosif Vulcan 
    pre�edinte      secretariu19 
 
Cu cît zel a propagat Alexandru Mocioni interesele acestei societ�� i, dovede�te nu numai faptul c� s-a 

înscris membru fondator cu considerabila sum� de 1.850 florini, v�rsat� integral imediat, ci �i urm�torul 
incident caracteristic publicat de I. Vulcan: 

“Alexandru Mocioni se afla la masa de �ah în Casina na� ional� din Buda-Pesta, cînd s-a apropiat de 
dînsul Contele Teodor Andrássy, fratele mai mare al fostului Ministru de interne, cu lista de subscriere 
pentru teatrul maghiar. 

Alexandru Mocioni desf�cînd lista a zis: 
Subscriu bucuros o sum� cît de mare, dar sub o condi� ie: s� subcrii �i tu aceea� sum� pe lista mea! 
M� rog, cu pl�cere, r�spunse Teodor Andrássy. 
Atunci scoate Alexandru Mocioni lista pentru Societatea de teatru român �i o pred� lui Adrássy. Acesta 

prive�te lung �i dup� ce în�elege despre ce este vorba, zice: 
S� m� ier�i, dar aceasta eu nu o pot subscrie! 
Regret – r�spunse Alexandru Mocioni – atunci nici eu nu sunt în situa� ia de a subscrie pe lista ta.”20  
Publicul român nea�teptînd s� se compun� statutele �i s� se constituie o Societate anume care s� adune 

ofertele a �i început s� contribuie la comitetul celor cinci pentru scopul indicat. Prima colect� s-a pornit din 
partea tinerimii române din Pesta, trimis� prin Simeon Calu�iu.21 Prin colecta deputatului parlamentar 
Vasile Buteanu, s-au înscris: dr.Iosif Gall, Ioan Florian, dr. Ioan Ratiu �i Lazar Musteti cu 600 fl.22 F�r� 
întîrziere �i-a adus aportul �i al� i deputa� i, intelectuali români din Pesta. “În folosul teatrului na� ional român 
au d�ruit: Iosif Hodo� 50 fl (ca funda�iune), Laz�r Ionescu, 100 fl (îi va depune la Deva), Petru Mihaly, 
200 fl (ca funda� iune), E.B.St�nescu, 50 fl (ca funda� iune), Iosif Hosszu, 200 fl, Iosif Popp, 100 fl, 
dr.Aurel Maniu, 300 fl, Sig.Victor Pop, 100 fl, Ioan Mo� iu, 50 fl, Gavril Mihaly, 100 fl (ca funda� iune), 
Ioan D�nil�, 20 fl, dr. Nicolae Stoia 100 fl. Suma: 2.120 fl.”23 

Comitetul de cinci �i-a reînceput activitatea la 30 iunie în acela�i an, discutînd un proiect de statute 
prezentat de Iosif Hodo� �i Iosif Vulcan. Proiectul admis la 6 iulie, s-a publicat în “Familia”  din 1870, 
Nr/27, precum �i în alte ziare, spre a putea fi cunoscut �i discutat de publicul larg. 

În conformitate cu hot�rîrea luat� la conferin�ele “inteligen�ei” din Pesta, adunarea  general�  de  
constituire  a  societ�� ii preconizate a fost fixat� în ora�ul Deva, �i s-a � inut în zilele de 4 �i 5 octombrie 
1870, la Casina ungureasc�.24 Au luat parte români veni�i din Transilvania, Maramure�, Banat �i “p�r�ile 
ungurene”, ceea ce dovedea interesul deosebit pe care îl aveau fa�� de problema cre�rii unui teatru pentru ei. 
Dup� ce s-a prezentat evolu� ia mi�c�rii dedicate teatrului românesc, s-au citit  dou�  diserta�ii, ambele 
tratînd despre teatru, pentru a-i ar�ta însemn�tatea �i a-i justifica necesitatea: Despre teatru în ��rile 
române, de Iosif Hodo�25 �i De ce voim s-avem un teatru na� ional, de Iosif Vulcan26. Pledînd pentru cauza 
pe care o îmbr�� i�ase, Vulcan sintetiza aici tot ce spusese timp de trei ani în leg�tur� cu menirea unui teatru 
na� ional: “Teatrul este o expozi� iune a caracterelor omene�ti, o arm� a civiliza�iei, un drapel ce ne anun�� 
triumful culturii. Teatrul na� ional e o �coal� de cultur� na�ional� pe al c�rei frontispiciu st� scris – “limba �i 
na� ionalitatea”. Dar � inta noastr� suprem� s� fie poporul! S� fund�m un teatru na�ional prin care s� 
de�tept�m poporul nostru! S� punem sub ochii s�i tablourile cele mai splendide din istoria noastr�,  s�-l  
înt�rim cu armele culturii na�ionale, s�-l mîngîiem, s�-l încuraj�m.” 



În continuare s-au citit statutele, care prevedeau întemeierea unei societ�� i ce avea misiunea s� strîng� 
fondurile materiale necesare cre�rii unui teatru na� ional. Statutele au fost aprobate �i adunarea a hot�rît în 
unanimitate constituirea Societ�� ii pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal (STR). Totodat� a 
fost ales �i comitetul de conducere: Iosif Hodo� – pre�edinte; Alexandru Mocioni – vicepre�edinte; Iosif 
Vulcan – secretar; Vincen� iu Babe� – casier; Alexandru Roman, Petru Mihaly, Iosif Gal – membri. Potrivit 
punctului 10 din statute, sediul acestei societ�� i se stabile�te la Budapesta. Fondurile se vor strînge din 
oferte, din veniturile reprezenta�iilor date de amatori, din concerte, baluri etc. La data constituirii sale,      
societatea dispunea de un fond de 8000 fl.v.a., provenit din ofertele f�cute de la începutul anului de c�tre 
persoane din diferite p�r�i ale Transilvaniei.27 Conducerea asocia�iei în frunte cu Vulcan preconiza crearea 
de comitete-filiale care s� strîng� bani �i s� îndrume activitatea teatral� a amatorilor. S-a mai hot�rît ca 
anual societatea s� �in� cîte o adunare general�, de fiecare dat� în alt� localitate, iar statutele ei s� fie 
trimise guvernului pentru confirmare. 

La prima adunare, s-au înscris, din cei prezen� i, �aizeci de membri �i s-a subscris o sum� de peste 546 fl. 
Vulcan a oferit revista sa ca organ al publica�iilor societ�� ii, oferta fiind primit� cu pl�cere de c�tre 
adunare. Ca urmare, din 1870 �i pîn� la sfîr�itul existen�ei sale, Familia va purta �i subtitlul: “Totodat� 
organul publica� iunilor Societ��ii pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal”. 

             
 

Adunările generale 
 
Statutele societ�� ii sînt aprobate de Ministerul de Interne, la 10 mai 1871, cu nr. 8491, primind astfel �i 

adeziunea oficialit�� ii. Societatea î�i desf��ura activitatea prin adun�ri generale anuale, prin comitetul s�u, 
ales pe o perioad� de trei ani, prin func�ionari retribui�i, prin comitetele filiale �i prin “b�rba� i de încredere”. 
Membrii comitetului puteau fi reale�i. Cel mai stabil dintre ei a fost I.Vulcan, reales succesiv ca secretar 
(1870–1882), vicepre�edinte (1882–1895), pre�edinte (1895–1907). El a fost, apoi, dintre to�i membrii 
comitetului, singurul care a participat cu cea mai mare regularitate la adun�rile generale ale societ��ii. 
Aproape la fiecare din ele rostea un discurs, prezenta o diserta�ie sau citea din opera sa. 

Sediul comitetului a r�mas la Budapesta pîn� în vara anului 1895. Tinerimea studen�easc� din capital� 
timp îndelungat a întreprins foarte mult pentru ridicarea fondului în favoarea teatrului na� ional. La 26 
ianuarie 1871 a organizat un bal pentru acest scop, ocazie cu care mai mul�i români din p�r� ile noastre au 
f�cut dona�ii, iar prin colectan� i sumele au fost trimise organizatorilor: 

Din Otlaca, prin colectantul Petru Suciu, notar comunal, s-a trimis de la: Demetriu Popovici 1 fl 50 cr; 
Ioan Giulani 1 fl 50 cr; Petru Grozda 1 fl 50 cr; Petru Mo�iu 1 fl 50 cr; Ioan Alb 1 fl 50 cr; Petru Suciu 3 
fl 50 cr. 

Din Chitighaz, prin colectantul George Chirilescu au oferit sume: George Chirilescu 1 fl 50 cr; Petru 
Chirilescu protopop 4 fl; Mihai Ardelean paroh 1 fl 50 cr. 

Din Giula, prin colectantul Iustin Popovici s-a trimis ofertele: Emil Popovici 2 fl; Iuliu Chirilescu 2 fl; 
Iustin Popovici 2 fl; Demetriu Va�orhan 2 fl; Ioan Moldovan 1 fl 50 cr; Petru Guba�iu paroh 1 fl. 

Din Micherechi, prin dl.Alexandru Rocsin au donat: Ioan Szantay notar 2 fl �i Alexandru Rocsin paroh 
1 fl 50 cr. 

Din Giula-Vărşand, prin Simion Popovici-Desseanu s-a adunat 5 fl.28 
Evolu� ia STR nu a fost continuu ascendent�, ci sinuoas�.  
Adun�rile generale anuale, � inute pe rînd în aproape toate ora�ele importante din Transilvania, erau 

evenimente de seam� în via�a cultural� a acestor centre, prilejuri de solidaritate na� ional�. Diserta� iile, 
conferin�ele, preg�tite fie de membrii comitetului, fie de al�ii intelectuali din societate, prezentau probleme 
de art� teatral�. 

Adun�rile generale ale societ��ii au fost adev�rate s�rb�tori29, ele se �ineau o dat� pe an în diferite ora�e 
pe întreg întinsul Transilvaniei �i Ungariei. Ele erau organizate din vreme ce c�tre un “comitet aranjator” 
din localitatea respectiv�, care se îngrijea de asigurarea locului, de desf��urarea  lucr�rilor adun�rii, de 



locuin�e pentru participan� ii veni�i din alte p�r� i, de aranjarea �i alc�tuirea unui spectacol teatral sau a unui 
program artistic. Lucr�rile �edin�elor din cele dou� zile ale adun�rilor se desf��urau dup� împrejurare �i 
dup� condi� iile existente, în sala hotelului, a casinei, la �coal� sau chiar în biseric�. Aceste adun�ri anuale 
cuprindeau invariabil probleme administrative, se �ineau prelegeri, de obicei axate pe tema literaturii 
dramatice, reprezentan�ii date de arti�tii amatori, baluri, expozi� ii, concursuri, excursii, etc. 

Preocuparea de c�petenie a societ�� ii a fost grija de a spori necontenit fondul material din care mai tîrziu 
s� se întemeieze un teatru românesc; de aici str�dania de a înscrie cît mai mul�i membri, care s�-�i achite 
punctual taxele declarate �i de a depune banii spre fructificare la o banc� româneasc�, �i anume Albina din 
Sibiu, care oferea dobînd� mai mare. În decursul anilor, al�turi de românii din capital�, s-au înscris ca 
membri fondatori ori ordinari la Societatea pentru fond de teatru român spre exemplu: Teodor Papp 
(originar din Giula), proprietar în Lugoj;  Aurel Suciu (n�scut în Chitighaz), avocat în Arad; Dezideriu 
Borbola (originar din Darvas), avocat în Arad; Petru łegle (n�scut în Apateu), avocat în Timi�oara; 
Victor Popovici, preot în Bichişciaba; Mihai M ărcuş avocat în Giula; Ghenadie Bogoevici preot în 
Budapesta; Dimitrie Bir ăuŃiu, redactor la Budapesta; Iosif Popovici, profesor la catedra de român� din 
Budapesta; David Voniga (originar din Giula), redactor la Timi�oara, mai tîrziu preot în Ghioroc; Dimitrie 
Machi Ardelean notar în Giula-Vărşand.30 

Mult� vreme, comitetul societ�� ii s-a men�inut strict în spiritul prevederilor statutare. În primul deceniu 
de existen�� �i activitate, societatea a înregistrat anumite progrese, dar în orice caz nu acelea pe care le-a 
scontat. În sensul acesta, raportul întocmit �i prezentat de secretarul comitetului, Vulcan, la adunarea 
general� din 1879, constata dezolant c� rezultatul la care a ajuns STR “nu e mare sau cel pu�in 
satisf�c�tor”, nici în ce prive�te cre�terea fondurilor (doar 15.408 fl. 25 cr.), nici în privin�a cre�rii 
comitetelor-filiale (numai dou�: Timi�oara �i Re�i�a), menite s� lucreze în sensul intereselor societ��ii. 
Pentru îmbog�� irea repertoriului dramatic, Vulcan a propus  s�  se  instituie un concurs dotat cu premii. 
Dar propunerea lui nu s-a luat în discu� ie. În fine, la adunarea de la Sibiu, din 1880, urm�rindu-se 
apropierea mai grabnic� de scopul final al societ�� ii, s-a propus ca în momentul cînd se va realiza un venit 
sigur de 6–7.000 fl. anual, s� se subven�ioneze o trup� teatral�, s� se acorde premii pentru piese �i s� se 
procure costume �i decoruri. Dar s-a conchis c� acest lucru nu va fi posibil decît mult mai tîrziu. Totu�i, 
pu� in exaltat, Vulcan asigura în 1885 c� în curînd STR va avea posibilitatea s� creeze o trup� teatral� 
ambulant�. În sensul acesta se ia hot�rîrea ca adunarea din 1888, de la Lugoj, s� aib� ca principal obiectiv 
discutarea preg�tirii condi�iilor necesare pentru înfiin�area teatrului �i a proiectului de regulament pentru 
concursul de piese. Nu se realizaser�, îns�, nici de data aceasta concret vreo ac�iune salutar� pentru 
apropierea de �el a STR, cu toate c� fondul se ridicase la suma considerabil� de 48.048 fl. Cu acestea se 
încheie prima perioad�, de un sfert de veac, din existen�a societ��ii. Dup� un interval de stagnare, între 1890 �i 1895, cînd nici nu mai au loc adun�rile generale, se hot�r��te reorganizarea societ�� ii, care din 1895 î�i 
mut� sediul la Bra�ov. 

O etap� nou� în evolu�ia societ�� ii începe din 1895, odat� cu mutarea sediului de la Budapesta la 
Braşov. Schimbarea era necesar� �i explicabil�, deoarece num�rul intelectualilor români din capitala 
Ungariei sc�zuse, în timp ce Bra�ovul era cel mai indicat dintre ora�ele transilv�nene, s� g�zduiasc� sediul 
acestei societ�� i culturale. Adunarea din 1895, � inut� la Bra�ov, a votat în unanimitatea celor prezen� i 
schimbarea preconizat� �i a ales ca pre�edinte al STR pe întemeietorul ei, Iosif Vulcan, care va de� ine 
aceast� func�ie timp de 12 ani. Adunarea a mai hot�rît publicarea unui Anuar în care s� fie cuprinse toate 
lucr�rile societ��ii – ale comitetului �i ale adun�rilor – �i studierea modalit��ii de înfiin�are a comitetelor 
filiale, prev�zut� în art.12 din Statute. A hot�rît de asemeni crearea �i subven�ionarea unei trupe teatrale 
ambulante, sau a actorilor amatori. Cel dintîi num�r al anuarului apare în 1898. El va ap�rea f�r� 
întrerupere timp de 15 ani, pîn� în 1912. Din 1913, va fi înlocuit cu Revista teatral�, care va ap�rea doar 
doi ani sub îngrijirea secretarului literar al societ��ii, Horia Petra-Petrescu. 

Pentru dezvoltarea repertoriului adecvat echipelor de diletan�i, comitetul societ�� ii perfecteaz� în 1897 o 
învoial� cu N. I. Ciurcu s� scoat� în editur� proprie, cu tiparul lui Ciurcu o Bibliotec� teatral�. Primul 
num�r din aceast� colec�ie apare în 1898 �i con�ine “Prolog”  �i “ Soare cu ploaie” de I.Vulcan, care va 



mai publica în aceast� colec� ie �i alte piese. În rîndul scrierilor editate erau multe comedii de Theocar Alexi, 
piese de M. Popescu, Maria Baiulescu, Zaharia Bârsan �.a. 

Sus� inut din mai multe p�r� i �i încurajat de realiz�rile �i succesele din ultimii ani, Vulcan crede c� a sosit 
momentul s� se treac� la preg�tirea “pa�ilor necesari” pentru înfiin�area teatrului. La sugestia sa, adunarea 
general� din 1901, de la �imleu, încredin�eaz� comitetului sarcina de a face demersurile necesare pentru 
modificarea statutelor, înlesnind posibilitatea preg�tirii terenului pentru realizarea teatrului. Se ajunge la 
concluzia c� nu e nevoie de nici o schimbare, deoarece ac� iunea era realizabil� în limitele formei actuale a 
statutelor. Ca urmare, se preconizeaz� în 1902 întocmirea unui plan de ac� iune pe o perioad� de zece ani, 
care s� prevad� m�surile cele mai eficiente ce urmeaz� s� fie luate pentru întocmirea repertoriului �i 
preg�tirea actorilor. Planul e gata pentru a fi pus în aplicare începînd cu anul 1903. În baza prevederilor 
acestui plan, în ordinea form�rii treptate a unei ehipe de actori, societatea acord� o burs� de studii lui 
Zaharia Bârsan, student la Conservatorul de art� dramatic� din Bucure�ti. În schimb, societatea îl obliga 
pe bursierul s�u  ca  dup�  terminarea  studiilor s� r�mîn� în serviciul societ�� ii. Lui Z. Bârsan nu-i surîdea 
deloc un astfel de apostolat, de aceeea, în anul urm�tor renun�� la burs�. În 1905 are loc un concurs public, 
la Sibiu, pentru ob� inerea unei burse pentru comedie �i a uneia pentru dram�. Reu�esc la concurs Tit 
Morariu  �i A. P. BănuŃ. Primul va renun�a îns� în curînd la burs�, al doilea va urma conservatorul la 
Bucure�ti. Din bursa r�mas� vacant�, societatea acord� un ajutor de studii lui N. Băilă, f�r� s�-i impun� 
obliga�ii. A. P. BănuŃ termin� conservatorul de arta dramatic� în 1908 �i este angajat ca director artistic al 
STR pe toat� durata planului de ac�iune, adic� pîn� în 1913. El avea misiunea principal� de a stimula, 
organiza �i ajuta activitatea amatorilor, apoi, de a înfiin�a comitete filiale în cît mai multe centre �i de a se 
ocupa de îndrumarea tuturor activit�� ilor desf��urate în scopul promov�rii permanente a intereselor 
societ�� ii. Cercetînd activitatea lui A. P. B�nu�, se poate afirma c� în timpul cît s-a aflat în serviciul 
societ�� ii, datorit� contribu� iei sale substan�iale la sprijinirea mi�c�rii teatrale, STR a cunosut perioada cea 
mai rodnic� din întreaga sa existen��.31 Dup� expirarea primului plan de ac� iune, în 1913, se voteaz� noul 
plan de ac�iune pe urm�toarea perioad� de zece ani. 

Dup� 1905, STR a oferit mai multe burse �i ajutoare de studii, dar nu studen� ilor de la art� dramatic�, ci, 
mai ales, celor de la muzic�. Dintre ace�tia amintim pe Ionel Crişan, Ştefan Mărcuş, Ana Voileanu, Lia 
Pop, Ioan Harşia, Nicolae Bretan �.a. În 1918 to� i ace�tia vor fi numi�i profesori la primul conservator 
românesc din Cluj. 

 
ReprezentaŃii teatrale ale trupelor de amatori 

 
Societatea pentru fond de teatru român are merite incontestabile în impulsionarea mi�c�rii culturale a 

actorilor amatori. A reu�it s�-�i creeze puncte de leg�tur� în majoritatea ora�elor din Transilvania, s� 
organizeze importante ac� iuni cu caracter cultural-artistic. Societatea �i-a format mai multe filiale care la 
rîndul lor au contribuit intens la propagarea culturii în limba român�. Societatea a organizat turnee în 
cadrul c�rora coruri �i trupe de teatru au ajuns în multe localit�� i transilvane, atît urbane, dar mai ales 
rurale. Reprezenta�iile sus� inute în sate prilejuiau organizarea unor “baluri na� ionale”, adev�rate evenimente 
culturale în sînul acestor comunit��i. Se poate afirma c� mi�carea teatral� în Banat �i Cri�ana s-a dezvoltat 
îndeosebi în cadrul mi�c�rii corale. S-a jucat teatru românesc cu trupe de adul� i �i �colari, de ��rani, de 
meseria�i �i de intelectuali. Astfel, mi�carea teatral� ini� iat� de intelectualitatea românimii din Budapesta a 
devenit un instrument de culturalizare a maselor, a devenit un eveniment social prin care trupele de actori 
amatori au antrenat întreaga popula� ie româneasc� din Transilvania �i Ungaria. 

Astfel de spectacole, organizate sub egida filialei ar�dene a Societ��ii pentru fond de teatru român au 
avut loc �i în Bătania. La 26 martie 1899, s-au prezentat aici amatorii români din N�dlac cu comedia lui 
Iosif Vulcan S�r�cie lucie. Sub egida STR, în anii 1903 �i 1904 s-au mai organizat �i alte festivit�� i 
teatrale în B�tania.32 

Activitatea Societ�� ii are meritul de a fi  format în primul rînd o tradi�ie teatral� româneasc�, avînd priz� 
direct� în mase, cu interpre� i recruta� i, de dragul artei, dintre intelectualii satelor �i ai ora�elor. În 



Transilvania �i Ungaria, teatrul nu a constituit un “loc de distrac� iune”, ci, al�turi de �coal�, biseric�, pres�, 
a determinat o mi�care cultural� cu adînci implica� ii politice �i sociale. Este adev�rat c� Societatea pentru 
fond de teatru român nu �i-a atins scopul propus, dar în cei 64 de ani de existen�� (1870–1934) a rev�rsat 
mult� lumin� �i bucurie, ore de destindere, adun�rile sale fiind adev�rate academii populare ale culturii 
române�ti din Transilvania �i Ungaria. 

Societatea pentru fond de teatru românesc a stimulat totodat� activitatea unor societ�� i muzicale mai 
vechi, cu caracter local, ca Reuniunea de cînt�ri de la Lugoj, înfiin�at� înc� de la începutul secolului, dar 
ale c�rei statute au fost votate abia în 1872, �i a  determinat înfiin�area altora în diferite ora�e: Sociatatea 
diletan� ilor , Timi�oara (1870), Hilaria , Oradea (1875), Reuniunea de cînt�ri , Oravi�a (1877), Reuniunea 
de cînt�ri , N�s�ud (1878), Reuniunea de muzic�, Sibiu (1880), Reuniunea de muzic�, Bra�ov (1882), 
Reuniunea de cînt�ri �i teatru, �omcuta Mare (1883), Progresul F�g�ra� (1884), Reuniunea român� de 
cînt�ri , Bistri�a (1900) �i numeroase altele. Sub auspiciile Societ�� ii s-au constituit conoscutele forma� ii 
corale ardelene �i b�n��ene, au debutat �i s-au impus marii dirijori �i compozitori Gheorghe Dima, Ciprian 
Porumbescu, Ioan Vidu, Iacob Mure�eanu, Tiberiu Brediceanu, care prin compozi� iile lor au dat o nou� 
not� specific� folclorului muzical românesc.33 

 
Întemeiat� cu scopul de a crea baza material� necesar� pentru înfiin�area “cu timpul” a unui teatru 

românesc dincoace de Carpa� i, STR nu �i-a putut realiza scopul final. În schimb, ea a adus servicii 
importante culturii române�ti din Transilvania �i Ungaria, peste care nu se poate trece cu u�urin��. 
Amploarea deosebit� pe care a cunoscut-o mi�carea teatral� de amatori este în cea mai mare parte rezultatul 
activit�� ii acestei societ��i. Numero�i arti�ti de oper�, instrumenti�ti �i compozitori au beneficiat de ajutorul 
substan� ial al STR. Societatea pentru fond de teatru român al�turi de ASTRA, devine principalul 
a�ez�mînt românesc pentru educa� ia artistic� �i cultural� a maselor populare �i, totodat�, pentru crearea 
unui repertoriu teatral �i muzical �i pentru preg�tirea, prin burse de specializare, a primului grup de actori �i muzicieni români. 

Pres  româneasc în capitala Ungariei 
 
 
 
 
 
 
 
Al�turi de �coli �i asocia� iile politico-culturale presa reprezint� o surs� de mare valoare înc� de la 

începuturile sale. Eforturile legate de începuturile presei române�ti nu sînt nici mai timpurii, nici mai tîrzii 
decît ale celorlalte popoare din sud-estul Europei. Apari� ia presei e strîns legat� de mai mul� i factori. E 
firesc c� ��rile cu puternice tradi�ii culturale, editoriale s� fie �i cele dintîi care-�i vor crea primele publica� ii 
permanente. 

O încercare de înfiin�are a unui periodic în limba român� o face la Buda, Alexie Lazăr , c�ruia în 1814 i 
se tip�rea la Tipografia Universit�� ii o scurt� istorie a campaniei napoleoniene împotriva Rusiei �ariste: 
Întîmpl�rile r�zboiului fran�ozilor � i întoarcerea lor de la Moscova �.c.l. T�lm�cite de pre nem�ie de un 
iubitoriu de neamul românesc. La sfîr�itul volumului se g�se�te anexat� o În�tiin�are, semnat� de 
“dumnealui” Alexie Laz�r. În�tiin�area este un elogiu adus publica�iilor periodice �i un apel emo�ionant 
adresat românilor, de a-i capacita s� sprijine scoaterea unui s�pt�mînal. Semnatarul În�tiin��rii  e un 
necunoscut. S-au f�cut cercet�ri pentru identificarea lui. Iosif Pervain crede c� persoana lui Alexie Laz�r e 
identic� cu Zaharia Carcalechi, fiindc� viitoarele sale prospecte la Biblioteca româneasc� repet� idei, 
expresii �i chiar pasaje întregi din În�tiin�are.1 Istoricul Nicolae Bocşan e de p�rerea, c� persoana lui 
Alexie Laz�r nu e altcineva decît Dimitrie łichindeal.2 



“Conceput� în acela�i spirit iluminist, În�tiin�area subliniaz� rolul presei în opera de luminare, oferind ca 
argument exemplul altor popoare din Europa, în particular al grecilor �i sîrbilor din monarhie, ale c�ror 
periodice au stimulat �i interesul românilor pentru o atare întreprindere. Pe lîng� scopul declarat al 
lumin�rii, în sensul difuz�rii culturii �i al educa� iei morale, se relev� rolul presei în informarea publicului 
despre realit�� ile din afara ��rii, v�dind o con�tiin�� european� a genera� iei care aspir� s� se integreze 
Europei Luminilor.”3 

Proiectul lui Alexie Laz�r îl determin� pe Ioan Piuariu Molnar  la o încercare de a prelua ini� iativa 
scoaterii unui periodic românesc. În anul urm�tor, 1815, Petru Maior  �i Dimitrie łichindeal au solicitat 
aprobare pentru editarea unei gezete române�ti la Viena, ceea ce a încercat s� ob�in� tot acolo �i Constantin 
Doma împreun� cu gramaticianul aromân Mihai Boiagi4. 

      În sfîr�it Zaharia Carcalechi, la Buda, în 1821 scoate  Biblioteca româneac�, prima publica�ie 
periodic� româneasc� din Transilvania �i Ungaria. Aprobat� în august 1828, de cenzorul Ioan Teodorovici, 
Biblioteca româneasc� reapare cu a doua serie în 1829, cu programul declarat de a contribui la luminarea 
poporului, de a sluji neamul prin intermediul tiparului, în condi� iile num�rului restrîns de c�r� i române�ti. 
Despre acest magazin am scris în capitolul consacrat activit��ii Tipografiei din Buda, aici nu facem referiri 
mai detaliate. Am putut sesiza, c� acest periodic asem�n�tor magazinelor din epoc�, releva o imagine 
specific� presei ce se tip�rea sub semnul imperativelor lumin�rii, cu orizontul enciclopedist al acestora. “În 
acela�i timp îns�, ideologia scrierii, tribitar� concep�iei lui Bojinc�, încearc� o prim� dep��ire a crezului 
iluminist, o împlinire a ceea ce �coala Ardelean� doar sugerase. Relevîndu-i aceste contribu� ii, vom remarca 
în primul rînd � inuta liberal� mai subliniat� ce se deta�eaz� din con� inutul primelor patru p�r� i. Meritul, în 
acest sens, îi revine lui Damaschin Bojinc�. El î�i disemineaz� convingerile liberale în textul scrierilor 
istorice, contribuind la geneza �i cristalizarea liberalismului timpuriu la românii din monarhie �i anun�înd 
viitoarea atitudine a foilor lui Bari�. În al doilea rînd se remarc� interesul marcat pentru Principate, spre 
care se îndreapt� speran�ele românilor din monarhie. Este un alt element prin care periodicul pestan 
anticipeaz� foile bra�ovene. Viziunea general româneasc� izvora dintr-o concep� ie modern� despre na�iune a 
redactorului, reflectînd progresul ideii na�ionale. În acest spirit “Biblioteca româneasc�” urm�re�te cu 
perseveren�� concentrarea într-un sens unic a tot ceea ce este românesc. Prin tematica istoric� îndeosebi, 
“Biblioteca româneasc�” anun�� viitoarele manifest�ri romantice, cum fac biografiile de domni, mai ales cea 
consacrat� lui Mihai Viteazul, a c�ror semnifica�ie �i importan�� este în primul rînd politic� �i na�ional� �i 
în al doilea rînd �tiin� ific�... �i la acest capitol gazeta lui Carcalechi preceda momentul foilor lui Bari�, 
marcînd  o etap� necesar� în procesul de constituire a presei române�ti, ce reflect� cu destul� exactitate 
aspira�iile, gustul epocii, o mentalitate preponderent iluminist�, în slujba progresului na� ional.”5 

Dup� încetarea apari� iei Bibliotecii române�ti, în 1834, numai românii care formau majoritatea 
locuitorilor Transilvaniei, nu aveau o foaie a lor. Lipsa aceasta urma s� o înl�ture apari�ia gazetei Foaia 
Duminecii la Bra�ov în 1837, redactat� de translatorul bra�ovean Ioan Barac. Din anul 1838 apar aici foile 
lui George BariŃiu Gazeta de Transilvania �i Foaie pentru minte, inim� �i literatur�. Cu apari�ia foilor 
redactate de Bari� iu ia fiin��, dup� atîtea încerc�ri �i dibuiri, presa politic� român� din Transilvania.6 

 
În capitala Ungariei, din 1848  apar o sumedenie de reviste, ziare politice, literare, culturale, “poporale”, 

economice, satirice. Publica� iile din secolul al XIX-lea �i începutul secolului XX, cunoscute pîn� la aceasta 
dat�, indiferent de durata apari� iei, acoper� întreaga gam� a periodicelor. Astfel g�sim periodice cu profil 
politic (22), satiric (8), social-cultural (6), religios (5), oficial (4), didactic (4), literar (3), turistic (1).7 

Genera�ia de la 1848 �i-a revendicat drepturile pe cale insurec� ional�, armat�. Genera� ia care a urmat 
pactului dualist a avut ca singur� arm� eficient� presa. În fruntea fiec�rui periodic se aflau personalit�� i cu 
o bogat� activitate politic�, cultural� sau economic�. 

 
Foi politice 

 



Dup� revolu� ia de la 1848–49, cercurile st�pînitoare din Imperiul Habsburgic î�i amplific� politica de 
dezbinare na� ional�, de învr�jbire, în mod artificial, a popoarelor. Românii îndeosebi îndurau cea mai 
ap�s�toare situa� ie social�, economic�, politic� �i cultural�. Din aceasta cauz� putem urm�ri în 
Transilvania �i Banat o ampl� mi�care na� ional� antihabsburgic�. În urma constituirii dualismului austro-
ungar din 1867, prin legea na�ionalit��ilor, electoral�, a presei, a înv���mîntului se accentueaz� asuprirea 
na� ional�. Lovi� i în interesele culturale �i cele economice, amenin�a� i în existen�a na� ional�, românii 
desf��oar� o însufle� it� lupt� politic�, concretizat� prin diverse ac� iuni ce dau o puternic� expresie 
solidarit�� ii române�ti. 

Prin crearea primelor partide na� ionale, în 1869, lupta politic� a românilor devine organizat�. La 
Timi�oara se pun bazele Partidului Na�ional al Românilor din Banat �i Ungaria, ca tactic� politic� se 
accept� activismul, participarea la via�a politic� a statului �i în parlament. Iar la Miercurea se constituie 
Partidul Na�ional din Transilvania, ca tactic� politic� e adeptat pasivismul, în semn de protest împotriva 
asupririi na� ionale. Peste 12 ani, în 1881, va avea loc unificarea politic� a mi�c�rii na� ionale române prin 
crearea unui singur partid: Partidul Na�ional Român. Programul acestuia cuprinde: lupta pentru recî�tigarea 
autonomiei Transilvaniei �i Banatului, pentru dreptul de a folosi limba român� în administra�ie �i justi�ie în 
toate regiunile locuite de români; revizuirea Legii na�ionalit��ilor; l�rgirea dreptului de vot. Numeroase au 
fost memoriile adresate Casei imperiale pentru realizarea acestor deziderate. O importan�� covîr�itoare a 
avut-o Memorandumul din 1892. În text erau contestate: regimul dualist, politica discriminatorie, falsul 
electoral, corup�ia administra� iei, na� ionalismul, sistemul de dezna� ionalizare prin �coal�, etc. Procesul 
memorandi�tilor a afirmat �i înt�rit solidaritatea românilor în lupta împotriva dezna� ionaliz�rii, a ridicat 
problema româneasc� la rangul de problem� politic� de interes european. 

Un rol deosebit în accentuarea mi�c�rii na� ionale a românilor l-au avut publica�iile din Transilvania �i 
Ungaria, asocia� iile �i societ�� ile cultural-artistice. Arma cea mai puternic� a românilor din Transilvania �i 
Ungaria, în lupta pentru libertate na� ional� �i social�, a fost presa. “Dintre a�ez�mintele pe care românismul 
din Transilvania �i le-a creat, în lupta lui secular� pentru existen�� �i afirmare na� ional� f�r� îndoial� c� cel 
mai original este presa.”8 Valen�ele multiple ale presei, destina� ia ei specific� îi confer� adesea rolul de 
avangard�, o posteaz� în orice caz în primele rînduri ale mi�c�rilor revendicative. Num�rul �i tirajul 
publica� iilor periodice înregistreaz� o însemnat� cre�tere, iar profilul se diversific�. 

Presa îns� era supus� de c�tre statul austro-ungar unor persecu�ii, multe dintre ziarele �i revistele care au 
îndr�znit s� lupte pentru cauza românilor, au fost pedepsite prin procese, amenzi uria�e, condamn�ri la 
închisoare. “Procesele de pres� se întîlnesc în imperiul austro-ungar tot mai des de dup� 1872. Legea presei 
e îns� mult mai veche. Înc� în Rescriptul regesc pentru dieta Transilvaniei din 5 mai 1848 se cere s� se 
trimit� “proiecturi de lege în privin�a libert�� ii tiparului �i a împiedic�rii de abuzurile ce s-ar putea esca cu 
aceea”. Cî� iva ani mai tîrziu, la 27 mai 1852, se d� o Patent� împ�r�teasc�, c�reia guvernul maghiar îi 
aduce schimb�ri în 1867, 1871 �i 1872. Schimb�rile nu se fac pentru a l�rgi libertatea presei, ci spre a o 
restrînge �i mai mult. Se prevedea depunerea prealabil� a unui exemplar din fiecare publica�ie la Tribunal, 
Curtea de apel, precum �i la Ministerul de Interne. Se cerea autoriza� ia, care se d�dea foarte greu, �i 
depunerea unei mari cau� iuni. Se prevedeau �i sanc� iuni pentru înc�lcarea legii, constînd din amenzi, 
închisoare �i pierderea cau�iunii. Întocmit� sub absolutism, legea presei este men� inut� �i sub dualism. I se 
d� o înf�� i�are mai “modern�” la 20 iulie 1871, cînd se înfiin�eaz� cur� i cu juri anume s� judece procesele 
de pres�.”9 

 
Amicul poporului 

 
Amicul poporului. Revist� politic� s�pt�mînal�, apare la Pesta, de la 3/15 iunie – 28 oct./9 nov. 1848, 

sub redac� ia lui Sigismund Pop. Publica� ia este imprimat� în chirilice, în tipografia Vasilie Cozma �i “se d� 
prin Comisia Central� din Pesta”.10 

Sigismund Pop, frunta� politic din p�r� ile vestice ale Transilvaniei, la 2 aprilie 1848, propune 
comitetului revolu� ionar pestan tip�rirea unor ziare populare pentru toate na�ionalit��ile din Ungaria. 



Propunerea sa e acceptat� de Kossuth, iar ziarul începe s� apar� în limbile maghiar�, german�, sîrb� �i 
român� începînd cu luna iunie 1848. Luîndu-�i titlul dup� L’Ami du Peuple al lui Marat, ziarul lui S. Pop 
iese de sub tipar, ap�rînd o dat� pe s�pt�mîn�, joia. Avea un tiraj destul de mare �i era citit în p�r� ile cele 
mai îndep�rtate ale Transilvaniei, dar mai cu seam� în Banat, deaoarece, aici semnau Eftimie Murgu, 
Aloşiu Vlad, VincenŃiu Babeş, Atanasie Marienescu, Ion Avram, Petru Farchici, cei mai mul� i deputati 
din acele p�r� i. Ca organ al deputa� ilor români, el a �i dat o aten�ie special� dezbaterilor dietale, problemelor 
social-politice, celor mai acute care fr�mîntau societatea româneasc�. Apar în coloanele publica�iei 
interven�iile deputa� ilor români din dieta de la Pesta, cerînd dreptul la �coli în limba matern�, func� ionari 
români propor�ional cu num�rul popula� iei, independen�a bisericii ortodoxe române�ti de ierarhia sîrbeasc�. 

În coloanele Amicului poporului cauza revolu�iei din Transilvania este v�zut� în strîns� legatur� cu cea 
din principate, dîndu-se relat�ri depre situa� ia românilor de acolo. Chiar dac� ziarul este angajat pe linia 
colabor�rii româno-maghiare, el nu face din aceasta un scop exclusivist, ar�tîndu-se gata a saluta �i sprijini 
toate ac�iunile revendicative în folosul poporului. Materialul publicat în aceast� revist� se refer� în mod cu 
totul precump�nitor la politica intern�, oglindind atît situa� ia general� a ��rii din vara �i toamna anului 
1848, cît �i fr �mînt�rile �i dificult��ile p�turii conduc�toare române�ti din Banat �i Bihor din acea perioad�. 
În afar� de acestea, ziarul va mai împ�rt��i cuno�tin�e istorice �i agronomice. Ceea ce constituie specificul 
Amicului poporului fa�� de restul presei române�ti de atunci din monarhia habsburgic�, e pledoaria sa 
sus� inut� pentru o colaborare între români �i maghiari. În lungi articole, el caut� s� justifice m�surile luate 
de guvernul din Budapesta, îndrumînd pe cona�ionali s� ajute b�ne�te �ara, pl�tind la timp impozitele, s� se 
înroleze ca voluntari, elogiind pe membrii cabinetului ministerial.11  

Democra�ia 
 
Democra�ia. Gazet� politic�, apare la Pesta, de la 12/14 iunie – 1 iulie 1849 (în total 2 numere), sub 

redac� ia lui Sigismund Pop, ajutat neoficial de Nicolae Bălcescu. Caracterul democratic al acestei gazete, 
care apare cu o lozinc� pa�optist�, “Libertate, egalitate, fr�� ietate”, reiese din articolul program semnat de 
Sigismund Pop “v� încredin��m c�, noi vom lucra în în�elesul �i dup� principiul democratic, adic� nu voim 
s� fie nici o clas� privilegiat� cu putere mai mare s� domine asupra altora; nu voim ca dreg�toriile s� fie 
legate �i strînse de na�tere, ca �i pîn� acuma, ci dup� vrednicia fiec�ruia s�-l aleag� poporul �i mul� imea în 
care-�i va pune încrez�mîntul, cu un cuvînt poporu-�i va face sie�i legi �i el dup� voin�a sa se va guverna 
(ocîrmui)”.12  Publica� ia este tip�rit� cu caractere chirilice în tipografia lui Vasilie Cozma �i apare ca o 
continuare a foii Amicul poporului. 

Sigismund Pop la sosirea lui Nicolae Bălcescu la Pesta spre a duce tratative cu Kossuth în vederea 
realiz�rii unui acord în privin�a mersului revolu� iei la cele dou� popare, îi va sta al�turi, pl�nuind scoaterea 
unui nou ziar românesc pus sub influen�a de facto a lui B�lcescu. Inten� iile sale fiind deocamdat� 
spulberate, pleac� la Beiu�, dar v�zînd c� evenimentele nu merg în direc� ia dorit� de el, se reîntoarce din 
nou la Pesta, unde scoate la 22 iunie 1849 periodicul Democra�ia. Ziarul este socotit ca o continuare al 
Amicului poporului. Noua foaie a ap�rut doar de dou� ori numai. B�lcescu îi scria lui I. Ghica: “Aicea se 
începe o foaie român�. N-am vrut s� m� dau pe fa�� ca redactor, dar voi c�uta a o influen�a mult �i f�r� 
asta, cum �i a scri cîteodat�. O s� caut a-�i trimite no. 1 ce trebuie s� fi e�it din tipar.”13 

Influen�a lui B�lcescu asupra ziarului este evident�. Programul lui Sigismund Pop este acum mai radical, 
el propunîndu-�i s� urm�reasc� activitatea guvernului �i s-o critice cînd e cazul, veghind la starea �i 
“interesul românimei”, la “înflorirea na� iunei” dup� principiul democratic �i republican. Articolul s�u 
program promite pe lîng� comunic�ri oficiale, informa� ii de la diet� cu comentarea legilor, �tiri din �ar�, din 
str�in�tate �i date economice, versuri, cuno�tin�e din domeniul �tiin�elor naturii.  

Urm�torul num�r apare la 26 iunie, dar cu acesta ziarul este sistat. Se vede c� evenimentele care au dus 
la înfrîngerea revolu�iei n-au mai permis continuarea lui. El r�mîne, a�a cum am v�zut, o tribun� politic� 
înaintat�, scurtul r�gaz de apari� ie nedîndu-i posibilitatea s� se manifeste �i pe teren literar, cu excep� ia unei 
singure poezii Patria-mam�  de Ioan Roman. 



Presa româneasc� din timpul revolu�iei, editat� �i redactat� de Sigismund Pop, n-a fost pre�uit� cum se 
cuvine atît din necunoa�tere, cît �i din lips� de bun�voin��. Democra� ia nu e nici m�car men� ionat� în 
Catalogul periodicelor române�ti din 1907. “În aprecierea rolului celor dou� publica�ii amintite trebuie s� 
se � in� seama c� românii din Banat �i Cri�ana, pe lîng� revendic�rile comune tuturor cona� ionalilor din fosta 
monarhie habsburgic�, aveau �i unele probleme specifice, pe de o parte din cauza conflictului cu sîrbii, 
adic� cu conducerea lor bisericeasc�, �i, pe de alt� parte, din cauza împrejur�rii c� apar� ineau politic de 
Ungaria. În compara� ie cu cei din Transilvania, care constituia un principat separat, era firesc ca leg�turile 
lor s� fie mai strînse cu Budapesta, problema în�elegerii româno-maghiare fiind pentru ei mai acut�. Nu 
urm�rirea acesteia se poate repro�a celor dou� foi ale lui S. Pop, ci numai aceea c� n-au fot destul de 
insistente, în special la început, pentru a pretinde �i impune egalitatea în drept �i în fapt a celor dou� 
popoare. Abstrac� ie f�cînd de aceasta caren��, nu se poate contesta c� “Amicul poporului” �i “Democra� ia” 
au profesat concep� ii înaintate, avînd o � inut� mobilizatoare, bine scrise, fiind în strîns� leg�tur� cu cititorii 
lor.”14 

 
Concordia 

 
Concordia. Gazet� politic� �i literar�, bis�pt�mînal�, apare la Pesta, de la 15 august 1861 – 25 

decembrie 1870. Redactor responsabil: Sigismund Pop (pîn� la 3 ian. 1863), Alexandru Roman (1863–
1868) �i din nou Sigismund Pop (1868–1870).  

“Odat� cu instaurarea regimului liberal �i românii din Imperiu trec la o via�� politic� activ�, ce aduce cu 
sine necesitatea stringent� a înfiin��rii unor noi organe de pres�, capabile s� sus� in� mai intens lupta lor 
politic�. �i aceasta cu atît mai mult, cu cît peisajul ziaristicei române�ti la acea dat� era foarte s�rac.”15 
Cercurile intelectuale române�ti î�i d�deau seama de însemn�tatea unei astfel de gazete. 

Sigismund Pop era îndemnat s� scoat� o revist�. Tîn�rul translator de la Locotenen�a Ungariei, 
Alexandru Roman frecventa îtr-o oarecare m�sur�, acelea�i cercuri ale coloniei române�ti din Pesta ca �i 
Sigismund Pop. Cei doi n-au r�mas îns� mult� vreme str�ini unul fa�� de preocup�rile celuilalt. �i odat� cu 
demersurile f�cute de S.Pop pentru aprobarea apari�iei unei gazete române�ti, acesta î�i c�uta colaboratorii, 
f�r� de care nu putea porni la o întreprindere atît de serioas�, plin� de dificult��i �i obstacole. 

S. Pop prime�te aprobarea destul de repede. Între timp, el este numit c�pitan suprem al districtului 
românesc Cetatea de Piatra (Chioar). Este pus la o r�cruce, ce s� aleag�? 

“Dar spiritul practic învinge, salariul de c�pitan suprem era substan� ial, demnitatea acordat� unui român 
era înalt�, în timp ce ziarul cerea sacrificii materiale prea mari, dar mai ales i-ar fi r�pit prea mult timp. 

Recurge la o solu� ie de compromis. P�streaz� ambele “posturi grele” �i, la drept vorbind, a f�cut �i 
cerutele sacrificii materiale. Este semnificativ faptul c� mai mult timp i-a trebuit s� adune banii pentru 
cau� iunea ziarului, decât s� primeasc� licen�a de apari�ie acestuia. Cau� iunea (potrivit legilor de pres� 
“liberale” din 1848) era excesiv de mare: 5.250 florini pentru un ziar politic bis�pt�mînal �i 10.500 pentru 
unul ce ap�rea de trei ori pe s�pt�mîn� sau zilnic.”16 

S. Pop a recurs la mai multe persoane pentru a da bani în favorul revistei, dar nu prea a primit ajutor, a 
trebuit s� se bazeze pe for�ele sale proprii �i ale unchiului s�u Veniamin Buteanu, jude cercual. De�i S. 
Pop a declarat c� va face fa�� celor dou� “posturi grele”, în ce prive�te pe cel de redactor, lucrurile nu stau 
chiar a�a. De la început i-a oferit lui Al. Roman sarcina de a conduce afacerile redac� iei, nu îns� �i titlul de 
redactor. Deci chiar de la început Roman era conduc�torul ziarului, adev�ratul redactor, de�i semna S. Pop; 
o spune ceva mai tîrziu Iosif Vulcan, care f�cuse parte din echipa redac� ional� �i a lucrat mult timp la 
Concordia. Foarte tîn�ra echip� de colaboratori interni ai revistei, format� din Partenie Cosma, Ioachim 
Mureşan �i Iosif Vulcan, în frunte cu Al. Roman, era extrem de activ�. 

Apari�ia Concordiei a fost un eveniment memorabil atît în mi�carea na� ional�, cît �i în cultura 
româneasc�. Era primul ziar românesc scris în întregime cu litere latine. Avea o �inut� modern� �i o hîrtie 
de calitate bun�. 



“Numit profesor la Universitatea din Budapesta, Al. Roman se c�s�tore�te spre sfîr�itul anului 1862, cu 
Ida, fiica lui S. Pop. În noua conjunctur� prudentul S. Pop putea acum s� recunoasc� deschis ceea ce toat� 
lumea �tia înc� din 1861, �i anume c� Al. Roman era adev�ratul redactor al Concordiei, “conduc�torul ei”.17 
Preluarea propriu-zis� a conducerii redac� iei are loc la începutul anului 1863. Tonul articolelor lui Roman �i al colaboratorilor s�i devine mai ascu� it, a�a �i cenzura va avea mai mult de lucru cu gazeta �i, în scurt 
timp, vor începe procesele de pres�. 

Interesul pentru gazet� spore�te, în 1863 are 700 de abona� i. Al.Roman prime�te scrisori de încurajare 
din partea mai multor persoane cunoscute. Roman a inten�ionat s� fac� din revist� un ziar, care s� apare de 
trei ori pe s�pt�mîn�. Cu ocazia abonamentului al anului 1864, Roman g�se�te necesar s� reformuleze 
programul Concordiei, cu inten� ia de a pune în prim plan lupta românilor din Ungaria, dup� exemplul celor 
din Transilvania. Deviza românilor ungureni trebuie s� fie de acum încolo: “realizarea egalei îndrept��iri 
na� ionale”. 

Situa�ia politic� ai anilor urm�tori îngreuneaz� realizarea programului declarat de Roman. La greut��ile 
generale s� mai adaug� c� socrul s�u, S. Pop, începe s� se amestece din nou în treburile Concordiei (e 
adev�rat, c� î�i p�strase calitatea de proprietar �i editor), publicînd articole ce p�reau a ceda în fa�a unor 
principii de lupt�. 

“Odat� cu începutul anului 1866, diferen�ele de opinii dintre Al. Roman �i S. Pop se adîncesc, începe 
chiar o lupt� surd� între redactor �i editor. S. Pop nu mai era c�pitan suprem al Chioarului, iar so� ia lui Al. 
Roman, Ida, fiica lui S. Pop, murise (înc� în 5 iunie 1865). S. Pop, în urma unor declara�ii ambigue în dieta 
maghiar�, este atacat în rubrica Revista politic�, scris� de obicei de Al. Roman. S. Pop declarase c� nu st� 
în diet� ca român, ci ca deputat al ��rii. El se ap�r� în num�rul urm�tor rectificînd, încercînd s� dea o 
nuan�� mai na�ional� discursului s�u. Se pare îns� c� drumul neîn�elegerii dintre proprietar �i redactor s-a 
deschis larg. Acesta este, credem �i motivul pentru care, în cursul anului 1866, Al. Roman nu va mai semna 
nici un articol important.”18 

Apari�ia Albinei, în prim�vara anului 1866, la Viena, ar fi putut înt�ri mi�carea na�ional�, în cazul în 
care Concordia ar fi colaborat strîns cu ea. Nu a fost a�a, în loc de colaborare s-a inaugurat o polemie 
nesfîr�it� între cele dou� reviste române�ti. O alt� împrejurare care a agravat situa� ia gazetei, s-a produs în 
iulie 1866, cînd se declan�eaz� o acut� criz� financiar�, care-l determin� pe editor s� acorde credit 
abona�ilor pîn� la sfîr�itul anului. Situa� ia era atît de grav�, încît proprietarul c�uta sprijin la guvern, 
aservindu-�i astfel gazeta unor interese str�ine. Roman nu mai suport� aceasta situa�ie. Anun��, în 4 august 
1866, c� va lipsi 6 s�pt�mîni, pleac� în concendiu. Acest “concediu” a echivalat, de fapt, cu retragerea 
definitiv� de la redac�ie, motivat� �i prin starea s�n�t�� ii sale. 

De la început în jurul lui Al. Roman se formeaz� un nucleu puternic de tineri, într-o echip� harnic� �i 
entuziast� de coresponden� i interni �i externi. Dintre ace�tia vom men� iona pe cei a c�ror apari� ie este mai 
frecvent� în coloanele gazetei. 

Dintre cei mai zelo�i colaboratori ai Concordiei, de la început, a fost Partenie Cosma, care semna cu 
ini� iala “C”, pe cînd f�cea parte din redac� ie, iar mai tîrziu, în 1866, în calitate de corespondent extern, cu 
pseudonimul “Bihoreanul”  (vezi un articol de al s�u în Anexele acestui volum). Al�turi de Roman �i 
Cosma a  lucrat tîn�rul jurist Ioachim Mureşan, care semna “Ch. M.”. 

Un colaborator statornic a fost din anul 1861 Iosif Vulcan. Aici public� nuvele �i reportaje pîn� în 1865, 
cînd la îndemnul lui Roman, intervine la Locotenen�a din Buda pentru apari�ia Familiei, al c�rei prim 
num�r va �i apare anexat la Concordia. 

“Un alt colaborator intern a fost Georgiu Popa [subl. n.], recrutat la gazet� de S. Pop care l-a angajat �i 
ca instructor al copiilor s�i, asigurându-i astfel existen�a �i posibilitatea de a-�i continua studiile. Dintre 
colaboratorii interni, mai amintim pe Ioachim C. Drăgescu [subl.n.], pe un al Georgiu Pop (Popa) [subl. 
n.], care, dup� o frumoas� �i rodnic� ucenicie la Concordia, din 1864 pân� în 1866, trece redactor la 
Albina �i, în sfîr�it, pe Augustin Horşa [subl. n.], rud� apropiat� cu Al. Roman. Acesta a intrat la redac�ie 
în octombrie 1863, introdus de Roman, cu un salariu de 30 fl. pe lun�. Dar în 1864, situa� ia material� a 



ziarului e a�a de grea încît Roman îi � ine cu mas� �i cas� pe el �i înc� un colaborator intern, îns� f�r� 
salariu.”19 

Num�rul colaboratilor externi este mare. Îi afl�m printre ace�tia pe Iuliu Grozescu, Iosif Roman 
(fratele lui Al. Roman), Iustin Popfiu, I. V. Rusu, etc. Timp de mai mul�i ani colaboreaz� �i George 
BariŃiu. Pîn� nu porne�te Albina, VincenŃiu Babeş semneaz� aici ani de-a rîndul. În Concordia mai sînt 
prezente �i nume ca cele ale lui Aloişiu Vlad, Ion Codru Dr ăguşeanu, Atanasie M. Marienescu, I. 
Antonelli, Eftimie Murgu, Axente Sever, Al. Papiu Ilarian �i mul�i al� ii. 

Num�rul al celor ce publicau în Concordia d� dovad�, c� gazeta pestan� constituia un adev�rat centru 
spiritual în cadrul c�reia vehiculau idei �i opinii diferite, atît din partea litera� ilor cît �i a politicienilor din 
Transilvania, Ungaria, Banat �i România. P�truns� de spiritul revolu� iei de la 1848, prin numeroasele 
condeie ce-au realizat-o, a fost �i pepinierea lupt�torilor care au urmat, în acela�i timp, era �i leag�nul unor 
începuturi literare. Aici ne referim la perioada anilor 1861–1866, cînd era condus� de Al. Roman. 

Dup� retragerea lui Al. Roman, Concordia  î�i pierde cu încetul colaboratorii, mai ales pe cei literari, �i, 
ca o consecin�� direct�, �i cititorii. Gazeta lui Sigismund Pop, încerca o mediere între interesele na�ionale 
ale românilor din Trasnilvania �i autorit�� ile din Pesta �i Viena (în ultimii ani, revista a fost sprijinit� de 
guvern, pe care trebuia s�-l slujeasc�). 

În primii ani de apari� ie, la Concordia au scris mul� i dintre cei mai cunoscu�i litera� i transilv�neni ai 
epocii. Spre deosebire îns� de Gazeta de Transilvania  sau de Familia, Sigismund Pop �i Alexandru 
Roman nu au avut inten�ia s� fac� din gazeta lor organul unei orient�ri literare precise, a�a nu-l f�cuser� 
nici organul unei direc� ii politice ferme. Din acest motiv, colaboratorii literari s-au îndep�rtat cu timpul, 
atra�i de alte periodice. De remarcat este faptul, c� aici �i-a tip�rit Ion Codru-Dr�gu�anu (începînd cu 
num�rul 22 din anul 1863) însemn�rile din c�l�toriile prin Europa. Foarte des au ap�rut �i numele unor 
scriitori din principate: Vasile Alecsandri, în primul rînd, apoi Dimitrie Bolintineanu, C. D. Aricescu, G. 
Baronzi, Gheorghe T�utu �i V. A. Urechia. Cele mai multe texte literare sînt republicate dup� gazetele din 
Ia�i sau Bucure�ti, dar grija cu care sînt alese semnaleaz� c� în spatele neutralismului politic afi�at se 
ascundea totu�i adeziunea �i cauza na� ional�. Iosif Vulcan a tradus din Jókai Mór (nuvela Capul lui 
Iordachi). Atanasie M. Marienescu �i T. Catone colaborau cu folclor cules din Ardeal �i Banat. 

Concordia a avut rolul de pionerat în presa român� din Ungaria �i Transilvania, al�turi de celelalte 
periodice se încadra în via�a politico-cultural� a epocii, a contribuit la dezvoltarea interesului pentru 
literatura na�ional�. 

 
Federa� iunea 

 
Federa�iunea. Jurnal politic, literar, comercial �i economic. Apare la Pesta, de la 3 ianuarie 1868 – 29 

februarie 1876. Fondatorul, editorul �i redactorul responsabil este Alexandru Roman, iar redactori Ioan 
PoruŃiu �i Iosif Hodoş. 

“Ap�rut dup� încheierea acordului privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, care anula de drept 
autonomia Transilvaniei, ziarul se situeaz� pe pozi� ia ideii de federalizare, dar sus�ine necesitatea men� inerii 
egalit�� ii în drepturi a românilor cu minorit�� ile maghiar� �i german�.”20 

Federa�iunea avea s� reprezinte timp de peste �apte ani protestul românilor împotriva dualismului �i 
lupta pentru federalizare a popoarelor de sub st�pînirea austro-ungar�. Periodicul era conceput ca o 
publica� ie a tuturor românilor. În articolul programatic din primul num�r, care iese în 3/15 ianuarie 1868, 
Alexandru Roman define�te orientarea politic� a ziarului. “S� bucium�m în toate zilele cauza na� ionalit�� ii 
noastre – scrie el – pîn� ce se va preface în sînge �i m�duv� în to� i fiii României; s� o aud� popoarele cele 
civilizate ale Europei s� o cunoasc� de-a rostul aceia care se prefac a nu în�elege, ca în urm� puterea cea 
regid� s� cedeze puterii ce zace în drept �i dreptate.” 

Ziarul s-a bucurat nu numai de sprijinul �i de colaborarea unor vechi lupt�tori transilv�neni ca George 
BariŃiu, Ion RaŃiu, Ion Micu Moldovan, Iosif Hodoş, Visarion Roman, ci �i de concursul lui Ion C. 
Brătianu – care la Bucure�ti conducea în acela�i timp ziarul Perseveren�a - acesta, în calitate de ministru al 



României, ajutînd Federa�iunea �i cu anumite fonduri. Prin reproduceri din ziarele Românul, Traian �i 
Columna lui Traian, Bogdan Petriceicu Ha�deu a fost �i el adeseori prezent în coloanele ziarului lui 
Roman. 

Articolele lui Al. Roman erau uneori semnate cu pseudonimul Cato Cenzorul.21 
Dualismul este criticat de Alexandru Roman �i Ioan Poru�iu, redactorul responsabil, aproape num�r de 

num�r �i se reproduc articole pe aceasta tem� �i din alte ziare române�ti �i str�ine. Aceast� direc� ie politic� 
pe care Federa� iunea o va sus� ine consecvent, mai ales în primii ani, îi va aduce lui Al. Roman, ca �i lui 
Poru� iu, mai multe procese de pres� soldate cu amenzi �i condamn�ri. Roman a fost dat în judecat� pentru 
dou� articole care a comb�tut cu asprime dualismul. Achitat pentru primul articol, pentru cel de al doilea a 
primit îns� la 18 martie 1869 – de�i era deputat – o condamnare de un an închisoare �i 500 fl. amend�. 
Pedeapsa o execut� în perioada 18 ianuarie 1870 – 18 ianuarie 1871. Din temni�a din Vác, Al. Roman 
adreseaz� o scrisoare de mul�umire acelora care au dat ajutoare b�ne�ti pentru Federa� iunea,  dup�  ce  el  
a  fost condamnat. Foarte mul� i solidarizau cu el, chiar s-au creat astfel de versuri populare: 

 
    “Plînge mierla prin p�duri, 
    Robu-i Roman la Unguri 
    Pentru sfînta direptate 
      C� noi n-avem din ea parte 
    St�pînii s-au m�niat 
    C� Roman a cuvîntat 
    �i în diet� �i în tipar 
    A spus chinul nost amar...”22 
 
În timp ce Roman î�i isp��ea osînda în temni�a din Vác, ziarul a fost condus în acela�i spirit de Ioan 

PoruŃiu �i Iosif Hodoş, primul fiind �i el condamnat în acest timp la 10 luni închisoare. Amenzile foarte 
grele dezechilibrînd bugetul publica� iei, a fost necesar� interven�ia b�neasc� a lui Ioan M. Moldovan �i 
Mihai Kogălniceanu pentru ca gazeta s� continue. În perioada cînd Roman era închis la Vác, I. Poru�iu a 
condus Federa� iunea fiind apoi înlocuit, pentru pu� in timp, de Iosif Hodo�.23 

Gazeta avea rubricile intitulate: “Cronic�”, “Dieta ungar�”, “România”, “Revista jurnalistic�”, “ �tiri 
eclectice”, “Variet�� i” �i “Foi�oara”. Federa� iunea public� în foileton sau în corpul ziarului, articole 
politice, literare �i culturale, versuri originale sau traduse, recenzii �.a. Beletristica �i publicistica literar� 
sînt subsumate orient�rii politice. Public� versuri: Iosif Vulcan, Miron Pompiliu, Iustin Popfiu, Aron 
Densuşianu, I. Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri �i Gheorghe Sion. Cu articole politice colaboreaz�: 
Al. Roman, G. Bari� iu, Visarion Roman, Iosif Dodo�, N. Densu�ianu. 

Acela din colaboratorii Federa� iunii care avea s� constituie mai tîrziu cea mai de seam� mîndrie a ei, a 
fost Mihai Eminescu, care în prim�vara anului 1870, anticipînd prodigioasa sa activitate publicistic� de la 
Timpul, a publicat în ziarul lui Roman – sub pseudonimul Varro  – trei articole. Acestea erau: S� facem un 
congres în 5/17 aprilie 1870, În unire e t�ria  în 10/26 aprilie 1870 �i Echilibrul în 22 aprilie/4 mai 1870 �i 
29 aprilie/11 mai 1870. Eminescu se angajeaz� cu articolele sale politice în lupta pe care o duceau românii 
din imperiul austro-ungar pentru cucerirea libert��ii na� ionale. 

Problema fundamental� pe care o pune în discu� ie este cea a dualismului, cu consecin�ele sale în via�a 
social-politic� a românilor de sub st�pînirea austro-ungar�. Guvernele ungare trec prin parlament, îndat� 
dup� încheierea pactului dualist, o serie de legi, care ating problema minorit�� ilor. Mai importante prin 
consecin�ele politice sînt dou� dintre ele: Legea pentru Unirea Transilvaniei cu Ungaria �i Legea pentru 
egala îndrept�� ire a na� ionalit�� ilor  sanc� ionate amîndou� în decembrie 1868. Românii trasnsilv�neni 
protesteaz� împotriva încheierii pactului dualist �i dau publicit��ii Pronunciamentul de la Blaj din 1868, 
prin care cer autonomia Transilvaniei, reactivarea legilor votate în Dieta Transilvaniei din 1863–1864 �i 
redeschiderea ei pe baza unei “adev�rate reprezenta� iuni poporale”. Conferin�a de la Miercurea  întrunit� la 
7–8 martie 1869 hot�r��te înfiin�area Partidului Na� ional Român din Transilvania �i adopt�, ca tactica de 



lupt�, pasivismul, prin care se în�elegea neparticiparea la alegeri �i via�a parlamentar�. Conferin�a de la 
Miercurea se � ine dup� cea a românilor b�n��eni din februarie 1869, în care se înfiin�eaz� Partidul Na� ional 
al Românilor din Banat �i Ungaria �i adopt�, ca tactic� de lupt�, activismul , prin urmare participarea la 
alegeri �i via�a parlamentar�. Constituirea a dou� partide politice, cu tactici diferite de lupt�, aduce mari 
prejudicii luptei na�ionale a românilor din Imperiul austro-ungar. 

Eminescu prezint� dualismul ca o form� hibrid� de stat – o “fic�iune diplomatic�” – �i lupta sa este 
orientat� în direc� ia ap�r�rii �colii române�ti, bisericii �i limbii române. Politica maghiar� este îndreptat� 
împotriva �colilor române�ti confesionale sus� inute de biseric�. Eminescu urm�re�te cu îngrijorare aceasta 
politic� agresiv� �i cere românilor transilv�neni s� organizeze congrese în ap�rarea drepturilor lor �i s� se 
solidarizeze cu celelalte popoare oprimate din imperiu în lupta comun� împotriva dualismului. S� facem un 
congres este mai mult decît un articol de ziar. Modalit�� ile de expunere, cu concluzii pe puncte, elanul 
discursului critic, titlul imperativ �i formul�rile lapidare în sentin�e memorabile, fac din el un manifest 
împotriva dualismului austro-ungar. 

Guvernul de la Budapesta petru criticile lui Eminescu prin care atac� bazele constitu�ionale ale 
imperiului austro-ungar intenteaz� proces de pres� lui Ioan Poru� iu, redactorul responsabil al ziarului 
(articolele fiind semnate sub pesudonimul Varro).24 Eminescu nu era îns� omul care s� treac� asupra altora 
r�spunderea pentru opiniile sale. “Procesele de pres� ale ziarului “Federa� iunea” – scrie Familia în 13 
noiembrie 1870 – se vor pertrecta în 29 noiembrie �i 7 decemvre la Curtea jura� ilor din Budapesta. În urma 
celui din urm� proces, intentat pentru articolul Echilibrul, a intervenit un incident nou, rugîndu-se autorul 
aceluia de d-l Poru� iu a-i spune numele la judec�toriul de instruc�iune. A�a dar� acest proces se va intenta 
de-a dreptul în contra autorului. Precum afl�m, autorul e junele poet �i colaborator al nostru d-l Michai 
Eminescu.” Procesul continu� cum vedem din scrisoarea lui Eminescu c�tre I. Negruzzi din 11 februarie 
1871. “Apoi am avut �i sup�r�ri care de care mai minunate – se scuz� poetul pentru întîrzierea r�spunsului 
la scrisoarea redactorului ie�ene –; pro primo: un proces de pres�, al c�rui cap�t nu sunt înc� în stare a-l 
prevedea.”25 

“Eminescu deschide cu articolele din “Federatiunea” prima pagin� a prozei sale politice. Poetul se 
situeaz�, înc� de pe acum, pe o pozi� ie care dep��e�te pe cea a activi�tilor  �i pasivi�tilor . Nu recunoa�te 
unirea Transilvaniei cu Ungaria, cum f�ceau pasivi�tii , îns� nu recuno�te nici unirea Banatului cu Ungaria. 
“Unirea Banatului a fost for�at� – scrie Eminescu –, c�ci a fost f�cut� contra voin�ei românilor, unirea 
Transilvaniei a fost f�cut� f�r� a se întreba românii.” Dezaproba divizarea românilor în dou� partide �i 
adoptarea a dou� tactici deosebite în lupta politic� �i va saluta, cum vom ar�ta mai departe, înfiin�area 
Partidului na� ional român. Eminescu prezint� Transilvania, Banatul, Aradul cu Cîmpia ar�dan�, Cri�ana �i 
Maramure�ul ca o singur� unitate a spa�iului nostru geografic �i încadreaz� lupta românilor din Imperiul 
austro-ungar în mi�carea european� a popoarelor pentru cucerirea libert�� ii na� ionale.”26 

       
Albina 

 
Albina. Gazet� cu profil politic �i cultural, apare la Viena, de trei ori pe s�pt�mîn� (1866–1869), apoi la 

Pesta, de dou� ori pe s�pt�mîn� (1869–1876). Redactori responsabili: Georgiu Popp (1866–1869), 
VincenŃiu Babeş (1870–1876); editor: Vasile GrigoroviŃa. Pentru o scurt� perioad� (noiembrie 1871 – 
martie 1872), r�spunderea redac�iei îi revine poetului Iulian Grozescu. Temporar, au mai fost redactori I. 
Sepetianu �i profesorul Ioan Ciocan. 

În fruntea Albinei se g�seau fra� ii �i verii Mocioni (Andrei, George, Anton �i Alexandru) c�rora s-au 
al�turat Vincen� iu Babe� �i George Popa. 

Motivul ce determinase pe întemeietorii Albinei s� o fixeze la Viena, a fost acela c� în capitala imperiului 
cenzura era mai blînd� decît în provinciile periferice, iar lupta împotriva dualismului era agreat� �i de unele 
cercuri austriece. Chiar din primul num�r revista anun�� c� în�elege �i c� voe�te s� fie “un organ na� ional, 
independent �i liberal, pentru toate interesele întregului popor român, adec� o foaie na�ional� general�” 
militînd pentru interesele întregului popor �i adresîndu-se românilor de pretutindeni, ne� inînd seama de 



deosebirile intelectuale, de cult sau de starea material�. Dorin�a Albinei de a fi un ziar al românilor de 
pretutindeni nu se releva numai prin programul s�u, ci totodat� �i prin modul de difuzare. Chiar de la 
început, pe lîng� agen�iile transilv�nene �i b�n��ene, ea a intrat astfel în leg�turi cu librarii �i achizitorii de 
abonamente de la Bucure�ti, Craiova, Ploie�ti, Br�ila, Foc�ani, Ia�i, etc. 

“Un nou ziar românesc pentru românii din Banat �i Ungaria era necesar �i din alte considerente. În 
primul rînd era nevoia v�dit� de fortificare a frontului jurnalistic românesc din aceste p�r� i, ale c�rui 
antecedente nu erau atît de remarcabile ca ale celui din Transilvania, mai ales în Banat, unde popula�ia 
româneasc�, în special intelectualii, resim�ea de mult� vreme lipsa unui ziar prestigios, mai legat de via�a �i 
de n�zuin�ele ei. Apoi efortul politic românesc în ansamblul s�u cerea înmul� irea organelor de pres� care s�-
l sus� in�. Nu trebuie de asemenea nesocotit� nici aspira�ia românilor ortodoc�i, din Banat mai ales dar �i de 
la nord de Mure�, de a avea o foaie, inspirat�, sus� inut� �i redactat� de cercuri ortodoxe, de�i înver�unarea 
confesional� î�i tocise mult ascu� i�ul.”27 

În împrejur�rile date �i în virtutea unor asemenea cerin�e, mai mul� i membri ai familiei Mocioni, mîna� i �i 
de inten�ia de a fonda o tribun� de difuzare a ideilor lor politice, fac tot posibilul ca s� apar� organul de 
pres� mult dorit. În primul num�r se publica un articol de fond semnat de fra�ii Mocioni, care sprijineau 
financiar periodicul. Jurnalul proasp�t înfiin�at promitea prin îns��i denumirea lui o rîvn� na� ional�, o 
st�ruin�� neobosit� �i chema la strîns� solidaritate în confruntarea grav� ce-o prevestea mersul 
evenimentelor politice. Primul num�r din 23 martie/8 aprilie 1866, expune, în articolul de fond semnat de 
Andrei, Anton, George �i Alexandru Mocioni, programul ziarului, obiectivele �i direc� ia politic� ce avea s-o 
urmeze. Fondatorii doreau ca Albina s� fie un organ “devotat mai presus de toate cauzei române na� ionale”, 
ridicat deasupra certurilor de partid �i a provincialismului, a confesionalismului, deasupra intereselor 
meschine, ziar care s� caute a afla �i s� indice cele “mai bune �i mai sigure c�i na� ionale”. 

Albina se face cunoscut� ca o publica�ie complex�, la nivelul epocii �i al posibilit�� ilor de care dispunea, 
cu caracter cvasienciclopedic, marcat îns� de preponderen�a pronun�at� a materialelor politice. 

Atitudinea Albinei a fost consecvent� în ce prive�te combaterea permanent� a abuzurilor �i tendin�elor de 
dezna�ionalizare ale guvernului din Budapesta. S-a manifestat pe plan politic ca tribun� de pres� a 
activismului. Direc� ia sa politic� era aceea a grup�rii familiei Mocioni �i aliatul lor politic, Vincen�iu 
Babe�. 

Guvernul din Budapesta, pentru a-i împiedica leg�tura cu românii din Ungaria, în 1869 i-a interzis 
intrarea �i circula� ia pe teritoriul Ungariei. Pentru a nu-�i pierde contactul cu cititorii din regatul ungar �i în 
acela�i timp pentru a-�i putea continua lupta început�, Albina s-a v�zut nevoit�, la 16 iulie 1869, s� se mute 
la Budapesta, unde conduc�torii s�i Anton, George �i Alexandru Mocioni, precum �i Vincen�iu Babe�, fiind 
deputa� i în parlamentul maghiar, au putut s� o apere cu mai mult� eficacitate. De�i tonul s�u va deveni mai 
moderat, totu�i, orientarea �i atitudinea ei vor r�mîne acelea�i. Albina a urm�rit totodat� cu o vie aten�ie �i 
mi�c�rile culturale din România, activitatea Societ�� ii academice române �i a celorlalte societ�� i, precum �i 
turneele organizate în Transilvania de companiile de teatru de peste Mun�i. 

Albina rezerva, pîn� în 1870, un oarecare spa� iu literaturii, subordonînd-o, în condi�iile domina� iei austro 
ungare în Transilvania, imperativului unit�� ii de ac�iune în lupta de afirmare �i emancipare na�ional� a 
românilor pe plan economic, social �i cultural. Practic, Albina încearc� s� r�spund� acestui comandament 
prin inserarea a numeroase informa� ii bibliografice �i culturale din Transilvania. Con�tien�i de posibilit��ile 
de ac�iune social� �i cultural� a literaturii, redactorii î�i propuneau s� urm�reasc� atent direc� ia de 
dezvoltare �i fazele vie� ii literare na� ionale. �elul activit��ii literare a gazetei era realizarea unei comunic�ri 
între români. Mijloacele pentru înf�ptuirea ecestui scop au fost publicarea literaturii originale �i critica ei, 
precum �i o sus� inut� informare bibliografic� a cititorilor. În primii cinci ani de apari� ie, mai exact atît timp 
cît Geoge Popa a r�spuns de redactarea gazetei, s-a încercat men�inerea unui echilibru între rubricilie 
politice �i literare. Dup� 1870, literatura dispare din coloanele Albinei cu totul. 

Albina este unul din primele periodice române�ti care tip�rea cu consecven�� literatur� popular�, culeas� 
din Transilvania �i Bucovina de At. M. Marienescu, S. Fl. Marian, V. Bumbac, Miron Pompiliu, I. 
Popp, P. Draga �i M. Beşanu. În mai multe rînduri, prin intermediul gazetei, intelectualii de la sate au fost 



îndemna�i s� culeag� literatur� popular�. Gazeta nu a încercat s� imprime vie�ii literare române�ti din 
Transilvania o direc�ie nou�, ci s-a str�duit s� revitalizeze cîteva din ideile curentului na� ional �i popular 
pa�optist. Literatura, privit� în primul rînd ca un mijloc de realizare a idealului na�ional, era mai pu�in 
considerat� din punctul de vedere estetic. În concep�ia colaboratorilor gazetei, idealul na� ional trebuia s� fie, 
în acel moment, progresul material �i spiritual al poporului român. Acest crez politic, lipsit de idealismul 
revolu�ionarilor de la 1848, se r�sfrînge �i asupra produc� iei literare. Literatura trebuie s� corespund� �elurilor na� ionale �i din acest punct de vedere este necesar s� fie apreciat�. Na�iunile mari au progresat �i 
prin ac� iunea social� a poeziei. Poetul are datoria de a prevesti evolu� ia evenimentelor istorice, de a preg�ti 
mi�c�rile sociale, a�a cum f�cuse Andrei Mure şanu la 1848. Tendin�a poe� ilor din genera�ia anului 1860 
de a neglija “aspira� iile na�ionale”, de a se dedica exclusiv “liricii estetice”, este comb�tut�. Via�a literar� 
din Transilvania anilor 1865–1875 este oglindit� satisf�c�tor în paginile Albinei, dar literatura publicat� 
este totu�i insuficient�. I. Grozescu, V. Bumbac �i At. M. Marienescu sînt, prin frecven�a colabor�rii, poe� ii 
cei mai legati de Albina. �i-au publicat aici o bun� parte de versuri I. Vulcan. I. S. Bădescu, Iustin 
Popfiu. I. Papiu, I. Pop-Florantin, D. Petrino, A. Densuşianu, Miron Pompiliu  (semna �i Moise 
Pompiliu), Victor Russu, Elia Trăilă, Z. Antinescu. Albina s-a str�duit, în tot timpul apari� iei, s� 
contribuie la realizarea unit�� ii culturale a românilor. Se publicau informa�ii diverse privitoare la cei mai 
cunoscu�i scriitori munteni �i moldoveni, precum �i la ziarele �i revistele mai r�spîndite. Preferin�ele se 
îndreptau mai ales c�tre I. Heliade-R�dulescu, D. Bolintineanu �i V. Alecsandri, ale c�ror versuri sînt 
reproduse. Cea mai interesant� colaborare este articolul O scriere critică (nr. 36/1870) publicat de Mihai 
Eminescu, cu pseudonimul Cassiu, în care ap�r� opiniile fostului s�u profesor cern�u�ean, Aron Pumnul, 
în problemele ortografiei, criticate de Titu Maiorescu.28 

Îndr�zneala articolelor sale a adus îns� Albina de mai multe ori în fa�a tribunalului, dup� 1870–71 încep 
procesele de pres�, intentate redactorului responsabil sau colaboratorilor. Au fost rari anii f�r� 2–3 procese 
de pres�. Vincen� iu Babe� era implicat în mai multe. În 1874 unul din redactorii s�i, Gruia Liuba , fiind 
condamnat la 15 luni închisoare �i 500 fl. amend�. Aceea�i soart� au avut-o �i al� i colegi ai s�i. Îns��i 
cau� iunea ziarului, care-i punea în pericol apari�ia, a fost confiscat� în mai multe rînduri.29 

La 31 decembrie 1875, în urma acestor prigoniri Albina s-a v�zut silit� s�-�i anun�e încetarea apari� iei, 
dar totodat� �i s� precizeze c� în cei aproape 10 ani de existen�� n-a f�cut decît s� luminize românii din 
Banat �i Ungaria. Albina r�mîne în istoria presei române din aceasta perioad� ca unul din ziarele cele mai 
reprezentative. 

“Ziarul “Albina”, emana�ie a efervescentei politice caracteristice fr�mîntatului deceniu al �aptelea al 
secolului trecut, a scris prin activitatea sa o pagin� de istorie politic� �i cultural� a românilor din Austro-
Ungaria, interesant� mai ales prin atitudinea general� de rezisten�� manifestat� în fa�a opresiunii. El nu a 
ap�rut întîmpl�tor, ci într-un moment cînd ac� iunea politic� româneasc�, ajuns� în preajma inevitabilului 
act dualist, se vede nevoit� a-�i multiplica mijloacele combative. Se n�scu din nevoi �i fu sortit� a lupta 
pentru înl�turarea lor. Apari�ia “Albinei”, organ al activismului b�n��ean, fusese cerut� de o anume stare 
social-politic� a românilor din p�r�ile locului, �i a fost posibil�, c�ci nivelul de cultur� al popula� iei, cel 
pu� in al p�r�ii mai instruite, era suficient de ridicat pentru a se putea g�si un num�r de circa 1000 de 
abona�i anual. Pe de alt� parte, ea v�di existen�a unui num�r îndestul�tor de b�rba�i politici �i de cultur�, 
încît s� se poat� forma un colectiv redac�ional valoros �i un grup de colaboratori constan� i, care conlucrar� 
pentru realizarea unui con�inut mereu prestigios al ziarului. Se remarc� dintre ei, în primul rînd, Vincen�iu 
Babe�, care a condus de fapt ziarul �i care, prin activitatea sa la “Albina”, deschide drumul ziaristicii 
politice din Banat, cale b�tut� în anii ce urmar� de oameni forma� i sub mîna lui, în redac� ia din Viena �i 
apoi din Pesta, ce continuar�, prin “Lumin�torul” �i mai apoi “Dreptatea” (1893), ambele ini�iate �i 
inspirate de Babe�, ac� iunea început� la 1866. Prin � inuta sa politic�, prin rosturile culturale, prin formarea 
unor viitori oameni de condei sau politici, prin mesajul de prop��ire, prin însu�i exemplul s�u, c�ci a t�iat 
f�ga� adînc pentru succesori, “Albina” r�mîne în istoria românilor din primul deceniu al dualismului ca o 
realizare na�ional� remarcabil�, definitorie pentru evolu� ia cultural� �i politic� ulterioar� a mi�c�rii de 
emancipare din Banat �i valea inferioar� a Mure�ului cu deosebire.”30 



 
Viitorul  

 
Viitorul. Gazet� politic�, economic� �i literar�. Apare la Budapesta, de trei ori pe s�pt�mîn�, de la 20 

decembrie 1883 – 12 aprilie 1885. Primul redactor responsabil a fost Zamfir C. Rozescu, înlocuit în martie 
1884 cu dr. Corneliu Diaconovichi. 

În martie 1884 se înfiin�eaz� un nou partid politic, Partida na� ional� român� moderat�, al c�rui 
pre�edinte devine mitropolitul Miron Romanul , iar secretar este numit Gheorghe Serb, înalt func� ionar la 
Curia regeasc� din Budapesta. Se întocmi �i o Program�, care prevedea respectarea legilor statutului, 
participarea la alegeri �i extinderea activismului �i în Transilvania. Viitorul, care ap�rea la Budapesta, 
deveni oficial organul de pres� al noului partid. Membri întemeietori ai acestui partid erau: Miron 
Romanul, Iosif Gall, Gheorghe Serb, Sigismund Catoca, Ludovic Csato, Atanasie Cimponeriu, 
Gerard Venter �i al�ii.31 

Avînd deviza “Activitate �i legalitate. Dreptate �i fr��ie”, Viitorul î�i propunea s� apere drepturile 
românilor din Transilvania �i Ungaria pe cale legal�, respectînd constitu�ia �i urm�rind s� colaboreze, pe 
terenul politicii, cu ungurii. În paginile rezervate activit�� ii culturale �i literare, ziarul public� �tiri �i d�ri de 
seam� de la adun�rile �i manifest�rile artistice ale societ�� ilor studen�e�ti române din Budapesta sau de la �edin�ele Societ�� ii pentru fond de teatru român. Colaboreaz� At. M. Marienescu, I. de la Buceci [Ioan 
Pu�cariu], Catone Indoleanu, Alexiu Solymosi, Matilda Cugler-Poni, P. Oprişor. 

Urm�rind cu interes via�a cultural� din Bucure�ti, Viitorul reproducea, îndeosebi din Românul articole de 
istorie ale lui A. D. Xenopol �i Gr. G. Tocilescu, rezumatele conferin�elor lui Bogdan Petricescu Ha�deu. 
Paginile de literatur� original� sînt mediocre. Un interes deosebit este ar�tat literaturii clasice maghiare �i în 
special lui Pet�fi.32  

 
Poporul român 

 
Poporul român. Foaie politic�, social� �i economic�. Apare de dou�-trei ori pe s�pt�mîn� la Budapesta 

(20 septembrie 1901 – august 1911) �i la Arad (august 1911 – septembrie 1914), sub redac� ia responsabil� 
a lui Dimitrie Bir ăuŃiu, care era �i proprietarul-editor. 

Din 1907, gazeta devine “organul poporal al Partidululi Na�ional Român” avînd ca editor �i proprietar pe 
Aurel Vlad  �i redactor responsabil pe V. Macrea. Colaboreaz� cu versuri, proz� �i articole: Vasile 
Lucaciu, Octavian Goga, Ioan Agârbiceanu, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Ioan Suciu. 

Poporul român public� separat �i trei suplimente. În perioada cînd Dimitrie Bir�u�iu este proprietar, 
apare Cucu (1 ian. 1905 – nov.1906) �i, cînd publica� ia devine oficiosul Partidului Na�ional Român, apar 
suplimentele: Gura satului, umoristic, redactat de Toda Pi�igoi (inclus în pagina� ia ziarului principal), 
Foaia ilustrat� (14 dec. 1907 – 2 ian. 1910) �i Cucu (de la 19 mart. 1911). 

Gazeta a militat pentru men� inerea na� ional� a românilor din Transilvania �i Ungaria. Se public� 
materiale istorice �i literare.33 

 
 

Adev�rul (Glasul poporului) 
 
Adev�rul (Glasul poporului). Foaie politic�, social� �i economic�. Organul Partidului Social-Democrat 

al românilor din Ungaria. Apare la Budapesta, lunar (16 aug. 1903 – 30 apr. 1912), s�pt�mînal (1 mai 
1912 – 9 aug. 1914; 8 oct. 224 dec. 1917), apoi la Sibiu (2 dec. 1918 – 20 mai 1926). Red. resp.: Aurel 
Cristea (1903–1911), Ion Fluieraş (191 –1917; 1919–1926), Tiron Albani  (1918). La 15 aprilie 1911, 
suprim� subtitlul Foaie politic�, social� �i economic�, iar la 25 decembrie 1913, �i al doilea subtitlu, 
Foaie pentru poporul muncitor român. 



În prima serie (1903–1917), ziarul î�i propune s� popularizeze în rîndul muncitorilor români din 
Trasnilvania �i Ungaria ideile socialismului, s� contribuie la r�spîndirea culturii în mase. Evenimentele 
sociale �i politice (congrese de partid, de sindicat, întruniri �i greve muncitore�ti etc.) ocup� locul principal. 
Al�turi de “Cronici externe” �i “interne”, “Din sindicate”, Adev�rul public� rubricile “Bibliografie” �i 
“C�r� ile noastre”, în care sînt prezentate nout�� i editoriale. 

Ziarul republic� texte literare ca Împ�rat �i proletar de M. Eminescu, Noi vrem p�mînt de G. Co�buc, 
Cor de robi, Martiri � i c� l�i de D. Th. Neculu��, Note din Egipt de Panait Istrati, din România muncitoare 
(1902–1918). Alte texte apar� in lui O. Goga, A. Vlahu��, Ion P�un-Pincio, Barbu L�z�reanu, Gheorghe din 
Moldova, N. Timira�. În 1914 este recenzat� piesa lui O. Goga, Domnul notar. Apar �i cîteva traduceri din 
literatura universal�.34 

 
Lupta 

 
Lupta. Ziar al Partidului Na� ional al românilor transilv�neni. Apare la Budapesta, zilnic (24 dec. 1906 – 

1 dec. 1910). Dir.: Al. Vaida-Voevod (1907). Comitetul de redac� ie: Ştefan Cicio Pop, Aurel Novac, 
Aurel Vlad . De la 7 ianuarie 1909, adaug� subtitlul Organ politic na�ional. 

Ziarul este editat de c�tre grupul parlamentarilor român din Budapesta în frunte cu Alexandru Vaida-
Voievod. Au vrut s� aib� un periodic care s� popularizeze linia politic� adoptat�. Conducerea spiritual� a 
ziarului a apar�inut lui Vasile Lucaciu. Redac� ia a  fost sprijinit� �i de c�tre Nicolae Iorga. 

Cotidianul sus� ine drepturile românilor de a folosi, în condi� iile aplic�rii legii Apponyi, limba matern� în �coal�. Informeaz� cititorii în leg�tur� cu evenimentele politice �i sociale din România. În primul an de 
apari� ie, colaboreaz� cu versuri: Octavian Goga, Zaharia Bârsan; cu proz� C. Sandu Aldea, D. N. 
Ciotori, N. Dunăreanu; cu articole: Nicolae Iorga, Ioan Slavici, Alexandru Ciura. În 1907, apar 
reportaje din România, referitoare la situa�ia ��r�nimii r�sculate. Sînt reproduse articole din Neamul 
românesc literar, Luceaf�rul, Via�a nou�. Se public� informa�ii privind activitatea ASTREI. În 1910, 
partea literar� �i politic� este sus� inut�, aproape în fiecare num�r, de Ioan Slavici. Apar traduceri din A. 
Daudet, A. France, Marcel Prévost, Heine, etc. “Cronica literar�” este semnat� de Axente Banciu.35  

 
 

Presa satirică şi umoristică 
 
Cele dintîi reviste satirice �i umoristice ale românilor din Transilvania �i Ungaria apar la începutul 

deceniului �apte al secolului al XIX-lea, la Budapesta, în condi�iile unui nou sistem de guvernare 
“constitu� ional”, instaurat de habsburgi. 

 “Regimul liberal”, anun�at prin diploma imperial� din octombrie 1860 �i înt�rit de patenta din 1861, se 
întemeia pe principii istorico-feudale învechite, dar �i pe anumite reforme moderne, burgheze, impuse de 
transform�rile social-politice ale veacului. În realitate, noua formul� de guvernare promova interesele 
burgheziei �i mo�ierimii na�iunilor mai dezvoltate din punct de vedere economic �i politic, în dauna 
drepturilor de emancipare na�ionale a celorlalte popoare.”36 

Fr�mînt�rile na�ional-sociale au avut ecou puternic în cultura �i literatura românilor din Trasnilvania. 
Dinamizat� de ideea emancip�rii na� ionale �i sociale, mi�carea cultural� ardelean� se concentreaz� în 
capitala Ungariei �i în cele mai importante ora�e din Transilvania: Timi�oara, Arad, Sibiu, Bra�ov, Oradea, 
Blaj, etc.  

Na�terea presei satirice române�ti a avut loc în jurul anului 1860 – la Bucure�ti apar, între 1859–1861, �în�arul, Spiridu�-ul, Nichipercea, Pacal�, Bondarul. Tot în acei ani la Budapesta – ora�ul fiind pe atunci 
un important centru pentru presa românilor transilv�neni – apar �i primele reviste umoristico-satirice 
române�ti: Tutti frutti (1861), Strigoiul (1862) �i Umoristul (1863–1866) continuat de Gura satului (1867–
1881).37 



În jurul publica�iilor periodice române�ti, de la Pesta, inclusiv al celor satirice �i umoristice, se grupeaz� 
intelectuali �i studen�i români, cu studii juridice, originari mai cu seam� din Banat �i Cri�ana, în frunte cu 
Iosif Vulcan, Mircea V. Stănescu, George Ardelean �i Iuliu Grozescu. Ei pun în discu� ie unele probleme 
specifice � inutului lor de ba�tin�, dar �i altele mai generale, strîns legate de interesele comune ale românilor 
din Transilvania �i Ungaria. Aceste foi dezbat probleme sociale, politice �i culturale. Criza economic�, 
moravurile sociale sau familiale, lipsa libert�� ii democratice, demagogia vie� ii politice, tendin�a de 
dezna�ionalizare, fr�mînt�rile electorale, problemele culturii (�coala, presa, literatura, limba) erau în centrul 
aten�iei. Nu lipse�te din paginele acestor foi nici critica la adresa bisericii române�ti de ambele rituri. Sînt 
stigmatiza�i f�r� cru�are politicienii demagogi. 

“Spre Banat �i Cri�ana ne îndrum� �i unele elemente de localizare, lista abona� ilor �i adresele 
coresponden�ilor. Dar al�turi de “prenumeran� i” �i coresponden�i din Viena, Pesta, Arad, Beiu�, Timi�oara, 
Lugoj sau Lipova, întîlnim �i al� ii de la Deva, Sibiu, Blaj, Cluj sau Gherla. Recruta� i din cele mai diferite 
straturi sociale ei sînt de obicei func� ionari, clerici, profesori, avoca�i, studen� i. În acest sens e semnificativ 
faptul c�, începînd cu anul 1866, literele din titlul revistei [Umoristul n.n.] sînt construite cu figuri omene�ti: ��rani, �îrgove�i, negustori, preo� i, “domni” cu narghilea etc. Nu este exclus ca ideea s� fie fost oferit� de 
periodicele satirice din România, de pild�, Spiridu�-ul sau Nichipercea, ale c�ror titluri sînt de asemenea 
reprezentate simbolic.”38 

Presa umoristic� recurge, în lupta pe care o duce, la cele mai variate mijloace, între care ilustra� iile 
ocup� un loc important. Materialele sînt semnate cu pseudonime, anume alese, dar care aveau menirea, pe 
lîng� inten�iile satirice, �i de a t�inui numele autorilor. Altfel st�pînirea le-ar fi intentat procese de pres�. 

 
 

Tutti frutti  
 
Tutti frutti. Revist� umoristic�, apare la Pesta, în septembrie 1861, redactat� de Bucur Risulea [Mircea 

V. Stănescu]. Colaboreaz� redactorul �i Iulian Grozescu (uneori cu pseudonumele Haralampie, 
Haralampescu). Reproduceri din Vasile Alecsandri.39 

 
Strigoiul 

 
Strigoiul. Gazet� satirico-umoristic� ilustrat�, apare s�pt�mînal la Pesta, de la 2 ianuarie – 19 iunie 

1862, redactat� de Emeric B. St�nescu [Mircea V. Stănescu].40 
 
 

Umoristul 
 
Umoristul. Foaie glumea��. Apare de trei ori pe lun�, la Pesta (seria I: 1 oct.1863 – 5 dec.1866), la Arad 

(seria II-a: 1 ian. – 1 apr.1901). Redactor responsabil, proprietar �i editor: George Ardelean; colaborator 
principal, apoi proprietar �i redactor: Iosif Vulcan. Colaboratori: Iulian Grozescu, Sigismund Borlea, 
George Tăutu, Alexandru Roman, Francisc Hossu-Longin, Vasile Ranta Buticescu. 

“Seconda�i de caricaturi�ti, publici�tii grupa�i în jurul Umoristului ne ofer� materiale deosebit de 
pre� ioase, care reflect� în chip sugestiv, cu mult sim� al umorului �i totodat� cu un curaj ferm, cele mai 
actuale probleme ale vremii lor. Militînd împotriva vechilor orînduieli feudale, în numele principiilor 
democratice ale veacului, revista lui Vulcan se identific�, pîn� la un punct, cu interesele unor mase mai 
largi.”41  

Redactorul Iosif Vulcan public� dou� poezii-program (În loc de prevorbire, nr.1/1863; Programa mea, 
nr.1/1865) prin care î�i propune “combaterea �arlataniei, a bigotismului, a ciocoismului” �i a tuturor “celor 
vrednici de satir�” f �r� îns� a atinge vreun “caracter personal”. Preocupat s�-�i realizeze inten� iile, 
Umoristul cere colaboratorilor materiale “de interes comun”, bogate în umor sau satir�, anecdote poporale, 



cu condi� ia de a fi originale, de a evita forma “obscur�”, “tonul de tot arogant”, “fals” sau “prea for�at”. 
Revista e receptiv� la fenomenul contemporan, ea dezbate problemele economice, sociale, politice �i 
culturale cele mai actuale. “Criza economic� a imperiului, moravurile sociale sau familiare, lipsa libert�� ilor 
democratice, demagogia vie� ii politice, tendin�a de dezna�ionalizare a cercurilor conduc�toare maghiare �i 
germane, fr�mînt�rile electorale, problemele culturii (�coala, presa, literatura, limba), stau în centrul aten�iei 
Umoristului”.42 

Pe paginile revistei de multe ori este abordat� problema înv���mîntului. Nu lipse�te din paginele acestei 
foi nici critica la adresa bisericii române�ti de ambele rituri. În coloanele Umoristului putem urm�ri �i 
polemica cu unele publica� ii germane sau maghiare. 

Programul revistei este sus� inut de un num�r relativ de mare de colaboratori, cari de cele mai multe ori se 
ascund în dosul unor pseudonime sugestive: Gura satului, Spiridu�u, Umoristul, Tiridala, Strîmb�lemne, 
Tanda �i Manda, Frunz� Verde, P�cal�, Caraghiosu, Eremia Ciocîrlia, etc. Versurile satirice, povestirile 
scurte, aforismele, proverbele, caricaturile �i desenele sînt reu�ite �i expresive. Dialogurile pline de 
subîn�elesuri, constituind forme adecvate pentru satirizarea anomaliilor sociale �i exprimarea unor idei 
îndr�zne�e. 

“Num�rînd patru ani de apari�ie, Umoristul s-a angajat în lupta pentru eliberarea social� �i na�ional� a 
poporului român din Transilvania, supus domina�iei germane �i maghiare. Revista lui I. Vulcan abordeaz� 
probleme complexe �i variate, dovede�te o orientare destul de sigur�, de�i nu e întotdeauna scutit� de erori, 
cultiv� genuri �i specii diferite, de la poezie pîn� la proz�, teatru �i desen. Ea încearc� procedee inventive �i 
originale de critic�: gluma nevinovat� sau mali� ioas�, ironia m�surat� ori ascu� it�, satira împins� pîna la 
grotesc �i caricatura”.43 

Revista lui Vulcan are meritul de a fi printre primele publica� ii care au ini�iat concursuri literare pentru 
sprijinirea tinerilor talente. La 17 ianuarie 1867, Umoristul este preschimbat în Gura satului, pe care o 
conduce pîn� la sfîr�itul lunii iunie 1870, cînd o pred� prietenului s�u Mircea V. St�nescu, care în februarie 
1871 o mut� la Arad. 

 
Gura satului 

 
Gura satului. Organ glume�, social-politic. Apare s�pt�mînal, la Pesta (5 ianuarie – februarie 1871), 

Arad (19 martie 1871 – 30 septembrie 1879), Gherla (octombrie 1879 – decembrie 1880), Arad �i Gherla 
(1 ianuarie – 22 martie 1881), apoi seria II: Arad (1 ianuarie 1901 – 15 aprilie 1903). Redactori 
responsabili, editori, proprietari �i colaboratori: Iosif Vulcan, Mircea V. St�nescu, Ioan Suciu, Ioan Russu �irianu, Nicu Stej�rel [Nicolae �tefu], Stan Urzic�, V. Petricu, Gheorghe T�utu, Ioan Slavici, Sigismund 
Borlea, Francisc Hossu-Longin, I. G. Dr�gescu, I. Tripcea, I. Negru�iu-Fekete. 

P�strînd orientarea programatic� a Umoristului din perioada pestan�, Gura satului a publicat versuri, 
proz� �i piese de teatru cu caracter satiric, multe dintre ele fiind nesemnate sau semnate cu diferite 
pseudonime. Au semnat literatur�, în mod ocazional: B. Patricu, I. Tripa, S. Ştefănescu, Gh. Tăutu.  
Apar reproduceri din crea� iile lui Gr.Alexandrescu, Ion Creang�, Alexandru Macedonski, George Sion, 
Vasile Alecsandri.  

Gura satului a acordat un spa�iu larg crea�iilor folclorice, prin colaborarea mai cu seam� a lui Ioan 
Pop-Reteganul, ap�rînd în paginile sale doine �i hore din Transilvania �i Banat, strig�turi satirice, 
cimilituri, snoave, legende �i pove�ti.44 

Din aprilie 1873, la Arad, Ioan Slavici st� cîteva luni în fruntea acestei reviste. Colaborarea lui �i 
intararea sa în redac� ie nu duser� la acele schimb�ri pe care le pl�nuia. Rela�iile dintre el �i Mircea V. 
St�nescu devenir� încordate. “Credeam c� voi putea s� fac ceva din aceast� foaie – îi scrie Slavici lui I. 
Negruzzi în 10 aprilie 1873. Dar editorul St�nescu n-are bani, n-are cuno�tin� i literare, n-are gust, – are 
numai ambi�iunea de a trece drept literat. – Eu numai jenat pot s�-mi subscriu numele la o foaie, în care 
adeseori se public� cele mai sarbede prostii. Astfel pentru fiecare num�r avem cîte o ceart� homeric�. I-am 
zis, c� nu pricepe; i-am zis, c� corumpe gustul; i-am zis, ca s� se lase dracului, doamne iarta-m�. El rabd�, 



recunoa�te; r�mîne îns�, precum a fost. – Ei! bine! – eu pierd prin asta creditul literar, ce-l am pîn� acuma, 
c�ci oamenii nu �tiu, cum �i ce, �i pentru ce. Cu toate aceste eu stau la “Gura satului”, deoarece am gur� �i 
n-am sat.” Gura satului, anun��, în 8 iunie, la Toaca redac� iunii:  “D-nul Ioanu Slaviciu-Borlescu, pre un 
timp oarecare avînd a se îndep�rta de la Arad, nu mai poate face pre colaboratoru intern al acestui diurnalu; 
ne-a asigurat îns�, c� �i în absen� ia D-sale ni va r�mîne fidelul ca colaboratoru estraneu.”45 

 
Priculiciul  

 
Priculiciul. Ziar umoristic �i satiric pentru to�i românii ortodoc�i �i neortodoc�i, activi�ti �i neactivi�ti, 

matadori �i mameluci, corifei �i unelte oarbe etc. etc. etc. Apare la Pesta (2 ianuarie – 30 aprilie 1872), 
Timi�oara (31 martie – 31 decembrie 1874). Supliment al ziarului Albina (1866–1876). Redactori 
responsabili: Iulian Grozescu (1872), Pavel Rotariu (1874). Colaboratori: Iosif Vulcan, Ghedem.46 

 
Nuielu�a 

 
Nuielu�a. Revist� umoristic� �i satiric� ilustrat�. Apare la Budapesta, lunar (20 ianuarie – iulie 1904; 1 

februarie 1908). Apare sub redac�ia lui Ignotus [Iosif Schiopul], men� ionînd ca editor proprietar pe P. 
Popovici.  

Revista public� versuri, proz�, anecdote, glume (nesemnate), precum �i lista volumelor Institutului de 
Art� Grafic�. Desene de Ary Murnu. La nr. din 1 februarie 1908, colaboreaz� D. Teleor.47 

 
Cucu 

 
Cucu. Foaie umoristic� poporal�. Apare la Budapesta, de la 1 ianuarie 1905, ini� ial bilunar, apoi 

s�pt�mînal (din 1908). Publica� ia este redactat�, din 1905–1906, de înv���torul Nicu Stejerel [N. �tefu], 
ajutat de Fagure (acesta, pîn� 1910). În 1905–1906 �i din 1910 Cucu devine supliment independent la 
Poporul român (Budapesta, Arad, 1901–1914); iar din ianuarie 1911–1918, redactat de tipograful 
Dimitrie Bir ăuŃiu, este supliment la Foaia poporului român (Budapesta, ianuarie 1911 – 3 noiembrie 
1918).48 

 
 

Reviste culturale şi literare 
 
Perioada liberal� a creat un climat favorabil �i pentru dezvoltarea presei cultural-literare române�ti. Ca �i 

publica� iile politice, primele periodice literare române�ti din Transilvania �i Ungaria, legate de aceasta 
perioad�, au ap�rut la Budapesta, aici concentrîndu-se pe lîng� personalit��ile de seam�, �i tineretul venit ��-�i continue studiile universitare în capitala Ungariei. 

În rîndul studen� ilor �i intelectualilor români din Budapesta se sim�ea lipsa periodicelor culturale �i 
literare. “Scrisorile adresate de Ioan Maniu [subl. n] unchiului s�u Simion BărnuŃiu [subl. n.] în numele 
colegilor s�i români de la Universitatea din Pesta constituie în aceast� privin�� o dovad� pertinent�. 
“Niciodat� nu au sim� it tinerii din Pesta a�a mare trebuin�� de un ziar românesc ca acum – îi scria el în 
toamna anului 1859 – pentru aceea m� rog mijloce�te-ne trimiterea unei foi, care, pe lîng� cuprinsul ei �tiin�ific, s� mai aibe înc� �i o limb� curat româneasc�, pentru c� – dup� cum am mai zis – mul� i tineri de ai 
no�tri acum vreau a înv��a a o cunoa�te perfect. Io din parte-mi a� dori ca s� pot c�p�ta “Steaua Dun�rii” 
cînd ar putea intra la noi”. Cîteva luni mai tîrziu acela�i Ioan Maniu informa cu satisfac� ie pe B�rnu� iu c� 
în acel moment – mai 1860 – era “iertat�” intrarea “Na�ionalului” �i a “Revistei Carpa�ilor”. “Consor� ii mei 
– ad�uga el – v� roag� prin mine s� ave�i bun�tate a mi-o trimite, f�cînd d-voastr� prenumera� ie acolo. Ei 
sînt gata de a m� desd�una pe mine, în caz cînd ne-ar p�rea c� ne vine prea scump. M� rog de r�spuns 
pozitiv ori negativ, c�ci în cazul ultim facem o colect� �i ne vom prenum�ra”. Dou� luni mai tîrziu, lui 



B�rnu�iu îi erau adresate mul�umiri în numele studen� ilor români de la Pesta pentru “Revista Carpa� ilor” pe 
care ei o primiser�”.49 Spre deosebire de genera�ia matur�, crescut� mai ales în cultul pentru filologie �i 
istorie, tineretul se simte puternic atras de literatur�. 

În acea atmosfer�, în care literatura ardelean� începea s� dea roade, se sim�ea acut nevoia unui periodic 
literar specializat, în paginile c�ruia s� se publice scrieri literare, artistice, folclorice, etc. “Foi�oarele” 
literare pe care ziarele vremii, Concordia �i Albina le inserau periodic nu puteau satisface cerin�ele unei 
veritabile reviste de literatur�. 

Privind situa� ia presei deceniului �apte, ea ne înf�� i�eaz�, fa�� de anii preceden� i, un r�stimp de înflorire, 
ce const� în apari�ia mai multor ziare �i reviste, cu un rol cultural-literar evident, dar �i de mari greu��� i 
materiale �i de represalii politice suferite din partea regimului dualist.  

Putem spune c� “în acest cadru social-istoric �i cu for�ele literare de care dispunea provincia 
[Transilvania �i Ungaria, n.n.], via�a literar� a fost dominat� mult� vreme de culturalism �i de tendin�e 
iluministe. Mesianismul înn�scut �i pedagogic al provinciei a f�cut ca �i literatura s� capete tr�s�turile unei 
arte militante, traducînd în termeni literari un program social �i na� ional de prim� necesitate. Emanciparea 
prin cultur� trebuia s� porneasc� mai întîi de la emanciparea limbii, de la fixarea normelor �i regulelor ei, 
de la instituirea unei limbi na� ionale unitare. Din aceasta cauz� discu� iile filologice, cu carcater lingvistic, 
vor domina mult� vreme peisajul publicistic transilv�nean, care va deveni cîmpul de confruntare a ideilor 
filologice de peste mun� i cu ideile latiniste ale �colii etimologice transilv�nene, reprezentat� de Cipariu �i 
adep� ii s�i. În alt� ordine de idei, via�a literar� transilv�nean� va cunoa�te de timpuriu contactul viu �i 
s�n�tos cu literatura popular�.”50 

În a doua jum�tate al secolului al XIX-lea la Budapesta apar reviste cultural-literare bine cunoscute ca: 
Aurora român�, Familia, �ez�toarea �i Luceaf�rul. (Despre revista studen� ilor români din capitala 
Ungariei, Luceaf�rul, am scris deja într-un alt capitol al acestui volum.) 

 
Aurora român� 

 
 Aurora român�. Foaie beletristic�. Revist� cu caracter enciclopedic, editat� pentru românii din 

Transilvania �i Ungaria. Apare bilunar, la Pesta (1 ianuarie 1863 – 15 august 1865). Proprietar, red. 
responsabil �i editor: Ioanichie Miculescu. Colaboreaz�: Iosif Vulcan (�i redactor), Iustin Popfiu, Zaharia 
Boiu, V. Bumbac, I. IoviŃă, Atanasie M. Marienescu, Iulian Grozescu, Aron Densuşianu, Paul Draga, 
Pamfil Văleanu, Mihai Beşan, Victor Rusu, I. Papiu , George Tăutu, I. Lapedatu, Ion Puşcariu, R. 
Buticescu �.a. 

“Ziarul Concordia, înc� din primul lui an de apari� ie (1861) ar�ta c� “prin o foaie beletristic� s-ar începe 
o via�� nou� în literatura noastr�”. Un an mai tîrziu este reafirmat� în paginile aceluia�i ziar, prin Pamfil 
V�leanu, credin�a în importan�a unei asemenea publica� ii. 

Anul 1863 aduce împlinirea acestui deziderat, prin apari�ia revistei Aurora român�. Indiferent de faptul 
c� prezentarea �i con� inutul ei l�sa de dorit (Maiorescu i-a criticat aspru gre�elile de limb� �i ortografie), 
evenimentul are o importan�� unic� pentru mi�carea cultural� româneasc� din Transilvania. A fost 
imboldul, “primum movens” al publicisticii literare ardelene.”51 

Iosif Vulcan va lucra în redac�ia Aurorei române în calitate de “conlucr�tor primar”, doar timp de patru 
luni. În scurt timp Vulcan a avut neîn�elegeri cu preotul ortodox român din Budapesta, Ioanichie Miculescu, 
editorul �i proprietarul revistei. Vulcan scria de toate – o bun� parte din revist� –, corecta �pal�urile �i 
paginile, de poezii �i proz�, traducea (din Heine) se ocupa cu rubricile de �tiri, etc. În nr.8 al Aurorei 
române Vulcan seamneaz� (I. V.) ultimul s�u articol în prima revist� beletristic� a românilor transilv�neni. 
Este o scriere folcloric�, Despre portul popular. În acela�i num�r cititorii sînt informa� i c� Vulcan în viitor 
nu va mai lucra la aceasta foaie. 

Vulcan în primul num�r închin� o poezie femeilor cu titlul C�tr� române. Nu se public� un program, ci 
în rubrica Foi�oara se face o scurt� trimitere la scopul revistei: “Dorin�a ie�irii unei foi beletristice s-a ivit 
acum de-atîtea ori �i din atîtea p�r� i, încît cutez�m a crede c� aceast� dorin�� e cununa tuturor românilor cei 



ce se intereseaz� de literatur�. Deci nu începem publicarea foii noastre ca numai s� înmul�im jurnalele 
na� ionale, f�r� vreun folos, ci c� voim prin asta a r�spunde dorin�ei on. cetitori, �i c� voim a împle a lacun� 
mare în literatura noastr�.” Acest sumar program va fi precizat mai tîrziu: “Cînd am cucerit licen�a la 
locurile mai înalte de-a putea eda “Aurora”  n-am dorit alta decît: a) ca �i noi românii s� avem o foaie 
beletristic�; b) ca talentele literare ale tinerilor litera� i s� afle teren destul spre dezvoltare; c) ca s� se poat� 
ajutora lîng� foaie totdeauna doi tineri români, care nu se pot rezima pe ajutorul p�rin�ilor; d) �i în urm�, 
dac� ar fi ceva venit curat din foaia aceasta s� se întrebuin�eze spre atare scop na�ional.”52 Ini�iatorii noii 
reviste, avînd – poate – con�tiin�a faptului c� p��esc “pe un teren de tot nou �i necultivat” formulez un 
program sumar �i modest. 

Aurora român� prefigureaz� revista Familia. Iosif Vulcan a luat-o de model. În general se public� date 
despre cîte o personalitate a vie�ii cultural-politice a timpului, o parte de literatur�, poezie �i proz� 
original�, culegeri de folclor �i traduceri. Cercul de colaboratori ai Aurorei române se compune din viitorii 
semnatari ai Familiei. Poe�ii sînt: Victor Rusu, Iulian Grozescu, V. Bumbescu, Zaharia Boiu, Paul Draga, 
Ion papiu, A. Densu�ianu, At. M. Marienescu, George Marchi�, J. B�descu, V. R. Buticescu. Poezia lor e 
ocazional� �i în general mediocr�, dispunînd totu�i de o anumit� cursivitate. 

Proz� semneaz� Ion Iovi�a, I. Dr�ghici, I. Popovici, George Abrudan, Iulian Grozescu. At. M. 
Marienescu semneaz� comunic�rile �i culegerile de folclor, a�a cum o va face mai tîrziu �i în Familia. 

Meritul principal al revistei ni se pare a fi încercarea de a direc� iona crea� ia literar� �i de a forma un 
public consumator de literatur�, prin promovarea unei critici intransigente. Mihai Beşan, student, membru 
activ al Societ��ii “Petru Maior”, era un fel de critic oficial al revistei. Articolele, recenziile, notele 
publicate de el denot� pasiune pentru literatur�, ini� iere în problemele esteticii, era un spirit critic. Imaginea 
vie� ii literare a momentului nu i se pare de loc idilic�. Be�an consider� gre�it� �i p�gubitoare menajarea la 
infinit al literaturii mediocre. Probabil c� adversit�� ile întîmpinate într-un mediu nefavorabil �i nepreg�tit 
înc� pentru o “nou� direc�ie”, ca �i preocup�rile profesionale, l-au împiedicat s�-�i realizeze voca� ia de 
critic. 

Un alt colaborator al Aurorei române, care semneaz� cu ini�ialele I. P. N. Cîteva cuvinte despre 
literatura noastr�, formuleaz� dezideratul unei foi critice, “care s� cearn� cu rigoare �i cu bun�voin�� 
totodat� operatele ap�rute, s� le ieie sub analiz�, s� aduc� la lumin� p�r�ile cele frumoase �i cele rele �i care 
astfel, orientînd publicul despre recerin�ele unui op bun, ar contribui foarte la l�� irea gustului fin.”53 

Înscris� sau nu în programul publica�iilor ce apar în aceast� perioad�, critica este reclamat� tot mai 
insistent, ca o activitate chemat� s� contribuie la procesul de formare �i maturizare a tinerei literaturi 
ardelene. 

“Conform intereselor vremii Aurora Român� nu neglijeaz� problemele de limb� �i scriere. Se constat� pe 
bun� dreptate dezavantajele lipsei de unitate a ortografiei: “în literatura noastr� na� ional� înc� nu s-a 
întrodus atare bine-scriin�� corect� �i în genere constatat�, care s� poat� servi de cinosur�, pentru c� pîn� 
acum studiul fundamental al limbii a fost împiedicat, încît numai pu� ini s-au putut ocupa de el, de unde 
rezult� c� p�rerile individuale, în privin�a bine-scriin�ei, c�p�tar� un spa�iu foarte extins...” În încercarea de 
a evita o nou� individualizare a scrierii, Aurora Român� accept� ortografia ziarului Concordia, condus� de 
Al. Roman.”54 

Aurora român� a încetat s� apar� la scurt timp dup� apari� ia Familiei, concurat�, se pare nu tocmai 
loial, de revista lui Vulcan. În orice caz trebuie justificat faptul, c� precursoarea Familiei este cea dintîi 
încercare de revist� beletristic� din Transilvania �i Ungaria dup� 1848. 

 
Familia 

 
Familia. Foaie enciclopedic� �i beletristic� cu ilustra�iuni. Apare de trei ori pe lun�, la Pesta (5 iunie 

1865 – 17 aprilie 1880) �i Oradea (27 aprilie 1880 – 31 decembrie 1906). Proprietar, editor �i redactor 
responsabil: Iosif Vulcan. La Familia vor mai func� iona ca redactori, de-a lungul anilor: I. Grozescu, Al. 



Moldovan, V. Papp, I. C. Drăgescu, Francisc Hossu-Longin �i dup� 1900, Emil Isac. Revista apare în 
tipografia lui Érkövi, Galgóczi �i Kocsi (Pesta) �i în tipografia lui Eug. Hollóssy (Oradea). 

La începutul lunii aprilie 1865, tîn�rul Vulcan (avea numai 24 de ani) adresa Prefecturii poli�iei din Pesta 
o cerere pentru editarea unei reviste. El schi�a �i un program editorial, precum se cerea din partea 
autorit��ilor. Revista dorea s� contribuie la r�spîndirea unor cuno�tin�e generale, mai ales de art� �i 
literatur�; orice luare de pozi� ie politic� era exclus�. Afirma� ia, c� Familia se va feri de politic� este, f�r� 
îndoial�, o declara�ie formal�, f�cut� pentru a se cî�tiga bun�voin�a autorit�� ilor �i, poate, pentru a atrage 
pe cititorii indiferen�i la fr�mînt�rile politice ale epocii. Vulcan �tia foarte bine c� ac�iunea social� �i 
cultural� pe care o ini�iase prin editarea revistei va avea puternice ecouri politice, a�a cum se întîmplase în 
cazul mai multor reviste ardelene. 

Familia nu enun�� un program în primul num�r, dar, într-o scrisoare, c�tre George BariŃiu, datat� (la 9 
aprilie 1865) Iosif Vulcan precizeaz� scopul revistei astfel: “Aceast� foaie va aduce portretele b�rba� ilor 
mai vesti� i cu biografiile lor, poezii �i novele originale �i traduceri de la poe�ii �i litera�ii cei mai renumi� i ai 
Europei, mai departe dizerta� iuni scrise în stil u�or despre istorie, limb�, estetic� etc. etc.”55 Vulcan s-a 
considerat un continuator al liniei publicistice ardelene, stabilite de George Bari� iu �i de Timotei Cipariu , 
un continuator al propriei sale activit�� i de la periodicele budapestane, Umoristul, Gura satului, Concordia �i Aurora român�, la care colaborase între anii 1861–1865, pentru a se mai crede obligat s� publice un nou 
program. 

De�i atît de tîn�r, publicistul �i scriitorul care î�i asum� sarcina dificil� de a face s� apar� s�pt�mînal o 
revist� destinat� unui public larg �i divers, nu era deci lipsit de experien�a necesar�. Bogata activitate 
publicistic� îi va fi de un real folos în redactarea revistei. Familia în timp de patru decenii va publica: 
biografii, beletristic�, studii �i articole de istorie �i limb�, folclor, aspecte din �tiin�a �i arta contemporan�, 
literatur� universal� prin traduceri, �tiri �i informa� ii din via�a politic�, social� �i cultural� româneasc� �i 
str�in�.  �irul colaboratorilor este impresionant de lung: George Bari� iu, Timotei Cipariu, Al. Papiu-Ilarian, 
Alexandru Roman, At. M. Marienescu, Nicolae �i Aron Densu�ianu, N. Petra-Petrescu, Gheorghe Sion, B. 
P. Ha�deu, Ion Lapedatu, Iulian Grozescu, George Co�buc, Al. Vlahu��, Matilda Cugler, Veronica Micle, 
Maria Cun�an, Lucre� ia Suciu, George Murnu, Octavian Goga, Virgil Oni� iu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, 
I. Pop-Reteganul, Miron Pompiliu, Ilarie Chendi, N. Iorga �i al� ii. 

În coloanele revistei lui Iosif Vulcan �i-a publicat �i Mihai Eminescu primele lui poezii, semnînd în acea 
vreme cu numele Eminovici. Redactorul i l-a schimbat, f�r� �tirea autorului, dar inspirat, în Eminescu, 
nume acceptat de tîn�rul poet. Eminescu, apare tip�rit pentru prima oar�, în nr.6/1866 cu poezia De-a� 
avea, înso� it�, în subsolul paginii, de urm�toarea not�: “Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre 
acestui june de 16 ani, care, cu primele sale încerc�ri poetice trimise nou�, ne-a surprins pl�cut.” Timp de 
trei ani Eminescu public� în Familia 12 poezii. În prim�vara anului 1883, cu pu� in timp înainte de a se 
îmboln�vi, poetul îi mai încredin�eaz� lui Iosif Vulcan �apte poezii. Activitatea lui Eminescu începe �i se 
încheie la Familia. La moartea acestuia, în necrologul s�u Vulcan scria: “dup� cum se �tie, noi am introdus 
pe Eminescu în literatur� �i tot la noi s-a reîntors în culmea gloriei sale, cu 7 din cele de pe urm� �i mai 
admirabile poesii lirice ale sale. Aici i-a fost leag�nul �i mormîntul.”56 

Alt talent literar de remarcat de Iosif Vulcan este George Coşbuc, care semneaz� versuri cu 
pseudonimul Bo�cu. Tot aici bate la u�� cu primele sale poezii Octavian Goga. În Familia debuteaz� sau 
se formeaz� un mare num�r de scriitori; poe� i �i prozatori, critici literari �i publici�ti, atrage în coloanele ei 
pe aproape to�i condeierii de frunte ai vremii, popularizeaz� scrierile celor ce n-au fost colaboratorii ei 
direc� i. 

Pentru încurajarea literaturii Familia instituie, înc� de la primul num�r, un concurs cu premii, la care 
“poate emula orice nuvel�, dar cele istorice sau cele care vor tracta despre atare datine poporale vor avea 
preferin��”. Linia bunului sim�, a încuraj�rii talentelor, a scrierilor de inspira� ie na�ional�, deschiderea c�tre 
aspectele mai noi ale literaturii, popularizarea marilor opere �i a scriitorilor de seam�, familiarizarea 
publicului cu no� iunile estetice elementare, constituie principalele direc�ii ale activit��ii cultural-literare la 



Familia. De altfel, probabil c� întîmplarea a f�cut ca, în ansamblu, Familia, de�i a promovat scrieri 
apar� inînd turor genurilor �i speciilor, s� nu fi publicat în paginile ei – decît cu cîteva semnificative excep� ii 
– literatur� reprezentativ� pentru nivelul ei general de atunci. Predomin� scrierile sentimentale, acuzat 
pedagogice, moralizatoare �i mai ales de un romantism minor.  

În ansamblu, Familia reprezint� totu�i moment important în drezvoltarea presei culturale române�ti, în 
oglindirea procesului de modernizare. Profilul s�u enciclopedic îi permite s� deschid� spre toate domeniile 
ce i-a înlesnit receptarea fenomenului cultural �i social în feluritele lui aspecte. Revista înf�� i�eaz� diversele 
date ale luptei generale a transilv�nenilor. Contribuie la ridicarea con�tiin�elor, la instruc� ia maselor. 
Familia lupt� pentru emanciparea femeii �i pentru înfiin�area primelor institute educative pentru femei, 
pentru dezvoltarea teatrului român în Transilvania �i Ungaria, pentru în�elegerea adecvat� a problemelor de 
limb� �i ortografie româneasc�. Contribuie masiv la culegerea �i interpretarea folclorului, la popularizarea �tiin�ei, a artelor plastice �i a muzicii, a unor personalit�� i reprezentative din cultura na� ional� �i universal�. 
Familia r�mîne una dintre cele mai importante �i, mai cu seam�, populare reviste române�ti din a doua 
jum�tate a secolului trecut. 

Editorul �i redactorul acestei reviste a lucrat 42 de ani, ca periodicul s� ajung� s�pt�mînal în mîna 
citirorului. “În luna august 1873 moare mama lui I. Vulcan. Cople�it de durere, Vulcan întrerupe apari�ia 
Familiei de la 12/24 august pîn� la 4/16 noiembrie. În nr. 36 al Familiei din 4/16 noiembrie se adreseaz� 
C�tre onora�ii mei prenumeran� i în felul urm�tor: “Am jelit �i jelesc pe mama mea... Dar ea n-a fost numai 
a mea, c� a fost �i a Familiei – mam�. Da, c�ci nu publicul nostru pururea nep�s�tor de toate 
întreprinderile na� ionale, ci scumpa �i neuitata mea mam� �i întristatul meu p�rinte au conservat existen�a 
acestei foi.” Reproducem aceste rînduri pentru c�, dincolo de con� inutul lor emo� ionant, ele pun în lumin�, 
poate pentru întîia dat� în mod atît de categoric, sacrificiile pe care familia Vulcan le-a adus de-a lungul 
anilor pentru sus� inerea acestui organ de cultur� �i literatur� na�ional�, prevestind, totodat�, greut��ile 
materiale pe care Iosif Vulcan are s� le întîmpine în ultimii ani ai existen�ei revistei sale.”57 La moartea 
mamei sale, Vulcan întristat �i cople�it de o adînc� durere, scrie cea mai reu�it� �i frumoas� poezie a sa, 
intitulat� Veghierea, care apare în Familia.58 

Familia �i-a continuat activitatea în admira�ia ce i se ar�ta ca celei mai “b�trîne” �i mai trainice 
publica� ii pîn� în 1906. La 31 decembrie, cu ultimul num�r al anului, revista �i-a încetat apari� ia. 

În articolul Încheiere, putem citi aceste mi�c�toare cuvinte semnate de Vulcan: “Etatea înaintat� �i 
s�n�tatea sl�bit� m� silesc s� m� retrag de la masa redac� ional� �i s� sistez aceast� revist�. Este un moment 
de mare importan�� acesta pentru mine, c�ci schimb� toat� via�a mea. Un moment de o mare impresiune cu 
mult mai p�trunz�toare decît s� fiu în stare a-l descrie... Recunosc c� revista aceasta pornit� atunci cînd nu 
prea erau scriitori �i era singura f�clie literar� român� în Ungaria, de multe ori s-a prezentat cu lucr�ri de 
ale încep�torilor, dar am �i bucuria c� unii din ace�tia au devenit c�peteniile literaturii noastre.... �tiu bine 
c� am r�mas departe de succesul pe care îl doream; dar sufletul meu e lini�tit c� am întrebuin�at tot ce am 
avut la dispozi�ie pentru ridicarea culturii na� ionale. 

Constatînd toate acestea, înf��ur cu lini�te flamura Familiei, salutînd cu bucurie tinerimea noastr� 
menit� a continua cu succes mai mare activitatea literar�, c�reia i-am închinat �i eu toat� via�a mea. 
Mul�umesc tuturor care mi-au dat ajutorul lor.” Cu un an mai tîrziu, la 8 septembrie 1907, moare �i Iosif 
Vulcan, acel om, care decenii de-a rîndul a activat pentru promovarea culturii române�ti în Budapesta. 

 �ez�toarea 
 �ez�toarea. Foaia poporului român. Apare lunar, la Budapesta (1 ianuarie 1875 – 15 aprilie 1880), apoi 

la Oradea ( 1 mai 1880 – 15 decembrie 1882). Proprietar, redactor responsabil: Iosif Vulcan. 
Revista era conceput� ca o variant� pentru sate a Familiei. “Apari� ia, în 1875 a �ez�toarei este o urmare 

a adev�ratului cult pe care Iosif Vulcan îl purta folclorului �i etnografiei, cult f�cut public prin Familia... 
Vulcan considera poezia popular� ca un valoros document social-istoric. Pe de o parte. Pe de alt� parte d� 
na�tere revistei din necesitatea resim� it� la sate, a unei publica� ii care s� satisfac� cuno�tin�ele de carte – 



atîtea cîte erau atunci – ale ��ranilor, în primul rînd, apoi a dasc�lilor, preo� ilor etc; a unei reviste care s� 
duc� la educa�ia în spirit na�ional... Programul revistei era dat de Vulcan, ca �i în cazul Umoristului �i al 
Gurii satului nu printr-un articol, ci prin versuri. În poezia Haida�i la �ez�toare, cu care se deschide primul 
num�r, citim aceste versuri: Frunz� verde, foi de cepe / �ez�toarea se începe; / Haide�i fete �i neveste, / S� 
v� spun cîte-o poveste, / De-mp�rat cu p�r de aur / Sau de zîn� �i balaur... / S� v� cînt o doin�, dou� / 
Cum v� place tocmai vou�/.”59 

Publica�ia lui Iosif Vulcan î�i propune s� stimuleze culegerea folclorului, s� contribuie la r�spîndirea 
culturii �i s� ofere lecturi pl�cute cititorilor. �ez�toarea devine, într-un timp relativ scurt, cea mai popular� 
publica� ie de acest gen. La sfîr�itul anului 1877, revista apare într-un tiraj de 1800 de exemplare, lucru 
neobi�uit pentru publica� iile române�ti de atunci.60 

Cum arat� �i titlu revistei, textele sînt mai ales culegeri �i prelucr�ri folclorice. Dar se public� �i versuri, 
povestiri, articole, cuget�ri, sfaturi, ghicitori, jocuri, coresponden��, etc. Începînd cu anul 1878 Vulcan 
începe s� publice, dup� exemplu din Familia, �i în revista scoas� pentru s�teni, portrete �i biografii, 
literatur� român� �i str�in�, scrieri istorice �i artistice. Crea�iile populare (doine, balade, pove�ti, anecdote), 
proza �i poezia, scrierile care con�ineau cuno�tin�e utile pentru s�teni, erau bine primite de c�tre cititori. 
Culegeri de folclor apar în fiecare num�r: doine �i strig�turi din p�r� ile S�lajului, din N�s�ud, din 
Maramure�, din Banat �i Bucovina. Au ap�rut noti�ele istorice ale lui G. BariŃiu, T. Cipariu, B. P. 
Haşdeu, Al. Hurmuzachi despre Mircea cel B�trîn, �tefan cel Mare �i Vlad �epe�. Poezie, proz�, folclor 
public� aici nume cunoscute, ca: Petre Dulfu, I. Pop-Reteganul, George Cătană, At. M. Marienescu, V. 
Ranta Buticescu, N. Ştefu, Gr. Silaşi �i al�ii. 

Dintre colaboratorii revistei, cei mai mul� i sînt originari din Banat �i Cri�ana. Acestora li s-a al�turat �i 
doi înv���tori din Leta-Mare. Teodor Manu, “înv���tor de feti�e”, a scris articole legate de gr�din�rit, de 
s�direa pomilor �i altoit. Iar înv���torul P. D. Cardoş a publicat articole Despre cre�terea casnic� � i �colar� (dup� Lanckhard).61 Iosif Vulcan �inea mult la p�rin�ii s�i care tr�iau în Leta-Mare (aici e 
înmormîntat� mam�-sa, Victoria Irinyi �i membrii acestei familii) �i la intelectualii din aceast� localitate. El 
însu�i, aici a terminat clasele primare între anii 1847–1851. Aici �i-a petrecut vacan�ele liceale �i 
studen�e�ti, pu�inele r�gazuri pe care i le-au permis activitatea gazet�reasc� �i bogata activitate cultural� �i 
social� de mai tîrziu.62 Leta este locul de refugiu pentru odihn� în anii de osteneal�. Acest sat, unde a avut o 
copil�rie senin�, de unde s-a inspirat foarte mult, îi las� amintiri puternice �i poetul m�rturise�te acest lucru, 
cu mare c�ldur�, în poezia Dup� vreme-ndelungat�: 

    “Mii de amintiri m� leag�, 
    Sa m� mai rev�d aici: 
    Amintiri ce-n via�a-ntreag� 
    Tot ca stele mi-ar luci 
    Anii veseli de pruncie 
    P-aste locuri mi-au trecut: 
    �i de-aici îmi rîde mie 
    Fericirea din trecut”63 
 
Iosif Vulcan din casa p�rinteasc� a adus dragostea �i respectul fa�� de limba �i cultura român�, fa�� de 

crea�iile folclorice. Despre scopul redact�rii revistei �ez�toarea, el însu�i, f�cînd un bilan� dup� apari�ia 
primelor 12 numere, la sfîr�itul anului 1875, scrie în felul urm�tor: “La întemeierea ei [ a �ez�torii  – n.n.] 
scopul meu a fost: r�spîndirea iubirii de cetire în popor, prin aceasta, de�teptarea, luminarea �i înaintarea 
lui. �i iat� prin ce mijloace am gîndit eu c� voi putea ajunge mai u�or la acest scop: 

Am dat la lumin� mai ales lucr�ri u�oare de în�eles, pe care poporul – dup� p�rerea mea – le cete�te cu 
pl�cere; crezînd c� astfel voi introduce mai lesne gustul de cetire. 



Înv���turile folositoare le-am îmbr�cat în form� povestitoare �i de multe ori glumea��, ca astfel acele 
nim�nui s� nu-i par� seci, ci to� i s� le ceteasc� bucuros �i a�a pe ne�tiute s� intre în inima fiec�ruia acele 
înv���ture.”64 

Gazetele “poporale” şi social-economice 
 
C�tre sfîr�itul secolului al XIX-lea, �i la Budapesta revistele poporale se înmul�esc considerabil �i, pe 

lîng� cele de interes general, enciclopedic, apar �i altele, care î�i diversific� profilul (pedagogic, literar, 
agricol, economic) care se adreseaz� unor anumite cercuri de cititori. Revistele poporale au o mare 
importan��. Multe dintre ele au o durat� foarte efemer�. Mai jos numai cîteva dintre ele vor fi prezentate, 
drept gustare, ca s� avem o imagine �i despre foile ap�rute în capitala Ungariei de acest gen. 

Pe lîng� poten� ialul cultural (contribu� ii literare, articole legate de economie �i �tiin��, comentarii politice, 
etnografie �i folclor, la care se leag� o iconografie de o valoare incontestabil�), revistele acestea lupt� 
pentru p�strarea limbii, portul �i datinele str�mo�e�ti. Au valen�e educative, fiind un mijloc de cultivare a 
valorilor culturii na� ionale.  

 
Amicul poporului 

 
Amicul poporului. Foaie poporal�. Apere la Pesta, s�pt�mînal (1 martie 1867 –25 mai 1868). Proprietar, 

editor �i redactor responsabil: Sigismund Victor Pop. 
S�pt�mînalul era destinat în primul rînd cititorilor de la sate. În programul s�u se sublinia: “luminarea 

maselor, trezirea con�tiin�ei na�ionale, stimularea iubirii de patrie �i na� iune, cultivarea t�riei de caracter, a 
energiei, a încrederii în viitorul na�iunii române.” Amicul poporului se adresa celor de la sate: de�teptare, 
dreptate �i egalitate pentru toate na�iunile Imperiului Austro-Ungar: “Îmbr�ca�i-v� cu haina luminii �i a 
înv���turii, c�ci se apropie ziua drept�� ii.” 65  

Amicul poporului a dat activit�� ii sale culturale un caracter militant �i unitar. Redac� ia ziarului a fost 
preocupat� de accesibilitatea materialelor, de calitatea lor. Au dorit s� r�spîndeasc� valorile culturale prin 
orice mijloace în rîndul poporului. Revista a dat la iveal� folclor de la 1848, a tip�rit articole referitoare la 
folosirea imbii române în �coal�, date privind istoria românilor, cu accent special pe istoria românilor din 
Transilvania. 

Aici g�sim articole semnate de VinceŃiu Babeş, Simion Fl. Marian, I. C. Drăgescu, Strejanu, 
NegruŃiu-Fekete, Miron Pompiliu �i al� ii. Amicul poporului republic� operele lui V. Alecsandri, D. 
Bolintineanu �i Andrei Mure�anu.66  

“Politica de maghiarizare practicat� de guvern este analizat� în toate ipostazele sale în coloanele foii 
poporale de la Pesta. Soarta �i destinul, viitorul românilor din Transilvania îi determin� pe semnatarii 
articolelor s� aduc� la cuno�tin�a maselor drepturile fire�ti ale românilor; “fiecare na�iune are dreptul de a fi 
recunoscut� ca atare, a îngriji interesele sale na�ionale, a p�stra netulburate moravurile �i obiceiurile istorice �i mai ales a întrebuin�a limba sa în via�a sa privat� �i public�, în case �i �coal�, în biseric�, la judec�torii �i 
la toate dreg�toriile �i a înainta în cultura �i literatura na� ional�.” 

Dorin�a de a ridica masele ��r�ne�ti prin cultur�, precum �i preocuparea pentru dezvoltarea sentimentelor 
de mîndrie �i solidaritate na� ional� a românilor din Transilvania, au constituit principalele preocup�ri care 
au jalonat activitatea gazetei române�ti scris� în exclusivitate pentru români, pentru poporul român la 
Budapesta.”67 

 
Poporul 

 
Poporul. Foaie economic� pentru popor. Apare s�pt�mînal (26 decembrie 1893/ 23 ianuarie 1894 – 13 

aprilie 1919) sub direc� ia lui Desideriu Bombay, avînd ca redactor responsabil pe Gheorghe Alexici, 
semnînd uneori cu pseudonimul Popa Coresi. 



Poporul e foaie de r�spîndire a cuno�tin�elor practice pentru ��rani, oferea sfaturi agricole în toate 
domeniile. În revist�  textele folclorice ocupau un loc de seam�. Nu lipseau nici rubricile literare �i poltice. 
Mai tîrziu, Poporul, a devenit edi� ia româneasc� a sistemului editorial Földm�vel�dési Értesít�.68   

 
Poporul român 

 
 Poporul român. Foaie politic�, social� �i economic�. Organul poporal al Partidului Na� ional Român. 

Apare la Budapesta de 2–3 ori pe s�pt�mîn� (3 octombrie 1901 – august 1911) �i la Arad (13 august 1911 
– 19 septembrie 1914) Proprietar-editor �i redactor responsabil: Dimitrie Bir ăuŃiu.   

Foaia a militat pentru ata�amentul fa�� de “limba �i credin�a str�bun�”, precum �i trezirea sentimentelor 
na� ionale. Au ap�rut articole politice, culturale �i literare. 

Din 1907, gazeta devine “organul poporal al Partidului Na� ional Român”, avînd ca editor �i proprietar pe 
Aurel Vlad  �i redactor responsabil pe V. Macrea. În timpul apari� iei, în redac� ie intr� C. Pleio�anu, G. 
Bucurescu, Radu Timi�ianu, Gh. Susan, iar cînd sediul se mut� la Arad, din comitetul redac�ional fac parte 
C. Savu, Atanasiu H�lm�gian, Octavian Goga, Ioan Lupa�, Ion Agârbiceanu, Onisifor Ghibu, Gh. Popp, 
to�i �i colaboratori, la care se adaug� Vasile Lucaci �i Ioan Suciu.69  

 
Foaia ilustrat� 

 
Foaia ilustrat�. Revist� popular�. Apare s�pt�mînal la Budapesta (14 decembrie 1907 – 9 inuie 1919). 

Redactori responsabili: George Pleioşanu, G. Bucurescu �i Dimitrie Bir ăuŃiu. 
Foaia ilustrat� se adreseaz� s�tenilor, cu scopul de a-i pov��ui “în trebuin�ele �i necazurile” lor. La 

rubrica “De la fra�ii din România”, sînt popularizate reformele lui Spiru C. Haret (înfiin�area, de exemplu, 
pe lîng� fiecare �coal�, a unei b�nci – “cas� de p�strare” –, care “s� stea în leg�tur� cu b�ncile poporului”), 
precum �i ini� iativa lui N. Iorga de a organiza la Ia�i o bibliotec� gratuit� pentru popor. Pentru a stimula 
gustul la literatur� sînt republicate scrierile lui Ion Creang�, �t. O. Iosif, Anton Pann, Iosif Vulcan, G. 
Co�buc, Octavian Goga, Emil Isac, Aron Cotru�, I. Agârbiceanu, Al. Vlahu��, Emil Gîrleanu, Mihai 
Eminescu. 

Un spa�iu corespunz�tor acord� Foaia ilustrat� poeziilor populare culese de înv���torii de la sate. Sînt 
publicate fotografiile celor mai de seam� personalit�� i transilv�nene.70  

Concluzii 
 
Budapesta a dispus în a doua jum�tate a secolului al XIX-lea de o pres� activ�, care a avut o arie larg� 

de ac� iune în comunitatea româneasc� din Ungaria �i Transilvania: politic�, social-economic�, cultural� �i 
literar�. Ea a modelat con�tiin�a public� româneasc� în spiritul valorilor culturii române�ti �i al marilor 
aspira�ii de libertate �i unitate na�ional�. Influen�a presei din capitala Ungariei asupra spiritului public 
românesc a avut un rol educativ imens prin formarea unor curente de opinii culturale sau politice. Func�ia 
na� ional-cultural� a presei române�ti din Budapesta a dobîndit aspecte particulare de la un organ de pres� la 
altul, în func� ie de timp �i de conjuctura politic�. 

Ap�rut� ca expresie a unor nevoi imperioase culturale �i politice, presa s-a preocupat, de la începuturile 
sale, s� înf�� i�eze în mod verdic fresca evolu� iei sociale, reflectînd în mod fidel aspira�iile �i realit��ile 
epocii, mentalitatea �i sensibilitatea societ�� ii din perioada respectiv�, tendin�ele, direc� iile de dezvoltare �i 
nivelul atins de cultura care i-a dat via�� �i pe care o reprezint�. 

Este un merit �i un titlu de noble�e al presei române�ti de aici, în întregul ei, de a fi fost ilustrat� de 
numele celor mai înaintate personali���i din diferite vremuri. Examinarea evolu�iei presei române�ti relev� 
c� în fruntea ziarelor �i revistelor, ca fondatori sau redactori, au stat cei mai înfoca� i militan�i pentru 
drepturile culturale, na� ionale �i politice ale românilor. De multe ori gazetarul s-a identificat cu lupt�torul 
politico-cultural. În fruntea gazetelor s-au aflat elitele spiritualit�� ii române�ti, cei mai de seam� c�rturari �i 
litera� i. 



Despre rostul presei române�ti din Transilvania �i Ungaria Nicolae Iorga în 1926 scria: “Istoria ziaristicii 
transilv�nene este cea mai frumoas� pagin� din istoria Ardealului de o sut� �i mai bine de ani încoace. Filele 
ei cuprind gîndirea �i sim� irea celor mai de seam� b�rba� i pe care i-a dat întregului neam românesc aceasta 
provincie. To� i scriitorii, to�i dasc�lii în coloanele ei �i-au depus tot ce au avut mai de pre� pentru vremea 

lor. Literatur�, istorie, economie, – tot ce s-a produs pe aceste terene în curs de un veac, se g�se�te închis în 
colec� iile colbuite ale vechilor noastre gazete.”90 
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– focar de cultur  româneasc 
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Összesítés a pesti görögök 1769. és 1770. évi összeírásaiból 

       F�városi Levéltár 
       Intimata a.m. 4294 
 
Név     Mo.-ra jött  kereskedés faja 
 
Agora Demeter   1760   török áru 
Alexander Kristóf   1755   dohány 
Angelaky Laszkár   1746   török áru 
Angelaky Demeter   1765   pálinka f�z� (KV) 
Argir Demeter    1765   b�r, török áru 
Argir Mihály    1741   b�r, török áru 
Astola Mihály    1763   vegyes-sz�rme 
Athanassy György   1744   vegyes-sz�rme 
Bakul(li) János   1763   vegyes-pipa 
Bascsy Tódor    1755   török áru 
Cincár Demeter   1756   vegyes-pipa 
Christoph János   1765   vegyes-török áru 
Christoph Konstantin  1762   török áru (KV) 
Csuka János    1765   vegyes-pipa 
Csuka Antal    1756   vegyes-török áru 
Csuka János    1762   vászon 
Csuka Mihály    1768   vászon 
Daskal Demeter János  1767   vegyes-gyapot 
Demeter János    1744   vegyes-török áru 
Demszczky György   1758   sz�rme 
Diamandi Kristóf   1761   vegyes-török 
Derra Tamás    1745   vászon 
Dernay János    1770   dohány 
Filcso Anasztáz   1768   török áru (KV) 
Gyika Ferenc    1768   török áru 



Gyika János    1762   sz�rme 
Gusso György    1763   török áru 
Gyno Nászto    1750   török áru 
Harison (Charsso) Demeter 1767   szatócs (KV) 
Hadsi Demeter   1767   vegyes 
Joan Sándor    1770   török áru (KV) 
Katuscho (Kattos) Konst.  1767   vászon 
Kanonika János   1766   vegyes-török áru 
Kapmáry Miklós   1764   vegyes-gyapot 
Kapmáry György   1768   török áru 
Keptenár Tamás   1760   b�r-török áru 
Keptenár Nászto   1724   b�r-török áru 
Kosta Pál    1750   szatócs 
Kapcsáry Demeter   1759   török áru 
Konstantin János   1767   török áru 
Kyrovics György   1756   marha 
Kyrovics György   1745   vegyes 
Kyrovics György   1750   török áru 
Kyrovics János   1750   marha 
Kyriss János    1767   sz�rme-b�r 
Lisza Demeter    1754   b�r-török áru 
Lepora Nászto    1759   b�r-török áru 
Manoli Koszta    1765   szatócs (KV) 
Manno Athanáz   1750   török áru 
Malageczy Sámuel   1760   szalonna 
Moska Naum    1767   Gyöngyösön 
Monaszterly Demeter  1750   vegyes 
Micho Naszto    1767   b�r-török áru 
Micho Buscha    1769   b�r-török áru 
Naszto Konstantin   1770   pipa 
Naszto János    1752   nem m�ködik 
Naszto György   1765   segéd (Visnye) 
Nedelko Miklós   1763   török áru     
Panajot Koszta   1739   b�r-török áru 
Panajot János    1770   sz�rme 
Panajot Hadzsi Konst.  1765   török áru 
Papakoszta Athanáz   1770   vegyes 
Pelenga Konst. György  1745   b�r-török áru 
Pelenga Manoli Damján  1755   apjuknál. P. 
Pelenga Manoli Athanáz  1769   Kons. Györgynél 
Philip Konstantin   1759   török áru 
Pontika Miklós   1762   sz�rme-dohány 
Pontika Mihály   1747   sz�rme-b�r 
Ponkta Koszta    1746   segéd (Argir)  
Popovics Kristóf   1757   segéd 
Popovics Péter   1748   vegyes 
Popovics Mihály   1750   vegyes 
Popovics Demeter   1770   Körösön 
Pribs Tódor    1760   török áru 



Pribs Demeter    1745   török áru 
Pribs György    1735   b�r-török áru 
Raly György    1748   török áru 
Riga Miklós    1760   sz�rme-sózott hal 
Risto Stany    1770   török áru 
Ristaduli (Christodul) Tódor 1769   tajték 
Rosa Tamás    1762   vászon 
Sacellary György   1763   vegyes-sz�rme 
Sacellary János Demeter  1769   vegyes-török áru 
Szikoma Laszkár   1764   b�r-zsír 
Sterio Hadzsi Andris  1768   vegyes-gyapot 
Szaga János    1745   török áru 
Szider György    1745   török áru 
Szider Márton    1741   vegyes 
Szider Mihály    1741   vegyes 
Stanadi Demeter   1746   vegyes 
Stamulli Konstantin   1765   pálinkaf�z� (KV) 
Slavoje György   1750   török áru 
Tergucsiga Kristóf   1762   Losoncon 
Terpka Demeter Hadzsi  1770   vegyes-török áru 
Thoma Demeter   1764   sz�rme 
Tódor Simon    1767   török áru 
Tódor János    1770   török áru 
Tullio Demeter   1768   török áru 
Vasilly György   1746   török áru 
Visnye Nászto    1751   török áru 
Zaffir Miklós    1767   spediteur 
Zsiguna János    1765   pipa 
Zsuppán János   1769   Lengyelországban 
Laszkár Ádám    1750   török áru 
 
Ideiglenesen Pesten tartózkodnak 
 
Adam György    1768   Lengyelországban 
Kosta Ádám    1768   Lengyelországban 
Manolovics Harissa   1761   csongrádi keresked� 
Popovics János   1768   irsai keresked� 
Popovics Márk   1768   irsai keresked� 
Szguru Tódor    1767   Lengyelországban 
Rus Demeter    1767   losonci keresked� 
Stankovics Kristóf   1750   Tokaj 
Ádám János    1760   Üll�   
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Összesítés a Pesten h�ségesküt tev�kr�l 
 

Juramentum Fidelitatis 
 

Év  Név      Mióta él Pesten  



 
1769 Joannes Csuka     32 éve 
1770 Demetreus Popovics, Nagyk�rös  30  éve 
1773 Georgius Pelenka coelebs   — 
  Naum Stojan     12 éve 
  Thomas Vasilovics    30 éve 
  Demetrius pelenka    32 éve 
  Georgius Szacellary    17 éve 
  Thomas Keptenar uxortus   — 
  Constantin Philip uxortus   — 
  Thomas Derra uxoratus   40 éve 
  Nasto Keptenar     50 éve 
1774 Constantin Manoli    17 éve 
  Constantin Moska    — 
  Joannes Sztankovits    37 éve 
  Anton Argir     25 éve 
  Christophonus Demeter   22 éve 
1775 Thomas Petrovics     22  éve 
   Christophorus Radvojevics    18 éve 
  Georgius Naszto     10 éve 
  Georgius Anton     22 éve 
1777 Thomas Rosa     30 éve 
  Thomas Terpkkoff    9 éve 
1779 Demetrius Turovics    30 éve 
  Teocharus Akogla    13 éve 
  Nicolaus Millo uxoratus   23 éve  
1780 Constantinus Ruzish Szatyellari  16 éve 
  Naum Amastas Varda    23 éve 
  Demetrius Fiscovics    16 éve 
1781 Constantin Pometha    17 éve 
  Franciscus alias Vretta Pometha  11 éve 
  Demeter Hodssus    15 éve 
1782 Naum Bojadzsi     10 éve 
  Anastasiu Demetrovics   6 éve 
  Nagyszeben, 8 év Soroksár   5 éve 
  Joannes Perénczy    16 éve 
  Joannes Priba     10 éve 
1783 Constantinus Macsinka    14 éve 
1784 Georgius Schulii     14 éve 
  Sterio alias Stephan Demeter   2 éve 
  Naum Zembovics    19 éve 
1785 Philippus Stojkovics    10 éve 
1786 Thomas Zaffiry     19 éve 
  Theodorus Panajoth    11 éve 
   Georgius Nicola     16 éve 
  Simon Montan     17 éve 
  Anton Manolovics    6 éve 
1787 Demetrius Terpko    10 éve 
  Anastasius Demeter    17 éve 



  Michael Bozda     35 éve 
1788 Christophorus Apostol    11 éve 
1792 Michael Koigy coelebs    14 éve 
  Christophorus Monasterli coelebs  8 éve 
  Leontinus Demetrius Lakator  23 éve 
1800 Christophos Gyerikoli coelebs  3 éve 
  Margaret Kseduly coelebs   10 éve 
1803 Naum Demetrovics    10 éve 
1804 Joannes Demeter Bambo   — 
1805 Anastasius Trandaphil    — 
  Stojan Georg coelebs    5 éve 
1807 Georgius Joannes Nenosc   22 éve 
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Török alattvalók névsora 1778-ban 
 
(Latin nyelv� irat)  Országos Levéltár (OL) 
     Helytartótanácsa (HTT) 
     Misc. fasc. 2. No. 8. (1778) 
 
Mechnet Vasa     Johann Demeter 
Constantin Georgii    Constantin Nasto 
Costa Johann     Beniamin Isac (zsidó) 
Johan Popa Georg    Crastimus Moszio 
Ladislaus Kyrovics    Athanas Kosta 
Georg Bojagi     Manoil Michanda 
Dimo Pilta     Hagi Georg 
Dimo Bezuka     Nicolaus Nedelco 
Georg Simits     Johann Simonits 
Manon Anastas Warta   Thomas Christophor 
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Adófizet� görögök névsora 1785-ben 
 
(Latin nyelv� irat)  OL. HTT. Depart. Rel. Gr. n. u. 
     1785/86. fans. 25. 
 
Mich Astri    Joh. Nic. Stankovics 
Laszkar Angelaki   Georg Szlavoja 
Georg Sider    Demeter Stephanovics 
Georg Sakelary   Johannes Nasto 
Dimo Ficse    Matheus Demkovics 
Michael Bandika   Const. Manoly 
Georg Agorasto   Johannes Adam 
Demetrius Popovics    Georg Rally 
Demeter Tollyo   Anastasius Alomanj 



Theodor Szlavoja   Nic. Michael 
Anastasius Basily   Georg Hadsy Malaky 
Nic. Petrovics    Alexander Pandika 
Anastasius Panajot   Luca Nicola 
Pandassy    Athanasius Pelenka 
Georg Kallo    Nicola Rafael Haday 
Timotheus Stojkovics  Joannes Demeter Daskal 
Demeter Hadsy 
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Pest görög keresked�i 1803–1852 közt 
 
Név      Melyik évben 
 
Adamovsky Tamás    1827 
Angelaky Laszkar    1803 
Angelaky Demeter    1815 
Argir Demeter     1803–1805; 1815 
Argir Naum és Konstantin  1827–39–44–45  
Argenti Mihály    1803–1805 
Agore Konstantin    1803–1805; 1815 
Alexovics      1815 
Avliat Panajot       1815 
Armeruli György     1815 
Armeruli János      1839–44–46 
Agorasto György     1815; 1827 
Agorasto Sándor     1827 
Agorasto Péter      1844; 1852 
Baburnya Miklós     1837 
Baburnya Konstantin      1836–44–46–48 
Barati János         1815 
Basily Demeter      1815 
Bekela Miklós     1827 
Bekela Antal     1803–1805 
Blana Éliás          1815–27 
Bura Demeter        1815 
Bahovszky Konstantin    1815–27 
Bajukly Naum        1817 
Bucsu Basil          1827–32–37–39–46–48–52 
Calopher Stanso Nedo     1815 
Christo György     1827 
Constantin Mihály         1817 
Constantin Miklós       1827 
Constantin Emanuel       1827 
Csiko Constantin 
(1848: c. Csaiko u. co. Macso)  1844–48 
Csuka János          1827 
Cziko István       1827, 1844–45 



Cziko György       1827 
Cziko János          1827 
Derra Naum     1803–1805, 1827–32–37–39–46 
Demeter Joan         1803–1805 
Demeter Emanuel     1815-27 
Demetrovics Pál     1815 
Demetrovics Miklós       1827 
Demetrovics János        1827 
Demetrovics Erasmus      1815–27 
Devoli Péter         1827 
Daschaly István     1844 
Daschaly Saphir     1852 
Despotopulo Constantin   1827 
Difaxolon Constantin     1815 
Diamandy Pál (és Tsa)        1803–1805 
Diamandi Csappa       1803; 1815 
Dosgoghy János György   1815 
Docsa Mihály     1827 
Dona Demeter     1852 
Driska János     1848 
Dumtsa Demeter    1815–27–32–37–39–46–48–52 
Dumtsa Antal     1837, 1844, 1846–52 
Fardy: Nacso u. Fardy   1815 
Filtso Sándor     1844, 1848–52 
Focsa Theodor    1815 
Getso Kyrio     1827 
Getso Theodor    1839, 1846 
Grabovszky Athanas    1815–27–32–37–39–46 
Grabovszky Constantin   1815–27–32–37–39–46–48–52 
Guda Georg     1815–27, 1839–46, 1852 
Gyika Emanuel    1815 
Gyon Naum     1815 
Gyon Konstantin Adam   1815–27 
Hatsitpas Theodor    1815 
Hatssy Nicolaus    1815 
Hatssy Sora     1827 
Hatssy Johann     1827 
Harisch György    1827 
Isailovics Mosei    1852 
Ilia Demeter     1827 
Jappa Theocar     1844, 1852 
Jericols Theodor    1815 
Joanovics András    1815, 1832–37, 39, 1846 
Joanovics Demeter    1827, 1832–35 
Joanovics Miklós és Pál   1827 
Joanovics Basil    1803–1805 
Joanovics György    1815 
Joanovics Péter    1827–32–37–46–48 
Joanovics István    1815 



Joanovics István Lázár   1832–37, 1844–46 
Joanovics Mihály    1815–27–32–37–39–46 
Joanovics János    1835–39–42–46–48–52 
Karadsa Theodor    1832–37–39–44–46 
Keptenár Athanas    1815 
Kozmonovics János    1815 
Kozmonovics György   1815–27 
Kozmozy Konstantin   1815–27 
Koischor Antal    1835–37 
Kotsu Demeter    1835–37 
Kosma Basil     1844, 1848–52 
Lakam Harits     1825 
Lepora Anastas    1803–1805 
Lepora Sándor     1815–27 
Lázár György     1815–27 
Lázár Alexander    1815 
Laczkovics Miklós    1827, 1839–46 
Laczkovics Sándor    1852 
Likofszky Constantin   1827 
Lyka Anasta Demeter   1832–37–39–46–48–52 
Lyka Pál András    1848–52 
Manoli Konstantin    1833–1805–15 
Matschinka Konstantin   1833–1805, 1827–32–37–39, 1846 
Matschinka Chr.    1827 
Macso Georg     1839, 1844–46, 52 
Macso Demeter    1848 
Malekits Nikolaus    1815 
Malekits Franz    1827 
Maletsky Anastas    1839, 44–46, 52 
Manno István     1844, 1848–52 
Mandy Dániel     1848–52 
Mirosovlovics Milos   1839–44–46 
Miskovics Lázár    1815 
Mitritos Ignác     1827 
Moszka Mihály    1803–1805 
Monasterli Elias    1815 
Monasterli Anna    1815 
Mosirovics György    1844–46, 1852 
Muraty Panajot    1815–27 
Musty János     1846 
Mutso Naum     1827 
Mutso András     1846–48–52 
Mutovszky Tódor    1839–44–46–48–52 
Nenovics Simon    1805 
Nicola Pál     1815 
Nicola János     1827 
Nikolics Simon    1827 
Papadopulosz György   1815 
Pakotzi         1815 



Paschali György     1815 
Papozo Christian    1815 
Panajot Kozma       1815 
Panajot Constantin        1815 
Papakosta János     1803–1805, 15–27–32–37–39, 1846 
Pantazy Joh.         1844, 1848–52 
Padropol János      1815 
Pelanga Anastas     1803–1805 
Pelanga Georg        1803–1805–15 
Petrovics H. Stojan       1815–27, 1839, 46, 52 
Pometa Naum          1803 
Pometa Konstantin         1805–1833 
Popovics Márk       1815 
Popovics Demeter    1815 
Popovics Mihály     1827 
Popovics Tódor      1827 
Popovics Jordán     1827 
Popovics Pál         1835–37, 1848–52 
Puffka Mihály        1803–1805 
Pulyus Mihály (1815: Pullia)  1803–1805–15 
Pulevics Athanas    1815 
Raly György          1833–1805 
Raly Konstantin     1815 
Rajkovics János     1815 
Rajkovics Lázár     1852 
Risto Miklós         1815 
Riga Constantin     1827 
Riga Dionis (Diamant)   1839–46–48 
Rosa      1827 
Szlassy Const. Georg     1835–15 
Szacellary Demeter        1815–27–32–37–39–46 
Szacellary Ignác    1848–52 
Szarally Anastas    1827, 1844 
Sissi Sterio         1803–1805–1815 
Sissi Dominik        1827 
Sissi Georg          1827 
Sissi Satiri         1827 
Sina Simon Georg    1839, 1846 
Spiro Cornelius     1837–39, 1846 
Schaguna Vreta 
(Ps. Sutovszky u. Schaguna)  1844, 1848–52 
Suljovszky György    1803–1805 
Skutary Athanas    1827–32–37–39–46 
Stankovics Ignáz    1803–1805–15–27 
Stankovics Konst.    1815–27–32–35 
Stankovics György    1815–27–39–46 
Stankovics János    1848 
Stankovics Sándor         1844, 1852 
Stojanovics István        1803–1805 



Stojanovics Naum    1803–1805, 27 
Stojanovics Miklós        1827–32–37–39 
Stojan György        1827 
Stavro Anastas      1827 
Stoikovics     1815 
Stella Péter és Dániel   1815 
Szekujos Const. Dem.     1839–46 
Takistzy Constantin       1815 
Takácsy György     1827–32–37–39–46 
Takácsy István      1848–52 
Takácsy János        1848–52 
Tertzi János         1803–1805 
Tergatsiga István         1827 
Theodorovics Márk         1815 
Theodorovics Konstantin        1827 
Teroko R.Demeter    1803–1805 
Teroko Konstantin         1815–27–32–37–39–46 
Tiro Demeter         1827 
Trandafil György    1815 
Trandafil Anastas         1827 
Trandafil Mihály    1827 
Tachaprazy Ede      1833–1805 
Tullio János         1815 
Tirkovics Demeter         1827–32–39–46–48–52 
Vrányi Argir     1827 
Vitaly István        1833–1805–1815 
Vulpe Demeter       1803–1835–15 
Zanzafil András     1827 
Zanzafil Mihály     1827–32–37–39–46 
Zlatko Demeter      1827 
Zaffir Athanas       1815 
Zaphir Teocar        1852 
Zaphiry Gábor        1852 
Zichary Gábor        1852 
Zichary Constantin        1815 
Zograph Miklós      1805–27–32–46 
Zograph Ignaz        1844–46 
Zograph Athanas     1815 
Zograf György       1815–22, 1844 
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Az okmányokban leggyakrabban el�forduló 

pesti makedovlach és román családok 
 
(A név után álló névszám azt jelenti, hogy melyik évb�l származó okmányban találtuk els� alkalommal 

az illet�t). 
 



Adam Johan 1750. 
Adamovszky Péter. Péter papírkeresked� (1823–1899). Fia: Péter (1878–1937). 
Alexovits Konstantin 1802. –  Joannes 1728–1818. Naum 1807. 
Argenti Michael keresked� 1789, – Demeter váci orvos (1809–1893). 
Argyri (Argier, Argir) Theodor 1775. Moschopolisból jött keresked�. Testvérei: Demeter, Michael, 

Joannes, Georg. – Demeter fia Konstantin (1776–1841). – Naum (1773–1831). Fiai: Athanáz (1809–1849). 
Konstantin (1806–1850). 

Arghina Philippus – 1796. 
Babes Vince táblabíró (1821–1907). Fiai: Viktor orvos prof., Aurél, Dinosuus, Emil. 
Babusa N. Konstantin (1803–1849). Bitóliából. – Anasztáz (1793–1878). Fia: Konstantin 1849. – 

Demeter (1842–1863). 
Bachula Georg 1821. 
Bachuli Johann 1762. 
Bojadzi (Bojázs, Bojáczi) Theodor  1795. – Georg  1779. – Zaga. – Naum 1807.  
Banati Joannes (1770–1827) – Naum 1807. – Joannes fiai: Theodor, Georg, Szilárd, Simeon 1822. 
Beallo Constantin Nicolaus 1807. – Demeter ügyvéd (1820–1872). 
Bartai Konstantin 1807. 
Bezuka alias Pischel (Pesuli) Michael 1786. – Konstantin 1803. – Demeter. 
Biba Theodor 1785. 
Blana Nicolaus (1766–1806) – Elias (1796–1849). Fiai: Georg 1857. – Konstantin (1826–1897). 
Bozda Michael keresked�. – 1797. Szipischai család. Gyerekei: Naum 1853, Johannes 1797 és Georg 

1797. 
Brana Nicolaus 1789. 
Bucsu alias Kopicsány Basilius 1807. Fiai: Demeter (1734–1814), Michael 1810. – Georgi 1812, 

Stephan 1813, Konstantin 1815. Fia: Ambrosis 1832. 
Buchovszky Anasztáz (1785–1818). Fiai: Konstantin 1807, Georg 1811, Johannes 1821. 
Bujukli Naum (1786–1842). – Nicolaus 1830. – Konstantin 1832. 
Busiu Melko 1789. 
Bozsinka Damaschin 1833. 
Cziko (Czikso, Czeko, Ziko, Czego, Czicco, Csicso) Zimonyból jöttek. Athanasz 1807, Georg (1775–

1839). – Konstantin (1725–1807). Dömötör (1797–1845). – Andreas 1826. Johannes 1805. – Anasztáz 
1924. 

Czinczar Demetrius 1756. 
Csaiko (Csajku) Konstantin b�rkeresked� (1806–1863). – Nicolaus 1831. – Elias. 
Csapa Anastasius 1808. Fia: Georg 1817. – Johannes 1808. – János 1836–1899, Demetrius (1838–

1860) keresked�. 
Csaprasy (Csapraszi) Athanas 1801. – Joanichius (1777–1835). Fia: Demeter (1811–1859). Fia: 

Demeter (1838–1860). Johannes fia Kosntantin (1817–1898). 
Csetiry alias Graboran Naum 1821. – Lazar (1751–1816). – Ádám Konstantin 1783. – Ladislaus 1807. 
Csoka (Csuka. Tzuka, Zucka) Joannes Moschopolisból (1765–1798). – Naum 1756. – Konstantin 

(1781–1838). – Anasztaz (1779–1851). – Joannes (1776–1835). 
Dadányi Michael 1785. – Leon 1785. Nemesek 1784-t�l. -– Nicolaus 1785. 
Daniel Georg 1818. 
Demi Basilius 1812. 
Demcsa Szilárd (1822–1896). – Pál (1838–1903). Fia: ifj. Pál. – Naum (1830–1865) – Antal (1844–

1870). 
Demeter (Dimitrius) Andreas 1785. – Naum 1789, Demeter (1775–1815), Anasztaz 1788, Nicolaus 

(1748–1830). 
Demetrovics Erasmus (Jerosimus) 1799. – Michael 1807, Naum 1807. 



Derra (Dera, Deram) (nemesi keresked� család, morodai el�névvel) Johannes 1794. – Thomas 1745, 
Athanáz 1785. Fia: Naum (1754–1841). Fiai: Anasztáz (1787–1853), Athanáz (1790–1836), Konstantin 
1821, Alexandros 1821, Michael (1789–1871), Naum (1802–1868) Peter Anasztáz. Fiai: Nicolaus 1816, 
Andreas, Michael, Konstantin 1823. – Michael (1805–1882). 

Docsu (Docso, Docsa) Ambrosius (Vruso) Grabovából (1740–1825). Fiai: Michael (1795–1835). Naum 
(1791–1828) és Konstantin 1824. Georg (1780–1835). 

Dona (Dohna) Eftiu (1798–1865) keresked�. – Demeter papírkeresked� (1803–1876). Fia: István 1843. 
– József 1881. – Naum (1838–1861). 

Dora Athanáz 1789. – Szilárd 1924. – Sándor 1930. 
Dumcsa Demeter 1793. – Anasztáz fia János 1809. 
Emangyal alias Michalovics Naszto 1785. 
Fardy Sztoia (1783–1825). Fia: Demeter (1813–1825). 
Fejérvári Paulus 1806. Fia: Demeter. 
Philipp (Filippu) Kostas borkeresked� 1769. 
Garba Peter Nano 1806. – Johann 1806.  
Gertsik (Gercsea) Christophoros 1808. – Johann (1778–1846). 
Gerga Spyridon (1791–1869) keresked�. 
Getscha (Gecs�, Getsaghu) Cirill (1772–1826). – Theodor (1784–1842). Fia: Naum 1822. – Michael 

1821. – Ginka 1806. – György (1817–1878) kapitány. – Demeter (1781–1836). Fiai: Konstantin 1813, 
Georg, Julian. 

Ghica (Gyika) Janinából származó, 1813-tól nemesi család “désánfalvi” el�névvel. Konst. Emanuel 
sz�rmekeresked�, 1813. – János 1763. Fiai: Emanuel, Theodor 1850, Konstantin, Georg 1815. – Mihály 
1863. 

Gina (Gyna) Ádám hajósgazda 1802. – Naszto keresked� (1736–1801). – Joannes 1793. 
Gyra Anton (1720–1800). – Konstantin 1840. – Georg 1755. – Demeter 1761, Naszto 1806. – Haggi 

Anton 1807. 
Gozdovszky (Gustovszky, Gutovszky) Konstantin 1807. 
Grabovsky nemes földbirtokos család 1830-ból “apádiai” el�névvel. Athanasz keresked� (1779–1840). 

Fia: György ügyvéd (1819–1875). Athanasz testvére: Constantin (1781–1844). Fiai: Athanaz (1830–1874), 
Konstantin (1812–1888), Anasztáz 1806, – Auguszt 1881. 

Gridu Georg 1821. 
Grundi (Gundy, Grundits, Grundovits) Joan fakeresked� (1719–1807). 
Guda (Guta, Gutta) Elissszurából származó család. Georg (1778–1863) keresked�. Testvére: Simon 

(1785–1857). Fiai: Demeter vezérigazgató (1827–1905) és Georg (1828–1902). – Alexander (1818–1880). 
– Johann (1820–1883). 

Jankovits Andreas 1732. – Demetriosz 1793. – Nicolaus keresked� 1807. 
Kalistrate Gregorius. 
Kapitacovics Anasztáz 1785. 
Kapmary Moschopoliszból jött család. Nicolaus 1764. – Georg 1768. – Joannes (1810–1836). – 

Konstantin (1796–1831). 
Caprima Konstantin 1785. 
Karat Theodor 1821. 
Karatsa (Karatgya) Theodor Bitóliából jött keresked� 1824. 
Karcsu Theodor 1833. 
Kardara (Kardar) Nicolau 1797. – Demetrius (1720–1809). – Georg 1808. 
Karkaliky (Karkalics) Sasa 1786. – Naszto 1807. – Michael 1821. – Fia: Alexander 1821. 
Katuszics (Katusch) Szipiszchai család. Spyridon vászonkeresked� 1789. 
Keptenar (Gyeptenar) Moszchopoliszból jött család. Vretta (1740–1814). – Thomas 1760. – Demeter 

1755. – Georg (1803–1837). – Anastasics (1861–1909). 



Koda (Coda) Georg keresked� (1782–1850). 
Kositva Anastasius 1833. 
Kojaka moszchopoliszi család. Joannes 1790. – Georg keresked� 1785. 
Koischor (Kuisor) Moszchopoliszból jött keresked�k. Christoph 1793. Fiai: Anton 1833 és Konstantin 

ügyvéd 1812. – Thomas (1774–1854). – Michael (1795–1823). – Storcza 1790. – Konstantin 
fürd�tulajdonos (1804–1879). – Michael G. 1785. Fia: Sztavrosz (1764–1812). Fia: Alexander 1809. 

Constantinus Georg papírkeresked� 1793. – Joannes (1730–1806). 
Konstantirovics Alexander 1782. – Michael 1785. Fiai: Nicolaus, Johann, Michael 1842. – Papin 1789. 
Koperly Miklós. Fia: Demeter 1878. Fia: Demeter 1928. – Daniel 1877. 
Kozmanovits (Kuzmanovits) Georg 1815. – Joann (1782–1832). 
Kukungyel (Kokongyel) Johann 1789. – Naszto keresked� (1724–1810). Fia: Georg 1819. 
Latzkovits Naum (1789–1831–. Aleksandr. – Nicolaus. 
Lapedatto (Lapedatu) Joseph (1805–1844). 
Lepora (Lepura) Anasztáz (1748–1812) – Alexander (1783–1838). – Fia: Anasztáz (1807–1879) 

b�rkeresked�. – Thomas 1765 keresked�. 
Lyka alias Lykovsky keresked� család Varsóból. – Demeter (1737–1819). – Fiai: Konstantin (1793–

1870), Anasztáz 1802, Theodor (1788–1847), Pál (1810–1866). Fia: Sándor 1865, Anasztáz 1824. Fia: 
György (1845–1907). – Demeter 1937. – Miklós (1857–1943). – Sándor (1850–1915). – István (1862–
1922). – Emil. – Andreas (1833–1852). – Kosntantin (1793–1870). – Konstantin 1924. 

Lulja (Luja) Naum 1789. – Joannes 1738. 
Luppan Janko 1789. 
Macso Bitóliából jött keresked�. Georg (1783–1853). – Nicolaus (1748–1817). Fia. Georg (1783–1853). 

Fia: Nicolaus 1816. 
Malagetz (Malagets, Malagetzi, Malagecz, Malagics) Moszchopoliszból érkezett Anasztáz (1771–1806). 

– Nicolaus (1769–1830). Testvére Franciscus 1802. Fia: Naum 1826. – Samuel 1758. – Sztamo 1784. – 
Vreta (1752–1826). – Ignác 1866. – Nicolaus fiai: Theocar (1771–1837), Georg. Demetru, Anasztáz 
(1823–1868), Konstantin. 

Mandry Daniel. Fia: Georg 1817. Fia: Daniel (1817–1893). 
Mandrino Marcus (1788–1834). Fiai: Nicolaus 1824, Demetrius 1827. – Michael (1827–1872). 
Mano (Manno) bitóliai származású nagybirtokos család. Demeter (1777–1815). Fiai: János és István 

(1812–1888). – Konstantin (1844–1888). Fiai: István és Sándor. – Demeter (1835–1917). Fiai: Leonides 
1941 és Miltiades olimpikon 1935. – Emanuel 1807. – Konstantin 1780. – Nicolaus 1760. – Athanasz 
1780. – Nicolaus 1760. – Athanasz 1767. – Demeter 1924. 

Mango György pap 1789. Fia: Tivadar (1816–1896) orvosprofesszor. 
Matits Joannes ügyvéd 1824. Fia: Nicolaus 1825. 
Matzenka (Macsinka) Konstantin Moschopoliszból jött b�rkeresked� (1755–1805). – Chritophus 

b�rkeresked� Sevresb�l 1830. Fia: Georg 1825. – Christophor (1798–1830). – Anasztáz (1788–1870) pék. 
Mercse Georg 1857. – Demeter tanító (1793–1870). – Péter (1809–1835). 
Mitricza Naum 1789. – Georg 1775. Fia: Demeter 1775. – Ignotian (1796–1853). 
Mocsonyi földbirtokos nemes család amely nagyon kiterjedt. Képvisel�i közül sokan ismertek a román és 

magyar történelemben. 
Monasterli (Monastelli) Elias Ráckevér�l 1775. 
Massico (Musico) Demeter Bitóliából 1819. Fia: Georg (1825–1875). 
Moska (Moscha) moszchopoliszi család 1781-t�l “ivándai” el�névvel. Naum 1767. Fiai: Constantin 

1785 és Michael. 
Muti Sztamo Thomas 1801. Fiai: Theodor, Johann, Konstantin. 
Mutovszky Theodor (1798–1867). – Konstantin (1806–1835). – Joannes (1801–1865). – Thomas 1853. 



Mutso (Mucso, Mucsu) Nicolau 3 fia: Georg iskolaigazgató (1792–1834), Andreas (1795–1870). Fia: 
Georg 1843. – Naum 1821. Fiai: Mihály bíró (1825–1898), Vazul 1829, Konstantin 1833. – Elias (1798–
1830). 

Nako földbirtokos nemes család.  
Nautscho Nicolas 1807.  
Nedelko (Nedelcu) Demeter (1812–1882). Fiai: Damaszkin (1844–1884) és Theodor (1857–1890). Fia: 

Szilárd. – Sándor (1811–1886). – József 1843. 
Nikola (Nicolau) Georg b�rkeresked� 1789. – Konstantin (1782–1853). – Michael (1842–1922). 
Oikonom (Ikonom, Oeconom) Kosztariából származó Georg (1731–1804). – Demeter 1789. Fia: 

Kostantin 1833. 
Pocsu Trandafil 1789. – Demeter 1767. 
Pap(p) Zsigmond 1847 pap. 
Paziazsi (Pacsacsi) moszchopoliszi család. G. Johann 1806. – Haggi P. Nicolau nemes “medvési” 

el�névvel 1782. – Michael ügyvéd 1836. 
Peskar (Peskary) Konstantin 1807. 
Pila Konstantin 1799. 
Pometa Moszchopoliszból származó család. Koszta (1744–1810). Testvére Naum 1801. Franciscus 

1793. Mindnyájan b�rkeresked�k. 
Pompéry (Pampéry) János (1819–1884) író. Miskolcról jött család. 
Poto Demeter 1875. 
Prevdicska (Preffticsko) Michael 1723. 
Prendo Michael 1814. Bitóliából jött. 
Priba Szischából jött Theodor 1760. Fia: Máté. – Georg 1755. Testvére demeter 1754. – Antal. 
Puljevics (Puliovics, Pulovics, Pulgovics) Athanáz 1815. Fia: Michael 1821. Georg 1785. – Konstantin. 

– Alexander. 
Pully (Pullio) Michael (1799–1831). 
Puskás Demeter tanító (1809–1837). – Michael 1838. 
Rajkovits Márk (1734–1804). Fiai: Anasztáz 1791, Konstantin (1797–1850) és Naum. Konstantin fiai: 

Márk (1824–1869) tanácselnök, Nicolaus 1825, Eugén 1835. – Lzár, Johann 1806. 
Rosa (Rozsa, Ruzsa) Demetrius 1793. – Joanne 1738. – György 1793. – Georg orvos. – Nicolaus 

(1763–1824). 
Rossu János pap 1846. Titus (1846–1886) hivatalnok. 
Saguna Brutus 1837. – Vreta (1802–1848). – Ambrosius 1835. 
Szerb Tivadar (1803–1868) septemvir. 
Sideris (Szidei, Syder, Sieder) Bitóliából jött család. Michael 1740. 
Simba Naum 1789. 
Simeon (Simu, Sima) Naszto Bitóliából (1753–1836). Fia: Demeter 1831. – H. Theodor 1794. Fiai: 

Georg és Athanáz. 
Sina Moszchopoliszból jött bécsi bankár bárói család óriási magyar birtokkal “hódosi és kisdiai” 

el�névvel. Simon (1753–1822). Fia: György (1782–1856). Lánchíd építéséhez pénzt kölcsönzött. Fia: 
Simon (1810–1876). B�kez� mecénás volt. 

Skutary Athanáz 1808. Fiai: Péter 1820 és Konstantin 1825. 
Sofrona (Soffron) Michael (1760–1806) b�rkeresked�. Naszto 1807. Argiri (1766–1807). 
Satira Zaphir Theochar 1835. 
Stella Petrus (1751–1854). Fiai: Nicolaus, Andreas, Michael (1820), Konstantin 1823. – Theodor 1807. 

– Daniel 1821. 
Sterio (Sterju) Georg (1750–1822). – Károly (1821–1862) fest�m�vész. 
Stiko Nicolaus 1805. – Georg (1727–1814). 
Schuljovszky (Sulovszky, Sulyovszky) Moszchopoliszi család. Georg (1750–1815). – Antonius 1791. 



Sztupa György “bogdándi” el�névvel nemes, gyógyszerész (1811–1884). 
Theodorovics Joannes pap 1809. – Th.Tomai Athanáz 1812. Testvérei: Márk, Emánuel. 
Tergatsika (Tergacsika) Kristóf 1772. - Stephan (1774–1830). 
Terpco (Terpko, Trpku, Terpo) Kasztóriából jött család. 1825-t�l a Vrányi nemesi el�nevet használták 

vezetéknévként. Manno 1735. – Demeter (1751–1815). Fiai: Georg (1775–1850), Konstantin (1783–1850), 
Theodor. György fia: Konstantin 1850. Konstantin fia: György 1858. – Sándor 1858. – Thomas (1734–
1809). Demeter (1751–1804). 

Tinkovits Demeter 1835. Fiai: János 1829, Péter 1835. 
Triandafyl (Trandafill, Zanzafyl) Michael (1781–1842). – Kozma orvos (1814–1848). 
Visnya (Visnye) Nászto 1731. Fiai: Alexander (1769–1814), Konstantin (1771–1837), Georg 1797. – 

Alexander fia: Konstantin 1813, Joseph 1845 ügyvéd. 
Vitaly (Witaly, Vitalis) Georg (1775–1850). – Fiai: Joannes, Stephan, Konstantin (1815–1882) 

keresked�. – Sterio (1765–1830). Fiai: Athanáz (1816–1886) és Sándor 1817. – Dionysius (1779–1842). 
Vruss Joseph 1785. 
Vukovallo Filak 1858. 
Vulpe (Vulpi) Demeter (1748–1814). Fia: Athanáz (1783–1818). – Georg 1795. 
Zeggo (Zego) Anasztáz (1799–1858), Konstantin 1828, Nicolaus 1830. – Demetrius 1821. – Athanáz 

(1798–1858). 
Zembo (Zimba, Zsemba) Naum fia Konstantin 1785. 
Zisy (Zissy, Sissy) Demeter 1789, Sterio (1763–1821). - Stephan 1795. 
Ziuru (Zsuru, Zsuro) Anasztáz (1766–1804). Testvére Theodor 1785. Fiai: Georg, Koszta (1790–1840), 

Anasztaz, Naum 1793. – Thomas 1792. 
Zupan (Suppán, Zsupán) Joannes 1769. 
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Felajánlások a templomra 1789-ben 
 
(Német nyelv� irat)      F�városi Levéltár (FL) 
         Intimita a.c. 4294 
 
Panajotti Hadzi Assaki  1200 Ft  Georg Szider  600 Ft 
Nicolaus Szerhathy   1500 Ft  Demeter Argier  2000 Ft 
Naszto Visnye      500 Ft   Georg Pelenka   1200 Ft 
Daly Georg       1000 Ft   Georg Vaszily   1000 Ft 
Naum Moszka      1000 Ft   Naum Dadány     1000 Ft 
Johann Tzinka      500 Ft   Michael Argiri   400 Ft 
Athanasi Theodor Paschal     100 Ft   Michael Besuka   100 Ft 
Demetriu Tolio    100 Ft   Riaszto Permusch      100 Ft 
Michael Argenti         300 Ft  Theodor Zjuro    500 Ft 
Cosma Panajot     300 Ft   Georg Agorasto   200 Ft 
Vreta Pometa       300 Ft   Stanna Malagez   100 Ft 
Nicolaus Milo      150 Ft   Demeter Filtsu   200 Ft 
Konstantin Kapra        150 Ft   Piridon Katusch  150 Ft 
Wruscho Dotscho    150 Ft   Anastasi Demetrios    150 Ft 
Adam Gina          100 Ft   Georg Nicola     150 Ft 
Wreto Keptenar    100 Ft   Michael Sofron    100 Ft 
Johannes Daskal         200 Ft   Theodor Szlavoja        200 Ft 
Costa Pometa       500 Ft   Michael Pondika   500 Ft 



Georgius Sterio         100 Ft   Luca Nicola       100 Ft 
Michael Hadzi Rafael   100 Ft   Anastasius Aleman      100 Ft 
Anastasius Georg Bakal       300 Ft   Anastasius Dimiter     100 Ft 
Philipp Stojkovics      100 Ft   Georg Sacellarius     1000 Ft 
Georg Nico       1000 Ft   Michael Astri     500 Ft 
——————————————————————————————— 
Summa:                20.200 Ft 
Copia facto 3. augus. 1789 
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Újabb felajánlások a templomra 1790. február 12-én 
 
           FL. Intimita a.c. 4294 
     
Michael Szider     50  Nasto Kakangel     100 
Demeter Bratan         200  Thoma Terpu        112 
Laskar Angelaky        500  Georg Malaki       100 
Johann Stankovics      500  Michael Kozma      100 
Demeter Popovics       300  Sterju Csuka       100 
Naum Sulya        300  Semetar Hulary     100 
Georg Agora       200  Johann Popovics    100 
Koszta Manoli     200  Demeter Terpu     100 
Georg Nikola      200  Thoma Christodul  100 
Theochar Akolau      1200  Demeter Christoff       100 
Diamandi Pelenka     1200  Szlavuja Theodasi       100 
Nicola Milya      200  Constantin Macsinka  100 
Georg Kajmeni    200  Simon Marto        100 
Nicola Bekella          200  Theokar Japa     1100 
Lazar Janovics          200  Johanu Saphir        50 
Alexi Pondika1     50  Nicolaus Janovics   50 
Naum Zsimbo       500  Georg Bojagi        50 
Kristof Zlatko          150  Con. Hadzsi Georg    50 
Kosta Kiataczi          100  Anton Manoli         50 
Anastas Stamboli       100  Demeter Parly        50 
Johann László     100  Kosta Rali      25 
Panajot Demeter        100  Laskar Manoli        20 
Nicola Balduci     20  Nicola Blana       100 
Wreta Cioza         20  Starze Kojsor      200 
Thoma Filcsu        30  Naum Sztojanovics  100 
Johanu Petro        10  Trandaphil Bacsu   100 
Johanu Anastasy       10   Athanas Pelenka  1500 
Kosta Charit      10   Nicola Georg Argir 1000 
Johanu Csuka     500  Constantin Moska 2000 
Naum Derra    500  Michael Horváth  1000 
Koszta Michael   50   Christoph Georg  1500 
Theodor Korsovian     50 
——————————————————————————————— 
Summa:              18.287 



Personne: 64         Demeter Monasterly  2.000 
——————— 

20.287 Rf 
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A vlachok adakozása a templomra 
 
     (Német nyelv� irat)  Ol. HTT. Depart. Rel. Gr. n.u. 
     1808 fons 6. 
Beyträge zur Erbanung der Kirche 
Demeter Argyr   2000       Naum Moszka          1000 
Naum Dadani      1000       Nasto Wischnya     500 
Janko Zinka        500       Theodor Zsuro      500 
Costa Pometa       500       Naum Zsimba        500 
Janko Zirka Spital      500       Naum Derra   500 
Michal Argyr        400       Demeter Bratan     400 
Eva Michael Poppovics   394       Athanasius Panajot     300 
Michael Argenti         300       Wreta Pometa       300 
Naum et Georg Schulya   300  Stavro Koischoro   200 
Michael Spida      200  Ecaterina Motsony      200 
Constantin Kapra    150  Wruscho Dotsu   150 
Demeter Vulpe     150       Naum Dera     150 
Spiridon Katuscho       150       Athanasius Paszkar      100 
Michael Bezuka    100      Stano Malagezza    100 
Nasto Demeter     100       Adam Gesna   100 
Michael Sofrona         100       Andreass Demeter  100 
Costa Kukungelo         100       Michael Kosma Csonka   100 
Constantin Macsinka    100       Symon Marton       100 
Nicolaus Blana    100       Constant. Zsuppan  100 
Vretas Keptenar         100       Michael Sieder       50 
Isak Zaphyr          50        Georg Bojatschi     50 
Demeter Mitricza          50        Costa Patso et Georg     50 
Nasto Vischnya      50        Vreta Gyosa   20 
Peter Halkya         20        Stavro Koischor     25 
Naum Schulya         31        Joh. Pappa Kosta  
Sterjus Vitaly    100       Oeconomu     100 
——————————————————————————————— 

                                      12.741.– 
Beyträge zur Bedeckung der Kirche mit Kupfer 
Naum Moszka     50  Costa Pometa  100 
Demeter Argyr    50  Theodor Zsuro   20 
Constantin Matsinka     15 
———————————————————————————————— 

                  235,– 
Beyträge zur Erbenung des 2-ten Thurnus 
Demeter Argyr   200       Nasto Wischnya      50 
Michael Sieder     25       Michael Argyr       30 
Theodor Zsuro       50       Constantin Matschinka     50 



Janko Tsuka       100       Spiridon Katusch    50 
Michael Tschonka         50       Wreta Gyozo   20 
Wruscho Dotschu    20       Naum Zsenbo   10 
———————————————————————————————— 

                 655,– 
Beyträge zur Nahlerey der Kirche 
Demeter Argyr    300       Janko Tzuka       300 
Wruscho Dotscho        150       Michael Sofrona   100 
Constantin Matsinka      50       Joh. Kosta Oeconom   50 
Demeter Vulpe    100       Stephan Stojanovics       50 
Naum Pometa         20       Stephanus Ziss      50 
Nasto Lepora        25       Kozma Panajot     100 
Johanus Barati      50       Stano Muti et 
             Constantin Alexovics      50 
Anasthasiu Machovsky   50  Naum Adam Gozsdu    50 
Sterio Vitali     100      Stephanus Tragazika       15 
Peter Guba          10       Athanasius Grabovsky   25 
Andreas Gezza      10  Nasto Garda     5 
Georg Schulyofsky      100       Andreas Livandari   10 
Marcus Raikovics       200       Naum Farakati       30 
—————————————————————————––—————— 

              2.000,– 
Beyträge zur Hilfe der Kirche für jene Susren 
Demeter Vulpe    50  Ambrosius Dotscho   50 
Joh. Papacosta Oeconomu  100  Sterio Sisi   150 
Sterio Vitali     100  Constantin Matschinka   25 
Kosma Panajot      50       Kosta Pometa        25 
Georg Schulyofsky        20       Andreas Livadar     20 
Stephan Targatschika    25       Kosta Syno     15 
Stamo Muti et Alexovics  100  Demeter Argyr  100 
Michael Sofrona   100  Alexander Lepura   25 
Stephan Stojanovics    50  Peter Joh. Halkya   50 
Michael Pulya       30       Costa Kyuprili   50 
Gebrüder Mallagezza    10 
—————————————————–——————————————– 

               1.195,– 
Beyträge zur Vergoldung der Sangerstühte 
Demeter Argir    100  Michael Sofrona   100 
Demeter Vulpe      50       Demeter Mano        50 
Ambrosius Dotscha        40       Sterio Zisi    25 
Johann Papacosta         25       Sterio Vitali       25 
Basilius Butscha         25       Gebrüder Malagezza        15 
Georg Schulya       20       Costa Pometa        20 
Stano Muti et Alexovics   20  Stephan Stojanovics   20 
Alexander Lepora    20  Naum Zemba    10 
———————————————————————————————— 

                575,– 
Summa Summarum: 17.401 Rf. 
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1792–1805/1806 között elhalt és a templom belsejében, 
ill. udvarán eltemetett vlachok és görögök 

 
(Görög irat)       Egyházközség Levéltára 
        (Tiolos Fülöp fordítása) 
 

1792. Ziuru Theodor Naum 
1794. Dormuzis Rhizan 
 Katusis Spiridon 
 Dera János, Mozari Konstantin, Jászberény 
 szentmártoni Baits Narisics neje, Márta 
1795. Siuliovszky Naum 
 Lemberg Anasztáz neje, Theonymphe 
 Vulpe György neje, Erzsébet, Újvidék 
1791. Argyri Mihály 
 Argyri Demeter leánya Zogha 
 Moscha Naum fia Mihály 
1798. Laskaris Angellakis 
1799. Vulpe Demeterné, Helena 
 Pilta Konstantinné, Mária 
 Laskaris Angellakis fia, Sándor 
 Vitalis Sergius leánya, Katarina 
 Vainos M. Konstantin 
 Panajot Athanaz 
 Donmuzis Sándor leánya Helén 
1800. Sargharis Xantosné Zsófia 
 nemes Nákó Kristóf 
 nemes Moscha Naum 
 Vainos M. György 
1801. Paschalis János leánya Katarina 
 Dotornasis Vreta 
 Syderis György 
 Livadaris András édesanyja Erzsébet 
 Gimes Anasztás 
 Pelenga György 
 Terpku Demeter fia János 
 Bekellas Miklós fia Sándor 
 Zibko Anasztáz leánya Agrippina 
 Eoconomus Jánosné Katarina 
 Dotsu Ambrosz leánya Anasztázia 
 Avliotisz Györgyné Julianna 
 Csaprazy Athanáz szappanyos 
1802. Pelenga Athanázné Gerokina 
 Farakati Naumné Mária 
 Dukas Konstantinné Mária, Zimony 
 Bezuka Konstanné Julianna 
 Avliatis Tr. György leánya Katarina 



 Gyra Ádám 
1803. Bratanovics Anna, Jászapáti 
 Bezukas Konstantin 
 Kálló Th. Konstantin, Szentmárton 
 Demetrius János (Floria, Makedonia) 
 Maurikius Miklós 
 Konstantin János, Fehérvár 
 Dotsu Ambrus leánya, Mária 
 Stojanovics Naum fia György 
 Darvaru K. István 
 hadzsi Balasopulos Miklós (Marea) 
 hadzsi János Anasztázné Erzsébet, Nagyszentmiklós 
 Terpku Tamás 
 Dormusiu Sándor fia Rhisos 
 Serozles György leánya Anasztázia 
1804. Ziuru Anasztáz 
 Terpku Demeter 
 Mureti J. Demeter 
 Argyri Naum leánya Iréne 
 Muti Mária Alexovits Konstantin anyja 
 Zikko Konstantinné Mária 
 Rajkovics Márk 
 Dotsu Ambrus leánya Zsófia 
 Eoconomus György 
 Malangetza Anasztás édesanyja Erzsébet 
1805. Baráthi János fia Naum 
 Syderis Gyrögyné Katarina 
 Lazaros György fia József 
 Pelenga Diamanti fia Emanuel 
 Zikko Anasztáz fia Konstantin 
 Skarda János leánya Katarina 
 hadzsi Nikola Arzén 
 Lázár György leánya Anna 
 hadzsi Zlatkó Chysaphis fia Konstantin 
 Avliotis P. János 
 Sevazlis György leánya Anasztázia 
 Matzenka Konstantin 
1806. Manoli Konstantin, Manoli K. János édesatyja 
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Az egyházközség 1806. dec. 28-i békéltet� gy�lésén 

résztvev� hívek névsora 
 
        OL HTT. Report Ecl. Gr. n.u. 
        1807. fons 9.  
 
Demeter Argyr  Konstantin Agora  
Nicolaus Bekella  Johan Haggi Nicola 



Demeter Vulpe  Constantin Alexovits 
Tehocar Jappa   Anastas Ziko 
Sterio Vitali   Anastas Grabovsky 
Margarit Scarlat      Georg Trandafil Serpli 
Johan Poppa Kosta   OeconomuHaggi Demeter Terpko 
Alexander Dormussi    Georg Agorasto 
Rali Georg       Demeter Mano 
Naum Zsimba      Nasto Demeter 
Johann Tertzy    Kosta Sina 
Ambrosio Docso  Georg Haggi Nicola 
Filip Stoicovits      Alexius Michael 
Kosma Panajot   Georg Haggi Malaki 
Sterio Sisi      Demeter Konstantin 
Zaphir Athanas  Georg Paschkall 
Chrito Pappazaghi     Johann Paschall 
Stavro Kosjovo  Paul Nenovits 
Stamo Mutsi       Johann Jordan Popovics 
Kosta Pometa      Demeter Angeleky 
Nicolaus Millio        Georg Loisi 
Jeraki Demeter   Johann Loisi 
Georg Lazar       Konstantin Takátsi 
Stephan Stojanovics    Nicolaus Malagetsa 
Alexander Lepora       Johannes Baráti 
Constantin Jerikoglo   Stephanus Tagartsika 
Demeter Hullea   Nicolaus Rajkovits 
Georg Michael    Georg Ablioti 
Wreta Ketenare   Panajot Ablioti 
Andreas Livadar        Michael Puska 
Nicolaus Zagrafo       Johann Rajkovits 
Chrisafi Papakosta     Demeter Zlatko 
Chrito Dormusi   Theolog Zlatko 
Johann Harisch   Manoli Demeter 
Konstantin Dely        Emanuel Portanovics 
Margarit Kidrili       Nicolaus Laskovits 
Johann Roda       Johannes Crundovics 
Thomas Terpko    Demeter Popovics 
Leonda Lakatari        Konstantin Laly 
Demeter Alexander      Johann Pezodran 
Naum Dera         Demetrios Kefala 
Dimo Gombesiano        Konstantin David 
Wasili Butsik     Stesko Georgovits 
Nasto Kukungello       Christo Demeter 
Konstantin Petrovics   Johann Moisilovits 
Michael Argenti        Georg Lemberg 
Naum Demeter     Nicolaus Joanovits 
Naum Stojanovits       Girka Getso 
Haggi Chrisaphi Zlatko      Naum Argyr 
Christodol Manosterli       Konstantin Argyr 
Euthimius Millinkovits      Mathias Drinkovits 



Lukas Nicolau Jatso    Georg Basily 
Panajot Nicolaus       Theodor Roza 
Alexi Lazar       Johann Petrovits 
Demeter Buzeka   Georg Haggits 
Diamandi Pellenga      Georg Carba 
Anastas Pellenga       Athanas Pulovik 
Dimo Tullio       Constantin Visna 
Johann Tullio     Anastas Keptinaro 
Johann Georgevits      Nasto Gyra 
Kosntantin Haggi Georg      Dimo Fitso 
Georg Sterio Kotso     Anton Emanuel 
Konstantin Hrischi     Anastas Lemberg 
Diamandi Csapa   Athanas Pellenga 
Demetrius Christo      Johann Scucka 
Michael Panajot        Slavi Nicolits 
Demeter Vassili        Johann Scarda 
Theocar Akaglan       Paul Pandika 
Demeter Popovits       Christo Athanasius 
    140 f� 
 

12 
 

Kik szavaztak az egyesülés mellett ill. ellen az 
egyházközség 1820. nov. 20-i gyülésén 

 
       FL Intimata a.m. 4294  
 
Athanasius Grabovsky valach pro unione 
Theodor Jappa graec contra 
Johann Paziazi valach pro unione 
Georg Lázár valach pro unione 
Nicolae Rozsa valach pro unione 
Johann Rajkovits valach pro unione 
Alexander Agorasto graec contra 
Johann Gyerga valach pro unione 
Georg Takátsy graec contra 
Jerosimus Demetrovits graec contra 
Nicolaus Malagets valach pro unione 
Philippus Stojkovits valach pro unione 
Johann Terzy graec contra 
Alexander Riso graec contra 
Nicolaus Jankovics valach pro unione 
Demeter Zlatko graec contra 
Nicolaus Panajot graec contra 
Basiliu Bucsu valach pro unione 
Constantin Riga valach pro unione 
Nicolaus Latzkovics graec contra 
Marisius Lyokan graec contra 



Georg Agoraszto graec contra 
Kiriak Getso valach pro unione 
Christodul Stojko graec contra 
Georg Gusto valach pro unione 
Constantin Likovsky valach pro unione 
Johann Csaprazzy valach pro unione 
Demeter Fitsovits graec contra 
Constantin Argyr valach pro unione 
Christodul Monasterly graec pro unione 
 16 pro 
 12 contra 
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A pesti vlachok 1821. márc. 6-án tett elkülönülés 
elleni nyilatkozatának aláirói 

 
(német nyelv� irat)     FL Intimata a.m. 4294 
 
Freystadt Pesth Walachischer Nation. 
Constantin Derra de Moroda    Georg Mutso 
Anastasius Derra de Moroda    Naum Mutso 
Johann Georg Paziazi     Johann Bozda 
Naum Bozda     Stojan H. Petrovits 
Kosta Sizo     Constantin Argyr 
Johann Gyerga       Alexander Athanas Panajott 
Alexander Skutary         Kiria Mor Getscho 
Georg Vitali         Constantin Lázár 
Constantin M. Rajkovts   Naum Csetiry 
Georg Mucso          Constantin Matzenka 
Athanas Puljevics         Constantin Freiher Horváth 
Naum Derra     Lázár György 
Naum Const. Zembovits   Wrusio Docso 
Anastas Ziko         Athanasius Grabovszky 
Naum Argiry          Johann Baráthi 
Johann Papp Constantin Oeconomu    Johann M. Rajkovics 
Constantin Zeggo    Sterio Zissy 
Nicolaus Malagecz         Alexander Lepora 
Stephan Witaly      Michael Pully 
Constantin Grabovszky    Sterius Fardy 
Demeter Mussico     Michael Csancsa fill 
Basilius Butsu alias Kapcsány       Naum Gyon 
Georg Gridu          Constantin Nicola 
Demeter Geschadu    Constantin Vischnya 
Constantin Bukovits       Nicolau Constantin 
Constantin Lyka     Georg Cseikoz 
Johann Buchofszky         Theodor Kozek 
Michael Constantin        Simon Guda 
Johann Csaprazy     Demeter Bura 



Georg Bakula         Johann popa Demetrios 
Naum Latzkovits     Naum Bujukli 
Elios Blana          Theodor Karat 
Stamo Pometa         Nicolaus Jankovits 
Georg Caicsonos     Michael Karkalits 
Nicolaus Rózsa      Georg N. Lázár 
Anastasius Lyka     Theodor Malagecz 
Athanas Derra de Moroda        Elias Monasterly 
Anton Gara     Georg Kazanovits 
Péter Stella         Anastas Rajkovits 
Stephan Tergatsika        Thomas M. Koisor 
Constantin Ivan     Peter Casacovits 
Naum Alexander      Georg Ignatis Popovits 
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1833 május 24-én Neagoj tanitó elmozdítását 
kér� vlachok névjegyzéke 

 
(latin nyelv� irat vége)       FL. Intimata a.m. 4294 
 
Jelen voltak 
Constantin Argier    Joanu Papakoszta Oeconomu 
Constantin Grabovszky   Constantin Rajkovits 
Naum Mucso          Constantin Lazar 
Michael Csoncsafil       Georgius Guda 
Theodor Mutovszky        Stojan Petrovits 
Constantin Nicola        Demeter Dunkovits 
Georgius Cziko     Constantin Docso 
Georg Kada          Athanasius Argier 
Naum Bujukli        Constantin Matzenka 
Georg Mácsa         Constantin Mutovszky 
Constantin Babuna        Athanasius Grabovszky 
Elias Blana         Constantin Dsega 
Naum Gyon     Joanu Gyerga 
 
Távol voltak 
Basilius Mutso    Constantin Oeconomu 
Naum Dera     Simon Guda 
Athanas Puljovits        Athanas Skutary 
Demeter Cziko      Athanasius Kogjtvo 
Theodor Karcsu     Michael Nicola 
Constantin Naum Argier        Anastasiu Demetrios Lyka 
Anastasius Romilus       Demeter Dona 
Georg Vitalis       Stamo Pometa 
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Az 1858. évi vlach papválasztáson jelenlév�k névsora 



 
(Magyar nyelv� irat)        FL. Intimata a.m. 4294  
 
Görögök:     Oláhok:  
Agaraszto Miklós    Dona Demeter 
Fitso Sándor         Csajko Konstantin 
Kozma Vazul          Grabovszky György 
Muráty János         Gozsdu Manó 
Muráty Konstantin         Joanovits Miklós 
Miroszlevics Milos        Joanovits Pál 
Mlesdenov Ziszi     Lyka Pál 
Sacelláry György    Mutovszky Tódor 
Illés Demeter        Mucso András 
Kosztsy György      Sztupa György 
Vrányi Sándor        Mano István 
Tertzy Manó          Rajkovits Márk 
Ivadics H. Tódor    Dona Eftim 
Guda Demeter     Vukovalla Filah 
 

16 
  

A vlachok 1890. III.10-én kelt fellebezési kérvényének aláírói 
 
       F�v. Szabó Ervin Könyvt. 
       Bp. 281/6. 
 
Mocsonyi Sándor községi választmányi tag 
Pescariu János k.curiai biró 
Mutsó Mihály k.tábla bíró, községi választmányi tag 
Szerb György országgy�lési képvisel� és ügyvéd 
Mustez Lázár községi tag 
Puriu Miklós posta és távirda f�nök 
Schianu Antal   m. kir. kincstári ügyész 
Dr. Marienescu Athanaz kir. ítél� táblabíró 
Mocsonyi Jen� 
Dr. Babes Emil budapesti ügyvéd 
Dr. Pescariu Gyula kir. aljárásbíró 
Tadulszku György helybeli gyógyszerész 
Bogoevics György 
Boldea Pál g.kel. tábori lelkész 
Curitia János tanárjelölt 
Liuba György 
Dr. A. Tierdu 
Iosif Ferchescu 
Dr. Dumitrescu Ágoston rend�rorvos 
Rácz Ger� p.ü. miniszteri osztálytanácsos 
Bedló Anasztás  okl. ügyvéd 
Nedu János p.ü. számbizt. 
Aurel Periu 



Leuta Romulus pt. tiszt 
Bebes Vincze ügyvéd 
Miculescu Romulus 
Kornel Milosa 
Kornel Demeter 
Periu János 
Georg Orzu 
Borlogia Ambrus kir. ítél� táblabíró 
Mocsonyi Antal 
Mocsonyi Zeno 
Mocsonyi Mihály 
Dr. Popoviciu János     ügyvédjelölt 
Dr. Orbonás Károly ügyvéd 
Frusa József pénzügyminiszteri számtiszt 
Bracovits Miklós 
Oligorescu Ágoston pénzügyminisztériumi számvizsgáló 
Dalia Antal magánzó 
Georgevits Simon 
Randuceanu Miklós 
Zaphiry György 
Davidovits Miklós 
Dogariu Tamás ítél� táblai kisegít� bíró 
Matu Miklós 
Rózsa Sándor iparos 
Cimponeriu  Dénes 
Constantin Mihailescu keresked� 
Axentie Balian off. telegrafic. 
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A Görög és Macedon Oláh Hitközség Tagjainak 
névsora és lakcíme 1900. október 1-én 

 
         Budapesti Magyar Ortodox 
         Egyházközség Levéltára 
 
Lyka Emil    lakik V. kerület Cizella tér 6. sz. 
Lyka Sándor    lakik V. kerület Cizella tér 6. sz. 
Lyka Miklós    lakik V. kerület Cizella tér 6. sz. 
Lyka István    lakik V. kerület Cizella tér 6. sz. 
Haris Pál f� consul   V. Deák Ferencz u. 12.sz. 
Takács Sándor        V. József tér 9. 
Guda Döme     IV. Sass u.7. 
Guda György    IV. Sass u.7. 
Agorasztó Péter   IV. Régi posta u. 1. 
Agorasztó Miklós   IV. Régi posta u. 1. 
Milos György    IV. Régi posta u. 1. 
Szacelláry Mihály   IV. Régi posta u. 1. 
Szacelláry György   IV. Zöldfa u.15. 



Mocsonyi Sándor és több       IV. Zöldfa u. 6. 
Armenuly György    IV. Zöldfa u. 11. 
Babes Vincze        IV. Só u. 7. 
Haris Döme és Pál        IV. Új Városház u. 26. II. em. 
Musztecz Lázár     VII. Király u. 13. 
Mercse János        VIII. Aggteleki u. 5. 
Econom György      VII. Rottenbiller u. 6. 
Agorasztó Tivadar        VIII. Eszterházy u. 11. 
Balacsa Gyula       II. Toldi u. 14. 
Jovitza Sándor     Budán Margit krt. 49. 
Karácsonyi Sándor       Budán Retek u. 48. 
Lyka György         IV. Ferencz rakp. 19. 
Lyka Döme    Pázmánd, Fejér megye 
Maleczky Miklós 
 
[Documentele nr. 1–17 sînt selectate din manuscrisul lui Füves Ödön, Görögök Pesten. 1686–1930. I–

III. Bp, 1972. Kandidátusi értekezés. MTA Kézirattára D/5721.] 
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Sfin� irea Capelei gr. ort. române din Budapesta 
 

Budapesta, 25 Nov. 1900. 
Dup� ce Românii budapestani au pierdut procesul contra Grecilor �i fiind cu totul sco�i din posesiunea 

bisericei, s-a sim� it imperioas� necesitate ca s� se înfiin�eze o nou� parochie român�. O dorin�� ferbinte a 
ob�tei române a fost ca s� se edifice o biseric� �i aceast� dorin�� în parte s-a �i realisat, mul�umit� muncei �i 
destoiniciei  f r u n t a � i l o r  no�tri. Sunt abia câteva luni de când s-a hot�rît înfiin�area parochiei române �i ast�zi bucurie ne�ermurit� avem de a asista la sfin� irea capelei române, care e aranjat� în un edificiu al 
fericitului fundator Gozsdu. O lucrare – care e resultatul unei însufle� iri religioase �i na� ionale �i care 
urm�re�te un scop atît de nobil �i sublim numai la bun sfîr�it poate s� ajung�. Cei ce au luptat pentru 
înfiin�area unei parochii române în Budapesta, au s�vîr�it una dintre cele mai m�re�e fapte na� ionale. 
Urma�ii îi vor binecuvînta �i cu pietate vor rosti numele lor! 

Importan�a ce i s-a dat acestui însemnat eveniment se dovede�te prin faptul, c� însu�i P.S. Sa episcopul 
Goldi� a s�vîr�it sfin� irea capelei. De�i numai tîrziu s-a �tiut despre sosirea episcopului, totu�i un num�r 
însemnat de inteligen�� �i universitari au întîmpinat la gar� pe P.S. Sa episcopul Goldi�. Era de fa�� 
comitetul parochial în frunte cu dl Dr.Iosif Gal. 

P.S. Sa episcopul sose�te cu trenul de 7 ore �i 20 minute seara înso�it fiind de domnii Ignatie Papp �i dr. 
Iulian Suciu. E întîmpinat cu strig�te de “s� tr�iasc�”. În numele comitetului parochial îl bineventeaz� dl 
Dr.Gal, iar în numele tinerimei universitare �i a societ��ii “Petru Maior” prin o scurt�, dar bine sim� it� 
vorbire îl salut� Victor P�cal� , pre�edintele societ�� ii “Petru Maior”, c�ruia P.S. Sa episcopul îi r�spunde 
emo�ionat sfîr�ind c� numai atât s�-l � in� Dumnezeu, cât timp va lucra pentru binele na�iunei române. 
Vorbirea P.S. Sale e primit� cu strig�te de “s� tr�iasc�”. 

Dup� obi�nuitele present�ri P.S. Sa înso�it de comitetul parochial se dep�rteaz�. 
 
La 8 �i jum�tate noua capel� de altfel destul de spa�ioas� e ticsit� de public. Tot ce colonia român� de aci 

a avut mai distins �i românesc a fost de fa�� la acest solemn act. Serviciul divin se începe la orele 9. 
Pontific� P.S. Sa Episcopul Goldi�, asistat de P.C. Sa vicariul Vasile Mangra, protosincelul Ignatie Pap, 
ieromonachul Ghenadie Bogoievici, iar ca diacon fungeaz� Dr.Suciu. Cînt�rile liturgice sunt executate de 
corul societ�� ii “Petru Maior” sub dirigen�a d-lui Leonida Domide. La finea serviciului divin P.S. Sa 



Episcopul � ine o prea frumoas� vorbire, accentuând îndeosebi greut��ile cu cari au avut a se lupta 
credincio�ii gr.ort. pîn� ce �i-au v�zut împlinit visul �i tot atunci distinge cu brâu ro�u pe ieromonachul 
Ghenadie Bogoievici, ca r�splat� pentru meritele ce �i le-a câ�tigat pentru noua parochie. 

Sfîr�indu-se serviciul divin, P.S. Sa îndepline�te cununia d-�oarei Cati�a Cimponeriu cu locotenentul 
baron de Metzger, iar la urm� boteaz� pe fiul d-lui Inginer Onciu., care prime�te în botez numele de 
George. 

 
Seara în onoarea P.S. Sale s-a dat un splendid banchet în hotelul “Jagerhorn”, la care au luat parte vre-o 

60 de persoane. Au participat, afar� de P.S. Sa episcopul �i suita P.S., domnii: dr. Iosif Gal, membru în 
casa magna� ilor; Ciuculean, consul general al României, Iosif Pop Mezei Berlogea, jurist de curie; George 
Serb, I. Ciocan, deputa� i dietali; dr. Emil � i dr. Tit Babe�, dr. Dumitreanu, dr. Nicolae Vraciu, dr. Cup�a, 
Dr. Alexics, Dr. Boiu, I. Ratz, Cr�ciunel, Silviu Suciu, George � i Sig. Sida, G. Radulescu, Emanuil Mano 
Zissy, I. Kandidaky, etc, precum �i reprezentan� ii societ�� ii “Petru Maior”, pre�edintele Victor P�cal�, v. 
pre�ed. V. Moisil �i casierul �t. Borcan. Servindu-se �ampania, P.S. Sa episcopul Goldi� ridic� primul toast 
pentru M. Sa Împ�ratul �i Regele Francisc Iosif; dl dr. Gal bea în s�n�tatea I. P. Sale metropolitului 
Me� ianu; dl Serb ridic� paharul pentru P. Sa episcopul Goldi�; Vicariul Mangra pentru comitetul parochial; 
dr. Cup�a pentru guvern; Ig. Pap pentru credincio�ii gr. ort. ai nou�i parohii; V. P�cal� pentru inteligen�a 
din Budapesta; Alexics pentru dl Gal; Episcopul Goldi� pentru concordia între confesiuni �i în special 
pentru confesiunea gr.cath.; dl Serb pentru dl Bogoevici. S-a mai toastat pentru suita episcopului, pentru 
damele române din loc, pentru tinerimea universitar�, pentru consulul român. La orele 11 P.S. Episcopul 
ridic� masa, mul�umind tuturor oaspe�ilor pentru participare �i dorind tuturor via�� îndelungat�. P.S. Sa 
p�r�se�te sala între strig�te “s� tr�iasc�”. 

Astfel au serbat Românii din Budapesta sfin�irea capelei române. Suntem convin�i, c� prin munca �i 
sîrguin�a comitetului parochial în curînd vom putea asista �i la punerea pietrii fundamentale a unei biserici 
române.     

Riporter. 
[Tribuna (Arad), 1900/Nr. 213, 2. p.] 
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A pesti görögök 
 
A pesti görögök tulajdonképpen nem is görögök, hanem Macedóniába származott és ott teljesen 

asszimilálódott görögül beszél� kucóoláhok. Legalábbis így tudja két kit�n� statisztikusunk: Schwartner 
Márton és Fényes Elek. Gúnyosan cincároknak nevezték �ket, ami román szó és szúnyog a jelentése. 
Átvették a görögök nyelvét és szokásait. Felekezetük is ugyanaz. Az együtt átszenvedett török elnyomás 
ideje alatt a két nép összemelegedett. A kereskedelem és vállalkozás adott kenyeret a mecedónoknak is. 
Magyarországot és a német örökös tartományokat �k látták el török portékával. Már a XVIII. század elején 
kezdtek beszivárogni hozzánk. Ennek a beszivárgásnak nagyon kedvezett a karlovici és passarovici béke, 
mely olyan vámkedvezményekkel adott a török alattvalóknak, milyenekkel a magyarországi keresked�k nem 
dicsekedhettek. Keresked�kompániákba szervezkedtek. Így járták be Magyarország országos vásárait, meg 
kereskedelmi városait és elárasztották török holmival az országot. F�ként a magyar kereskedelmi 
központokban, Zimonyban, Újvidéken, Temesvárt, Szegeden, Szentesen, Kecskeméten, Debrecenben, 
Tokajban, Miskolcon, Pesten és Pozsonyban vetették meg lábukat. A hazai kereskedelmi grémiumok 
természetesen állandóan dolgoztak ellenük, de nem sok eredménnyel. A macedónok mozgékonyak, ügyesek, 
eszesek és életrevalók; igénytelenek és szorgalmasak. Rendszerint több nyelvet beszélnek. Legtöbb helyen 
hamarosan megtanulták a magyar nyelvet is. Keleti összeköttetéseik, nagyszer� helyi és emberismeretük 
szinte predesztinálták, hogy tranzitó áruforgalmat bonyolítsanak le a török birodalom és a középeurópai 
államok között. Eleinte állandóan meg se telepedtek nálunk. Szinte csak vendégségbe jöttek rövidebb vagy 



hosszabb id�re, hogy azután ha már eleget kerestek, hazatérjenek Macedóniába. Feleségüket, családjukat el 
sem hozták magukkal, hanem id�nkint hazalátogattak és hazavitték a családnak a megtakarított pénzt. A 
magyar városok keresked�-grémiumai, amelyeknek minden küzdelme, panaszkodása, áskálódása hiábavaló 
volt a kellemetlen macedóniai versennyel szemben, ép azzal tudta megmozdítani a fels�bbséget a 
macedónok ellen, hogy ezek kiviszik az országból a pénzt. 1736-tól kezdve azután már egyre er�sebben 
szorítják rá �ket, hogy hozzák ide családjukat is és telepedjenek meg, mert különben kizárják �ket a magyar 
kereskedelemb�l. Ebben az id�ben meg is tiltották a török alattvalók bevándorlását. Ennek a nyomásnak az 
eredménye, hogy ett�l fogva a görögök és cincárok közül egyre többen kötelezték rá magukat, hogy 
feleségüket Magyarországba hozzák és itt telepszenek. De nem volt elég az igéret, óvadékot is kellett 
letenniök arra az id�re, míg családjuk tényleg megérkezik Magyarországra. Különben a fels�bbséget nehéz 
ellenük hangolni, mert a birtokos nemesség és a városi lakosság is meg van elégedve a mecedónokkal. 
Mindent megkap t�lük, amire szüksége van. Azonkívül a görög olcsóbban árulja portékáját, mint a polgári 
keresked�k; el�leget is ad gyapjúra, termésre. Végül a görög keresked�k pontosan fizetik a magas adót. 
Gróf Grassalkovits Antal kamarai elnök 1748-ban Pestre hívta össze az akkor m�köd� tíz görög társaság 
küldötteit, kik 445 keresked�t képviseltek. Megbeszélte velük, hogy mit hajlandók a kicsinyben való 
kereskedés engedélyéért fizetni. Nyolcezer forintot ajánlottak. E tíz görög kompánia székhelye: Kecskemét, 
Gyöngyös, Eger, Miskolc, Tokaj, Diószécs, Világosvár, Eszék, Pest és Pétervárad volt. 

Mozgási szabadságuk korlátozásának, a szigoruló ellen�rzésnek, az állandó igazoltatásnak mégis az a 
következménye, hogy egyre többen szánják rá magukat közülük a végleges letelepedésre. Tulajdonképpen 
Mária Terézia uralkodásának utolsó tíz esztendejében kezd kialakulni a Pesten állandóan megtelepedett 
görögök és macedónok kolóniája. Még mindig népszer�tlenek a pesti keresked�-grémium el�tt, de azért a 
Helytartótanács nyomására egyet-egyet most már mégis bevesznek maguk közé a “Bruderschaft”-ba. A 
tanács már mégis inkább megengedi a vagyonosabbaknak, hogy házat vehessenek, s�t néhányan megszerzik 
a polgárjogot is. A Helytartótanács rendeletére 1773-ban Angyelaky Laszkárt és Lepora Anasztázt, 
valamint Monaszterli Demetert felveszik a pesti keresked�k társulatába. De vannak még elegen, kik 
felvételre várnak. A Kozaniból ered� Panajott Koszta például 1793 óta kereskedik Pesten mindenféle 
b�rökkel, gyapottal és rizzsel. Terpko Dimitri Hadzsi Kastoria macedóniai faluból jött és kordovánnal, 
szattyánnal és karmazsinnal kereskedik, Gyika János 1763 óta kereskedik sz�rmével Pesten, egyébként 
Janinából jött, míg Pellanga Konstantin György kastoriai keresked� 1745 óta, viszont Pométa Konstantin 
1764 óta lakik Pesten. 

Lepora Anasztázt és Monaszterli Éliást már 1766-ban felvették a pesti polgárok közé; Mosca 
Konstantint és Sacellári János Györgyöt 1777-ben. Derra Anasztázt 1786-ban, Haris Jánost 1792-ben, 
Nákó Kristófot 1800-ban, Mannó Demetert 1802-ben, Grabovszky Atanázt 1806-ban, Sina Györgyöt és 
Takátsy Györgyöt 1820-ban, míg Lyka Anasztázt csak 1830-ban vették fel a polgárok közé. 

Érdekes, hogy honnan jöttek, Macedónia melyik tájékáról. Legtöbbnek Moscopolis a szül�faluja. Innen 
származott például Sina Simon, a híres bécsi bankár; Derra Anasztáz vászonkeresked�; Argiri Demeter 
b�rkeresked� meg Pometa Koszta és Sonte Georgi János. Kozániból jöttek a Pascalok vagy Paschgallok; a 
papírkeresked� Sacellari; a gyapottal keresked� Muraty Panajott, Takátsy György és Haris János. A 
Mannók �sei Bittóliából; az Agorasztók �sei Ambellakiából. Gyikáék Janinából, Monaszterliék 
Szalonikib�l. Terokó Hadzsi ( a kés�bbi Vrányi) és a Pellangák Kastóriából; a Nákók �se pedig 
Dogerionból jött hozzánk. Néha nagy kerül�vel jutottak Pestre. Közbens� küföldi és belföldi állomásokon 
rövidebb-hosszabb ideig meg-megpihentek, de végül Pestre értek és itt telepedtek le. 

1782-ben a Helytartótanács azért adott engedelmet egy pesti ház megvételére Mosca Naómnak, mert a 
délvidéki kincstári földek nagy árverésén 47.100 forinton megvásárolta Ivánda torontálmegyei birtokot és 
ezzel nemesség járt. 1782-ben meg is kapta a címeres levelet Konstantin nev� testvérével együtt; s�t 1795-
ben ráadásul még az “ivándai” predikátum használatát is megengedte a király neki. A Helytartótanács 
Argiri Demeternek megengedte Mosca Naómmal egyid�ben, hogy megvehessen egy Váci utcai házat. Argiri 
Demeter akkor már leggazdagabb tagja volt a pesti kolóniának. � volt az, ki 1789-ben hatodmagával 
összeadta azt a 20.150 forintot, mellyel árverésen megvásárolta a piaristák régi székházát és telkét, vagyis, 



azt a nagy telket, melyen ma a kéttornyú görögtemplom áll. Ezt a templomot a bécsi görög-templom 
figyelembevételével Jung József pesti épít�mester tervezte és építette fel 78.890 forintért. 

Annak örömére, hogy a két nemzetiség, a görög és a macedón-oláh, az egyházközség kebelében ilyen 
békességben megfér egymás mellett, szimbólumképpen az oltár fölé két csókolódzó galambot faragtatott 
Joanovics Miklós egri faszobrásszal a kolónia. Popovics Dionysiosz budai püspök azonban az új templom 
felszentelésekor levétette az oltárról a galambokat. A pesti görögök megfellebezték a püspök tilalmát, a 
magyar királyi kancellária azonban a püspöknek adott igazat. Nyilván a hosszú ideig húzódó galambpör 
adta azt az ötletet 1820 táján a mai Galamb-utca sarkán álló házban áruló görög posztókeresked�nek, hogy 
cégérül a “Fehér galamb”-ot válassza. Err�l a cégérr�l kapta nevét a Galamb-utca; az a kis utcácska, 
amelynek azel�tt a rondella-színház után “Régi teátrum utca” vagy “Színház utca” volt a neve. 

Mikor teljesen elkészült a görögtemplom, a pesti görög-macedón-oláh egyházközség Argiri Demetert 
választotta meg f�gondnokául, másodgondnoka pedig Pellanga Anasztáz lett. Ett�l fogva a templom és a 
templomot körülölel� “görögudvar” lett a vára a pesti görög kolóniának. A görögudvar körül laktak, éltek, 
üzleteztek. A görögudvar körül a Régiposta utcában, a Váci utcában, a Fehérhajó utcában voltak a házaik, 
a boltjaik és a Váci utcai Korona-kávéházba jártak ebéd után feketézni, csibukozni, tere-ferélni és üzletezni. 
Mindennel kereskedtek, ami pénzt hozott, még pénzzel is. Legfontosabb cikkük a mindenféle keleti 
f�szerszám, a kávébabtól a sáfrányig. Árultak gyapotot, basadohányt és kikészített b�röket: kordovánt, 
karmazsint, szattyánt. Árultak selymet és színes fonalakat, de foglalkoztak pénzüzletekkel is. Schwartner 
Márton híres statisztikájában azt írja róluk, hogy kezükön megy keresztül minden pénz és minden áru: az is, 
amely Magyarországból vagy Magyarországon keresztül Törökország felé megy; az is, amely 
Törökországból Magyarország és Németország felé vándorol. A keleti kereskedelem útját Athént�l és 
Tessalonikiából Pestig és Bécsig mindenütt új-görög és cincár keresked�k jelzik. “Magyarország 
nagykereskedelme és a legtöbb pénz a cincárok és zsidók kezében van és óriási ez a vagyon, melyet 
Magyarországon némely furfangos újgörög a semmib�l teremtett magának.” 

Annyi bizonyos, hogy közülök néhányan nagy vagyonra tettek szert. Ahol pedig nagy a vagyon, ott a 
dekorum sem hiányzik. A gazdag pesti görögök egymásután szerzik meg a magyar címeres levelet. 
Grabovszky Atanáz és Konstantin apádiai predikátumot kap; Derra Naum és gyermekei 1820-tól kezdve a 
“morodai” el�nevet biggyesztik a nevük mellé. A Gyikák “desánfalvi” predikátummal lesznek nemessé. Még 
1765-ben kap nemességet Paschgall György pesti szenátor, ki a tisztvisel�i pályán való el�menetel 
érdekében római katolikussá lesz és eredeti Pascal nevét Paschgall-nak írja. Szintén katolizál a macedóniai 
eredet� Boráros János bírónak, a királyi tábla jegyz�jének az apja, Boráros Ferenc kirurgus (...). 

A mi macedónjaink vagy délfel�l, Újvidéken keresztül vagy északfel�l Lengyelországon keresztül jutottak 
el Pestre. Akik délfel�l jöttek, azok közül soknak elszlávosodott a neve; akik Lengyelországon keresztül 
kerültek hozzánk, azok közül viszont néhánynak ellengyelesedett a neve. Ellengyelesedett nev�ek például a 
Grabovszkyak. A Lykák is Lengyelország fel�l jöttek. Varsóból került hozzánk Lyka Anasztáz, kinek nevét 
eleinte i-vel Likának, majd c-vel Licca, végül y-nal Lykának írták. Így lengyelesedett el a Lyka-család egyik 
ága, amely Lykovszky lett. Ez a Lykovszky a mult század huszas éveiben vászonkeresked� volt Pesten és 
Panajott Koszta Bálvány utca 2. számú házában volt a boltja. Nemes ember volt – berzai el�névvel – az a 
Takátsy György nev� tekintélyes b�rkeresked� is, ki a Takiadsi nevét magyarosította meg Takátsy-ra. 
Terpkó Konstantin és Argir szintén megváltoztatta családi nevét. Vrányi lett bel�le; a nemesi prédikátuma is 
“vrányi”. “Büdi” el �névvel nemességet kaptak Dogáli János és Konstantin nyírbátori keresked�k is, mikor 
1798-ban az államkincstártól 36.554 forintért megvásárolták a Szabolcs megyei tiszabüdi birtokot. Azután 
Pestre költöztek és Kishíd-utca és Váci-utca sarkán megvásárolták azt a házat, melynek helyét elnyelte a 
Pesti Hazai Takarékpénztár palotájának telke. 

A görög-macedón-oláh egyház tagjai voltak a Popovicsok is, kik azzal, hogy 1781-ben 70.100 forintért 
megvásárolták a délvidéki foeni birtokot: egyúttal megszerezték a magyar nemességet is. Attól fogva 
Mocsonyi a családi nevük és “foeni” a predikátumuk. A Mocsonyiak, kik kés�bb szerepet játszanak a 
politikában is, szakítanak a makedón-görög kolóniával és megalakítják a pesti román egyházközséget, a 
pesti görög-macedón egyház vagyonának jórészét is a románok számára követelvén. Évekig folyt a két 



egyházközség közt a pereskedés. Végre is a magyar kúria a  görög-macedón egyház javára döntötte el a 
vitát (...). 

Több házuk volt Sináéknak Pesten. Az egyik a Nagyhíd-utcában, az Angol királyn� t�szomszédságában, 
a másik a Szinház-tér és a Nagyhíd-utca sarkán, harmadik az Erzsébet téren. Nem véletlen, hogy itt a mai 
Vörösmarty-tér tájékán vásárolt házakat Sina György. Megérezte, hogy itt az Újváros elején alakul ki 
hamarosan Pest legszebb, legforgalmasabb, legértékesebb része. Aminthogy az egész görög kolónia 
megsejtette, hogy itt bontakozik ki a város jöv�je. Erre van a fejl�dés útja és amint épülni kezdett az 
Újváros, a pesti görögök lassacskán ide szivárogtak át a Belvárosból. El�ször csak néhányan jöttek át. 
Agorasztó György az Erzsébet tér 14. számú ház telkén, Haris János a Deák Ferenc utca 12. számú telkén 
és Panajot Kosta a Bálvány utca 2. számú telkén épít házat. De nem telik bele túl hosszú id� és az Erzsébet-
tér, József tér, Vörösmarty tér és a Deák Ferenc utca legjobb helyeit elfoglalják a görögök. A Vörösmarty-
tér keleti házsora csupa görög ház. A b�r-és pokróckeresked� cincárok ide telepszenek. A Vörösmarty tér 3. 
számú ház helyén, melyen ma a Kasselik Ferenc és Simonyi Erzsébet alapítványi bérház terpeszkedik: 
akkoriban Sina György háza állott. T�szomszédja Lepora Anasztáz (Vörösmarty tér 4.). A Vörösmarty tér 
5. számú ház a Grabovszky Konstantiné. A Vörösmarty tér 6. számú sarokház, melynek a Harmincad 
utcára is van frontja: Lyka Demeteré. Túl a Harmincad-utcán, a Lyka-házzal szemben álló sarokház (József 
tér 7.) Muráty Panajoté. Emezek b�rrel, pokróccal kereskednek, Muráty gyapottal. De ezenkívül 
pénzüzleteket is bonyolítanak le. A Deák Ferenc utcának a Belvároshoz számító házsora kevés kivétellel 
szintén görögöké. Említettük, hogy a Kemnitzer-kávéház t�szomszédja Sina György háza (IV. Deák Ferenc 
utca 3.), a Vörösmarty tér 2. számú sarokház (az “Arany elefánt”-hoz) Mocsonyi Jánosé. A Deák Ferenc 
utca 7. számú: Takátsy Györgyé. Ahol a Bécsi utca beleszalad a Belvárosba: ott állott Vrányi Argir háza és 
a szomszédos ház – ma Deák Ferenc utca 13. – Vrányi Konstantiné volt. Ezek a Deák Ferenc-utcai házak, a 
nem görög tulajdonban lev�k is, tele voltak görög boltokkal. Itt volt például Sacelláry író-papír boltja is, 
míg azután kés�bb meg nem vásárolta a József tér 11. számu házat. Az Erzsébet térre néz� Bálvány utca 1. 
számú sarokház Derra Naum vászonkeresked�é volt. A Gróf Tisza István utca 24. számú ház pedig a 
terménykeresked� Gyika Tódoré. 

A Vörösmarty tér 3. szám alatt lév� házhelyet 1793. április 13-án vette Sujovszky György és neje 
Spirián Mária. Az 1824. szeptember 23-i örökfelvallás szerint ingatlanát mint örökséget Gyurkovics 
Györgyné, született Sujovszky Anasztázia nevére írták. � adta el az ingatlant 1836-ban 82 ezer bécsi érték� 
forintért Grabovszky Konstantinnak és nejének, született Musovszky Katalinnak. 

A Vörösmarty tér 4. számú ház telkét 1793. május 7-én vette Lepora Anasztáz. Az 1822. október 3-i 
örökfelvallás szerint mint örökséget írták Lepora Sándor nevére. 

Ezek a Lipótvárosi görög háziurak összetartottak. Családjaik összeházasodtak. Lepora Sándornak egy 
Lyka lány volt a felesége; Muráty Konstantin Sacelláry Marit vette n�ül; Morodai Derra Naum foeni 
Mocsonyi Ilonát. Báró Sina Györgynek is, a fiának is pesti görög lány volt a felesége. Sina György báróé 
Morodai Derra Katalin, fiáé pedig Désánfalvi Gyika Ifigénia. Kés�bb egy-két mágnásfiú is pesti görög 
lányt vett feleségül. Ivadékaik ma is élnek s politikában, társaságban el�kel� szerepet visznek. Maga a pesti 
görög kolónia azonban elsorvadt (...). 

Most, hogy egyre kisebb lesz a pesti görög kolónia, megállapíthatjuk róluk, hogy ezek a szorgalmas, 
mozgékony és életrevaló emberek vetették meg a XVIII.század második felében Magyarországon a keleti 
nagy kereskedelem alpjait. Jó magyarok váltak bel�lük. A görög-macedón egyháznak, mely három évvel 
ezel�tt 690 ezer peng�ért eladta a Pet�fi-téri “görög udvar” egy részét, 1937-ben már csak 29 szavazó tagja 
volt és az egyházközség mindössze csak 185 hívet számlált. 

 
[Pásztor Mihály, A százötven éves Lipótváros, Budapest, 1940, p. 59–68.] 
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Sosirea ca censor al lui Petru Maior la Buda 
 
“Murind censorul Klein, direc�ia Tipografiei din Buda ceru vicariului de la Oradea Mare s� i se 

recomande un înlocuitor. Se propuse Ioan Corneli, canonic �i preposit la aceast� episcopie, un om de vrîsta 
lui Maior, c�ci se n�scuse la 20 Maiu 1757. Era un om luminat, un excelent patriot �i, ca �i, Maior, un 
lupt�tor pentru scrierea cu litere latine. 

El fu numit, dar nu se presint� s�-�i ocupe locul nici pîn� la 3 August 1807. Atunci, în�tiin�at de aceast� 
z�bav� �i probabil �i de motivele ei, Maior peti�ion� el, învocînd cunoa�terea adîncit� a limbii sale materne, 
studiile de filosofie �i teologie f�cute la Roma, cele de drept canonic din Viena, postul de profesor de 
filosofie �i teologie ce ocupase la Blaj, cuno�tin� ile sale de economie rural�, care i-ar putea deci permite s� 
alc�tuiasc� lucr�ri utile pentru ��r�nimea româneasc�, �tiin�a sa de latine�te, italiene�te �i grece�te, afar� de 
limbile de usitate în împ�r�� ie. Vulcan, noul episcop or�dean, om “foarte v�zut” în cercurile oficiale, puse 
s� se redacteze o nou� recomandare, pentru persoana protopopului de la Reghin, la 30 Septembre. Ea fu 
reînnoit�, dup� o nou� suplic� a lui Maior, la 13 Iunie 1808, �i la 29 Octombre episcopul putea s� anun�e 
protegiatului s�u reu�ita, invitînd �i pe Bob a trimite la Buda pe clericul care-i era suspus în ordinea 
ierarchic�. Acesta declara în scris �i oral c� nu în�elege s� renun�e pentru aceasta la parochie, nici la 
protopopie. 

Maior scria la Roma c� e gata de drum, la 1-iu Decembre, pleca din Reghin la 30 Ianuar 1809, l�sîndu-�i 
averea, c�r� ile, la fratele s�u Mihai. Sosia la 7 Mart la Buda. 

Aici petrecu doisprezece ani, în mijlocul ocupa� iilor sale de censor �i corector, în mijlocul îndeletnicirilor 
sale literare, pe care nu le urm� nici odat� cu atîta activitate. Î�i aduna în biblioteci noti�e din izvoare pe 
care nu le avuse înainte la îndemîn�, în Ardealul lipsit de biblioteci �i unde nu-i l�sau timp datoriile lui 
multiple de protopop. Asculta uneori ce-i spuneau la Universitatea din Pesta “dasc�lii istoriei”, “Ungurii cei 
în�elep� i �i iubitori de adev�r”. Sau st�tea de vorb�, discuta probleme de filologie, resolvia greut�� i 
etimologice cu preotul bisericii române�ti, Alexandru Teodorovici [Ioan Teodorovici n.n.], un B�n��ean, om 
foarte harnic �i iubitor de neam. Undeva, acesta ni vorbe�te astfel de b�trînul c�rturar, pentru care avea 
iubire �i admira� ie, cu cît îl cuno�tea mai bine: “Singur un b�trîn, preacinstitul Domn Petru Maior, 
protopopul Gurghiului din Ardeal �i la cr�escul Consiliu locumtenen� ial al Ungariei cr�esc a c�r� ilor 
revisor, înc� cu lucrul nu au încetat. De patru ani de cînd sunt eu aici în Pe�ta paroh, mult au lucrat pentru 
neam. Înt�iu au f�cut frumoase �i folositoare propovedanii la îngrop�ciunea mor�ilor. A doao, asemene 
folositoare didachii, pentru cre�terea fiilor. A treia, prediche la toate Duminecile �i s�rb�torile anului. A 
patra, Istoria pentru începutul Românilor în Dachia. Iar� acum lucr� la Istoria Besearicii române�ti. Ceale 
patru mai sus numite au ie�it din tipariu, iara aceast� despre urm� cît mai curînd e gata a o da în tipariu, 
numai s� poat� c�p�ta bani ca s� pl�teasc� ceale pîn� acum tip�rite, – c�, de ar cump�ra Românii no�tri cu 
acea rîvn� c�r�ile ceale folositoare am putea n�d�jdui de la b�trînul acesta”. 

Cînd Teodorovici scria aceste rînduri c�lduroase, Petru Maior era boln�vicios �i pomenia în Prefa�a 
“Istoriei Bisericii Românilor” de “schimbarea s�n�t��ii, care adesea ori îl z�h�ia întru aceast� clim�”. 
Totu�i continu� s� lucreze cu aceia�i h�rnicie ca �i înainte, �i cît st�tu la Buda nu-l vedem odihnindu-se. La 
29 Novemre 1820, ni se spune c� el era “în grija medicilor”. Pe atunci î�i va fi f�cut testamentul, prin care-�i l�sa averea nepotului Ioan, fiul lui Mihai, fratele mort �i al Anei Papp, sau, în lipsa acestuia, lui Petru, 
fiul fratelui celui mai mare, Ioan, �i paroch unit la Ölves. Dintre c�r� i, el alegea pe cele biserice�ti, care 
trebuiau date bisericii din Reghin, pe cele oprite, “eretice”, pe care le l�sa m�n�stirii din Blaj, vechia Biblie 



�i vechia Evanghelie, care erau s� r�mîie în Biblioteca Tipografiei, pentru folosul corectorilor, succesorii 
s�i. El crea în sfîr�it �i burse pentru �colari s�raci. 

El muri pe nea�teptate, în diminea�a zilei de 14 Februar 1821, �i nu fu îngropat, la biserica româneasc� 
din Buda, nici de prietenul s�u parochul Teodorovici, ci la catolici.” 

 
[N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol. II, Bucure�ti, 1901, p.243-245.] 
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Lista persoanelor din Pesta care au prenumerat la “Gramatica  
daco-romana sive valachica latinitate donata aucta, ac in hunc ordinem redacta” de la 1826, a lui 

Ioan Alexi în total 40 de exemplare: 
 
Ioan Theodorovici   10 ex. 
Ludovicus Schedius   1 ex. 
Athanasius Grabovsky  2 ex. 
Anastasius Derra   1 ex. 
Constantinus Grabovsky  2 ex. 
Emanuel Gojdu   1 ex. 
Michael Stupa    1 ex. 
Michael Kotsuba   1 ex. 
Georgius Mutsu   2 ex. 
Stephanus Popovits   2 ex. 
Eugenius Georgevits   1 ex. 
Michael Patziatzi   1 ex. 
Ioannes Manno   1 ex. 
Paulus Cato    1 ex. 
Ioannes Papacosta   1 ex. 
Nicolaus Jankovits   1 ex. 
Stephanus Vitaly   1 ex. 
Spiridon K. Spiro   1 ex. 
Sebastian Oeconom Curator  1 ex. 
Ioannes Hatzeg   1 ex. 
Theodorus Igretz   1 ex. 
Constantinus Mutovsky  1 ex. 
Georgius Fogarasi   1 ex. 
Ioannes Vank    1 ex. 
Ioannes Dan    1 ex. 
Georgius Grabovsky   1 ex. 
Georgius Getso   1 ex. 
 
[Constantin M�lina�, Contribu� ii la circula� ia c�r�ii române�ti vechi la Pesta: “Gramatica” de la 1826 

a lui Ioan Alexi, In “SIMPOZION” Comunic�rile celui de al VII-lea Simpozion al cercet�torilor români din 
Ungaria, Giula, 1998, p.64.] 

 
3 

 
Thomici Ioan, Scurte înv���turi, Buda, 1827 

 



Dedica� ia: 
     De bun ghen n�scutului 
     Domn Athanasie Grabovski 
 
Domnului de�i Apadia alesului cet��ean �i la m�rita deputa� ie, carea administreaz� fundusurile �coalelor 

Na� ionale neunite în Cr�imea Ungariei, de la locul cel mai înalt a�ezatului condeputat se dedic� c�rticica 
aceasta. 

 
Domnule prea onorate, 
  Patron bun adevarate! 
Autorii scriind vr’o carte, 
  �i vrînd lumii s’o arate, 
Cînd aceia la typ dau 
  Pré l�udat obicei au, 
Închinînd-o vr’unui domn 
  Na� iei sale ales Patron, 
Socotind ca s�-l cinsteasc�, 
  Numele lui s� m�reasc�. 
Deci �i eu, iat�, frate ! 
  Am alc�tuit o carte, 
Dup� cum aici prive�ti, 

 Pentru scholari romane�ti, 
S� se dea de premium 
 Scholarului celui bun, 
S� creasc�-n cre�tin�tate, 
 � i bun� moralitate, 
S� se bucure cîntînd, 
 � i pre Dumnezeu l�udînd. 
Îns� cînd cartea g�tai, 
 În mare grij� întrai, 
Cui cu dreptul s-ar c�dea, 
 A o putea d�dica. 
Cu acest gînd’ns�rcinat 
 M� fur� somnul în pat, �i m’aflai ca � i r�pit, 
 Într’alt� lume venit, �i v�zui, o Doamne bune ! 
 Ce abea se poate spune, – 
Pr’alui Romulus nepo� i, 
 La un loc aduna� i to� i. �i o cunun� pistrit� 
 Din trandafiri împletit�, 
Fiind to� i cu mîna dreapt�, 
 Ziceau: Aceasta a�teapt�, 
Pre un patron prea iubit 
 ATHANASIE numit, 
Ce în Pe�ta l�cuie�te 
 GRABOVSKI se pronume�te. – �i cînd acest nume se cuvînt�, 



 Muza Dachiei s’arat�, �i zburînd peste cunun� 
 Cu o dulce voe bun�, �i cu lina sa zburare, 
 Face aurei mi�care, 
În laturi toate privi, 
 Apoi odat� porni, 
Prin a buzelor cl�tire 
 A v�rsa un viers sub� ire: 
“Acea cunun� pistrit� 
 “Lui GRABOVSKI e g�tit�, 
“Îns� GRABOVSKI s� �tie, 
 “Cum c� tîrziu va s� vie 
“S� ia el a sa cunun�, 
 “În nespusa voe bun�; 
“Dînsul are s� tr� iasc�, 
 “ �i mul�i ani s� vie�uiasc�, 
“Ca el cu cele avute, 
 “Ghintei sale s� ajute.” 
Cînd muza a�a gr� i 
 Tare în aripi lovi, 
La mine aproape veni. 
 � i mereu a�a �opti: 
“D � c�rticica la lume 
 “Într’alui GRABOVSKI nume, 
“Nu-� i fie nici cît sfial�, 
 “C�ci f�r� de îndoial� 
“Acel bun �i milostiv om, 
 “ �i a na� iei patron 
“C�rticica va’ndregi 
 “ �i voios o va primi.” 
Deci ATHANASIE frate! 
 L�sînd gluma la o parte, 
Prime�te acest op al meu, 
 În seama lui Dumnezeu, 
Carele s�-�i dea via�� 
 Spre sporul celor ce’nva�� 
Spre binele neamului 
 Spre folosul clerului 
Întru mul� i ani ferici� i, 
 Cu de toate îndulci� i; 
Norocul s�-� i înfloreasc�, 
 � i toate s�-� i prisoseasc�; 
Pa�ul care-l vei p��i, 
 Ori unde �i în ce zi, 
S�-� i r�spund� bucurie, 
 � i pacinic� veselie: – 
Care toate eu poftind 
 R�mîn pururea �i sînt, 



 
     Al nobilitatei Tale. Cel mai umilit autor 
       Ioan Thomici 
 
[Ioan Bianu – Nerva Hodo�, Bibliografia româneasc� veche 1508–1830, vol. III, p. 554.]  
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Prenumeran�i din Buda, Giula �i Pesta la cartea lui Damaschin Bojinc�, Direg�toriul bunei 
cre�tere, Buda, 1830 

 
Buda 
Zel. Tén Constantinus Lecca, pictor 
Spect. Domn. Paul Nedoklianski, la mar. Deput. Nat. case Percept. 
Domn. Zacharia Carcalechi 
 
Giula 
Rev. Domn. Atanasiu Georgievici paroch 
Onor. David Nicoar�, econom 
Onor. Demetriu Vintil�, maister 
Onor. Demetriu Suciu, timar 
Onor. Florea Ivu�eu, maister 
Onor. Georgiu Bagor, econom 
Onor. Georgiu Coman, maister 
Onor. Ilie Nicoar�, econom 
Onor. Ioan Berbecu�, maister 
Onor. Ioan Maro�an, maister 
Onor. Ioan Pomu�, maister 
Onor. Iosif Antimoiescu, maister 
Preailustrul Domn. Moise Suciu, jurist abs. 
R. D. Nicolau Suciu, paroch 
În�el. Nicolae Zaslo, înv���tor 
În�el. Paul Vintila, înv���tor 
Onor. Petru Maro�an, econom 
Onor. Petru Nicoar�, econom 
Onor. �tefan B�ican, maister 
R. D. Teodor Ilovici, capelan 
 
Pesta 
Spect. D. Atanasiu Grabovski de Apadadia la m�rita 
Deputa�ie Nation. Condeputat 
Spect. D. Atanasiu Derra de Moroda la m. Deput. Na�. condep. 
Onor. Alexander Lepora Nego�. 
Onor. D. Atanasiu Romilu Nego�. 
Doamna Anastasia Vulpe n�scut� Pometa 
Spect. D. Constantin Grabovski de Apadia 
Perill. D. Constantin Kui�or Advocat 
Spect. D. Constantin Vrani de Vranus 2 ex. 
D. Anastasiu M. 4 ex. 



Onor. D. Constantin Argir Nego�. 
Spect. D. Emanuel Gozsdu la Tabla cr�iasca 
Advocatu �i a mai multor familii Fiscal 5 ex. 
Perill. D. George Muciu Localu. Director 2 ex. 
Onor. D. Georgiu Lazar Nego�. 
Onor D. Georgiu Macio Nego�. 
Onor. D. Georgiu Dzico Nego� �i Expediter mare 
Adm. Rev. D. Ioan Teodorovici Paroch român în Pesta �i Reg. inter. Cenzor 
On. D. Ioan Papacosta Nego�. 
Leopold Colman scobitoriu de scisoare în arama 
Onor. D. Marcu Mandrino Nego�. 
Spect. D. Naum Derra de Moroda 
Onor. D. Nicolau Jancovici Nego�. 
Onor. D. Nicolau Malageci Nego�. 
Onor. D. Spiridon Spino Nego�. 
În�el. D. �tefan Niagoe Inv��ator Românesc �i zelos literator 4 ex. 
Teodor Nedelcovici calf. de Nego�. 
Spect. D. Teodoru Pavlovici Advocatu 
 

Înv���toarea Tenerime român� din Universitatea Ungariei 
 
In. a III. anu Juristi 
Dnii: Demetriu Ebesfalvi 
 Eutimiu Murgu 
 Michael Tomici 
 Paul Petril� 
 Spiridon Paciodi 
 In. a II. an Juristi 
Dnii: Andrea Mocioni de Foeni 
 Petru Maler 
 Petru Merce 
 Stefanu Mano 
 In. a I. an Juristi 
Dnii: Demetriu Joanescu 
 Georgiu Joanovici 
 Georgiu �erban 
 Ioan Fehér 
 Michael Dan 
 In. a V. an Medici 
Dnii: Ioan Sabini 
 Teodor Igre� 
 In. a IV. an Medici 
D. Paul Vasici 
 In a III. an Medici 
Dnii: Ioan Paulini 
 Ioan Calcian 
 Auditorii Filosofiei a II. an 



Dnii: Antoniu Malageci 
 Constantin Cutcutachi 
 Damian Cauli� i 
 Demetriu Ciaprasi 
 Ioan Dobran 
 Ioan Ciuca 
 Ioan Oprea 
 Iosif Roman 
 Vasilie Maxin 
 Auditorii Filosofiei în I. an 
Dnii: Auxentiu Bagian 
 Emanuel Mag 
 Ioan Mutovschi 
 Ioan Ra� 
 Lazar Mihailovici 
 Melentiu Dregici 
 Nicolau Nedelco 
 Teodor Pop 
 
[Damaschin Bojinc�, Direg�toriul bunei cre�tere, Buda, 1830] 
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Prenumeran�i din Buda, Giula, Otlaca � i Pesta la cartea lui 
Pavel Vasici, Antropologhia, Buda, 1830 

 
Buda 
D. Zaharie Carcalechi, izvoditoriul Bibliotecii Române�ti, 
pentru iubitorii de literatur� româneasc� din Principatul ��rii Române�ti �i al Moldoviei   300 de exemplare 
D. Constantin Lecca 
D. Dimitrie Lazarevici 
 Total 302 exemplare 
 
Giula 
Cinst. D. Nicolae Suciu, paroh 
Atanasie Gheorghevici, paroh �i Asesor Cons. 
Teodor Illovici, capelan 
Onorat. D. Athanasie Pliufa, localnic director 
Nicolae Zaslo, înv���tor 
Jupîni: Petru Nicoar�, econom 
 Ioan Pomu�, maister 
 Ioan Maro�an, maister 
 Ioan Berbecu�, maister 
 Petru Maro�an, econom 
 David Nicoar�, econom 2 ex. 
 Florea Ievu�an, maister 
 Gheorghe Coman, maister 
 Iosif Antimosesc, maister 



 Gheorghe Bogar, econom, 
 Ilie Nicoar�, econom 
 �tefan Baican, maister 
On. D. Pavel Vintil�, înv���tor 
D. Ioan Jancovici, calf� de negu��tor 
D. Dimitrie Suciu, calf� de timar 
D. Petru Suciu, înv���cel 
 Total 23 exemplare 
 
Otlaca 
C. P. Laz�r Popovici, paroh 
Ioan Popovici, paroh 
Gheorghe Popovici, notar 
Nicolae Bistran, înv���tor 
T. Sim. Popovici 
Vasile Ungureanu 
Gavril Rus 
Atanasie Moaler, înv���tor 
 Total 8 exemplare 
 
Peşta 
Preacinstit. D. Ioan Teodorovici, paroh român, consistorialnic 
Asesor �i C. Revisor al c�r� ilor române�ti 
Spect. D. Emanuil Gojdu, ai mai multor familii fi�cal 
Constantin Vrani, domn de p�mînt, 2 ex. 
Pavel Nedocleonski, la m�r. Deput�� ie na� ionalnic� cas� per�eptor 
Damaschin Bojinc�, advocat, 2 ex. 
D. Grigorie Popovici 
Mihail Chirilovici 
Antonie Arnot, la Tabla Cr�iasc� jura� i notari 
D. Liedemanu Grosshandler �tefan Niagoi, înv���tor, 2 ex. 
Iosig Clain 
Nicolae Florescu, patvarist 
Alexandru Popovici 
Gheorghe Urcan, can�alist în Dominiul lui Grof Drascovici 
Atanasiu �aguna, teolog în Vîr�e� 
Moisi Gu�u, can�alist la luminata Varmaghie a Bichi�ului 
Ioan Ionu�a�, calf� de morariu 
Dinu Popovici, can�alist 
D.Simon Ioan, în al III-lea an. 
Teodor Fodor, în I-lea an al Teologiei auzitor 
D. Eutimie Murgu 
Pavel Petril� 
Spiridon Pa�ia� i 
Mihail Tomici, în al III-lea an. 
D. Daniel Antoniu 
Petru Moaler 
Petru Merce 



�tefan Manno, în al II-lea an. 
D. Dimitrie Ioanesco 
Nicolae Feir 
Paus Vilhalmus de Ohaba Lung�, 2 ex. în al I-lea an al legilor auz. 
D. Ioan Sebeni 
Teodor Igret, în al V-lea an. 
D. Emericus Lindemaier, în al IV-lea an. 
D. Dimitrie Cre�u 
Toma �tefanovici 
Vasilie Ciocîrlan, în I-ul an al Medi� inei auzitori 
D. Augustinus Bintzky, de eader et Micine 
Beniamin Iancovici 
Gheorghe Babici 
Ioan Dobran 
Constantin Pulio 
Iosif Roman 
Ioan Opran 
Igna� ie Iancea, în al II-lea an. 
Melentie Dreghici 
Nicolae Nedelco 
Petru Boghici 
Teodor Pap 
Ioan Mutovscky, în I-ul an al Filosofiei auzitori 
Zel. Tîn. Gheorghe Grabovsky de Apadia, sintaxist 
   Total 60 exemplare 
 
[Virgil Birou, N�zuin�e �i Realiz�ri. Etape din via�a cultural� b�n��ean�, Timi�oara, 1941, p. 22–35.] 
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Prenumeran�i din Pesta la cartea lui Damaschin Bojinc�: Anticile romanilor acum întâia oar� 
române�te scrise de.... Antiquitates Romanorum, Buda, 1832 

 
Sp. D. Atanasie Grabovschi de Apadia, la m�rita deputa� ie a Scoal. 
  Na� ion. Condeputat �i la m�r. Comit. a Cra�ovei asesor   2 ex. 
Sp. D. Anastasie Dera de Moroda, la. mar. Deput��ie a Shoa. 
   Nation. condeputat         1 ex. 
D. Atanasie Romilu, negu�itoriu       1 ex. 
Dna Anastasia Vulpe, n�scut� Pometa       1 ex. 
Zelos. Tîn�r Gheorghie Grabovschi de Apadia, poeta    1 ex. 
 “ “ Dimitrie Popovici, poeta      1 ex. 
Sp. D. Emanuel Gojdu, advocat la Tabla cr�iasc�     2 ex. 
Per. D. Eftimie Murgu, jurat la Tabla cr�iasc�     1 ex. 
D. Zaharia Carcalechi         2 ex. 
Revdss. D. Ioan Teodorovici, paroh român în Pesta 
 �i cr�iesc in. �ensor         1 ex. 
D. Iosif Lapedat, croitoriu cet��enesc       1 ex. 
Tinerii Iulius �i Traian Niagoi, normaliste      2 ex. 
Sp. D. Constantin Grabovschi de Apadia      2 ex. 



D. Constantin Leca, pictor        1 ex. 
Sp. D. Naum Dera de Moroda        1 ex. 
D. Mihael Gheorghevici         1 ex. 
Cl. D. Paul Vasici-Ungurean, doctor de Medicin�, 
 maghistru de Hirurghie, �i de mo��rie      2 ex. 
Sp. D. Paul Nedocleanschi, la m�rita Deput��ie 
   Na� ional� Casse Per�eptor        2 ex. 
D. Petru Maler, jurat la Tabla Cr�iasc�      1 ex. 
D. Petru Merce          1 ex. 
D. �tefan Niagoi, înv���toriu român în Pesta      

Suma 29 ex.  
 
[Acad.Cornelia Bodea, Prima Societate a femeilor române (1815) � i contemporanii ei, În: “Memoriile 

Sec� iei de �tiin�e istorice �i arheologie”, Seria IV, Tomul XXI, Editura Academiei Române, 1996, p.160.] 
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Înalt Prea Sfin� ite Domnule Episcop, Domnule prea milostive, 
 
Din ad�ogatele în�tiin��ri vei binevoi M�ria Ta a vedea scopul meu; deci cu umilit� aplec�ciune rog pre 

Prea Sfin� ia Ta ca s� te milostive�ti a comenda cinstirilor domni protopresbiteri districtualnici ca ei pre 
preo�imea lor încredin�at�, precum �i pre alte fe�e la prenumera� ie a-i chema s� se învoiasc� �i cît mai 
curînd mie numele cinsti�ilor prenumeran�i s� mi-i trimit�... 

Prea plecat� slug�, 
Ioan Teodorovici, nameastic �i paroh 

În Pesta, 28 noiembrie 1841 
 

În�tiin
�
are 

  
De multe ori pe timpul vie�uirii mele ca paroh aici la Pesta s-au poftit dela cr�iasca tipografie a 

Universit��ii din Pesta cartea bisericeasc� netrecut de lips� Apostolul , ci neaflîndu-se tip�rit�, poftitorii n-
au putut s� o capete. Drept aceea �tiind eu cît de lips� iast� aceast� dumnezeeasc� carte în sfintele biserici, 
ba înc� �i pentru pruncii care înva�� a citi Apostolul în biseric�, am socotit cu a mea îns��i cheltuial� a o da 
s� se tip�reasc�, luînd am�nunte blagoslovenia de la mai marii bisericii noastre ortodoxe; �i pentru aceea 
am luat calea prenumera�iei. Cartea va fi hîrtie bun�, frumoas� �i tare, cu ro�u �i negru în mic folio, pîn� la 
63 de coale, tip�rit�. Pre�ul va fi pentru una nelegat� 5 fl., adic� 5 flor. în argint. Banii pe jum�tate se vor 
trimite cu numirea sfintelor biserici �i cu numele c.d. prenumeran� i înainte, iar cealalt� jum�tate cînd va fi 
cartea de tot gata. Eu îndat� dup� ce voi c�p�ta numai 200 de prenumeran� i, voi da cartea s� se tip�reasc�, 
iar prenumera�ia va urma pîn� la tîrgul Pestii cel de prim�var�. C.d. prenumeran�i la 10 exemplare al 11-lea 
va c�p�ta în dar. 

Dat în Pesta, 25 octombrie 1841. 
   Ioan Teodorovici, 

   la biserica ortodox� greco-româneasc� din Pesta paroh, 
   nameastnic din Buda �i Vîr �et, asesor.  
 
Tuturor protopresbiterilor �i administratorilor protopresbitere�ti 
 
Bine încuviin�ate D. Protopresbiter nou� Iubite! 
 



Pre ce fel de hîrtie �i cum vrea parohul românesc din Pesta s� tip�reasc� cartea bisericeasc� Apostolul 
numit�, din al�turata c�tr� aceasta în mai multe exemplare În�tiin�are mai pre larg vei vedea, care 
În�tiin�are bine încuviin�atei D-tale cu acea încredin�are � i se împ�rt��e�te c� de va afla cineva lips� de 
cartea aceasta la biserici, ori doar� �i la oamenii priva�i, prenumeran� i, înc� f�r� de a trimite banii pe 
jum�tate înainte dup� cum st� în În�tiin�are, a strînge �i numele lor, sau al bisericilor la care se afl� (lips�) 
de Apostol f�r� de întîrziere încoace a le aduce sau a le trimite s� te str�duie�ti. 

Din sesia consistorial� în Arad în 18/30 decembrie 1841 �inut�. 
Al bine încuviin�atei d-tale de binevoitor, 
    Gherasim Ra�, episcop 
 
[M�rturii privind lupta românilor din p�r� ile Aradului pentru p�strarea fiin�ei na�ionale prin educa�ie �i cultur� (1784-1918). Documente referitoare la Episcopia Ortodox� a Aradului, prefa�� P.S. Episcop 

dr.Timotei Seviciu, Studiu introductiv, note �i comenatrii de prof. dr. Vasile Popeang�, Arad, 1986, p.98-
99.] 
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Consemnarea acelor pestani care s-au prenumerat  la Macrobiotica  

lui Pavel Vasici 
 

De la Pe�ta prin d-l Gheorg Pomu� s-au trimis urm�torii dd. prenumeran� i:   
D. Emanuel Gojdu 
Iréne Raicovici 
D. Alecsander Dera de Moroda 
D. Gheorghie Grabovski de Apadia 
D. Ioan Mutovski 
D. Atanasie Grabovski 
D. Popescul Iosif, jurist în I an. 
D. Nicolae Br�dian, jurist în II an. 
D. Bojinca Axentie, jurist în II an. 
D. Avram Ioan, jurist în II an. 
D. Farchici Petru, jurist în II an. 
    Total: 11 exemplare 
 
[George Bari� � i contemporanii s�i, Vol. II, Bucure�ti, 1975, p. 287.] 

Românii i înv mîntul superior din Budapesta 
  
1 

 
Protocolul Conferin�ei Comitetului înfiin�at pentru ajutorarea junilor de la Universitatea 

Pestan� din 14 Aprilie 1862 
 
Au fost de fa��: 
Domnul Pre�edinte: Emanuil Gozsdu 
Membrii: Il. domni: Gavriil Mihali, Vasile Bogdanu, Alexandru Roman, Iacob Mure�ian �i Sigismund 

Pop. 



D. Pre�edinte propune, c� sunt pe aici ni�te juni, cari nu sunt juri�ti, sunt îns� la alte ramuri ale �tiin�elor 
cari merit� tot a�a ajutoriul ca �i juri�tii; deoarece îns� colectele se f�cu pentru juri�ti, oare putease-va 
ajutora �i tineri de la alte ramuri de la Universitate? 

Majoritatea a decis, ca ast� dat� s� se împ�rt��easc� �i nejuri�ti, adec� altfel de studio�i de la 
Universitate cari sunt aplica� i la alte ramuri afar� de drepturi, pentru viitoriu îns� s� se fac� în “Concordia” 
ca contribuitorii cu ocasiunea trimiterii banilor s� se declareze de voiesc s� se împ�rt��easc� numai juri�ti, 
sau f�r� diferen�� orice tineri de la Universitate 

Sunt spre dispunere: 
1. De la d. Paroc Végs� Michail din...                5 fl. 
2. Din Saagh prin Nic. Ribaroviciu               15 fl. 10 cr. 
3. Din S�tmariu... de la Vas. Fabianu               14 fl. 
4. Din Timi�oara prin st�runi�a dlui protpopu Melentie Draghiciu 176 fl. 35 cr. 
——————————————————————————————— 
     summa             210 fl. 45 cr. 
Din ace�tia s-au predat lui Corchesiu cu ocasiunea c�l�torie lui aceia ce pe atunci era sub despunere 

adec� cei 5 fl. de la Végs�. 
S-au mai preparatu din nou peti� iuni na� ionale de la: 
 5. Teodor �erbu, juristu 
 6. George Petrescu, chirurgu 
 7. Teodor Papu, juristu 
 8. George Nedelcu, juristu 
 9. C. Lazaru, juristu 
10. Const. Chitescu, juristu 
11. Const. Fometescu, veterinariu 
12. Ioane Iovi�ia, juristu 
13. �tefan Perianu, juristu 
14. Ioane Nedelcu, juristu 
15. Ioane Nichita, prenotatu 
16. George Nedelcu 
17. Mihaiu Be�anu 
18. George Ardeleanu 
19. Vasile Popu 
20. Vasile Manu 
Dintre ace�tia Ioane Nedelcu cere s� i se dee un ajutoriu lunariu, ca s� poat� studia. 
S-a decisu ca în viitor se va lua în considera� iune la... �edin�ia, alta dat� i s-a resolvatu 20 fl. 
S-a resolvatu ca s� se dee tinerilor: 
 5. Serbu     14 fl. 
 6. Petrescu     14 fl.  
 7. Fometescu     14 fl. 
 8. Nichita     14 fl. 
 9. Teodor Popu     8 fl. 
10. Constantin Chitescu    8 fl. 
11. Mihai Be�an     8 fl. 
12. Vasile Popu     8 fl. 
13. Theodor Mann     8 fl. 
14. Constantin Lazaru    8 fl. 
  ————————————————— 
           suma 209 fl. 
lui Corchesiu la olalt�, abia doar� r�mîne restu 1 fl. 45 cr. în cass�. 



Se înseamn�, ca lui George �i Ioanu Nedelcu �i lui Ardeleanu s-a datu cîte 20 fl. ca d. Protopopu 
Dreghiciu a poftitu special ca ace�tia s� se considereze nainte de to�i; iar lui Perianu �i lui Iovi� ia pentru ca 
din ace�tia au avut a pl�ti �i didactrul 

Cu aceasta încheindu-se protocolul, s-a subscrisu 
Datum ut supra, 
  Partenie Cosma, notariu  Manuil Gozsdu, pre�edinte. 
 
Notariul actual mul�umindu, fiindc� se duce din Pesta s-a alesu d. Mure�ianu de notariu, fiindc�, 

asemene s-au îns�rcinatu membrii com. ca s� roage pe d. Popa sesoru la Tabla regeasc�, ca s� aib� 
bun�tate a se ivi d-aci încolo la sedin�e ca membru al comitetului. 

 
[Emanuil Gojdu (1802–1870), Oradea, 1972, p. 127–130.] 
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Reminiscintie iubilarie 
 
 Tinerii, deveni� i deja b�rba�i �i cei mai mul�i înc�run� i� i, cari înainte de 25 ani în num�r de 34 au f�cut 

examenul de maturitate la gimnasiul din Oardea-mare, în anul acesta vor serba iubileul de 25 ani a 
maturis�rii, �i vor conveni din toate p�r�ile lumii, pe unde i-a aruncat soarta, la o îmbr�� i�are cordial� �i 
amicabil�. 

Aceasta hot�rîre l�udabil� a fo�tilor tineri din Oradea-mare îmi revoc� în memorie numele �i via�a 
tinerilor români, cari totatuncia asemenea în num�r de 34 �i-au f�cut studiile lor ca juri�ti la universitatea 
din Budapesta, între cari au fost doi in�i �i dintre iubilarii din Oradea-mare. 

Ei bine! ce era? �i cum era înainte de 25 ani la Budapesta? 
C� to�i aceia, cari au înaintat în vîrst�, �i în trecut afla adeseori mai mult� bucurie decît în presinte, a�i 

putea zice �i eu cu tot dreptul, c� “alte timpuri, � i al� i tineri erau pe atuncea la universitate”. Cî�i eram 
din Ungaria, Transilvania, Banat �i Bucovina ne priveam, precum �i eram, de amicii cei mai sinceri; de ura 
confesional�, cearta politic�, ori discordia nu se pomenea nici odat� între noi, c�ci tr�iam pentru studiile 
noastre �i împ�r�iam fr��e�te unul cu altul bucuria, neajunsele noastre materiale, dar – nici odat� nu vedeai 
fa�� posomorît�, ori desperat� între noi. Soarta românului de secoli întregi era suferin�a, �i noi nici în 
aceasta privin�� nu ne-am lapedat de destinul românului. 

Dr. Atanasiu Marienescu, Dr. Ioane Manu, Dr. Avram Tincu, Dr. Ioane Nemes erau deja seniorii no�tri, 
juri�ti b�trîni, absolu� i la anul 1859 �i se preparau la rigoroase, iar dintre cei ce erau în anul 1 ori al 2-lea, îi 
pomenim aicea pe Parteniu Cosma, Titu Ha�ieg, Ioane Paraschiv, Georgiu Ardelean, Mihail Be�an, fra� ii 
Georgiu �i Ioane Nedelcu, Constantin Lazar, Teodor Serb, Iosif Vulcan, Alexandru Mocioni, Grigorovi� ia, 
Chorghe�, Teodor Pap, Vasiliu Stanescu, Ales. Alexandrescu, �i al�ii, cari avînd una �i aceea�i soart�, 
tr�iau în cea mai bun� armonie. �i eu, dimpreun� cu ceilal� i colegi ai mei, nici dup� 25 ani nu pot a nu da espresiune mul��mirii �i 
recunostin�ei mele fa�� de parochul gr. or. român din Pesta Dlui Ioanichie Miculescu, care dimpreun� cu 
buna sa so� ie (deja r�pausat�) pe to� i tinerii români îi primea totdeauna cu mult� amabilitate la casa sa, era 
pov��uitorul, mîng�ietorul �i ajutorul tinerilor, alergînd adeseori ziua-noaptea f�r� d-a cru�a osteneala 
pentru de a-i putea a�eza �i d-a li cî�tiga vreo ocupa�iune onest� parte la familiile române, parte la 
cancelariile advoca� ilor. Casa dlui Miculescu era pe atunci locul de convenire a tuturor tinerilor români din 
Budapesta, �i foculariul vie� ii noastre na� ionale române. 

La începutul anului 1860 – venise odat� la Budapesta, trecînd spre Bucure�ti D. Vernescu doctor în 
drepturi din Paris, cu diploma în mîn� primit� cu cîteva zile mai nainte, �i-l cerceta pe parochul nostru 
Miculescu cunoscut deja pretutindenea ca protectorul tinerimei. Îmi aduc bine aminte, c� p�rintele 
Miculescu a dat o mas� splendid� în onoarea tîn�rului doctor în drepturi la Paris, la care – fire�te – fu 



invitat� întreaga tinerime român� din Budapesta, între ace�tia �i Ioane Báldy secretariul contelui Bethlen, 
care � inînd locuin�a sa la “Cornul de vînat” la Budapesta. La masa bogat�, �i la vinurile bune inima tinerilor 
români prea u�or s-a înc�lzit, urmînd toaste dup� toaste însufle� ite �i-au dat curs liber �i credin�ei lor 
politice. “Libertate! �i iar��i libertate cere Românul în Ungaria, Transilvania �i în – �ar�! �i cînd o cere 
aceasta cere via�a! exclama Verbescu în cuvîntarea sa, care fu întîmpinat� cu strig�rile cele mai frenetice de 
“bravo! s� tr�iasc�!”. – Aceasta idee a c�utat a realisa Vernescu, acest orator înfl�c�rat, �i în �ar�, parte ca 
advocat, parte ca ministru. 

Tîrziu dup� miezul nop� ii ne luar�m adio de la casa ospital� a Dlui Miculescu, iar seara aceasta a l�sat o 
suvenire dulce în inimile tinerilor români, care nici dup� – aproape – 25 ani nu s-a dat uit�rii. 

Un patron �i mai mare, �i mai puternic al tinerimei române era fie-iertatul Emanuil Gozsdu, cel mai 
renumit advocat �i orator în toat� Ungaria. Casa lui ospital� era totdeauna deschis� pentru tinerii români, �i 
pentru noi era o mic� s�rb�toare cînd aduna�i to�i la un loc, mai în toat� dumineca în timpul mai c�lduros 
mergeam pe picioare peste strada regelui �i p�duri�a ora�ului afar� la villa lui Gozsdu, situat� aproape de 
p�duri�a între �inele trenului Viena �i Czegléd. Petrecerea noastr� o conducea singur Gozsdu în persoana sa 
c�ci se punea totdeauna în mijlocul tinerilor �i conversa cu ei ca un tat� adev�rat cu pruncii s�i cînd despre 
teme juridice, cînd din istorie, cînd despre politic�, biseric�, na� ionalitate. Experien�a cea lat�, �tiin�a cea 
profund� �i totul atr�g�toriu de conversare a b�trînului Gozsdu pre noi, cei mai tineri juri�ti, întru atîta ne-a 
pus la uimire încît noi cel pu� in niciodat� nu-i contraziceam. Seniorii no�tri, rigorosan� ii, duceau discursul 
de regul� cu b�trînul, �i eu îmi aduc înc� bine aminte c� mai vîrtos dintre ardeleni se afla cîte unul care nu 
era de acord cu Gozsdu în vederile politice, �i-i contrazicea, ba chiar disputa cu el, – la ce expertul Gozsdu, 
crescut �i c�run�it în onoruri între maghiari, adeseori îi accentua pe acei ardeleni cu asemenea expresiuni: 
“voi sunte� i înc� tineri, înfoca�i �i asalta� i, dar mai tîrziu, ca b�rba� i a�eza� i dup� ce a� i dat de cîteva ori 
cu capul de perete, �i voi ve�i cugeta întocmai ca mine.” Odat� un b�n��ian, care nu �tia nimic ungure�te, 
zîse în ton de indigna� iune: “de ce s� înv�� eu limba maghiar� cînd maghiarul nu înva�� române�te?” 
“Fra� ilor r�spunse Gozsdu în audiul tuturora – s� �ti� i, c� pîn� atuncea-i va merge bine românului, pîn� 
cînd el va înv��a �i ungure�te dar ungurul nu va înv��a române�te; c�ci vede�i, dac� Ungurii vor începe a 
înv��a române�te: atuncea de român nu mai este nici o lips�, �i românul cu greu, ori nici decît nu va mai 
ajunge la atare func� iune de stat.” 

Altcum fie-iertatul Gozsdu era foarte mare amic al na� iunei maghiare, �i ca atare, totdeauna �i la toat� 
ocasiunea nu înceta a ne da sfaturile p�rinte�ti ci: S� fim modera�i, în pretensiunile noastre �i cu orice pre� 
s� fim prietenii cei mai buni cu maghiarii, “c�ci – precum zicea adeseori – aceste dou� na�ii sunt avisate 
una la alta, în bine �i r�u; cînd piere maghiarul: piere �i românul, �i viceversa, ambele sunt na� iuni mici, dar 
bellicoase, ambele strîmtorate între colosul german �i rus; dar dac� vom � ine strîns la olalt�, �i vom da piept 
cu puteri unite ori cu Rusul, ori cu Neam�ul: nu vom peri cu una cu dou�.” 

Dup� cina splendid� apoi ce ni – d�dea Gozsdu, au urmat cînt�ri peste cînt�ri poporale, cari au durat 
adeseori pîn� la miezul nop�ii; �i b�trînul Gozsdu, s�-l fii v �zut, cum s-a pus în mijlocul tinerilor, cu ce 
suflet tîn�r, �i cu voia nem�rginit� cînta de al�turea cu noi toate cîntecele pîn� la fine! Nu e mirare apoi, 
dac� Gozsdu înaintea fiec�rui tîn�r român era obiect de cea mai profund� stim�, nem�rginit� iubire �i 
sincer� alipire. A m�rit aceasta venera�iune în tineri �i împrejurarea, c� punga mecenatului nostru adeseori 
se deschidea pentru alinarea neajunsurilor noastre. 

Nici n-a practicat la dînsul jurist de alta na�ie, decît numai român. 
La el �i-a f�cut praxa juridic� în tîmpii de mai nainte – precum �tiu – Ioan Faur jude reg. la Curia, 

repausatul George Popa, jude la tabla reg. apoiu referendariu la cancelaria aulic� în Viena �i mai pe urm� 
Comite suprem al Comitatului Arad �i al� ii, iar pe vremile mele, adec� înainte de 25 ani erau în cancelaria 
lui: renumitul jurist Dr. Demetriu Ha�iegan, Partenie Cosma �i Mihai Be�an. 

Adeseori ne adunam mai vîrtos iarna �i în ora� la casa ospital� a lui Gozsdu, unde cina totdeauna se 
începea cu – m�m�lig� cu lapte. Ardelenii trebuia s�-l fac� pe buc�tar �i s� g�teasc� m�m�liga ceea ce 
totdeauna succeda de minune, dar nici unul dintre noi n-a fost în stare a mînca atîta m�m�lig� ca Gozsdu. 
Mult ne miram de apetitul grandios, ce-l avea b�trînul. “Dac� – zicea apoi în glum� – l-ar alege de rege al 



românilor pe cel ce poate mînca mai mult� m�m�lig�: apoi s� �ti� i fra�ilor, c� a� fi regele românilor, nu îns� �i a – m�m�ligarilor.” 
    Bihoreanul 

 
[Viitorul, 1884/Nr. 24, p. 2–4.] 
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Profesori români la Facultatea de medicin� din Budapesta 
în secolul al XIX-lea 

 
La Facultatea de medicin� în secolul al XIX-lea �i-au continuat studiile mul�i tineri români din Monarhie, 

printre care g�sim �i cî� iva studen� i proveni�i din rîndurile românilor din Ungaria de azi, ca Ludovic Prodan 
(Pocei), Ioan Duhányi (Chitighaz), George Popovici �i Iuliu Broda (Bichi�). La aceast� facultate, au 
desf��urat o activitate remarcabil� mai mul� i profesori de origine român�, dintre care noi prezent�m dou� 
personalit�� i emerite, �i anume: Dimitrie Nedelcu �i Constantin Pomu�. 

DIMITRIE NEDELCU s-a n�scut la Lugoj în 1812, dintr-o familie macedoromân�, care s-a stabilit în 
Banat în cursul secolului al XVIII-lea. A studiat medicina la Facultatea din Pesta, ob�inînd doctoratul în 
1839. Dup� terminarea studiilor se dedic� stomatologiei, specialitate nou� în plin� formare, specializîndu-se 
la renumitul profesor al �colii vieneze, Gheorghe Garabelli. Întors în capitala Ungariei, în 1834, Nedelcu 
cere autorit�� ilor universitare acordarea dreptului de a � ine cursuri gratuite de stomatologie. În 1844, 
Facultatea de medicin� din Pesta ob� ine posibilitatea cre�rii unei catedre de stomatologie, �i ca profesor al 
acesteia este numit Dimitrie Nedelcu. Astfel, pe el îl putem considera întemeietorul înv���mîntului 
stomatologic maghiar. Nedelcu accentueaz� necesitatea specializ�rii în stomatologie, colaborarea cu 
celelalte ramuri ale �tiin�ei medicale generale. În lucr�rile sale “Értekezés a fogorvosi tudománynak egy 
korszer�, magas tudományos álláspontra emelése szükségér�l” �i “A fogászat szükségér�l és hasznáról” 
(Orvosi Tár Anul III, vol.V, Pesta, 1844) se prezint� ca un specialist animat de o concep� ie medical� 
înaintat�, atît sub aspectul profesional-tehnic, cît �i sub cel etic. 

În via�a medical� a capitalei maghiare, Nedelcu a fost o personalitate bine cunoscut� �i activ�. Era 
membru al Societ�� ii regale de medicin�, la �edin�ele c�reia participa cu comunic�ri. Fiind un practician 
cunoscut, între� inea rela� ii cu p�turile bogate, avînd o clientur� mare. 

Nedelcu era prieten al poporului maghiar, f�r� s�-�i fi ascuns originea sau sentimentele sale române�ti. În 
casa lui s-a vorbit române�te, avînd o profesoar� de limba român� pentru copiii s�i. D.Nedelcu f�cea parte 
din conducerea comunit�� ii greco-macedoromâne din Budapesta, care între� inea �i o biseric�, pe timpul 
acela unica biseric� româneasc� de aici. Se �tie c� Nedelcu a luat parte la întocmirea testamentului fratelui 
s�u, Alexandru, care a l�sat o însemnat� avere bisericii ortodoxe române din Lugoj, în scopuri de 
binefacere. Studen� ii români din Budapesta s-au bucurat totdeauna de sprijinul lui �i casa lui le era 
deschis�. 

Dimitrie Nedelcu s-a stins din via�� în 1882 la Budapesta. La scurt timp dup� moartea lui într-o revist� 
medical� s-a scris despre activitatea lui. Aici este subliniat faptul c� Nedelcu nu a fost numai cel dintîi 
profesor de stomatologie �i întemeietorul înv���mîntului stomatologic din Ungaria, ci �i unul din primii 
profesori ai acestei specialit��i în Europa. 

CONSTANTIN POMU� (fratele lui Gheorghe Pomu�, devenit celebru în America, în r�zboiul civil iar 
mai tîrziu un apreciat diplomat al Statelor Unite) s-a n�scut la Giula, la 17 ianuarie 1815. Î�i începe studiile 
medicale la Pesta �i le continu� la Viena, unde ob�ine doctoratul în medicin�. Teza lui “Disertatio 
inauguralis medica de morbis gravidorum” a fost tip�rit� la Viena în 1841. Pomu�, dup� ob� inerea diplomei, 
a r�mas la Viena pentru des�vîr�irea cuno�tin�elor sale, lucrînd într-unul din spitalele capitalei austriece. El 
s-a ocupat cu probleme de psihiatrie �i cu asisten�a bolnavilor mintali. Formîndu-se la Viena, Pomu� a putut 



s� vad� exemple demne de urmat în domeniul asisten�ei bolnavilor �i s� se inspire din prelegerile �i 
activitatea unor psihiatri însemna� i. Vestitul spital de nebuni din Viena “Navrenturn” (Turnul nebunilor) 
cl�dit în 1784 din porunca împ�ratului Iosif al II-lea, oferea un material cazuistic deosebit de bogat. 

Constantin Pomu�, reîntorcîndu-se în capitala Ungariei, în 1847 s-a adresat directorului Facult�� ii de 
medicin� pentru a ob�ine aprobarea deschiderii unor cursuri de psihiatrie. Directorul, Stahly Ignác a 
sus� inut solicitarea lui Pomu�, �i în acela� an s-a înfiin�at catedra de psihiatrie, pe care a condus-o. Deci C. 
Pomu� a fost primul profesor de psihiatrie al Facult�� ii de medicin� din Pesta. 

În 1854, Pomu� a devenit medic primar al Banatului, r�mînînd îns� �i pe mai departe docent al facult�� ii 
din Budapesta. Mai tîrziu a fost chemat în calitate de consilier medical la cancelaria cur� ii ungare din Viena, 
unde a fost �i membru al Colegiului doctorilor facult��ii vieneze. 

Dup� instalarea dualismului austro-ungar (1867), Constantin Pomu� s-a retras, probabil pensionat la 
cererea sa, în comuna Ucea de Jos (raionul F�g�ra�) unde a murit în ziua de 6 iulie 1883. A fost 
înmormîntat în curtea bisericii din loc. 

Constantin Pomu�, pe lîng� c� a fost un medic foarte talentat, a fost �i un lupt�tor pentru drepturile 
na� ionale ale românilor din Ungaria. De ex. în 1848–49 el semneaz� al�turi de A.�aguna, Al.Mocioni �i 
I.Bologa peti� iile c�tre împ�rat în care se cere egala îndrept�� ire a românilor din Monarhie. Cînd era cazul, 
C.Pomu� a dat ajutor financiar manifest�rilor cultural-na� ionale. 

 
[Maria Berényi, Profesori români la Facultatea de medicin� din Budapesta în secolul al XIX-lea, În: 

“ALMANAH 1993” Publica�ie a Societ��ii culturale a românilor din Budapesta, p. 36–37.] 
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Dr. Victor Babe� 
 

Am prezintat cetitorilor no�tri nu de mult portretul celui mai b�trîn membru al Academiei Române, acum 
înf��o��m pe cel mai tîn�r. 

Amîndoi, d-nii Nicolae Kretzulescu �i dr.Victor Babe�, au � inut discursuri importante în sesiunea 
general� din prim�vara trecut�. Dl Victor Babe� �-a � inut discursul de recep� iune, iar dl Nicolae Kretzulescu 
i-a r�spuns în numele Academiei. 

A fost foarte interesant c� celui mai tîn�r membru i-a r�spuns cel mai b�trîn. 
Uz�m de ocaziunea aceasta spre a împrosp�ta în coloanele foii noastre figura tîn�rului înv��at român, al 

c�rui nume e cunoscut în toat� lumea cult�. 
Dr.Victor Babe� s-a n�scut la 1853; p�rintele s�u este cunoscutul nostru b�rbat, dl.Vincen�iu Babe�, care 

acuma totodat� îi e coleg de Academie. 
Ziua bun� se cunoa�te de diminea�a. Dr.Victor Babe� s-a distins îndat� la începutul carierei sale. Dup� 

ce a f�cut la Viena esamenele fundamentale �i primul rigoros din medicin�, la recomanda� iunea profesorului 
dr.Langer, corpul profesoral de la facultatea din Budapesta l-a ales asistent. Ca asistent �-a completat 
studiile. Adec� semestrele 8, 9 �i 10, la Universitatea din capitala Ungariei, iar la 1877 �-a luat diploma de 
doctor în medicina universal� de la Universitatea din Viena. 

Dup� activitate de �apte ani, la 1881 i s-a acordat dreptul de catedr� �i profesur� privat� pentru istologie. 
Apoi, cu o burs� din partea statului, petrecu un an în Fran�a �i unul în Germania, lucrînd 10 luni în Paris cu 
renumi� ii speciali�ti Cornil, Pasteur etc, iar în Berlin cu Virchow, Koch etc., cercetînd cele mai vestite 
universit�� i �i laboratorie, legînd intime rela�iuni literare cu celebrit�� ile din specialitatea sa �i creîndu-�i 
prin scrierile sale publicate în limba german� �i francez� un nume bine cunoscut. 

Reîntorcîndu-se la Budapesta, la 1885 i s-a deschis profesura public� estraordinar� �i i s-a instalat un 
laborator al s�u propriu pentru istologie la universitatea de acolo. 

Într-aceea, guvernul României, dorind s� înfiin�eze la Bucure�ti un institut de bacteorologie, a oferit 
doctorului Victor Babe� postul de director al acelui institut. Dînsul a primit �i din 1886 este acolo profesor 



de patologie �i istologie �i director al institutului bacteriologic, cu dou� mari laboratorie, împreun� cu 
localit�� ile �i ajutoarele necesare; un institut modern pentru scrutare �i �tiin�� dintre cele mai frumoase din 
Europa. 

Dr.Victor Babe� a publicat o mul� ime de lucr�ri în limba francez�, german�, român�  �i  maghiar�.  
Numele lui este cunoscut în toat� lumea cult�. Scrierea care i-a întemeiat numele este lucrarea publicat� la 
Paris cu dr.Cornil: Asupra bacteriilor �i a rolului lor în patologia �i istologia anatomic� a boalelor 
infec� ioase. Despre opul acesta dr.Cornil a declarat mai de multe ori cu toat� franche�a c� cea mai mare 
parte este productul studiilor �i combina� iunilor tîn�rului dr.Victor Babe�, iar dînsul �-a pus numele lîng� al 
acestuia, mai vîrtos pentru a-l introduce în lumea literar� francez�. 

Dr.Victor Babe� face parte din o mul� ime de societ�� i �tiin� ifice str�ine. Academia Român� l-a ales 
membru corespondent în sec� iunea �tiin�elor la 1889, iar în anul 1890 membru. 

Este însurat cu fiica profesorului Carol Thorma de la Universitatea din Budapesta. Copii nu are. 
Iosif Vulcan 

 
[Familia, 1890/Nr. 33, p. 385–386.] 
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Bursieri ai “Funda�iei Gojdu” la �coli superioare din Budapesta 
între anii (1872–1917) 

 
1872/73 
Aron Ham�ea, drept; Atanasiu Mircu, technic� 
 
1873/74 
Ioan Panea, medicin�; Eufremiu Juica, drept; Atanasiu Mircu, technic�; Demetriu Magdu, drept; Alexiu 

Gozsdu, drept; George Chicinu, drept; Petru Ilie�iu, technic�; August Dumitrea, medicin�; George Oprea, 
drept; Gavril� Zavoianu, drept. 

 
1874/75 
George Popovics, medicin�; Demetriu Selceleanu, drept; Simeon Borghian, medicin�; Emiliu Mircu, 

technic�; Nicolae Marian, drept. 
 
1875/76 
Victor Babe�, medicin�; Demetriu Iovi�a, technic�. 
 
1876/77 
Ioan Panea, medicin�. 
 
1877/78 
Enea Hodo�iu, medicin�. 
 
1879/80 
Traian Barzu, medicin�; Alexandru Mihailovici, technic�; Constantin Groza, medicin�; Alfred 

Cimponeriu, arte. 
 
1880/81 



Constantin Aldulean, drept; Demetriu Horváth, filozofie; Valeriu Olariu, medicin�; Martin Orosianu, 
drept. 

 
1881/82 
Aurel Milos, drept; Aurel Halicu, medicin�. 
 
1882/83 
Nicolae Poynar, drept; Nicolae Com�ia, drept; �tefan Nec�ia, drept; Petru Oprea, drept; Aurel Milos, 

drept; Ioan Mangiuca, medicin�, Svetozar Simon, drept. 
 
1883/84 
Pachu Avramescu, drept; Petru Oprea, drept; Aurel Oprea, drept; �tefan Petroviciu, drept; Romul 

Marcu, medicin�; Iuliu Moldovan, technnic�; Titu Vuculescu, drept; 
 
1884/85 
George Dobrin, drept; Nic. �tefan Popu, mechanic�; Ioan Senchea, drept; Petru Corneanu, drept; Titu 

Marginean technic�. 
 
1885/86 
Petru Mladin, medicin�; Petru Popovici, drept; Dimitriu Blajovan, drept; George Orzu, drept; Liviu 

Marcu, drept; Jacovu Parnem, drept; George Popescu, drept; Nicolae Matz, medicin�; Ioan Cr�ciunel, 
drept; Iuliu Moldovan technic�; Victor Schelegean, technic�, Constantin Küzdényi, technic�. 

 
1886/87 
Ioan Petranu, filosofie; Teodor Kos, technic�. 
 
1892/93 
 Nicolae Popovici, medicin�. 
 
1893/94 
Atanasiu Gavra, medicin�; Coriolan Nedelcu, medicin�; Alexandru Strevoiu, drept; Zacharia Octavian, 

drept; Vasiliu Avramescu, drept; Petru Pcuta, drept; Ioan Popovic, drept; Aureliu Lazar, drept; Iuliu 
Chiriloviciu, drept; Ioan Buda, drept; Enea Papi, drept; Eugeniu Marienescu, technic�; Dionisie 
Cimponeriu, technic�; I. Avram Petroviciu, farmacie; Eugeniu Borha, medicin�; Marcu Pompeiu, drept; 
Nicolae Manoiu, drept. 

 
1894/95 
Ioan Herman, drept; Nicolae Petroviciu, drept; Valeriu Moldovan, drept; Savu Marcel, medicin�; Virgil 

Nemoianu, medicin�; �tefan Novac, technic�. 
 
1895/96 
Iuliu Pipo�iu, drept; Aurel Vlad, drept; Traian Vuia, drept; Mihail Brediceanu, drept; Octavian Vas, 

drept; Nicolae Ionescu, drept; Eugeniu Borha, medicin�; Procopiu Givulescu, filosofie; Georgiu Wilt, 
filosofie; Ioan Gergu�a, technic�; Virgil Cioban, technic�; Aureliu Petru� iu, drept; Ilie Ganea, drept. 

 
1896/97 
Adam Georgiu, drept; Aureliu Vlad, drept; Alexandru Rinuba�, drept; Octavian Vasu, drept; Ilie 

Popescu, drept; Constantin Ignea, medicin�; Victor Pe�tean, medicin�; Tribun Alm��escu, techinic�; Traian 
Morcan drept; Simion P�curariu, medicin�; Victor Mandeal, technic�; Ieronim Preda, academia comercial�. 



 
1897/98 
Nicolae Petrovici, drept; Aureliu Cri�an, drept; Constantin Manea, drept; Petru Pin�ia, drept; Ioan Papp, 

drept; Liviu Ghilezan, drept; Marcel Savu, medicin�; Marin Sturdza, medicin�; Triboniu Alm��escu, 
technic�; Victor Mandeal, technic�; Ieronim Preda, academia comercial�. 

 
1898/99  
Augustin Str�i�aru, drept; Aurel Cioban, drept; Ioan Fruma, drept; Roman Rudneanu, medicin�; Mihail 

P�fucan, medicin�; Dionisiu Liuba, medicin�; Ioan Ro�ca, filosofie; Victor Mondeal, technic�; Ioan Pricu, 
academia comercial�; Ioan L�pedat, academia comercial�; �tefan Andreiu, technic�. 

 
1899/1900 
Pavel Ob�dean drept; Ioan Câmoian, drept. 
 
1900/1901 
Ioan Siandru, technic�; Gavril� Lungu, technic�; Vasiliu Maxim, technic�; Eugeniu Popoviciu, technic�; 

Emilian Ti�ca, academia comercial�; Grigoriu Domilescu, academia comercial�. 
 
1901/1902 
Ioan Gligu, drept; George Labon�, drept; Nicolae Ioanovici, drept; Romul Seco�an, drept; Romul Boca, 

drept; Petru Bulzan, drept; Antoniu Balaciu, drept; Ilie Grop�an, drept; Petru �tefanoviciu, drept; Emil 
Zacharia, drept; Dionisie Liuba, medicin�; Aurel Ijac, medicin�; George Pavel, medicin�; Aurel Bratu, 
filosofie; Ilie Minea, filosofie; Ioan Lupa�, filosofie; Traian Suciu, filosofie; Octavian Goga, filosofie; 
Gavril Lungu, technic�; Dumitru Frâncu, technic�; George Lup�a, technic�; Mihai Filip, technic�; Grigorie 
Domilescu, academia comercial�. 

 
1907/1908 
Sorin Barcian, drept; Simion Zásló, drept; Teodor Roxin, drept; Ioan Runcan, drept; George Cri�an, 

drept; Cornel Albu, drept; Cornel Ionescu, drept; Dumitru C�zac, drept; Aurel Szabó, drept; Dumitru 
Preda, medicin�; Nicolae Crâsnic, medicin�; Avram S�dean, filosofie; Nichita Laz�r, filosofie; Victor 
Stanciu, filosofie; Petru Groza, drept; Ioan Baciu, filosofie. 

1908/1909 
Teodor Roxin, drept; George Iova, drept; Eugen Costina, drept; Nicolae Nedelcu, drept; Laurean 

German, drept; Cornel Ionescu, drept; Ioan Ivan, drept; Adam Iancu, medicin�; Sever Beu�a, medicin�; 
Ionel Moga, medicin�; Dimitrie Berca, medicin�; Constantin Ghidin, medicin�; Teren� iu Olariu, filosofie; 
Silviu Be�an, filosofie; Sabin Evu� ian, filosofie. 

 
1914/15 
Petru Nemoian drept; Victor Radulescu, drept; Romul Vo� ian, drept; Cornel Void, drept; Iuliu Belu, 

drept; Aurel Popescu, drept; George R�dnean, drept; Traian Leucu� ia, medicin�; Valer Barbu, medicin�; 
Ioan Fira, medicin�; George Cornea, medicin�; George Lazar, medicin�; Aurel Filip, medicin�; Alexandru 
Bireescu, medicin�; Vasile Marcu, medicin�; Aron Dorca, medicin�; Liviu Pop, medicin�; Titus Russu, 
medicin�; George Moldovan, medicin�; Constantin L�p�dat, medicin�; Mihail Nedelcovici, medicin�; Ioan 
Popa, medicin�; Matei Sofronea, medicin�; Constantin Murariu, medicin�; Isaia Popa, medicin�; Liviu 
H�lm�gian, medicin�; Silviu Brînzei, medicin�; Nicolae Belu, medicin�; Traian Popovici, medicin�; Valer 
Mitter, medicin�; Ioan Ianculovici, medicin�; Octavian Moga, medicin�; Dimitrie Ciurcin, medicin�; Romul 
Costa, medicin�; Octavian Pu�cariu, medicin�; Ioan Popovici, medicin�; �tefan Eusebiu, medicin�; Liviu 
Gruescu, medicin�; Romul I. Popescu, medicin�; Ilie Cristea, filosofie; Vasile Onea, filosofie; Nicolae Jocu, 
filosofie; Vichentie Ardelean, filosofie; Petru Dr�ghi�, filosofie; Teodor Ne�, filosofie; Alexandru Pelle, 



filosofie; Ioan Ardelean, technic�; Augustin Filip, technic�; Andrei Cr�ciun, technic�; Victor Stan, technic�; 
Alexandru Gavra, technic�; Alexandru Predoviciu, technic�; Francisc Rácz, technic�; Nicolae Sintian, 
technic�; Aurel Miculescu, technic�; Aurel Ra�ovan, technic�; Nestor Mete�, technic�; Ioan Floa�in, 
technic�; Ioan Bogdan, academia veterinar�; Alexandru Ha�a�, academia veterinar�; Valer Popovici, 
farmacie; George I. Breazu, academia comercial�; Ieronim Atirescu, academia comercial�; Nicolae Novac, 
academia comercial�; Georgie Malin, pedagogia superioar�; Coriolan Bâran, drept; Emil F�rca�, drept; 
George Rahovean, medicin�; Elie Marian, medicin�; Aurel Stana, medicin�; Axente Iancu, medicin�; Pavel 
Siiart�u, medicin�; Ioan Pen�ia, medicin�; Ioan Mangiuca, medicin�; Sofronie Cernescu, medicin�; Valeriu 
Popovici, medicin�; Traian Na�cu, medicin�; Gheorghe Chidio�an, medicin�; Titu Olariu, litere �i �tiin�e; 
Iosif V. Vlad, technic�; Ioan Moarc��, technic�; Nicolae Tolu, technic�; Andrei Otetea, technic�; Victor 
Mar�iu�, technic�; Ilie C�pu�an, technic�; Nicolae Maier, technic�; Aurelian Filimon, technic�; Nicolae G. 
Gologan, academia comercial�; Navrea Drago�, academia comercial�; Cornel Todea, academia comercial�; 
Atanasiu Barbon, academia comercial�; Traian Golumba, academia comercial�; Ioan Dam�e, academia 
comercial�; Alexiu Grivu, pedagogie superioar�; Ioan L�p�dat, pedagogie superioar�; Petru Ilcu�, 
pedagogie superioar�; V. G. Miloria, pedagogie superioar�; Silviu Me� ian, farmacie; Olimpiu Chendi, �coala de cade�i; George Onciu, �coala de cade� i; Octavian Fle�ariu, �coala de cade� i. 

 
1917/18 
Cornel Ittu, drept; Virgil �imon, drept; Octavian Mo�, drept; Eugen Dobrat�, medicin�; Ioan Mangiuca, 

medicin�; Gheorghe La� ia, medicin�; Ioan Halalai, medicin�; Cornel Radu, medicin�; Ioan Iovin, medicin�; 
Gheorghe Alexici, medicin�; Aurel Magier, litere �i �tiin�e; Ioan Gheorghel, litere �i �tiin�e; Voiu Lazar, 
litere �i �tiin�e; Augustin Vancea, litere �i �tiin�e; Augustin Chiril�,litere �i �tiin�e; Atanasie Popa, litere �i �tiin�e; Ioan Jianu, litere �i �tiin�e. 

 
[Tabelul este întocmit pe baza Analelor Funda�iei Gojdu (1870–1917)]   
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Ioan Slavici, student la Facultatea de drept �i �tiin�e de stat  
a Universit��ii din Budapesta 

 
[...] Slavici sose�te în capitala Ungariei în 1868, pe toamn�, cînd dezbaterile asupra proiectelor de legi se 

duceau cu mai mult� aprindere. Era decis s� urmeze “drepturile” �i se înscrie la facultatea de drept �i �tiin�e 
de stat a Universit�� ii din Budapesta. Slavici spune c� trecuse peste voin�a mamei sale, care dorea s�-l vad� 
pop�, ori “scrietor” la vreun notar în vreo comun� învecinat�. Se prea poate. Din matricole rezult� c� 
p�r�sise ideea de a se face avocat. Visa probabil s� devin� om politic, ca Sigismund Borlea, unchiul s�u, ale 
c�rui cuvînt�ri se puteau citi în toate ziarele. În Budapesta trage la Teodor Serb din Cuvin, acum înalt 
func� ionar, cu al c�rui fiu, Gheorghe, st�tuse la Arad în “cortela�”. În casa lui Teodor Serb se strîngeau 
frunta�ii românilor �i discutau chestiuni politice, de�i el, înalt func�ionar de stat, nu f�cea politic�. Slavici 
asist� la discu�ii �i cunoa�te mai bine fr�mînt�rile politice prin care treceau românii de peste mun�i. 

Cursurile Facult��ii de drept �i �tiin�e de stat nu-l încîntar�. Dualismul î�i ar�ta urm�rile. Profesorii 
c�utau cu orice chip s� fie pe placul guvernului. Un Hoffmann, un Kautz, un Wentzel, de�i nemaghiari, se 
sileau s�-�i �in� lec� iile în limba maghiar� �i, necunoscînd-o, o poceau îngrozitor. Se stricau în felul acesta �i rosturile culturale ale maghiarilor. Studen� ii nu veneau la cursuri sau le ascultau în sil� �i-�i treceau 
timpul prin ber�rii �i cafenele (...). 

În casa familiei Serb, înalt func� ionar, Slavici întîlnea �i lume necunoscut� �i trebuia s� se îmbrace 
totdeauna cît mai bine. Dispunea îns� de posibilit�� i foarte restrînse �i suferea din pricina condi� iei sale 
sociale. Î�i r�ri vizitele în familia protectorului s�u �i în cele din urm� nici nu se mai duse. Insisten�ele lui 



Gheorghe Serb, colegul de facultate �i bunul s�u prieten, îl readuse în casa septemvirului, iar doamna Serb 
îl mustr� p�rinte�te: “S� �tii c� la masa noastr� – îi spunea ea – se pune-n toate zilele un tac�m pentru d-ta �i suntem mîhni�i cînd scaunul pus pentru d-ta r�mîne neoupat”. Dar lui Slavici îi venea greu s� profite de 
bun�voin�a care i se ar�ta. Teodor Serb se îmboln�vi grav �i Slavici nu în�elegea ca familia septemvirului  
s� mai aib� �i grija sa. Teodor Serb muri, în 9 februarie 1869, �i Slavici crezu acum, cînd familia 
septemvirului fu lovit� de marea nenorocire, nu mai putea profita de bun�voin�a care i se ar�ta. Închirie la 
portarul unui imobil un “iet�cel nemobilat”, în care î�i instal� un pat, o mescioar� �i dou� scaune. Mîncarea �i-o f�cea singur, dac� se mai putea numi a�a. Dimine�ile î�i fierbea o cafea, serile cî� iva cartofi, mai rar 
cîte un ou. Î�i cump�ra, uneori, cîteva felii de mezeluri. Prînzul îl lua la unul din “birturile economicoase”, 
foarte frecventate de studen�ii români. Slavici intr� în rîndul studen�ilor care duceau via�� de mizerie. În 
octombrie 1868, “Federa� iunea” scria despre lipsa mare de “cartire” [gazde] pentru studen� i: “Mai deun�zi 
– arat� ziarul lui Al. Roman – 17 juri�ti [studen� i în drept] au trebuit s� doarm� în omnibusele locale într-un �opron, solvînd [pl�tind] 10 cr. de persoan� pentru acest cartir”. Traiul studen�esc nu-i pria nici lui Slavici, �i adesea suferea de dureri de stomac. Începe s� aib� �i febr�, cu st�ri de somnolen��. Adormi la cursul 
profesorului Hoffmann, care, descoperindu-l, îl apostrof�: “– V�d acolo un domn care doarme... Dac� �i-a 
petrecut noaptea chefuind, f�cea mai bine s� r�mîn� acas�.” 

Un doctor, la care îl duser� colegii, îl consult� superficial �i promise c� va veni acas� s�-l vad�, dar nu se �inea de cuvînt. Î�i d�duse seama probabil c� nu putea a�tepta cine �tie ce recompens� �i nu se mai osteni s� 
fac� vizita promis�. Slavici, de�i în februarie, nu-�i f�cuse pîn� atunci foc. Se îmbr�c� �i merse la 
“Kreisler”, în apropiere, s� cumpere un bra� de lemne. La întoarcere c�zu, istovit, în strad�. Se strînse 
lumea în jurul s�u �i un comisar îl lu� �i îl duse acas�. Doctorul chemat din grab� constat� c� suferea de 
“catarh de stomac”, care se complicase �i cu o peritonit� acut�. Via�a în “cortela�” (gazd�), dus� ca elev, 
ani în �ir, numai cu ce primea de acas�, �i traiul, ca student, încep s� se r�zbune. 

Slavici este internat la Spitalul Rókus, la universitate, la facerea catalogului urmînd s� strige “prezent” 
unul din colegii s�i. Slavici însu�i r�spunsese în locul altora �i profesorii se felicitau, neîndoios, pentru buna 
frecven��. 

În Spitalul Rókus zace aproape trei s�pt�mîni, într-o sal� în care se aflau îngr�m�dite vreo dou�zeci de 
paturi. Bolnavii, cei mai mul� i, tr�geau s� moar� �i întîmpl�rile acestea cutremur�toare erau privite cu 
nep�sare. “Mi-a r�mas viu întip�rit� – avea s� scrie la adînci b�trîne�e – nep�sarea, cu care cei vii se uitau 
la cei care tr�geau de moarte. Dac� se-ntîmpla ca vreunul dintre ace�tia s�-�i aib� patul la fereastr� ori mai 
aproape de sob�, ceilal� i se certau pentru patul în care z�cea cel gata de a pleca din lumea aceasta.” Slavici 
în�elese c� f�r� condi� ii de trai nu putea face studii universitare, iar dup� cele v�zute în spital, via�a îns��i 
nu o mai putea privi ca mai înainte. 

Îndat� ce iese din spital, se întoarce la �iria, deplin încredin�at c� mam�-sa avea dreptate cînd st�ruia s� 
intre “scrietor” notarial în vreo comun� apropiat�. Ea se �i interesase de un loc de slujba� �i-i g�si un post 
de “scrietor” notarial în Cuml�u�, comun� în imediata apropiere a �iriei. Unul din preo� ii din Cuml�u�, 
veche cuno�tin�� a lui Savu Slavici, st�rui pe lîng� Alexa Popovici, notarul comunei, �i Slavici este primit 
în slujb� mai curînd decît se a�tepta. [...] 

 
[D. Vatamaniuc, Ioan Slavici �i lumea prin care a trecut, Bucure�ti, 1968, p. 61–70.] 

7 
 

Din via�a studen�easc� a lui Octavian Goga la Budapesta 
 
Dup� terminarea liceului, Goga se înscrie student la Budapesta. În vacarmul ora�ului de pe Dun�re, 

soseau, înv�lui� i în ce�urile toamnei, circa trei sute de studen�i români, majoritatea cu mîinile b�t�torite de 
coas�, în care � ineau un “cuf�r” de scînduri, purtat, cu ani în urm�, prin cine �tie ce regimente, de tat� sau 
de vreun frate aflat în slujb� la împ�ratul. În�untru – tradi� ionala sl�nin�, un �ol de lîn� de acas�, haine ��r�ne�ti de primeneal�, un fluier ciob�nesc �i cî� iva fiorini, rup� i de la gura celor r�ma�i la plug. Din 



forfoteala g�rii, care le provoca primul �oc al dezr�d�cin�rii, un birjar îi ducea prin întortocheala marelui 
ora� la o gazd� unde se a�ezau doi, trei într-o camer� strîmt� de la mansard�. De acolo începeau lupta cu 
via�a, care li se p�rea mai u�oar� tîrziu, în toiul nop� ii, la crî�ma vreunui �vab, unde strîn�i în grupuri mari 
cîntau împreun� doine din Ardeal �i cîntece de chef, ca la crî�ma de la Dealu Mare. Apoi, o dat� pe 
s�pt�mîn�, se întîlneau la Societatea “Petru Maior” unde purtau lungi discu� ii politice, citeau c�r� i �i visau 
s� r�stoarne îmb�trînita împ�r�� ie. În cadrul acestei Societ�� i re� inem prezen�a unor tineri care vor deveni 
figuri str�lucite ale culturii �i �tiin�ei române�ti: Alexandru Roman, Iosif Vulcan, Enea Hodo�, Cornel 
Diaconovici, Amo� Frîncu, Iosif Blaga, Valeriu Brani�te, Virgil Oni� iu, Elie D�ianu, George Murnu, 
Nicolae Dr�ganu, Traian Vuia, Victor Vlad Delamarina, Ilarie Chendi, Vasile Goldi�, Alexandru Ciura, O. 
Goga, Ion Lupa�, Ion Agârbiceanu, �tefan Mete�, Valeriu Bologa. Tot aici se întîlne�te Nicolae Iorga prima 
dat� cu studen� imea român� din Budapesta, în toamna anului 1901, respectiv 26 septembrie, la hotelul 
Saskör. Marele istoric e întîmpinat cu entuziasm tineresc �i patriotic; studen� ii intoneaz� imnul R�sunetul, 
iar viitorul istoric Ion Lupa� îi mul�ume�te într-un emo� ionant r�spuns. La 29 septembrie Iorga vorbi în 
acela�i loc despre Mihai Viteazul �i rolul s�u în unificarea ��rii. Nou prilej de manifest�ri patriotice, 
subliniate de asta dat� în r�spunsul înfl�c�rat al studentului Octavian Goga. 

Restul timpului îl petreceau între zidurile austere ale Universit�� ii, n�d�jduind la o diplom� care s� le 
asigure via�a. Peste pu� in� vreme de la sosire, singura lor speran�� material� era Funda�ia Emanuil Gojdu 
de unde se împ�r�eau generoasele stipendii din averea l�sat� de inimosul român macedonean. În mijlocul 
acestor studen�i apare, într-o zi de octombrie a anului 1900, un tîn�r scund, blond, cu ochii str�lucitori de 
inteligen��, Octavian Goga. Numele lui nu le era necunoscut. Unii, fo�ti elevi de la Sibiu sau la Bra�ov, �tiau de eliminarea lui de la liceul maghiar, al� ii îl întîlniser� în pres� în Familia �i Tribuna. Ora�ul îl 
tulbur� �i pe el �i-i treze�te mari îndoieli. Ce-i va aduce, oare, înfruntarea cu destinul? Ca s�-�i curme 
nelini�tile �i ca s�-�i potoleasc� setea de cunoa�tere, se furi�eaz� prin muzee, unde-l cuceresc pînzele lui 
Munkácsy, se refugiaz� în biblioteci citind opera lui Shakespeare în traducere maghiar�, urmeaz� cursurile 
de la Universitate �i scrie versuri dezn�d�jduite. Priva� iunile materiale în care tr�ia – ca to� i colegii români 
dealtfel – le m�rturise�te într-o poezie cu accente dureroase din care nu lipsea îns� o fin� not� umoristic�: 

    E frig... La geam am ridicat ruleta. 
    Un fla�netar apare-n col� de strad�. 
    Ascult pierdut naiva serenad�, 
    Cum picurat o tînguie flasneta... 
 
    Prin geamul spart vin fulgii de z�pad�, 
    Dar eu le pun de stavila gazeta 
    �i stau visînd, în mîni cu �igareta 
    �i-n cap cu versuri lungi din Iliad�. 
 
    În vatr� nu-i o palid� scînteie, 
    În ea azi greeri î�i r�sfa�� tonul, 
    Pe-un foc a� da azi ori�ice idee. 
 
    Eroii ce ars-au Ilionul 
    �i tot ce-a scris Homer în Odisee, 
    Eu v� dau vou�, da�i-mi voi paltonul! 
 
Activitatea cultural� româneasc� din Budapesta se baza ini�ial pe “Colonia român� din Pesta” �i pe o 

p�tur� de negustori care asigura condi� iile materiale. Dar ceea ce o însufle�e�te este energia spiritual� 
desf��urat� de studen� ii români din Budapesta. Activitate intens� depune, dup� 1780, Samuil Micu, cenzor 
la Tipografia “cr�ie�tii universit�� i”, cu ale sale Calendare de la Buda, Petru Maior, cu lucr�ri religioase �i 



istorice, �i mai tîrziu Zaharia Carcalechi, cu a sa “Bibliotec� româneasc�” pe care o difuza pretutindeni 
unde era suflare româneasc�. 

Dup� 1820, studen�i români ca Eftimie Murgu, Damaschin Bojinc�, Paul Vasici, Paul Iorgovici – sub 
influen�a lucr�rii lui Maior – discut� organizat, cultivînd limba �i istoria na� ional�. Se depun mereu eforturi, 
dar o Societate cultural� puternic� nu poate lua fiin�� pîn� prin 1862, cînd sub îndemnul lui Iosif Vulcan 
tineretul universitar român aflat la studii la Budapesta înfiin�eaz� Societatea de lectur� a junimei române 
din Pesta, avînd ca pre�edinte pe Partenie Cosma, viitorul socru al lui Goga. 

În 1867, Societatea ia numele de “Petru Maior”. Îndrumarea o va avea profesorul de literatur� român� de 
la respectiva Universitate, Alexandru Roman. De�i ini� ial statutul prevedea s� se exclud� din activitatea 
membrilor “dezbaterile politice”, se contureaz�, acum în noile condi� ii, dou� tendin�e, care urmeaz�, în 
fond, bifurcarea burgheziei române din Transilvania dup� conferin�a de la Miercurea, din 1869. 

În 1873, cele dou� tendin�e antagonice se unesc �i-�i “îndreapt� eforturile în domeniul culturii.” În 1887, 
“Societatea” î�i propune s� editeze din cinci în cinci ani cîte un Almanah. 

Într-o asemenea stare, Octavian Goga se arat� preocupat de scrierea romanului Ioan Botez�torul, care 
trebuia s� înf�� i�eze o cutremur�toare spovedanie privitoare la dorin�a sa de re��r�nire, de întoarcere la 
via�a rural�. Nu se �tie îns� care a fost destinul final al acestui proiect. 

Într-o noapte de insomnie din anii studen� iei budapestane, Goga se gînde�te s� se întoarc� la Cr�ciunel, 
s�-�i vînd� hainele, c�r� ile, ceasornicul de aur, paltonul nou, cump�rat cu 60 de coroane din pr�v�lia lui 
Neuman, s� se încal�e în opinci �i s� apuce pentru totdeauna coarnele plugului. Ideea aceasta va reap�rea, 
nu o dat�, în versurile sale, nu ca o simpl� poz� a dezr�d�cin�rii, ci ca un principiu sincer de via��, de 
reg�sire a omeniei �i autenticit��ii existen�ei. În ora� îl tulburau dureroasele contradic�ii, nepotrivirile cu 
simplitatea �i morala satului. Încep acum chinuitoarele l�muriri cu sine însu�i. În sprijinul acestui proces 
vin bogatele sale lecturi din marii scriitori ai lumii... 

În ora�ul de pe Dun�re, prin activitatea de la revista Luceaf�rul, Goga devine un scriitor pe deplin 
format. Talentul s�u se afirm� vertiginos, gloria lui cre�te necontenit în luptele duse cu via�a �i cu strîmbele 
orînduieli. De Luceaf�rul se leag�, incontestabil, ascensiunea poetic� a lui Octavian Goga, afirmarea 
plenar� a talentului s�u. Goga public� în Luceaf�rul poezie social� �i patriotic� contribuind, al�turi de O. 
C. T�sl�uanu �i Al. Ciura, la afirmarea revistei. Nici aici Goga nu-�i va g�si îns� din prima clip� glorioasa 
lui chemare poetic�. Va face mai întîi s� vibreze strunele eternelor frumuse� i. St�pînit de frigurile 
închipuirii, tîn�rul poet îi d�dea lui Eminescu un r�spuns la Mortua Est: 

 
   Iar gîndul �st p�gîn îmi pa�te mintea 
   Ascult�-l tu cu degetul pe buz�: 
 
   Cînd ochii t� i stau a� inti� i asupr�-mi 
   �i-�i tremur� ispita lor aprins� 
   Cu dor prelung, cu dulcea lor sfial� 
   Frumoaso! 
   Pe buza ta p�catul cînd zîmbe�te, 
   Un uciga� al min�ii în�elepte, 
   St�pîn tiran al patimilor mele, 
   Femeie! 
   �i bra�ul t�u molatec cînd cuprinde 
   O und� doar din valurile negre, 
   Atunci 
   S�-ncremene�ti în marmor� cioplit�. 
 



E un fragment din poema Rapsodie, publicat� de Goga în primul num�r al revistei �i isc�lit� cu un 
pseudonim  care aminte�te rezonan�a fonic� a unui nume de rege germanic sau sirian: Othmar. Nota 
specific� a poeziei sale de mai tîrziu va fi îns� cea social� �i patriotic�. 

 
[Ion Dodu B�lan, Octavian Goga, Bucure�ti, 1975, p. 66–72.] 
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Cei care au contribuit la spesele � i scopul balului tinerimei române din Pesta organizat la 15 
februarie 1865  

 
Din Buda – Pesta 
Emanuil Gozsdu 20 fl; Simeon Popovici 20 fl; Mihai de Mocioni 10 fl; Nicolae Ioanovici 15 fl; Teodor �erb 10 fl; Ioanichie Miculescu 5 fl; Dr. Demetriu Nedelcu 10 fl; Gergiu Stupa 15 fl; Atanasiu Lica 5 fl; 

Maria Dumtsa 5 fl; Ioan Bumbacil� 2 fl; Demetriu Merce 1 fl; Gavril Mihályi 5 fl; Constantin Ioanovici 5 
fl; Dr. Ioan Pop 2 fl; Lazar Baldi 5 fl; Georgiu Ioanovici de Dul�u 15 fl; Ecaterina Malaghieciu 5 fl; 
George de Mocioni 10 fl; Sigismund Pop 5 fl; Nicolae Margaritovics 5 fl; N. Nagy 5 fl; Demetriu Guda 3 
fl;  �tefan Maos de Konghia 1 fl; �tefan Borgovan 5 fl; Paul Todorescu 5 fl; Ernestu Sándor 10 fl; N. 
Rajkovics 5 fl; Nicolae Boban 5 fl; Ioan Vornica 5 fl; Alexandru Nedelcu 10 fl; Antoniu de Mocioni 10 fl; 
Alexandru Roman 5 fl; Paul Ioanovici 5 fl; Leopold Filepp 5 fl; Lazar Mustetin 10 fl. 

Suma: 264 fl. 
 
[Aurora român�, 1865/Nr. 8.] 
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Socoat� public� despre banii incur� i �i spesi� i la balul 
Tinerimei Române din Pesta 

 
Înainte de bal sau incurs de la marinimo�ii dni contribuitori din Pesta 404 fl. v.a. si anume: De la il. 

familia de Mocioni 170 florini; escel. sa D.L.V. de Papu 25 fl; de la domnii: Nedelcu prof. 25 fl; S. 
Popoviciu septemviru 15 fl; Emanuil Gozsdu 10 fl; Teodor �erb septemviru 15 fl; Ioan Alduleanu 
cons.minidt. 10 fl; Al. Nedelcu 10 fl; N. Ioanoviciiu 10 fl; G. Angyal sept. 5 fl; Ioanichie Miculescu preot 
gr.or. 3 fl; F. Varga advocat 5 fl; Vincen� iu Bebe� 10 fl; Eftimie Murgu 3 fl; George Grabovsky negu�.10 
fl; I. Dobreanu 10 fl; Dr. Gal 5 fl; Ion Cav. de Pu�cariu 5 fl; Vidacs 5 fl; Conte S. Vass 5 fl; Dr. Kovács 5 
fl; doamna E. Losy 5 fl; F. Dorianu 5 fl; doamna Lica 5 fl; A. Hevesy 2 fl; Mraty 5 fl; J. Takácsy cons. de 
sec� iune 4 fl; J. Hoszu cons. 5 fl; Ar. Demetroviciu 2 fl; D. Merce doc. 2 fl; G. Talios 1 fl; v.a. Suma 404 
fl. 

În seara balului au incurs 114 fl, �i anume de la domnii: George Ioanovici de Dul�u secr. de stat 25 fl; 
Nicoar� 5 fl; Dr. Franca 5 fl; Vornica c�pitan 4 fl; J. Béres 2 fl; I. Bárdossy 2 fl; Dr. A. Popoviciu 3 fl; 
Maldarescu 3 fl; St. Familia Milutinoviciu 5 fl; Ioanoviciu 3 fl; Al. Popescu 10 fl; Mustetia 2 fl; Curutiu 2 
fl; Lanczky 2 fl; Alexandru Roman 10 fl; D. Donna 5 fl; Dolinay 2 fl; E. Haag 2 fl; Svekits 5 fl; S. Mihály 
2 fl �i de la 12 juri�ti pentru 12 bilete 12 fl.v.a. Suma 114 fl.v.a. 

 
[Federa� iunea, 1869/Nr. 38, p. 153.] 
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Socoat� public� despre banii incur� i în cassa Balului român aranjat  

de tinerimea român� la 12 februarie 1874 în Budapesta 
 
De la Budapesta au intrat de la: 
Maiestatea sa Regina 50 fl; de la ilustri domni: George Mocioni 100, Antoniu, Alexandru �i Eugen 

Mocioni, cîte 20 fl; Mihai Mocioni 10 fl; de la Esc. Loru br. V. Popu, �i metropolitul Vancea cîte 20 fl; de 
la il. Sa episc. Olteanu 50 fl; de la On.domni: A. Ladai �i Dr. Nedelcu, cîte 20 fl; G. Mihali sen. �i V. Jurca, 
cîte 15 fl; Vincen� iu Babe� 12 fl; Ioan Pu�cariu, A.Cimponeriu, Dr. Gall, Alex. Nedelcu, G. Grabovsky, L. 
Cori, George Stupa. Ioanovici, maj Trapsia, greg. T. Bratianu din Lipsa, motr. Bandella �i cav. N. Vasilco 
din Bucovina cîte 10 fl; V. Bogdanu, M. Ostici, I. Hossu Trifunatiu, P. Michali, Cosmutia, I. P. Desseanu, 
Vornica, Gidofalvi, Zichy, G. Cergedi, A. Lica, G. Radulescu Gaizago, M. Besanu, P. Nemesiu, S. Popu, 
Petricu, Dr. A. Maniu; Dr. Farcasiu, Al. Popescu, St. Manno, A. Petrovici, Ioanovici �i D. Ionescu, cîte 5 
fl; Todorescu 8 fl; Faur, P. Cosma, L. Costici, Sig. Borloca I. Moldovan, Sig. Borlea, Svet. Mileticiu cîte 3 
fl. 

 
[Federa� iunea, 1874/Nr.39, p. 544.] 
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Mul��mit� public� 
 
Societatea “Petru Maior” în anul trecut dorise a avea în biblioteca sa opurile fericitului ei patron Petru 

Maior, a adresat prin ziarele române din loc o rugare c�tr� acei on. dni, cari ar poseda vr’unul sau mai 
multe din opurile amintite, s� binevoiasc� a le oferi societ�� ii gratis sau pe lîng� oarecare remunera� iune. 

La aceasta rugare pîn� acuma a avut generositatea a r�spunde stimabila domni�oara L u c r e � i a  
C o s t a din Arad, gratificînd sociat��ii “Istoria pentru începutulu Romanilor de Petru Maior” în care la fine 
se afla �i disputele autorului pentru aceasta istoria avut cu recensentulu K... tradus� din l. latin� de 
Damaschin Bojinc�. 

Pentru aceasta bun�voin�� �i aten� iune, venim a exprima stimabilei domni�oare cea mai respectuoas� 
mul��mit� a societ��ii “Petru Maior”. Asemenea venim a exprima respectuoasa mul��mit� a societ��ii �i 
onor. dnu B o n i f a c i u  F l o r e s c u, pentru opulu: “Cursu facultativu de istoria modern� critic�” �i 
pentru bro�ura: “Etia contra omnes”, mai departe onorab. comitetu din Paris distribuitoriu de c�r�i între 
Români �i Slavi pentru allu II. versementu de c�r� i francese, din 154 volume, ce am primit în anul acesta. 

Cu aceasta ocasiune rug�m din nou pre acei dni, cari posed vr’unul din opurile fericitului Petru Maior 
afara de cele amintite mai sus, �i ar voi a le oferi societ�� ii gratuit ori lîng� oarecare renumera�iune, s� 
binevoiasc� a incuno�tin�ia societatea despre aceasta. 

 
Budapesta, 28 aprilie 1875 

În numele societ�� ii literare “Petru Maior”  
    Petru Ilie�iu   August Horsia    
        secretar              pre�edinte 
 
[Federa� iunea, 1875/Nr. 31–32, p. 96.] 
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Pietrii de hotar 
 
[...] În toamna anului 1901 cu fratele Ion L�pedatu-Fiul ne-am întîlnit la universitatea din Budapesta, 

pentru un timp mai îndelungat, în vederea studiilor ce aveam de f�cut acolo, eu la facultatea de litere, ca 
viitor profesor la Blaj, iar el la seminarul pentru preg�tirea profesorilor de la �colile superioare de comer� de 
pe lîng� aceea�i universitate, ca viitor profesor la �coala comercial� din Bra�ov. 

Eu am sosit mai de vreme, fiindc� trebuia s� iau contact cu to� i prietenii de la acea universitate, în 
vederea continu�rii unei lupte studen�e�ti, ce începuse în anul �colar expirat �i pe care trebuia s� o 
continu�m pe moarte �i pe via�� în anul urm�tor. 

Chestiunea era: cine s� r�mîn� st�pîn pe societatea studen�easc� român� “Petru Maior” din Budapesta?... 
Lupta începuse cu un an înainte. Noi gruparea studen� ilor “democra� i”  (democra�i în sensul de Români 
intransigen� i) învinuiam pe aceia ce erau în fruntea societ�� ii pîn� aici, c� nu se manifest� într-un mod mai 
românesc, ci se complace în a poza �i a continua o via�� de salon, care nu ne convenia. Noi eram pentru 
întronarea unui spirit mai agitat �i provocator, ca s� ia act lumea mai de grab� de existen�a noastr�. 

Adversarii no�tri, partidul domni�orilor , nu s-au l�sat influen�a�i de svîrcolirile noastre, mai ales c� ei 
formau majoritatea �i se g�seau destui printre ei bine situa� i, în contrazicere cu poporul nostru democrat, 
care în punctul acesta nu prea conta. (Le ziceam “domni�ori” numai de dragul propagandei electorale, c�ci 
altcum erau tot atît de oameni ai datoriei �i de Români buni, cum eram to� i ceilal�i.) 

În fruntea mi�c�rii democratice se aflau Sibienii, iar de partea cealalt� erau B�n��enii. Restul studen� ilor 
români se ata�a de grup�rile date, pe cum îi chema puterea de convingere într-o direc�ie sau alta. 

Trei luni a �inut lupta aceasta, care în anul acela s-a sfîr�it cu înfrîngerea democra� ilor, o înfrîngere care 
putea s� conteze �i ca biruin��. 

Ceea ce a fost important e, c� agita� iile noastre studen�e�ti, certurile �i vehemen�ele în oratorie au zguduit 
întreg tineretul universitar român din Budapesta �i a f�cut �i pe cei mai sl�b�nogi studen�i, cari nu contau la 
societatea “Petru Maior”, s�-�i lepede incognitoul, s� se înscrie membri, s� pl�teasc� taxele �i s� cear� toate 
drepturile la alegerea pre�edintelui. A fost un viriment de oameni, cum aceast� societate n-a cunoscut pîn� 
atunci. Mai înainte era un eveniment, cînd pre�edintele în darea de seam� putea s� anun�e c� la “Petru 
Maior” s-au înscris 70 de studen� i. În anul 1900 s-a ridicat aproape la 200 num�rul lor. 

Înfrîngerea noastr� ne-a f�cut s� ne retragem din toate comisiile societ�� ii �i s� ne resemn�m la critici �i 
ironii, care de multe ori se puteau ceti prin organele de publicitate. În schimb am agitat chestiunea mai 
departe, am �inut contactul strîns unii cu al�ii �i ne preg�team pentru o nou� lupt� ce trebuia s� se deschid� 
în toamna anului 1901. 

Anul �colar 1901/02 trebuia s� aduc� o deciziune în luptele noastre începute cu un an mai înainte. 
Agita� iile în jurul alegerii pre�edintelui societ�� ii din anul precedent au mi�cat din temelii somnolen�a 
tradi� ional� de la Petru Maior �i oamenii venir� cu for�e noi, pentru a relua firul b�t�liei cu toat� puterea. 

Trebuia mai înainte s� c�dem de acord asupra unei persoane care s� ne ofere garan� iile biruin�ei din toate 
punctele de vedere. Aceast� persoan� am g�sit-o în Ion L. L�p�datu, care nesosind înc� la Budapesta nu 
putea �ti ce-l a�teapt� la “Petru Maior”. Cu atît mai pu� in s-a a�teptat la candidatura sa la pre�edin� ie, pe 
care la început a �i respins-o cu toat� hot�rîrea. 

Dar cum era s� scape?... Toat� lumea cerea s� fie dus� la r�zboiu, toat� lumea era sigur� de cea mai 
str�lucit� victorie, toat� lumea voia s� arate ce �tie �i ce poate. În fa�a unui asemena avînt de a r�sturna 
totul, de a urma orbis pe �efi, ce putea s� fac� bietul om, pe care l-am luat cu to� ii în bra�e �i nu-l mai 
conteneam ura! vivat! 

Eram constitui� i, pre�edinte aveam, iar tab�ra sta la dispozi�ia pre�edintelui cu tot fanatismul, pentru a 
duce steagul la biruin��. 

Din nou s-a pornit har�a. Seara la orele 6 erau pline de studen� i s�lile societ�� ii Petru Maior din str. 
Molnár, care a�teptau cu o v�dit� agita� ie s� se deschide �edin�a. Era destul, ca un glas s� desaprobe ceva 
dintr-o parte sau cealalt� a s�lii, ca în aceea�i clip� s� înceap� sgomotul, pe care pre�edintele încerca 
zadarnic s�-l potoleasc�. Toat� lumea vorbea din cea mai larg� putere a coardelor vocale �i nimeni nu �tia, 



ce este la ordinea zilei �i ce ar trebui discutat. Atîta doar c� la orele 10 din fiecare sear� intra poli� ia în sal� �i ne evacua. Abia atunci se retr�geau �i spectatorii din ferestrele caselor vecine, edifica� i de ceea ce vedeau 
c� se întîmpl� la societatea noastr�. Certurile studen�e�ti îns� nu puteau s� r�mîn� izolate, ele avur� r�sunet 
nea�teptat în Transilvania �i Banat, de unde tineretul nostru de bun� speran�� zbura spre Budapesta pentru 
a îngro�a rîndurile beligeran�ilor �i a asigura izbînda uneia sau celeilalte p�r�i. Studen� ii no�tri angaja� i în 
cancelariile advoca� iale sau prin birourile notarilor comunali, pentru a face rost de parale la înscrieri, î�i 
p�r�seau cu degrab� posturile, se împrumutau cu bani �i plecau cu cel dintîi tren spre Budapesta. Al� ii au 
p�r�sit universitatea din Cluj, gr�bind spre capitala ungar�, pentru a se înscrie la universitatea de acolo, ca 
s� poat� lua parte �i ei la alegerea pre�edintelui de la “Petru Maior”. 

Chiar �i b�trînii s-au molipsit de ar�agul nostru tineresc �i la un moment dat g�sim pe r�posatul Ciocan, 
profesor de limba român� la universitatea din Budapesta, c� încerca s� se amestece între cele dou� tabere 
beligerante pentru a împ�ca spiritele. 

S-a constituit chiar o comisiune, din care f�ceau parte mai mul� i consilieri români de la Curtea de Casa�ie 
din Budapesta, cari au intervenit st�ruitor s� ne împ�c�m. “Înceta�i odat� pentru Dumnezeu, ziceau b�trînii, 
c� ne facem de rîs înaintea str�inilor. Vede� i cum se bucur� Ungurii, c� ceea ce nu le-a reu�it lor, s� ne 
desbine �i s� ne îvr�jbeasc�, a�i f�cut voi cu mintea u�oar�, care poate avea consecin�e regretabile.” 
“Suntem gata de pace, r�spundeau democra�ii, dar avem o condi� ie: D-lor s� predea cheile de la “Petru 
Maior” �i s� plece.” “Auzi tu vorb�, se r�steau adversarii no�tri, s�rind de pe scaune, dar cine sunte� i voi de 
îndr�zni�i s� fi�i a�a de necuviincio�i? Ce vre� i?...” 

R�zboiul nostru a molipsit �i studen�imea universitar� maghiar�, care avea �i ea r�fuelile sale proprii cu 
antisemi�ii �i filosemi� ii, certîndu-se de ani de zile. �i, cum noi Românii am fost care am ajutat pe studen� ii 
maghiari cre�tini s� ias� înving�tori la societatea lor ungureasc�, ace�tia la rîndul lor dintr-un ata�ament 
firesc, ne ar�tau mult� simpatie, îmb�rb�tîndu-ne �i f�cîndu-se �i cîteva poezii electorale ungure�ti. 

Propaganda pentru alegerea candidatului nostru, al democra� ilor, luase propor� ii neobicinuite. În preajma 
alegerii ne adunam, aproape sear� de sear�, în cîte un restaurant în care dup� cuvînt�ri însufle�ite, sfîr�eam 
cu cîntece electorale de ocazie. Din unul, compus de Oct. Goga, pe atunci student cu noi la universitatea din 
Budapesta, îmi reamintesc cîteva strofe: 

 
 Ast�zi la societate, 
 Sus cu steagul democrat! 
 Teme� i-v� de dreptate 
 C�ci r�sun�’n orice parte 
 S� tr�iasc� L�pedat. 
 
 Jos sticlu�a de pomad�, 
 Jos românii de parad�, 
 Jos cu ghetele de lac, 
 Jos codi�ele de frac, 
 Sus cu steagul democrat! 
 S� tr�iasc� L�pedat!... 

 
Iar de la studen� ii maghiari, care simpatizau cu mi�carea noastr� primir�m parafrazare a unui cîntec 

popular unguresc care suna astfel: 
 Jaj be magas 
 Jaj be magas 
 Ez a vendég fogadó! 
 Van-e benne 
 Lapedatra szavazó? 
 Ha nincs benne 



 Lapedatra szavazó 
 Döljön össze 
 Ez a vendég fogadó 
 Éljen, éljen, éljen Lapedat 
 
�

 lesz elnök a réz angyalát!... 
 
Sfîr�itul a fost o biruin��, cum de la Traian încoace nu s-a mai pomenit pe plaiurile acestea. Am ales pe 

L�pedatu pre�edinte �i am r�mas de pomin�. Urma�ii no�tri  de  la societatea  “Petru Maior”  au  luat în 
primire o situa� ie sigur�, pe care n-a mai putut-o altera nimeni pîn� la r�zboiu – cînd nu mai era nevoie de 
“Petru Maior” la Budapesta – c�ci la sfîr�itul r�zboiului s-a mutat societatea cu domiciliul la...Cluj... 

 
[O. Prie, Pietrii de hotar, În: “Fra� ilor Alexandru �i Ion I. L�pedatu. La împlinirea vîrstei de 60 de ani”, 

Bucure�ti, 1936, p. 744–748.] 
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Amintirea lui Axente Baciu despre Nicolae Iorga 
 
     [...] În dup-amiaza unei zile de toamn� din anul 1902 m� g�seam în biblioteca Academiei Maghiare 

de �tiin�e. C�utam informa�ii privitoare la teza ce preparam. În lini�tea care domnea în sal� î�i f�cu deodat� 
apari� ia un domn înalt, cu barb� respectabil� �i cu ni�te ochi mari care din primul moment fixau asupra lor 
aten�ia celor din sal�. În urma lui, un om de servici cu dou� teancuri de documente pe care le a�ez� pe un 
pupitru la care nu se putea lucra decît stînd în picioare. Un alt servant aduse c�limar� cu cerneal� �i condei. 
Amintesc acest am�nunt fiindc� noi, “mu�terii” obi�nui� i ai Bibliotecii nu aveam voie s� întrebuin��m 
condei �i cerneal�. Nu ni se îng�duia decît folosirea creionului. Ne�tiind cine poate fi domnul cu care se 
f�cea excep�ie de la regul� stabilit�, curiozitatea ne concentr� �i mai mult aten�ia asupra privilegiatului 
vizitator. Cum era în apropierea mesei la care �edeam eu, nu l-am mai sl�bit din ochi, uitînd c� eu m� aflam 
acolo cu alt scop. F�r� s� dea vreo aten� ie, m�car din curiozitate celor din jurul s�u, domnul cu barb�, dup� 
ce desf�cu leg�turile primului teanc de documente in folio, î�i arunc� privirea asupra primei pagini cu o 
v�dit� aviditate de a cunoa�te taina ce o cuprindea. 

Nu cred s� fi trecut mai mult de o or� pîn� ce întregul teanc, de grosimea latului unei palme sdravene fu 
r�sfoit, extr�gîndu-se din paginile lui tot ceea ce-l interesa pe cercet�tor. �i aceast� minune s-a s�vîr�it a�a 
c�, în timp ce mîna stîng� întorcea filele mari ale documentelor, dreapta le însemna con� inutul într-un caiet, 
dar f�r� controlul ochiului care aluneca lacom de-a lungul paginilor ofilite, nedezlipindu-se de textul lor. Al 
doilea dosar a fost dat gata în �i mai scurt� vreme. �inut mereu sub observa�ie, îmi f�cusem repede p�rerea: 
un farsor care face pe grozavul. Nu puteam admite ca cineva s� fie în stare a descifra pagini de documente 
vechi, – atît de greu de descifrat uneori –, dintr-o simpl� ochire, ba, în plus, în acela�i timp s�-�i poat� trece 
în caiet �i con� inutul acelor pagini! poate chiar cu citate din textul lor. Asta vrea s�-�i da aiere de supraom!, 
îmi zisei în sinea mea. �i simpatiei �i curiozit��ii cu care-l privii la-nceput i-au luat la sfîr�it locul antipatia 
pe care-o treze�te întotdeauna caraghiosul care vrea s� apar� mai mult decît e. 

A treia zi un afi� la Societatea “Petru Maior” ne anun�a c� profesorul Nicolae Iorga, aflîndu-se la 
Budapesta ar dori s� petreac� o sear� în mijlocul studen� imii române �i c� spre acest scop a fost re� inut, – 
pentru seara de-a doua zi –, “separeul” de la restaurantul cutare unde vom avea o mas� comun�. Întîlnirea 
la ora 8. V� pute� i închipui repercusiunea pe care o avu acest anun�! Vestea a trecut din gur�-n gur� �i cu 
ea �i ner�bdarea de a cunoa�te cu un ceas mai devreme pe marele c�rturar al neamului, a c�rui faim� 
trecuse de mult frontierele României. De aceea, înc� la ora 7 sala destinat� întrunirii noastre era ocupat� 
pîn� la ultimul loc. 

La ora 8, condus de �efii studen� imii, cine-�i f�cu intrarea în sal�? “Farsorul” meu cu barba mare din 
sala de lectur� a Academiei maghiare...V�zîndu-l am sim� it cum valul ru�inii îmi inund� fa�a, �i, punîndu-



m� acum pe mine în postura de “caraghios”, pe urma judec�rii pripite a unui om cu calit��i excep� ionale. 
Ne-a vorbit despre primul unificator al provinciilor române�ti, despre Mihai Viteazul. Tonicul mîndriei 
na� ionale pe care l-a infiltrat în sufletul nostru tîn�r prezen�a �i conferin�a acestei personalit�� i proeminente 
a spiritualit�� ii române�ti s-a manifestat în toate ulterioarele noastre ac� iuni de interes ob�tesc. Mîndria de a 
ne �ti de acelea�i neam �i-a dat roadele.” 

 
[Axente Baciu, Amintiri din timpul anilor de �coal� primar�, secundar� � i universitar�, Sibiu, 1950, p. 

172.] 
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 Dsale Dlui Nicolae Iorga, profesor universitar 
 Bucure�ti 

Budapesta, 25/I. 1902 
 
Ne implinim un act de pl�cut� datorin�� a V� mul�umi pentru valoroasele publica� iuni, ce a-�i avut 

bun�voin�a a trimite societ�� ii noastre �i anume “Istoria Literaturii române” în dou� volume. “Documente 
privitoare la Constantin-Voda Brâncoveanu” în 1 volum �i “Operele lui Constantin Cantacuzino” asemenea 
în un volum. 

Causa pentru care n-am putut pîn� acuma a V� r�spunde a fost ca societatea luase vacan�a de s�rb�torile 
Cr�ciunului �i astfel a trebuit societatea s� amîne pîn� la reînceperea activit��ii ei. 

V� mul�umim, Prea Stimate Dle Profesor, pentru dragostea �i interesul ar�tat �i V� rug�m a ni le p�stra �i pentru viitor, bun�voin�ele, v�zînd cît de lipsi�i suntem de sprijinul �i ajutorul oamenilor buni �i devota� i. 
  Ioan Lapedatu    I. Montani  
      pre�edinte     secretar 
Onorat presidiu,       1 ianuarie 1910 
 
Primesc cu o mul��mire deosebit�, mai ales în împrejur�rile de fa��, ur�rile societ��ii studen� ilor români 

din Pesta. A recunoa�te munca înainta�ilor, a respecta inten� iile bune, a privi orice persoan� din punctul de 
vedere al leg�turilor ei cu na�ia �i a serviciilor pe care a putut s� i le aduc� sunt datorii pe care orice tineri 
cinsti� i trebuie s� le observe. Sunt sigur c� din ce în ce mai mul� i din tineretul nostru vor p�stra aceste 
norme de purtare în via�� �i c� nici succesul, nici popularitatea nu-i vor îndep�rta de la rostul de c�petenie 
al oric�rui om de omenie. 

F�cînd c� m� ajut� puterile a face, n-am în vedere altceva decît mul��mirea sufleteasc�, întrerupt� 
totdeauna de un nou îndemn la munc�. Nu pot t�g�dui îns� c�, dac� nedreptatea vorbelor grele m� las� 
îndiferent de cîte ori ea m� afl� pe un drum încuviin�at de con�tiin�a mea, nu sunt nesim�itor la cuvintele de 
care nu pornesc de la nici un interes, ci de la o privire sigur� asupra direc� iilor vie� ii noastre cultulare �i 
politice. 

A�a fiind, v� mul�umesc înc� odat� �i v� rog a comunica �i celorlal� i domni membri în numele c�rora 
scrie� i mul��mirile mele. 

N. Iorga. 
 
[Stelian Mândru�, Nicolae Iorga �i Societatea “Petru Maior” (1897–1912), In: “Studia Univ. Babe�-

Bolyai, Historia”, XXXV. 2, 1990, p. 66–68.]    
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Dare de seam� �i mul�umit� public� 
 



Cu ocasiunea seratei literare arangiat� de societatea “Petru Maior” în memoria marelui Andrei baron de �aguna, la 13 decembrie st.n. 1902, oferte benevole au incurs de la urm�torii domni: Familia Mocsonyi 100 
cor.; George Serb, deputat dietal 100 cor.; Iuliu Pu�cariu, jude de trib. 30 cor.; Victor Cuciuranu, consul 
rom. 10 cor.; Sofia Babe� 20 cor.; Dr. Emil Babe� 10 cor.; Dr. Titus Babe� 10 cor.; Leonida Sida 10 cor.; 
Dr. Iosif Pop, jude la curie 10 cor.; Dr. Boiu 10 cor.; Dr.George Bila�cu 10 cor.; Ghenadie Bogoeviciu 10 
cor; Mesaro� inginer 5 cor.; Dr.Iuliu Coste 4 cor.; Dr. Emil Dan 2 cor.; Iuliu Moldovan 5 cor.; Constantin 
Sotir 2 cor.; Dimitrie Bir�u�iu 2 cor.; Dr.Iosif Siegescu 2 cor.; Octavian T�sl�uanu 2 cor.; Constantin 
Popescu 2 cor.; George Grecescu 1 cor.; Aurel Cristea 1 cor., Budapesta. Nicolae Popea, episcop 20 cor.; 
Mihail Veliciu, Chi�ineu 10 cor.; Nicolae Zigre, Oradea-Mare 10 cor.; Nicolae Garoi, Zerne�ti 10 cor.; 
Ioan Petric, Bra�ov 6 cor.; Dr. Athanasie Marienescu, Sibiu 4 cor.; Ofelia Dr.Hubian, Cacova 4 cor. Suma: 
412. Comitetul societ�� ii “Petru Maior” î�i � ine de datorin�� a mul��mi �i pe aceast� cale On. domni 
donatori. 

 
Bpesta la 4 ianuarie 1903. 

Ioan Garoiu, pre�edinte,                   
George Z�ria, controlor,                                          Emil Filip, cassar. 
 
[Luceaf�rul, 1903/Nr. 2, p. 38.] 

9 
 

De la societatea “Petru Maior” 
 
În 4 noiembrie st.n. a.c. [1906 n.n.] s-a desvelit în localul societ��ii studen� ilor Români din Budapesta, 

“Petru Maior”, bustul unuia dintre cei mai mari binef�c�tori ai acelei societ��i, ca �i al tuturor 
institu�iunilor noastre culturale din aceast� �ar�, – al dlui Alexandru Mocsonyi. Cu aceast� ocazie s-a 
amintit, din partea sociat�� ii “Petru Maior”, în cuvinte de mul�umit� �i de laud�, toate faptele mai însemnate 
din via�a public� a dlui Mocsonyi �i s-a vorbit �i de meritele �i activitatea literar� filozofic� a D-sale, prin 
care �i-a încununat activitatea public�. 

La aceast� sedin�� solemn� a sociat�� ii “Petru Maior” a luat parte întreaga studen�ime din Budapesta �i o 
însemnat� parte din colonia român� de acolo. Afar� de cuvîntul prezidentului, Pompiliu Nistor, care a ar�tat 
meritele dlui Mocsonyi în cariera public� a D-sale �i afar� de diserta� ia dlui O[nisifor] Ghibu care a vorbit 
despre studiile filozofice ale dlui Mocsonyi – îndeosebi despre “Religiune �i �tiin��” –, s-a cîntat de corul �i 
de orchestra societ�� ii �i s-a declamat. Îndeosebi publicul a r�mas satisf�cut de presta�iunile dlui N. 
Br�tianu, – desigur un viitor artist de-al nostru. 

Bustul e f�cut de regretatul sculptor C. Liuba, mort anul acesta în Bucure�ti. 
 
[Luceaf�rul, 1906/Nr. 21–24, p. 473.] 
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Istoricul societ�� ii “Petru Maior”  
 
“Prima ideie a acestei societ�� i – zice istoricul prim Petru Ilie�iu la anul 1876 – dateaz� f�r� toat� 

îndoiala din al doilea deceniu al secolului nostru, cînd studen�ii români de la universitate �i anume: Murgu, 
Bojinc�, Vasiciu, Iorgovici �i ci cu mai mul� i al� i colegi ai lor, s� adunau la parohul Teodori �i condu�i de 
spiritul Românismului ce tocmai le de�teptaser� scrierile lui Petru Maior, s� cultivau împreun� în limba �i 
istoria român� �i pl�smuiau cultura na� ional� a poporului.” 



Scoaterea literilor cirilice, c�derea absolutismului crear� o atmosfer� mai liber�. În aceia�i ani, în cari s-a 
urzit întemeierea societ��ii noastre s-au pl�smuit �i cele trei asocia�iuni pentru cultura român� din Ardeal, 
Banat �i Bucovina. 

Farul lumin�tor era Petru Maior providen� ialul b�rbat al vremurilor de rena�tere. 
La 9 februarie 1862 s-a întrunit pentru primadat� studen�imea de la facult�� ile pestane pentru a se 

consulta asupra înfiin��rii “unei societ�� i pentru întreprinderea în limba matern�”. S-a esmis o comisiune 
sub prezidiul lui Iosif Vulcan, ca s� elaboreze un proiect de statute, avînd s� se stabileasc� organiza�iunea, 
scopul �i mijloacele societ�� ii. 

Dup� s�vîr�irea lucr�rilor preg�titoare, tineretul s-a întrunit la o �edin�� constitutiv� la 20 Februarie; 
proiectul de statute înaintat de comisiunea esmis�, s-a primit �i s-a ales cu votare secret� primul comitet al 
societ�� ii “Petru Maior”: Parteniu Cosma de pre�edinte, Ioan Nedelcu vicepre�edinte, Iosif Vulcan �i �tefan 
Perian de notari, Iosif Illovits cassar �i Saba Fercu bibliotecar. 

Scopul societ�� ii dup� §. 2. al statutelor primite era “deprinderea în limba matern� prin elucrarea 
diferitelor opuri originale, imita� iuni, traduceri �i declam�ri, eschizînd desbaterile politice”. 

Dr. Victor Oni�or, cronicarul al doilea mai spune, c� în primul an s-au � inut 7 �edin�e, în care s-au cetit 
17 lucr�ri: 9 disertatiuni �i 8 poezii. 

În anul viitor 1862/63 ideia realizat� se sus� ine. Despre aceasta ne m�rturisesc dou� procese verbale 
redactate de E. B. St�nescu �i I. Nichita, din cari mai �tim, c� societatea înc� nu avuse mijloace pentru a 
avea localit�� ile ei, ci a fost silit� s� � in� �edin�ele, cînd la o doamn� cu numele Periana, cînd în locuin�a 
bibliotecarului. S-au f�cut – în acest al doilea an al d�inuirii – demersurile, ca s� se peti� ioneze la 
locotenen�a regal� pentru legalizarea societ��ii, luîndu-se ca îndreptar statutele societ��ii tinerimii române 
din Oradea-mare, rev�zute fiind de profesorul Alexandru Roman �i traduse în ungure�te spre înaintare la 
forurile competente. Încolo – dup� cum ne asigur� iscusitul cronicar dr. Victor Oni�or – alte date pozitive 
nu putem înregistra, c�ci procesele verbale p�strate con�in hot�rîri cari se contrazic. 

Dar abia c� se pune temelie societ�� ii, prin munca devotat� a unor tineri ideali�ti, – vitrejia împrejur�rilor �i indolen�a risipe�te rodul str�duin�elor temeietorilor. Anii ce urmar� �i anume 5 ani 1863/64–1867/68 
istoricul prim i-a numit cu drept “Cinci ani fatali”. – Despre activitatea societ�� ii din ace�ti ani, nu �tim 
nimic pozitiv, neavînd nici o urm� în arhiva societ�� ii. Primul istoric ne d� unele indicii: “Este cunoscut c� 
societatea sus�inea �i continua o activitate oarecare, dar neavînd localitatea sa proprie, e probabil, c� 
mutîndu-�i scrisorile sale de la un membru la altul, ele se vor fi pierdut la careva �i a�a cuprinsul activit�� ii 
societ�� ii de pe acei ani pentru noi este necunoscut.” 

Prin ziarele de atunci îns�, se aflase un raport despre concertul �i balul tinerimei pestane – a tinerimei, 
f�r� de indiciul c� ar fi fost constituit� în societate. Patronesa serb�rilor  tinerimei  a  fost  so� ia  marelui  
binef�c�tor Emanuil Gojdu. În acest an s-a jucat pentru prima oar� c�lu�erul. 

În “Aurora român�” din anul 1863, afl�m înc� o noti��: “Zeloasa tinerime român� studioas� de la 
universitatea regeasc� de aici a f�cut pa�ii cuviincio�i pentru înfiin�area unei societ�� i cu numele “Petru 
Maior” sub conducerea profesorului de limba �i lit. român�.” Atît s-a putut desgropa din acele vremuri. 

Acte de ale societ��ii afl�m numai din anul 1868. În aceste procese verbale cetim pentru prima oar� 
“societatea Petru Maior”. Despre motivele, cari au îndemnat tinerimea s� boteze societatea cu numele 
“Petru Maior”, primul istoric ne deslu�e�te urm�toarele: “Este cunoscut, c� îndemnul de a numi societatea 
dup� numele fericitul Petru Maior, l-a dat tinerimii pe lîng� motive literare na� ionale ale acestui b�rbat, 
specialmente în direc� iune ce �i-o iau de scop toate reuniunile literare ale studen� ilor �i peste tot ale junilor 
români, mai ales aceea cunoscut� împrejurare, c� acel luceaf�r al românismului a tr�it �i a murit aici în 
Buda.” Pre�edintele societ�� ii era Alexandru Roman, iar vicepre�edinte inimosul Iosif Vulcan. În �edin�a din 
20 Febr. din acest an, pre�edintele prezint� rezolu� iunea ministrului cu privire la modificarea §. 5. Partenie 
Cosma a f�cut propunerea “S� se sus� in� textul original al statutelor, resp. al §. 5. �i s� se esmit� o 
comisiune de 3, care s� compun� o peti� iune la guvern pentru înt�rirea statutelor motivînd sus� inerea §-lui 
5. “Paragraful escep�ional din partea ministerului era urm�torul: “Membri ordinari pot fi tinerii români de 
la universitatea reg. ung. din Pesta.” Se mai afl� în arhiv� o not� a casarului Alexiu Olariu despre 20 fl. 



încasa�i din taxele membrilor �i un catalog despre o bibliotec� de 40 de tomuri. Se par atît de neînsemnate 
aceste semne de începuturi �i totu�i, socoti�i! - dateaz� din anul 1868. În anul urm�tor ac� iunea tinerimii se 
porne�te cu avînt poten�at. 

Era de altfel �i vremea, ca remu�c�rile pricinuite în sufletele elementelor de voca�iune prin stagnarea din 
ani f�r� urme, s� dea un avînt roditor. 

Postul de pre�edinte �i în acest an s-a rezervat în sensul statutelor, profesorului de limba �i literatura 
român�. Vicepre�edintele s-a ales iar��i Iosif Vulcan întemeietorul. 

Chiar în �edin�a de constituire – istorise�te cronicarul acestor ani Dr. Victor Oni�or – s-a pus la ordinea 
de zi isc�lirea reînoitei rug�ri a tinerimei c�tr� ministrul de culte pentru înt�rirea statutelor. Peti� iunea 
aceasta este un document important, fiindc� cu aceasta se începe povestea încerc�rilor de aprobare a 
statutelor. În acest an s-au �inut deja 12 �edin�e, cetindu-se 12 lucr�ri �i declamîndu-se mai multe poezii. �edin�ele se � ineau în cafenea. Într-un proces verbal din acest an, se spune c� Francisc Longin raporteaz� 
din partea comisiunei esmise la ministeriul de culte în privin�a statutelor despre rezultatul audien�ei avute, 
comunicînd c� s-a promis înt�rirea statutelor. 

S-a discutat asupra m�surilor fa�� de membrii, cari nu frecventau �edin�ele. S-au f�cut mai multe 
propuneri, dintre cari s-a primit, c� cel ce are 4 absen�e nescuzate “s� se eschid� din sînul societ�� ii, iar 
dac� mai vrea s� intre, trebuie s� pl�teasc� o tax� de 1 fl.” 

Aceste desbateri ne m�rturisesc despre indiferen�a condamnabil� a studen� imei din acele vremuri. Se 
poate îns�, c� organiza� iunea de atunci a societ��ii noastre nu era corespunz�toare pentru a atrage 
elementele �ov�elnice �i f�r� tradi� ii. 

1869/70. Paragraful 13 a statutelor de atunci era urm�torul: Pre�edinte e profesorul de limba �i literatura 
român� de la universitatea din Pesta, etc. “F�r� s� �tim, c� s-a schimbat sau ba acest §. ni se mai spune în 
raportul din acest an, c� tinerimea a oferit prezidiul ilustrului deputat na� ional dr. Alexandru Mocioni care 
declinînd aceasta onoare, în locu-i s-a ales d.Iosif Vulcan redactorul “Familiei”. 

1870/71. Problema la ordinea zilei: s� se reconstituie societatea pe baza vechilor statute sau s� se 
constituie într-o societate cu caracter nou �i statute noi? S-a adus concluzu, ca tinerimea s� formeze o nou� 
societate a c�rei caracter s� fie pur academic. Motivele: indiferentizmul tinerilor absolva�i fa�� de societate; 
era v�dit, c� numai acele statute se vor înt�ri de c�tr� minister, cari nu contrazic în�elesul statutelor 
universit�� ii în genere. Se alege o comisiune a c�rei elaborat se prime�te �i se purcede la alegerea oficialilor 
în sensul noilor statute. Comitetul s� constituie sub prezidiul lui Mihai Buneiu. Cassar a fost ales Emanuil 
Ungurean. S-a elaborat �i primit un regulament intern. 

Deja la începutul acestui an se întîmplaser� ciocniri serioase în sînul tinerimii. Membrul Mihai Cirlea 
contest� corectitatea procedurei observate cu prilejul nouei constituiri a societ��ii, fiindc� nu s-a luat în 
considerare o parte însemnat� a tinerimii la consult�ri, �i la dezbaterea statutelor �i la constituirea 
comitetului; propune s� se anuleze tot ce s-a f�cut. “S-a n�scut o discu� ie înfocat�” – scrie cronicarul, va s� 
zic� s-au certat. 

1871/72. Prezident Iosif Vulcan. Primul an în care societatea î�i închiriaz� localitate. Statutele se 
înainteaz� din nou spre aprobare, dar nici de asta dat� nu se înt�resc. 30 de �edin�e: s-a cetit �i critizat 9 
lucr�ri �tiin� ifice, s-a perorat panegiricul lui B.P. Ha�deu �inut la înmormîntarea lui Eliade R�dulescu. 

1872/73. Comitetul se constituie din nou sub prezidiul lui Iosif Vulcan. Din comitet fac parte: Augustin 
Hamzea, George Mihalyi �i Ion Ciocan. 

În acest an s-a desf��urat un frumos program. Statutele s-a aprobat, se � ine o �edin�� public� de 
inaugurare. 32 de �edin�e a � inut societatea în acel an. 

1873/74. Comitetul se constituie sub prezidiul inimosului advocat Simion C�lu� iu. Se fac pa�i pentru a 
apropia colonia român� din Pesta de inten� iile tinerimii. Din procesele verbale din acest an reiese, c� Emil 
Picot, profesorul academiei orientale din Paris a d�ruit c�r� i franceze societ�� ii. Probabil, c� societatea îi 
tradusese în române�te operele, c�ci Picot avea leg�turi intime pe acele vremuri cu societatea. 



Se face “Albumul membrilor fundatori �i ajut�tori ai societ�� ii “Petru Maior” – o colec� ie de isc�lituri. 
Se voteaz� 100 fl. ca s� se cumpere c�r�i pentru bibliotec�. Vichentie Babe� doneaz� societ�� ii “Petru 
Maior” peste 100 de opuri. Averea societ�� ii la finea anului se ridic� la 480 fl. 

1874/75. Datele r�mase v�desc frumoasa mi�care. Pre�edinte Gavril Mihalyi în semn. I, iar în al doilea 
Aug. Hor�ia advocat. Din comitet fac parte între al� ii V. Babe�iu, Silviu Suciu, Aug. Dumitreanu. Se 
reînfiin�eaz� corul societ�� ii. 13 membri p�r�sesc societatea “din cauza unor neîn�elegeri”. S-au �inut 24 de �edin�e. Societatea încvartireaz� în localit�� ile ei 4 membri lipsi� i de mijloace. 

Din anii 1875/76 – 1882/83 nu ne-au r�mas procese verbale – ne-o spune al treilea cronicar Dionisie 
Stoica. Datele cari totu�i le avem, s-au aflat întîmpl�tor în arhiva societ��ii. 

În ace�ti ani s-au perindat la conducerea societ��ii mul�i valoro�i tineri: Nestor Oprean, Gr. Pletosu, Dr. 
E. Cavaler de Pu�cariu, Enea Hodo�iu, Isidor Pop, P. Ro�ca. Pre�edinte era cînd Iosif Vulcan, cînd 
Gheorghe Serb deputatul. 

Revista literar� a societ��ii “Roza cu Ghimpi”, care ap�ruse pentru primadat� în anul 1876, unde se 
publicau lucr�rile mai de valoare cetite în �edin�ele societ�� ii – în ace�ti ani nu mai ap�ruse. 

În anul 1882 se hot�re�te tip�rirea operei: “Istoria pentru Începutul Românilor în Dacia” de Petru Maior. 
Se tip�re�te în 2000 de exemplare. P. Ro�ca propune, ca s� se fac� o statistic� a tuturor studen� ilor români 
de la universit�� ile din patrie �i str�in�tate, ceea ce se �i realizeaz� peste cî� iva ani, publicîndu-se aceast� 
statistic� în anuarul societ�� ii din anul 1897/98. S-au �inut 16 �edin�e. 

1883/84. Societatea î�i are localit�� ile ei în casele familiei Mocioni. Se fac în acest an mai multe 
dispozi� ii salutare pe terenul administrativ �i al organiza� iunei interne. “Roza cu Ghimpi” apare din nou, 
redactat� de I. Florescu. Ion Maior din Reghinul-S�sesc testeaz� 200 fl. societ��ii. Activitatea membrilor 
v�de�te rezultate, cari justific� speran�ele întemeietorilor. 

1884/85. Comitetul, s-a constituit sub prezidiul lui C. Groza din care fac parte între al�ii: T. L. Albini, V. 
Borlan, T. Bila�cu, V. Bologa. Curatorul societ�� ii era E. Cav. de Pu�cariu. 

Societatea prime�te pentru primadat� ajutor de la o banc� româneasc� – de la “Albina” 30 fl. S-au �inut 
26 de �edin�e. 

1885/86. În fruntea societ��ii: Dr. C. Diaconovich, Em. Cav. de Pu�cariu, Ioan Suciu, T. L. Albini, 
Vasile Goldi�. Se poart� – pentru prima oar� – eviden�� de absen�a membrilor de la �edin�e. În anuar se 
public� un concurs pentru istoricul societ��ii. În anul urm�tor conduc tot acelea�i elemente, desf��urînd o 
activitate mul�umitoare. 

1887/88. Averea societ�� ii a crescut mult prin dona� iuni, ridicîndu-se la suma 4.160 fl. În anii urm�tori 
se lucreaz� mult �i sistematic. În comitet erau între al� ii: Virgil Oni� iu redactorul revistei “Roza cu Ghimpi”, 
Eugen Leményi, At. Br�dean, Al. Gr. Str�voiu, G. Bogoieviciu. Fondurile societ��ii în ace�ti ani le 
administra Antoniu Schiau. 

1893/94. În raportul general se constat� cu mul�umire, c� în acel an a domnit bun� în�elegere între 
membrii societ�� ii. Împrejurarea, c� se aminte�te deosebit acest fapt, ne deslu�e�te, c� rar se întîmpl�, c� în 
decursul unui an întreg s� domneasc� bun� în�elegere între membrii societ��ii. Conduc�torii societ��ii în 
acele vremuri erau Iuliu Maniu, Victor Oni�or, Aurel Vlad, Elie D�ianu. 

În anii urm�tori s-a desf��urat o frumoas� activitate literar�, avînd societatea o seam� de membri cu 
temeinice preg�tiri literare: I. Scurtu, N. Sulic�, Il. Chendi, A. Ciato. Se aranjeaz� o serie de serate literare 
muzicale, fa�� de cari colonia român� din Budapesta v�dise mult interes, au participat mul�i tineri slovaci �i 
sîrbi. Se prelucr� regulamentul intern. În anul 1895/96 societatea a fost suspendat� de ministrul de interne 
pe durata investiga�iei, învinuindu-se societatea, c� s-ar ocupa cu chestiuni politice. S-au f�cut dou� 
perchizi�ii, al c�ror rezultat a fost confi�carea c�r� ilor: “Horia” tragedie de G. Popp, dare de seam� asupra 
novelelor lui I. Russu �irianu de I. Chendi �i “Repriviri istorice” de Valer Moldovan. 

În 20 iulie 1896 suspendarea s-a revocat. În anul urm�tor societatea avuse 79 de membri. S-au � inut 28 
de �edin�e. Biblioteca const� din 1650 de opuri. 

1896/97 – 1899/1900. În fruntea societ��ii: V. Bontescu, N. Puican, Victor P�cal�, Aurel Cioban, I. 
L�p�dat, Tiberiu Bredicean, Aurel Bratu, I. Borcia, Alexandru Bogdan, Iosif Enescu. Concertele �i seratele 



literare ale tinerimei se aranjau cu concursul celor mai de seam� artiste: Valeria Papp, Virginia Gall, 
Clotilda Oltean, sub patronajul lui Dr. Alexandru Mocioni de Foen, care în ace�ti ani între�inea leg�turi 
intime cu societatea. Se p�streaz� în arhiv� mai multe scrisori de la Al. Mocioni, cari v�desc mult interes 
pentru problemele tinerimii universitare. “Societatea Petru Maior – scria fericitul protector al societ�� ii 
noastre – ar trebui s� fie punctul de cristalizare a vie� ii sociale române�ti din capital�”. 

La anul 1896 moare Alexandru Roman, cel mai fervent sprijinitor, cel mai iubit profesor al tinerimei. 
Averea societ�� ii: 12.223 cor. Activitatea destul de rodnic� din ace�ti ani treze�te interesul marelui public 
fa�� de societate. Se fac multe dona�iuni de c�r� i �i bani. Din lucr�rile literare ale membrilor de atunci, - 
ast�zi, unii dintre ei, distin�i litera� i, s-au p�strat foarte pu�ine. 

Împlinindu-se 40 de ani de la înfiin�area societ�� ii, se tip�re�te un voluminos almanah, con� inînd istoricul 
societ�� ii �i o seam� de lucr�ri de valoare de Al. Mocioni, Al. Marienescu membrul Academiei Române, V. 
Bontescu, Ion Slavici, etc. 

* * * �i-acum trecînd la paginile mai noi ale trecutului, s-ar p�rea în primul moment foarte firesc, dac� a�i 
vorbi de-o desvoltare rapid�. Doar în deceniul din urm� atît de mult am înaintat pe toate terenele, încît se 
pare cu neputin��, ca oriunde s� nu se fi resim� it aceasta. 

Erau vremuri, cînd societatea noastr� se ridicase la importan�a unui factor cultural: genera�ia 
“Luceaf�rului”, între cari – în frunte cu poetul Octavian Goga, Ion Lupa�, Ion Montani, Alex. Ciura, 
Sebastian Stanca, Onisifor Ghibu, Gheorghe Tulbure, dr. Horia P. Petrescu, G. popp, Oct. T�sl�uan, etc. �i dac� totu�i societatea noastr� nu �i-a putut îndeplini misiunea totdeauna �i în toate privin�ele, motivul 
s� nu-l c�ut�m totdeauna în indeferentism. Ci uneori �i aiurea. 

“Nu pentru principii – scria în raportul s�u Ioan Lupa� pre�. comisiei literare – ci sub perdeaua 
principiilor pentru persoane se purta logomachia”. 

Povestea tot aceia�. Se ciocniau elementele cu diferite tradi� ii, cu diferite mentalit�� i �i sfîr�itul era mai 
totdeauna sciziune �i desgust. Atunci, cînd întîmpl�tor ajungeau în fruntea societ�� ii elemente cu 
temperament mai potolit, se sim�ea bunul mers �i progresul. 

La r�spîntia jubileului de jum�tate de secol de la înfiin�are, sim� im mîndria omului care a r�sbit prin 
valvîrtejul veacului peste mii �i mii de neajunsuri. 

 
Conducerea Societ�� ii  

 
Comitetul societ�� ii în anul 1911/12 
      
Pre�edinte sem. I.: Ioan �eicu, cand. med.  
Pre�edinte sem. II.: Victor Groza, cand. med. 
Vicepre�edinte:  Nicolae C�liman, cand. med. 
Secretar:   Gheorghe �tef�nic�, stud. la drept. 
Cassar: Victor Popoviciu, stud. la drept. 
Controlor: Vasile Mircu, stud. med. 
Notari: Traian Leucu� ia, stud. med. 
     Coriolan Petran, st. drept si belearte. 
Bibliotecar: Virgil Biberea, stud. med. 
Econom: Mateiu Sofonea, stud. med. 
Dirigentul corului: Ion Fira, stud. med. 
 
Membrii societ�� ii 
 
 Ion Alamorea, Aurel Albini, Teodor Andreiu, Ioan Ardelean, Nicolae Aron, Alexandru Augur, Nicolae 

Baboie, Teodor B�bu� ia, Moise Balt�, Dimitrie Biju, Valeriu Barbu, Achil Barcian, Leon Bârsean, 



Octavian Beu, Alexandru Bir�escu, Ioan Biró, Zaharie Boil�, Vasile Bojor, George Bolchi�, Petru Buc�an, 
Virgil Bulbuc, Ioan Ciosa, Victor Ciortea, D�. Nora Ciurdariu, Ioan Csiordas, Em. Che� ian, Ioan Codrea, 
Alexandru Com�a, George Cornea, Miron Cre�u, Ascaniu Cri�ian, Eugen Cri�ian, Silviu Cr�ciuna�, Victor 
Cutean, �tefan Damian, Hora�iu Deac, Romul Dobrin, Augustin Filip, Aurel Filip, Teofil Filipian, Ioan 
Fira, Ioan Fren�, Laurian Gabor, Const. Garoiu, Aurel Gavri�, Pomp. German, Olimpiu Ghi��, Enea 
Grapini, D�. Margareta Hodo�, Alexandru Hossu, �tefan Hossu, Teodor Ilu�a, Mircea Iercan, Pompiliu 
Isac, Nicolae Iva�cu, Victor Jula, Constantin L�p�dat, George Lazar, Iosif Lobon�iu, Aurel Lugojan, Aurel 
Mager, Adrian Marchi�, Victor Maniu, Iuliu Maior, Florian Matei, Mircea Mocanu, Cornel Moise, 
Gheorghe Moise, Dim. Moroiu, Gheorghe Moldovan, Const. Murariu, Mihai Nedelcu, Teodor Ne�, Pavel 
Nicolaeviciu, Petru Nicolescu, Dimitrie Nistor, Dionisie Nistor, Ionel Oni� iu, Paul Opri�a, Sabin Oprean, 
Sever P��cu�iu, Ioan Perin, Vasile Pintea, Sig. Pop, Liviu Pop, Victor Pop, Ioan Popa, Gheorghe Popescu, 
Nic. Popescu, Ioan Popoviciu, Aurel Purza, Iosif Pu�cariu, Iosif Radoslav, Ioan R�dulovici, Aurel Raicu, 
Aurel Romanul, D�. Georgina Ro�iu, Ioan Ro�u, George R�dnean, Eugen Rusu, Ioan Russu, Titus Russu, 
Aurel Sasu, Alex. Szabó, Dionisie Szabó, Valeriu Savu, D�. Laura Seni, Ioan Sîrbu, Ioan Stroia, Ioan 
Sturza, Petru Suba, �tefan Suciu, Eugen Suciu, Ioan Tîmp�nariu, Vasile Tampa, Vasile �îrnea, Ion �eicu, 
Cornel �eicu, Ioan Telegu�, Emil �eposu, Gheorghe Todor, Ioan Totoian, Gheorghe Trîmbi�a�, Simion 
Ursu, Cornel Vaida, Romul V��ian, Dimitrie Voina, Laz�r Zarcula, Vasile Zbegan. 

 
[Eugen Suciu, Istoricul societ��ii “Petru Maior” , În: “Carmen Saeculare... (1862–1912) Memorialul 

jubilar al Societ�� ii Academice “Petru Maior”, Budapesta, 1912, p. 67–79.] 
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Comitetului societ�� ii “Petru Maior” din Budapesta 
 
V� mul�umesc pentru învitarea la festivit��ile jubileului de 50 ani al societ�� ii Dvoastr�, la concert �i la 

serata dansat�. 
Am avut marea mul�umire, a m� afla între Românii aduna� i din toate col�urile ��rii, a vedea tipuri 

române�ti, costumuri, dansuri na�ionale, cari nu le-am v�zut niciodat�... Cîntarea d�oarei Voileanu �i 
doinele d-nei Herbay mi-au f�cut o impresie adînc� �i vor r�mînea, în sufletul meu, ca un fermec�tor 
suvenir, pentru toat� via�a. 

Am fost bucuros de hot�rîrea ce o luasem de a veni de la Lausanne în adins de a vedea serb�rile. 
În seara concertului am întrebat pe un tîn�r, care era dintre aranjatori – ce vreau s� fac� cu banii cari se 

adun�? Ni-a r�spuns cam iritat de întrebarea mea, c� societatea, ca o societate trebuie s� dispun� de capital, 
c� societatea de la Viena dispune de un capital mai mare de 70 mii, atuncia cînd ei au numai vreo 15 
mii�oare; �i au cheltuieli cu între�inerea anual� a societ�� ii. Atîta am aflat de la Dumnealui; s-a scuzat apoi, 
fiindc� mul� i i se adresau �i trebuia s� le r�spund� la to� i. 

Din ziare am aflat, c� aicea sunt la 150 de studen�i români �i c� starea material� a multora e foarte 
deplorabil� �i c� în anii din urm� vreo 20 de in�i, cei mai talenta�i, din cauza s�r�ciei �i-au consumat 
puterile �i s�n�tatea �i au pl�tit cu via�a. Se vede c� mii�oarele societ�� ii nici nu-i înc�lzesc, nici nu-i 
nutresc, ci se îngrijesc numai de hrana sufleteasc� a tinerimei (�i pe cealalt� lume), dar trupurile sunt l�sate 
în �tirea lui Dumnezeu. 

Starea asta anormal� a în�eles-o lumea adunat�: societatea a r�mas cu mii�oarele ei, plus banii aduna� i cu 
serb�rile, cum se scrie la 6 mii coroane, cari la un loc fac peste 20 de mii, �i cari în viitorime se vor îngriji 
mai mult numai de sufletele tinerimei. Dar s-au g�sit oameni, cari s� se gîndeasc� �i la trupurile tineretului. 

Ideia i-a venit domnului Emanuil Ungurean – sufletului nobil ce simte �i gînde�te pentru al� ii. Dumnealui 
a propus, s� se adune bani pentru înfiin�area unui internat, nu se poate mai oportun�, a fost �i primit� �i 
sus� inut� de cei prezen�i. În vreo cîteva ore s-au subscris peste 20 de mii. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colecta f�cut� V� arat�, – acolo sunt toate numele, cari oricînd sprijinesc orice fapte na�ionale. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anii trec, nevoile nu a�teapt�; mul� i tineri �i-or pierde s�n�tatea �i via�a, din mizeria traiului. S� st�m 

deoparte �i s� ne uit�m – e p�cat. Trebuie f�cut ceva. La Dvoastr� se fac planurile tot pe larg, s� fie �i 
pentru posteritate – pîn� la sfîr�itul lumii! La omul s�rac e gîndul bogat – �tie, c� nu s-a împlini nici odat� 
de aceea nu cru�� banii (imaginari). S� fim mai mode�ti, s� facem ce-i în putin�a noastr�; s� ne îngrijim 
pentru un timp cît de restrîns: de prezent. – Eu propun, ca to�i studen� ii s� formeze o societate �i se 
înfiin�eze cassa lor. To�i cei cu dare de mîn� se se înscrie cu cvote anuale; s� atrag� ca membri particulari �i 
fe�e particulare. S�-�i aleag� dintr-în�ii un comitet, care la începutul fiec�rui an academic, mai întîiu s� 
studieze starea material� a tuturor studen�ilor nevoia�i: s� fac� bugetul anual de cheltuieli, cari se prev�d în 
cursul anului, �i de veniturile de cari dispun. Bilan�ul s� se publice în mai multe rînduri, cu intervale, în 
ziare. Banii necesari s� se adune prin colecte, concerte, baluri, reprezenta� iuni teatrale. Suma banilor nefiind 
mare, în fiecare an poate lesne s� se adune. Purtînd trebile în a�a fel, pot s� a�tepte pîn� ce s-or aduna 
milioanele trebuincioase. Altmintrelea pîn� i-a veni cheful bogatului, îi ese sufletul s�racului. 

S� fie bine fixat, c� s-or da ajutoare, nu stipendii – �i mai întîi celor mai talenta� i, morali, sîrguitori �i 
s�raci studen� i. Aceia, cari împart ajutoarele, au pe sufletele lor r�spunderea, ca s� dea celor mai morali �i 
capabili tineri, ca s� nu se creasc� vipere (cum a�i p�� it-o), ci oameni cu inim�, cari s� aduc� folos 
neamului. 

Ca s� împac vorba, sfatul cu treab�, dau pentru cassa studen�easc� din Budapesta – dou�sprezece mii 
coroane, care pot s� fie depuse la “Albina” sau alt� banc� cu 5% pe an, cu aceea, ca începînd cu anul 
academic august 1912 s� se cheltuiasc� în fiecare an din cass� cîte una mie coroane. Capitalul cu procentele 
lui a dura pîn� la august 1929, r�mînînd pe 1930 la 340 cor., care se va cheltui în acel an �i se va stînge. – 
În timpul acesta studen� ii s-or desprinde a-�i gira afacerile lor. 

Aceast� sum� de bani o dau în onoarea �i în numele celui mai mare român ardelean – Ioan Slavici, 
autorul p�rintelui Tanda din S�r�ceni, de la care prin opul s�u “Die Romanien in Ungarn” am înv��at a 
cunoa�te �i a iubi pe românii din Ungaria. Fondul s� se numeasc� “Fondul Ioan Slavici pentru cassa 
studen� ilor din Budapesta”. 

Doresc societ�� ii prosperare �i tot binele; iar tineretului român: s�n�tate, dar f�r� preget de munc�, �i ani 
mul�i �i ferici� i, spre folosul lor �i al na� iunii noastre; în tihn� �i s�n�tate s� se adape din isvorul cel nesecat 
al �tiin�ei ca s�-�i poat� întocmi viea�a pe cît de activ� pe atît de frumoas�; �i în viea�a lor s� nu uite mediul, 
din sudoarea c�ruia au r�s�rit �i c� în tinere�e au fost ajuta� i �i prin ajutor au plutit la suprafa��: ca la rîndul 
lor, s� nu stea nep�s�tori, v�zînd luptele tineretului de a e�i la liman, ci s� le dea dup� putere, mîn� de 
ajutor. Primi� i V� rog încredin�area osebitei mele stime c�tr� societate; stim� �i iubirea c�tr� tineretul 
român, viitorul nostru. 

Vasile Stroescu 
  
[Carmen Saeculare...(1862–1912) Memorialul jubilar al Societ��ii academice “Petru Maior”, 

Budapesta, 1912, p. 38–43.] 
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Caragiale �i tinerii de la “Petru Maior”  
 
P�rea un vis am�gitor în cele dintîi clipe. Cum asta? Ion Luca Caragiale cel mai genial scriitor al 

României contimporane c�l�tore�te la Budapesta ca s� petreac� o sear� în cercul studen�ilor români, cît� 



vreme c�rturarii de frunte de la noi, cari ar avea datoria, nu simt necesitatea, de a veni din cînd în cînd în 
mijlocul studen� imii. 

Era în toamna anului 1910. În sala mare de la “Saskör” s-a adunat studen� imea, peste 200 in�i. M�estrul 
ap�ru înso� it de p�rintele Dr.Vasilie Lucaciu, vechiul s�u prieten, pe care cînd îl întîlnea l�cr�ma de 
emo�iune. 

Z�rîndu-i tinerii s-au ridicat to�i în picioare, izbucnind în urale vijelioase. 
M�estrul în acele momente st�tea parc� � intuit privind sever cu ochii s�i p�trunz�tori în fe�ele tinerilor. 

Apoi – dup� ce s� potolir� întrucîtva valurile entuziasmului – gr�i ap�sat: “M �i b�ie�i! s� �ti� i, c� în fa�a 
mul�imei eroul se prezint� totdeauna al�turea de un suveran” – �i se închin� u�or p�rintelui Lucaciu. 

Studen� ii fermeca�i de primele-i cuvinte, urm�riau cu ochi str�lucitori fiecare gest al m�estrului. 
Pre�edintele de atunci al societ��ii “Petru Maior” Sabin Evu� ian rostise un scurt discurs t�lm�cind 

sentimentele ce st�pînir� în acele momente sufletele tinerilor. Din nenorocire a intercalat în scurta sa 
cuvîntare o nepreten�ioas� reliefare a meritelor covîr�itoare ale m�estrului Caragiale pentru cultura român�. 

M�estrul, care poate atunci auzise pentru prima dat� un student din Ungaria rostind o cuvîntare, l-a 
ascultat cu mare aten�iune, – apoi r�spunse numai atît: “Din cele spuse de prezidentul dvoastr� trei 
sferturi se resfrîng asupra lui �i numai un sfert asupra mea.” (ghici� i: laud� sau mustrare!?) 

Apoi scotoci prin buzunare �i scoase un teanc de hîrtii, manuscrisele volumului “Schi�e u�oare”, cari le 
adusese cu sine ca s� le dea la tipar la Bucure�ti. 

Cei-ce credeau c� o s� urmeze oratorie preten� ioas�, se în�elar� de-a binele în a�tept�rile lor. 
“S� v� cetesc o poveste m�i b�ie� i - începu m�estrul – cred c� o s� v� plac�.” �i începu numai decît a 

citi: “Calul dracului” – “Pastrama trufanda” – “Ion”. A �a cum numai el �tia. Studen� ii, cari nu auziser� 
pîn� atunci o dic� iune atît de str�lucit�, un limbaj atît de limpede, de des�vîr�it, unealta de c�petenie a celui 
mai mare artist – fur� cuprin�i - de noii valuri de emo�ii. 

M�estrul din cînd în cînd se opria �i întreba: “În�elege�i m�i b�ie� i?” – Da, da – r�spundeau în cor. 
“În�elege� i pe dracu” – riposta satisf�cut, �optind celor din jurul s�u: “�tiu c� în�eleg, dar las’ c�-i 
ambi� ionez”. 

* * * 
Serata s-a sfîr�it la miezul nop� ii. M �estrul plecase deadreptul la gar�. L-au înso� it doi tineri. 

“Studen�ilor din Bucure�ti – le spunea m�iestrul p�truns de o adînc� mul�umire - nu lea-�i putea vorbi de 
lucruri a�a de înalte, ca �i vou�. Buni b�ie� i.” �i studen�ii, cari îl înso� ir�, nu �tiau, c� acest compliment semnala c� în viitor va �inea seam� de studen� ii 
de la “Petru Maior”. A�a a �i fost. Rar se întîmpla s� nu întrerup� c�l�toria sa de la Berlin la Bucure�ti, 
oprindu-se la Budapesta, ca s�-�i cerceteze “b�ie� ii”. 

Venise odat� pe nea�teptate, tocmai atunci, cînd desbin�rile interne în via�a noastr� public� luaser� 
propor� ii însp�imînt�toare. Numai decît – în clipa întîlnirii studen�ii au observat, c� m�estrul era mîhnit 
pentru ceva. Ca un p�rinte îngrijorat de soarta fiilor s�i, m�estrul deslu�i, mustrînd, cauza mîhnirii sale: 
“M �i b�ie�i! nu face� i prostii! voi crede�i c� a-� i fost strasnici cu manifestele voastre. 

S� v� spun sincer: p�rin� ii vo�tri v-au trimis aici s� v� ascu� i� i briciul, ca mai apoi, cînd o s� v� creasc� 
barba, s� ave� i cu ce s-o t�ia�i. �i voi ce face�i? Lua� i briciul �i t�ia�i frumu�el pielea de opinc�, - cînd va cre�te barba n-o s� taie briciul. 
M�i b�ie� i! politica militant� nu-i de voi.” 

* * * 
Într-o cafenea. M�estrul în fruntea mesei încunjurat de “b�ie� ii” lui. Era vesel, el însu�i punea teza, o 

desvolta grandios �-apoi în urm�, nu arareori se întîmpla, c� se comb�tea pe sine. 
Cînd desf��urase mai aprins m�estrul teza, care putea s� fie din ori�icare domeniu al culturii omene�ti, îl 

întrerupsese un student, dintre cei preten�io�i: “Oare m�estre dac� am pune teza a�a, c�” �i începea vorbi, 
f�r� de a spune ceva în merit. 

M�estrul î�i chitise ochelarii privind drept în fa�a studentului, care voia s�-l combat�, apoi trecu înainte, 
f�r� s�-i dea r�spuns. 



Dar abia c� verva lui începu din nou s� r�peasc� auditorul, studentul cu pricina iar��i: M�estre, dac� s-
ar lua în considerare etc... 

Nenea Iancu î�i pierdu r�bdarea �i gr�i ap�sat: “M�i b�iete �tii s� numeri? R�spunsul a fost o mutr�... 
“Ei bine” – continu� m�estrul – “fii atît de bun �i num�r� înainte”. �i studentul începu: 1 2 3... 

“Cum ast�?! – ripost� m�estrul – nu se poate, 1 e – dac�, num�r� de la 1 încoaci... 
Tablou. 

* * * 
M�estrul se înteresa de împrejur�rile de via�� ale studen� imii, �i fire�te, studen�ii nu pregetau ai m�rturisi, 

c� au s� îndure multe nevoi, c�-s espu�i la multe suferin�i �i neajunsuri. 
Nenea Iancu care suferise în tinere�e mai mult decît oricare dintre cei, cari i se plîngeau, ispr�vi povestea 

suferin� ii cu o glum�: Într-o pr�v�lie de parfumerii intrase – povesti m�estrul – pe înserate un mu�teriu 
avînd s� cumpere ceva marf�. Era un magazin cu multe apartamente �i fiind tocmai vremea cînd se închidea 
pr�v�lia, personalul, f�r� s� observe mu�teriul care se perduse prin apartamente înholbîndu-se la m�rfuri, – 
a tras ruletele �i a închis pr�v�lia. Diminea�a, cînd s-a deschis magazinul, au aflat mu�teriul ame�it, de atîta 
duhoare. Cînd cerc� s�-l trezeasc�, �ti� i m�i b�ie� i ce a fost vorba lui cea dintîi: Da� i-mi ceva ce pute! – Nu 
se poate tot cu pl�ceri, trebuie s� înduri �i suferin�i! 

* * * 
Str�lucirea geniului s�u covîr�ea mai ales atunci, cînd se desf��urau discu�ii literare. 
Am�nuntele ce le povestea din trecutul literar, î�i înlesniau s� întrez�re�ti prin cîteva linii de orientare, 

desvoltarea literaturii noastre. Istorisirea discu�iilor din Maiorescu �i Ha�deu, analiza personalit�� ilor 
literare, deschidea orizonturi noi tinerilor, cari atît de rar au prilejul de a fi covîr�i� i de emo� ii suflete�ti 
stîrnite prin adev�rata art� româneasc�. Am produs numai cîteva dialoguri caracteristice, pentru a învedera 
înalta valoare educativ� a contactului cu omul de geniu, care totdeauna, mai ales cînd era încunjurat de 
tineri, era p�truns de o înalt� responsabilitate, �i nu odat� spunea, cu lacrimi în ochi: “M�i b�ie� i! v� iubesc 
ca �i pe copiii mei. S� nu-mi fi�i ni�te taifasagii afemeia� i de cafenele, dornici de c�p�tuial� u�oar�. Neamul 
nostru nenorocit are mare lips� de b�rba� i întregi, de intelectuali de voca�iune. Ar fi o mare nenorocire s� nu 
fi� i altceva, decît ni�te intelectuali de industrie, ni�te elemente costelive, f�r� ideal, incapabili de a v� în�l�a 
suflete�te.” 

* * * 
Vestea mor�ii m�estrului a cernit cu jale sufletele “b�ie� ilor” de la “Petru Maior”. �i e de prev�zut, c� 

atunci, cînd se vor transporta os�mintele marelui defunct la Bucure�ti, studen�ii de la “Petru Maior” vor �ti 
în mod mi�c�tor s�-�i ia partea lor din manifestarea durerii mari, ce îndur� întreg neamul prin perderea lui 
Ion L. Caragiale, unul dintre cei mai mari fii ai s�i – din toate timpurile. 

 Cerdac. 
 
[Carmen Saeculare (1862–1912) Memorialul jubilar al Societ��ii academice “Petru Maior”, 

Budapesta, 1912, p. 48–52.] 
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Dare de seam� 
 
În octombrie 1911 s-a constituit comitetul societ��ii pentru anul jubilar 1911/12 sub preziden� ia lui Ion �eicu cand.med. În semestrul prim s-a desf��urat o intensiv� activitate literar�. S-au aranjat trei serate 

literare publice, s-a comemorat Eminescu �i Caragiale. La aceste serate au cetit lucr�ri literare �i filosofice: 
Ion �eicu (3) Coriona Petran (2) Gheorghe Cosma (1) N. �tefan Sculici (1) Cornel �eicu (1) Eugen �eicu 
(1). La începutul semestrului al doilea pre�edintele Ion �eicu abzice. O lun� de zile vicepre�edintele Nicolae 
C�liman conduce afacerile societ��ii. În 20 februarie 1912 s-a ales cu mare majoritate de voturi Victor 



Groza cand.med. de pre�edinte, participînd 82 de membri la vot. Imediat dup� p��irea noului pre�edinte în 
activitate, se începur� lucr�rile preg�titoare pentru serb�rile jubilare. S-au � inut peste an 24 de �edin�e. 

Corul societ�� ii a repurtat succes str�lucit la concertul jubilar. Dirigent: Ion Fira stud.med. 
Averea societ�� ii . Din prilejul serb�rilor s-a încasat aproape 19.000 coroane, socotind în aceasta sum� �i 

dona� iunea dlui Vasile Stroescu din care fiecare an se vor împ�r� i 1000 coroane între membri societ��ii. 
Adaugînd la aceast� sum� averea preluat�, societatea dispune înc� �i acum de-o avere destul de 
neînsemnat�: 34, 500 coroane. 

Biblioteca societ�� ii . Munca început� de zelo�ii preziden� i ai societ��ii din anii trecu� i, Nicolae F. 
Negru�iu, Sabin Evu�ian pentru reorganizarea �i reîmprosp�tarea bibliotecii, în acest an s-a continuat. S-au 
f�cut �i cîteva dona� iuni: dna Dunca Schiau 2 volume, P�r. Dr. Elie D�ianu 6 v., iar dl Dimitrie Lupan 16 
v. Exprim�m �i pe aceast� cale sincere mul�umiri donatorilor. 

* * * 
Din prilejul jubileului semicentenar al societ��ii “Petru Maior” au incurs urm�toarele dona� iuni �i 

suprasolviri: Vasile de Stroescu 12.000 cor. (fond special); dr. Ioan Mihu 2000 cor. (fond special); dnele 
Viora dr. Ciorda�, Aurelia Vulcan, Elena Popoviciu, dnii dr. Iosif Gall, dr. Teodor Mihali, Ionel Mocsonyi 
de Foen, dr. Mihai A. Popoviciu cîte 200 cor.; Ex.Sa Ioan Me� ian mitropolit, George Pop de B�se�ti, Il. Sa 
dr. Demetriu Radu episcop, dr.Nicolae Oncu, dr. George Bila�co, Partenie Cosma, dr. Victor Oni�or (tax� 
de membru fundator), dna Eufemia �tefanic�, dr.Emil Babe� (tax� de membru fundator), Antoniu 
Mocsonyi de Foen, dna Elena de Vaida-Voevod (taxa de membru fundator), dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
dna Elena Hosszu-Longin, dl �i dna Goldi�, dna Valeria de Herbay, Gavril Tripon, dr. Ludovic Mehe�, dr. 
N. Lobon�iu, (taxa de membru fundator), dna Margareta dr. Mester, dna Aurelia Petran, dl �i dna dr. C. 
Pop “Gr�ni�erul” (Dobra) cîte 100 cor,; dr. George Dobrin, Alex. Lupu, dr. Iului Maniu, dna Al. Mocsonyi 
de Foen, dna Silvia Plopu, Ioan Mezei, Il. Sa dr. Vasile Hossu episcop, dna Maria Dima, Andrei Bârseanu, 
dr. I. Marghita cîte 50 cor.; “Economul” (Cluj) dr. Liviu Cig�rean, A. Popoviciu, dna Alosia Sida, dr. Iuliu 
Coste cîte 25 cor.; Ex. Sa Victor Mihály de Ap�a mitropolit, dr. Iosif Blaga, Bazil Jurca, Nic. Comanescu, 
dr. Iosif Popoviciu, Andrei Cosma, dr. Horia Petra-Petrescu, dr.Aurel Grozda, Petru Iona�iu, V. Bianu, 
Familia Cormo� Alexandrescu, Ioan de Preda, dr. Romul Veliciu cîte 20 cor.; dr. Vasile Suciu, familia 
Cocean, dr. Izidor Pop, familia Drago� cîte 15 cor.; dr. V. Sohan, dr. Ioan Erdéli, dr.Adalbert Cozmu�a cîte 
14 cor.; dr. Nic. Ciaclan, Const. Cothi�el, Ioan Urziceanu, dr.V. Seni, G. ��ranu, dr. Romul Boil�, dr. 
Savu Marta, dr. Tit Babe� cîte 10 cor.; E. Mezin, Col. Silviu de Herbay, dna S. Maior, dr. I. Pordea, S. 
Rus, cîte 8 cor.; P. Danc��iu 6 cor. I. Bârsan, V. Tord��ian, dna A. Pavel, dr. S. Farka�, A. Pocrean, cîte 5 
cor.; dr. Ghi�� Cri�an, C. Mezei, dr. G. Bârlea, dr. S. Moldovan, S. Danc��iu, dr. Oct. Pavelea, dr. A. Iuga, 
dr.Vasilie Filpiciuc, dr.Laurian German, I. Onciul, cîte 4 cor.; I. tat, 3 cor.; dr. I. Mezin, dr. N. Oltean, dr. 
T. Popa, I. Rusia, cîte 2 cor.; dr. I. Juga, S. Chevere�an, A. �iclovan, cîte 1 cor. 

Marinimo�ilor donatori le exprim�m �i pe aceast� cale sincere mul�umiri în numele societ�� ii “Petru 
Maior”. 

 
Budapesta, 15 maiu 1912. 
     Nicolae C�liman    Victor Popoviciu 
       vicepre�edinte     cassar      
 
[Carmen Saeculare...(1862–1912) Memorialul jubilar al Societ��ii academice “Petru Maior”, 

Budapesta, 1912, p.98-100.] 
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Genera�ia “Luceaf�rului”  
 



[...] În vara anului 1902 (1 iulie), cînd a ap�rut, la Budapesta, revista Luceaf�rul, eram un b�iat de 26 de 
ani, abia ie�it de pe b�ncile Universit�� ii din Bucure�ti, pe cari le-am urmat pentru cariera de profesor. 
Venisem la Budapesta ca func� ionar al Consulatului General al României, de�i eram cet��ean ungar. 

Revista Luceaf�rul avea caracterul unei publica�ii a tinerimii universitare, editat� de Aurel P. B�nu�iu �i 
condus� de Alexandru Ciura, profesor în Blaj. 

Un fost camarad, de liceu, Luca Rus, c�ruia i se adresase editura pentru a-i solicita colaborarea, a atras 
aten�iunea tinerilor din Budapesta asupra mea, a�a c� de la primele numere, ap�rute în cursul verii, am 
f�cut cuno�tin�� cu tipografia lui Bir�u� iu, numit� Tipografia Poporului român, cu editorul Aurel P. 
B�nu� iu �i cu principalul colaborator, Dionisie Stoica. 

De�i eram persoan� oficial� la Consulatul unei puteri streine, credeam, ca orice tîn�r, c� am �i o misiune 
mai înalt�, cea de a imprima întregei mi�c�ri literare nota na�ional� �i de a chema la colaborare pe cît mai 
mul�i scriitori de peste mun� i, înfr��ind astfel scrisul celor din România liber� cu cel al ardelenilor subjuga� i. 
M� socoteam un sol al unirii suflete�ti. În idealismul meu eram gata s� jertfesc bani �i timpul liber pentru 
Luceaf�rul (...). 

Ce m-a izbit mai mult cînd am luat efectiv asupra mea truda redac� iei, au fost gre�elile de limb�, de 
gramatic� etc. ce mi�unau în manuscrisele scriitorilor ardeleni. Eu, care sc�pasem de curînd de calvarul 
filologiei din Bucure�ti - �tiin�� care, de�i am înv��at-o temeinic, nu mi-a pl�cut niciodat� –, m� cruceam de 
ne�tiin�a tinerilor ardeleni în ale limbii române�ti. Aveau îns� o scuz�, c� cei mai mul�i erau ie�i� i din licee 
str�ine, în cari nici nu se propunea limba român�. 

Pe urm� am cunoscut �i pe profesorii de limba �i literatura român� de la Universitatea din Budapesta, pe 
titularul catedrei, Ioan Ciocan, �i pe conferen�iarul Iosif Siegescu. Nici unul nu �tia carte. Erau oameni 
arunca� i de valurile politice la catedre, pentru cari nu aveau preg�tirea necesar�. Ioan Ciocan era un ��ran 
inteligent �i de treab�, care m-a ajutat în împrejur�ri grele. Într-o vreme, v�zînd cît� carte �tiu, mi-a propus 
s� m� fac� urma�ul s�u, dar condi�iile politice pe cari mi le-a pus m-au f�cut s�-l refuz categoric. [...] Tot 
Ciocan m-a sc�pat mai tîrziu, în preajma r�zboiului, de un proces de înalt� tr�dare de patrie pentru un 
articol scris de rusul N. Durnova, reprodus în Luceaf�rul (1912) sub titlul: Rusia � i r�zboiul din Balcani. 
Din aceast� cauz�, eu, lui Ioan Ciocan i-am p�strat o amintire împodobit� de rarele flori ale recuno�tin� ii �i 
l-am ap�rat de cîte ori am avut prilej s� o fac împotriva acuza�iunii lor de tr�dare de neam. 

În Budapesta, mai vie�uia �i Gheorghe Alexici, profesor de limba român� la Academia orintal�, de care 
fugeam la început, fiind socotit tr�d�tor de neam. Pe urm� ne întîlneam regulat în “Központi Kávéház”, 
Cafeneaua central�, unde venea, din cînd în cînd, �i Jancsó Benedek, vestitul istoriograf ungur al chestiunii 
române, cercetat� din punct de vedere unguresc. Alexici era un om cu ceva �tiin�� de carte, vioi �i cu 
caracter gelatinos. În societatea lui Alexici �i Jancsó mergeam cu Goga, care era apreciat de unguri pentru 
traducerea Tragediei omului de Emeric Madách. Alexici, cu firea lui expansiv� de boem �i cu duhul lui de 
diavol ademenitor, hot�rîse pe Goga s�-i dea cîteva contribu�ii neisc�lite pentru Poporul, un organ de 
propagand� maghiar�, între� inut cu cheltuiala statului ungar �i trimis din oficiu tuturor comunelor 
române�ti. De aceast� colaborare a lui Goga la Poporul s-a aflat – bineîn�eles din gura l�ud�roas� a lui 
Alexici – �i adversarii poetului i-au aruncat mai tîrziu în fa�� cuvîntul greu de tr�d�tor. 

Studen� ii nu se puteau pricopsi cu �tiin�a limbii �i literaturii române�ti de la asemenea profesori, ale c�ror 
cursuri erau cercetate numai de cei condamna�i la tortura de a le asculta. 

 
Toamna (1902), cînd s-a început cursurile universitare, am cunoscut întreaga ceat� luceferist�. Dintre 

to�i, Octavian Goga era cel mai interesant, care î�i publicase cea dintîi poezia în Tribuna din Sibiu �i care 
mai colaborase la Familia lui Iosif Vulcan sub pseudonimul Octavian. Goga era student la Universitatea 
din Budapesta cînd a ap�rut Luceaf�rul. 

Ceilal� i tineri din jurul Luceaf�rului aveau sentimente române�ti, dar to�i, f�r� excep� iune, erau robi ai 
culturii str�ine, str�b�tut� de curentele cosmopolite la mod�. Îmi aduc aminte de lupta ce am dus-o cu 
Dionisie Stoica, teozoful, care voia s� converteasc� pe b�ie� i la noua religie pseudo-indian�, îndemnîndu-i 
s� se închine celor �apte Karme. P�rintele mi�c�rii teozofice era un român, Silviu Suciu, înalt func� ionar la 



ministerul de interne ungar, om blînd �i cumsecade. Teozofia era una dintre r�t�cirile cele mai nevinovate 
ale românilor din Budapesta. 

Cine î�i va da osteneala s� r�sfoiasc� primul an al revistei Luceaf�rul va mai g�si cîteva r�t�ciri de acest 
fel, cari n-au avut îns� nici o urmare �i nici o influen�� asupra vie� ii na�ionale a revistei. Ea a r�mas un 
steag de lupt� româneasc� între zidurile capitalei ungare. 

 
Revista Luceaf�rul, dup� �ase luni de apari� ie, a intrat într-o criz� acut�. Criza era de natur� material�. 

Iluziile tinere� ii s-au izbit de reralitatea brutal�: lipsa de abona�i �i lipsa de mijloace ale editurii. Bietul 
B�nu� iu �i-a epuizat micul fond provenit din nu mai �tiu ce mo�tenire. Tipografia româneasc� din 
Budapesta, înfiin�at� de Bir�u� iu, cu toat� bun�voin�a ce o avea, nu-i d�dea mîna s� lucreze pe credit, mai 
ales cînd cei ce-l solicitau nu prezentau nici un soi de garan�ie. Criza era într-adev�r f�r� speran�e de 
salvare. Cele dintîi numere de la începutul anului 1903 au putut totu�i ap�rea gra� ie abonamentelor ce se 
încasau, cu ajutorul c�rora s-au achitat datoriile din trecut la tipografie �i s-au acoperit cheltuielile 
numerelor cari deschideau anul al II-lea (...). 

     
În ziua de 1 aprilie 1903, s-au anun�at schimb�rile de la revist� care în realitate se f�cuser� de mult, dar 

nu le cuno�teau decît cei din intimitatea redac� iei. Se anun�a retragerea lui Aurel P. B�nu� iu �i a comitetului 
de redac� ie. Se mai anun�a colaborarea lui �t. O. Iosif, dr. Sextil Pu�cariu, Zaharia Bârsan, Vasile Pârvan 
etc. Era cea dintîi încercare a Luceaf�rului de a deveni o revist� literar� a tinerei genera� ii de scriitori 
români de pretutindeni (...). 

Redac� ia �i administra� ia s-au mutat în locuin�a mea din strada Zöldfa, compus� din dou� camere în 
etajul al III-lea. În cîteva zile, era o adev�rat� harabur� de numere vechi, de adrese, de manuscrise �i de 
registre. 

Deodat� cu desp�r� irea de comitetul de redac� ie, ne-am desp�r�it �i de Tipografia Poporului român a lui 
Bir�u� iu, în urma intrigilor teozofice ale lui Dionisie Stoica, Dumnezeu s�-l ierte acolo unde î�i doarme 
somnul de veci. 

Apelurile disperate la restan�ieri au dat oarecare rezultate, a�a c� am putut tip�ri trei numere la 
Tipografia Franklin, la care am ajuns prin mijlocirea lui Gh. Alexici. Atunci a început “prietenia” noastr� 
cu Alexici, care mai pe urm� a colaborat la Luceaf�rul al�turi de ceilal� i filologi, dr. Sextil Pu�cariu �i Iosif 
Popovici. Bietul Alexici era foarte mîndru de aceasta tov�r��ie �i nu ne-ar fi dat pe un cap de �ar�. 

În aceast� epoc�, cei ce se ab�teau pe la redac�ie m� g�seau pe mine �i pe Goga scriind adresele 
abona�ilor pentru expedi� ie. Dezvoltam o activitate febril� plin� de n�dejdi. Eram grozav de încînta�i c� 
duceam singuri pe umeri întreaga redac�ie �i administra� ie, f�r� sprijinul nim�nui. 

Încîntarea n-a durat îns� mult. A sosit vacan�a �i au plecat to� i în toate p�r�ile, l�sîndu-m� singur s� fac 
ce-oi �ti. F�r� bani, ce puteam s� fac? Revista era iar condamnat� s� dispar�. Amare clipe, de care îmi aduc �i azi aminte cu emo�ie. 

Cînd m� fr�mîntam, în c�ldurile caniculare ale Budapestei, s� g�sesc solu� ii pentru salvarea 
Luceaf�rului, mi-a b�tut la u�� un pribeag, un vechi prieten de la liceul din Blaj, Iosif �chiopul, un om de o 
inteligen�� �i de o putere de munc� rar� �i cu o cultur� foarte variat�. �chiopul mi-a r�mas – cu oarecare 
întreruperi de cî�iva ani – un credincios �i nepre�uit tovar�� de munc� pîn� la dispari�ia revistei în vara 
anului 1914, cînd am plecat la r�zboi. Pe lîng� o halb� de bere, am început s� f�urim planuri �i s� c�ut�m 
mijlocul pentru mîntuirea Luceaf�rului. �i l-am g�sit, c�lcîndu-mi pe inim� �i pe mîndrie. 

Am tratat cu Tipografia Poporului român a lui Bir�u� iu, cu care am încheiat o tranzac� ie. Tipografia lui 
Bir�u� iu se angaja s� ne tip�reasc� revista pîn� la sfîr�itul anului, luînd asupra sa administra�ia �i încasarea 
abonamentelor. Redac� ia r�mînea f�r� nici un ban. 

A�a a putut ap�rea Luceaf�rul regulat, peste un an de zile. În vremea aceasta, mi-am concentrat toate 
puterile asupra p�r� ii redac� ionale. Fiecare num�r era un pas înainte. Cetitorii au început s� sporeasc� �i, 
peste un an, m-am încumetat s� iau din nou asupra mea administra�ia, iar peste alt an, în 1905, cînd 



Luceaf�rul împlinea trei ani de existen��, am ajuns s� tip�rim revista în teascurile proprii, în Institutul de 
editur� �i de arte grafice-Luceaf�rul, înfiin�at în centrul Budapestei. 

Era o biruin��, nu glum�. 
 
 [...] Cu noul an 1905 revista noastr� începuse s�-�i înfig� adînc r�d�cinile de existen��, în p�mîntul 

literar �i artistic al neamului. Trecuse de vîrsta pl�pînd� a tinere� ii, cînd orice vîntule� o putea trimite în 
împ�r�� ia odihnei de veci. Luceaf�rul ce pîlpîia sfios, la început, abia b�gat în seam� de cî� iva ochi curio�i, 
acum str�lucea luminos, în v�zul întregii ��ri culturale române�ti, care se întindea de la Nistru la Tisa �i în 
Balcani, în � inuturile locuite de macedo-români. De pretutindeni aveam cetitori �i colaboratori. Cîteva sute 
de exemplare treceau chiar Oceanul la românii emigra� i în America. 

Cum omul nu se mul�ume�te cu ce are �i mereu se n�suie�te spre noi cuceriri în via��, ne-am încumetat �i 
noi s� a�ez�m temeliile unei tipografii în centrul capitalei ungure�ti, cu ajutorul c�reia s� d�m o înf�� i�are �i 
mai str�lucitoare revistei �i s� începem o editur� a Luceaf�rului. 

Mijloacele materiale, pentru a face începutul de realizare a îndr�zne�elor planuri, ni le-a pus la dispozi�ie 
Mihai Popovici din Viena. Cu cele cinci mii de coroane date de dînsul, care ne-au ajutat numai la aconturi, 
am înfiin�at o tipografie de cîteva zeci de mii de coroane, în n�dejdea c�, încetul cu încetul, vom amortiza 
datoriile contractate. 

Gre�eala noastr� a fost c� ne-am avîntat în edituri care întreceau puterile noastre �i cererea publicului 
cititor. 

Revista Luceaf�rul a progresat �i ea trebuia s� duc� în cîrc� toate pierderile avute cu tipografia �i cu 
editura. Un nou ajutor al lui M. Popovici nu ne-a putut salva. 

Pe la mijlocul anului 1906, m-am pomenit dator pîn� în gît �i cu tot ce aveam sechestrat. 
Dar totu�i triumfasem. Luceaf�rul tr�ia �i reu�ise s� devin� o revist� literar�. Eu nu urm�ream decît 

acest scop moral, partea material� nu era decît un mijloc care nu m-a interesat niciodat� în via�� �i de aceea 
nici nu mai st�rui asupra ei. 

Iat� povestea biruin�ei Luceaf�rului...  
 
1929          Octavian C. T�sl�uanu 
 

[Octavian C. T�sl�uanu, Spovedanii, Bucure�ti, 1976, p. 135–184.] 
 

Societatea pentru fond de teatru român 
 
1 
 

SĂ FONDĂM TEATRU NA łIUNAL!  
 
I  

 
Numai na� iunea aceea înflore�te, numai aceea va tr�i în etern, care în respectul culturei e la în�l� imea 

civiliza� iunii moderne; c�ci în secolul nostru cultura e arma cea mai abil� �i puternic� în posesiunea 
popoarelor, prin care pot s�-�i fac� renume, s� se înal�e �i s� cucereasc� elemente str�ine. 

Secolul prezinte e secolul civiliza� iunii; ast�zi învingerea for�ei �i a puterii nu are durata lung�; popoarele 
nu se mai subjug� cu arme, ci prin cultur�. 

Ferice dar� de na�iunea aceea care dispune de aceasta arm� potent�, c�ci via�a ei este asigurat� pentru 
eternitate �i memoria ei va fi admirat� cu pietate pururea. 

Toate pier în lume �i se nimicesc. Monumintele cele mai colosale cad victim� vitregimei timpurilor 
viforoase. Nimica nu dureaz� în eternitate, decît numai una; �tiin�a. Valurile secolilor estirp� multe na�iuni 



glorioase; numele lor se �terge de pe paginile istoriei activit�� ii; dar eluptamintele lor pe terenul culturei vor 
str�luci totdeauna �i vor ilustra genera� iunilor viitoare acea epoc� grandioas�; cultura lor li va sus�inea 
numele în vecii vecilor. 

Deci oricare na�iune care nu vrea s� fie înghi� it� de valurile amalgamizatoare ale na�iunilor mai înainte în 
cultur�, oricare na�iune care vrea s� tr�iasc� �i s� joace un rol oarecare în istoria universului are imperativa 
necesitate d-a se îngriji de acele mijloace prin cari s� se poat� avînta la acel grad al culturei, de unde s� 
priveasc� f�r� fric� �i gelozie asupra celorlalte na�iuni. 

Mijlocul prim �i cel de frunte pentru acest scop e educa� iunea. Plutarc a zis c� sorgintele virtu�ii �i a 
onestit�� ii e educa�iunea cea bun�. Tot dînsul a zis �i aceea c� nu exist� nici o fiin�� omeneasc� bun�, care 
f�r� educa�iune s� nu aib� mai mult� aplicare pentru fapte rele, decît pentru cele bune. 

E, bine, s� ne educ�m dar� �i s� nu uit�m niciodat� esclama� iunea lui Heineccius: Cît de fericit� �i 
prostituit� deveni gintea uman� prin na�terea unui Nerone! 

Dar unde �i cum s� ne educ�m? 
Sînt trei locuri de cultivare: biserica, �coala �i teatrul. S� ne îngrijim dar� de înfiin�area acestora, c�ci – 

precum am mai zis – f�r� biseric�, f�r� �coal� �i f�r� teatru nu poate fi vorba de cultur� �i moralitate, nu 
putem aspira la viitoriu, la via��. Ferice de na�iunea carea posede aceasta trinitate sînt�! 

Noi cu asta ocaziune ne vom ocupa de teatru, dorind s� dovedim necesitatea �i importan�a unui teatru 
na� iunal. �tim prea bine c� mul� i dintre onorabilii no�tri cetitori, cari ne vor onora cu cetirea acestor �ire, ne vor 
reflecta c� teatrul este, dac� nu un lux, cel pu� in o lips�, de care nu ne putem plînge atît de mult ca de lipsa �coalelor noastre. 

E, bine, recunoa�tem �i noi c� �coalele noastre, cele pu� ine ce sînt, se afl� în starea cea mai deplorabil�, 
dar totodat� sus� inem c� fondarea unui teatru na� iunal român în imperiul austriac nu are mai pu� in� 
importan�� decît înfiin�area a cîteva �coale. 

Apoi dac� inimile noastre vor palpita de patriotism �i de sim� na� iunal, în scurt timp vom avea �i �coale �i 
teatru. �coalele se pot face de c�tre comunit�� ile singuratice, iar teatrul numai prin concursul na� iunii 
întregi. �i noi trebuie s� le avem amîndou�, pentru ca trinitatea amintit� mai sus s� fie complet� �i pentru c� una 
pe alta se suplinesc. �coalele sînt restrînse pentru un cerc mai îngust, ele influen�eaz� numai asupra genera�iunii june,; trebuie 
dar� s� fond�m �i un institut mai mare, care s� reverse lumina sa în cerc mai larg, asupra tuturor 
genera� iunilor! 

Acest institut este teatrul, unde pot s� intre juni, aceea pe carii în �coale nu-i mai putem instrui. 
Teatrul este cea mai mare �coal� moral�, cea mai mare �coal� de educa� iune, pe lîng� biseric� �i �coal�; 

este un templu al moralit�� ii, al luminei �i al �tiin�ei. În el se dezvolt� �i cultiv� sim��mintele generoase, 
umanitare �i na� iunale; el ni arat� calea virtu� ii �i onorii; dezvolt� în noi gustul frumosului, gustul bunei-
cuviin�e; ni arat� datoriile de cre�tini �i patrio�i; ni înf�� i�eaz� icoana libert��ii �i onorii, precum �i relele 
despotismului, ale viciului �i infamiei. Teatrul e ca �i o espu�e� iune a virtu�ilor �i viciurilor societ�� ii 
omene�ti. Scena, rede�teptînd suvenirile trecutului, reîmprosp�tînd gloriile str�bune, victoriile, luptele lor 
pentru libertate �i independin��, ni înal�� sufletul, stîrne�te în inimile noastre sacra dorin�� de a-i imita, c�ci 
teatrul e �coala cea mai practic�. 

E mare, înalta �i nobil� chemarea teatrului �i, cînd �tie a se � ine la în�l� imea misiunii sale, conduce 
poporul la glorie �i m�rire! 

Aceste sînt adev�ruri necontestabile, pentru aceea sîntem convin�i c� onorabilul public �i f�r� 
indegetarea noastr� de mult simte necesitatea unui teatru na� iunal de dincoace de Carpa� i �i dore�te de mult 
dimpreun� cu noi s� avem �i noi românii d-aice un templu al Thaliei române, care s� nu fie numai un loc de 
petrecere �i distrac� iune, ci un institut pentru cultivarea limbei noastre �i pentru în�l�area ei la gradul ce-i 
compete, un institut în fine pentru de�teptarea, dezvoltarea �i cultivarea sim�ului �i spiritului na�iunal.  



E, bine, doamnelor �i domnilor, cine dintre noi n-ar dori cît mai grabnica înfiin�are a unui institut cu 
misiunea aceasta? 

S� nu întîrziem dar� nici un minut, c�ci fiecare secund produce daune regretabile, s� ne întrunim cu to� ii �i s� fond�m un teatru na� iunal! 
Vom avea onoare a desf��ura ideile noastre relative la realizare – în num�rul viitoriu. 
 

II  
 
Întrebarea principal� �i prima ce ni se pune din toate p�r�ile este aceea c� de unde vom aduna fondul 

necesar pentru un teatru? 
Din contribuiri generale, întreprinse cu seriozitate în toate unghiurile; din contribuiri, la care s� ia parte 

întreaga na� iune român�. S�-�i fac� fiecare român datoria! S� contribuie o sum� cît de bagatel� �i Thalia 
român� în scurt timp va avea �i în imperiul austriac un templu modest. 

S� nu ni se reflecte c� sîntem pu� ini �i s�raci! Au nu sîntem noi cel pu�in zece milioane! Au n-avem noi 
destui b�rba�i cu stare, oameni genero�i, care cu bucurie vor deschide punga lor pentru realizarea acestei 
idei? �i în fine, au nu voim noi cu to� ii s-avem un teatru �i, dac� voim, au nu vom gr�bi cu to� ii a depune 
tributul competinte pe altariul na�iunii? 

De cumva este-n noi însufle� ire pentru în�l�area na� iunii noastre, de cumva-n pieptul nostru n-a amor� it 
înc� de tot iubirea limbei �i a na� ionalit�� ii noastre, atunce nici unul nu se va retrage dintre noi �i ideea 
propus�, dorin�a general� se va realiza. 

Privi� i la sîrbii din Ungaria! O mîn� de oameni, în propor� iune cu num�rul nostru. �i, s� vede� i, ace�tia 
au deja de mult un teatru na�iunal la Neoplanta. Li-a dat doar statul vrun ajutor? Ba. În acest imperiu, din 
fondurile comune numai germanii �i ungurii au folos, iar noi celelalte na� iuni purt�m numai greut��ile. Ce e 
drept, sîrbii au recurs în mai multe rînduri, cerînd ajutoriu pentru teatrul lor, îns� rugarea totdeauna li s-a 
refuzat. Dieta Ungariei a votat o subven� iune frumo�ic� pentru teatrul unguresc; dar sîrbii, carii a�i�dere 
cerur� subven�iune din casa ��rii comune pentru teatrul lor, a c�p�tat iar��i un r�spuns negativ. 

Cine a dat dar� sîrbilor fondul necesar pentru a putea fonda un teatru na� iunal? 
Însufle� irea lor na�iunal�. 
Sîrbii întru adev�r sînt pu�ini, dar to� i p�trun�i de sim�ul na� iunal, to� i gata a jertfi mult pentru triumful 

cauzei na�iunale �i apoi însufle� irea nu cunoa�te pedece, ea realizeaz� chiar �i aspira� iunile cele mai 
temerare. 

E, bine, dac� sîrbii din Ungaria au putut reu�i s�-�i fondeze un teatru na� iunal, noi românii, mai mul� i 
decît dîn�ii, s� ne spariem chiar îndat� la început de ideea aceasta �i s� strig�m f�r� încredere în noi ca: 
“Este peste putin��?!” 

Au n-ar fi aceasta un eclatant testimoniu de paupertate spiritual� din partea noastr�? Un testimoniu ce ar 
atesta despre lipsa sim�ului nostru na�iunal?! 

Zilele trecute cetir�m într-un ziariu str�in o corespundin�� de la Neoplanta. Da� i-ne voie s� v� 
comunic�m în estras acea corespundin��! 

Autorul articolului e un c�l�toriu, care niciodat� n-a fost înc� în acel ora� sîrbesc, pentru aceea s-a mirat 
mult cînd la prînz, în osp�t�rie, z�ri o l�di�� prev�zut� deasupra cu o g�urice, prin care fiecare oaspe l�p�da 
în l�di�� o sumuli�� oarecare. 

C�l�toriul nostru întreb� de unul dintre cei prezin� i c� pentru ce sînt meni� i banii ce se adun� astfel? 
– Pentru teatrul nostru na� iunal, r�spunse b�rbatul, care era un sîrb, în fiecare or��el sau sat sîrbesc, 

continu� dînsul, se g�se�te o asemenea l�di�� la notariul sau preotul. Poporul în toate p�r� ile confer� cu 
bucurie crucerii s�i de prisos �i fondul nostru teatral cre�te zi pe zi ce merge. Aceste l�di�e sînt sigilate �i se 
deschid la finea fiec�rei luni, cînd apoi suma adunat� se trimite la comitetul central în Neoplanta. 

C�l�toriul r�mase încîntat de aceast� însufle�ire na� iunal� �i gr�bi a-�i aduce complimentele sale în 
publicitate pentru na�iunea sîrb�. 

E, bine, domnilor, s� facem �i noi a�a! 



S� compunem undeva un comitet de b�rba�i de încredere, carele s� fie îns�rcinat a primi ofertele din toate 
p�r� ile. S� form�m comitete filiale în toate comitatele, cari apoi s� aib� colectan� i în toate ora�ele �i satele, 
ca astfel s� poat� contribui to� i aceia carii vor a concurge la înfiin�area unui teatru. 

 S� arangi�m prin diletan� i reprezenta� iuni teatrale, s� d�m baluri, concerte, toate în folosul teatrului 
na� iunal. 

  S� ne adres�m pe calea ziaristicei c�tr� fra� ii no�tri de peste Carpa� i, s� apel�m la sim�ul na� iunal �i s�-i 
rug�m a ni veni întru ajutoriu la realizarea planului nostru - �i noi sîntem convin�i c� dîn�ii vor r�spunde cu 
c�ldur� la apelul nostru. 

Cu un cuvînt, s� facem to� i pa�ii posibili, c�ci numai astfel rezultatul va fi cel dorit de to�i! �i acuma parc� auzim pe onorabilii no�tri cetitori întrebîndu-ne c� unde s� se înfiin�eze apoi teatrul 
proiectat? 

Dup� p�rerea noastr�, locul cel mai acomodat pentru acest scop este Bra�ovul, unicul ora� de dincoace 
de Carpa� i în care elementul românesc e mai compact. Românii de la Bra�ov afar� de aceasta au toate 
calit�� ile cari militeaz� pentru dîn�ii la deciderea acestei cestiuni. Starea lor material�, cultura intelectual� �i 
spiritul na�iunal gata la orice sacrificie li-a eluptat de mult recuno�tin�a, iubirea �i stima celorlal� i confra� i. 

S� apel�m dar �i în cestiunea aceasta la na� iunalismul �i patriotismul bravilor no�tri cona�iounali�ti de la 
Bra�ov �i dîn�ii desigur nu se vor retrage “din gloriosul loc”. 

Fondat odat� un teatru na�iunal la Bra�ov, acesta ar servi drept azil stabil pentru arti�tii români teatrali, 
cari se ivesc de dincoace de Carpa�i �i cari pîn-acuma trecur� în castre str�ine – �i peste cî� iva ani am avea 
o inteligent� trup� teatral�. Iar pîn-atunce am chema arti�ti de dincolo, cari ne-ar instrui o genera�iune nou�. �i noi sîntem convin�i c� celebrul nostru Millo, fondatoriul Thaliei române, ar accepta bucuros invita� iunea 
pentru un asemenea rol �i la confra�ii s�i de dincoace de Carpa� i; ar sacrifica cî� iva ani din restul laborioasei 
sale vie� i pentru conducerea teatrului nostru, de dincoace. 

S� mai l�murim înc� cestiune �i apoi vom încheia articolul nostru! 
Teatrul de la Bra�ov ar fi permanent numai în cît prive�te localitatea; acolo s-ar înfiin�a biblioteca 

teatrului, acolo s-ar � inea costumele, vestmintele �i decora�iunile; cu un cuvînt acolo ar fi “acas�”, trupa 
îns� iarna ar juca la Bra�ov, iar vara ar da reprezenta�iuni în alte ora�e locuite de români. 

 
Iat�, domnilor �i fra� ilor ideile noastre în aceast� cestiune de mare importan��! V� rug�m dezbate�i-le, 

critica�i-le �i cu rezultatul discu�iunilor dumneavoastr� s� onora�i foaia noastr�, care în aceast� cestiune 
totdeauna va deschide cu pl�cere coloanele sale ori�icui.                                                                       Iosif 
Vulcan 

 
[Familia, 1869/Nr.29, p. 337–338. �i Nr. 30, p. 349–351.] 
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REZUMAT  
al adunărilor generale ale 

“Societ��ii pentru fond de teatru român” de la 1870–1914 
 
Anul 1870. Deva, în Casina Ungureasc�, 4 �i 5 octombrie. 
Biroul: Pre�edinte dr.Iosif Hodo�, vicepre�edinte dr. Alexandru Mocioni, casier Vicen� iu Babe�, secretar 

Iosif Vulcan �i I. Hor�a, membri Alexandru Roman, Petru Mihályi �i dr. Iosif Gall. 
Starea casei:  3.667 fl. 4 cr. 
1871. Adunarea general� proiectat� în S�tmar la 1871, s-a amînat pe anul 1872, fiindc� deoparte 

statutele nu au fost înc� aprobate, de alt� parte pe termenul fixat la S�tmar membrii din comitet trebuiau s� 
ia parte la �edin�ele Academiei Române din Bucure�ti. 



1872. Satu Mare, în sala Magistr., 1 �i 2 mai. 
Biroul: Pre�edinte Alexandru Roman, secretar Iosif Vulcan, notari Gheorghe Marchi�iu �i Gheorghe 

Ste� iu. Pre�.comitet I. Darabantu. 
1872. Timi�oara, în Redutul ora�ului, 11 �i 12 noiembrie �i în casele protopresb. Meletiu Dreghiciu. 
Biroul:  Pre�edinte ad hoc Dr. Pavel Vasici, secretar I. Vulcan, notarii Emanuil Ungureanu �i E. 

Andreescu. 
Fondul: 15.734 fl. 48 cr. 
1873. Caransebe�, 27 �i 28 aprilie. 
Biroul: Pre�. Alexandru Mocioni, vicepere�. Petru Mihályi, casier Ion Cav. de Pu�cariu, secr. I. Vulcan, 

membrii Vincen� iu Babe�, Al. Roman �i Iosif Hodo�.    
1874. Oravi�a, în localul Casinei Române, 26 �i 27 septembrie. 
Biroul: Pre�. Atanasie M. Marienescu, secr. I. Vulacan, notar Ion Lepa, Ion Marcu. 
 1875. Re�i�a, 3 si 4 octombrie. 
 Biroul: Pre�. Iuliu Petric, secr. I. Vulcan, casier I. Cav. de Pu�cariu, not. Ioan Simu �i I. Becineag�. 
 1876. Lugoj, în Concordia, 15 �i 16 octombrie. 
 Biroul: Pre�. Alexandru Mocioni, vicepre�. Iosif Hossu, casier I. Cav. de Pu�cariu, secr. I. Vulcan, 

membrii V. Babe�, P. Mihályi �i Al. Roman. 
 1877. Abrud, în biserica gr.cat. rom. 16 �i 17 iulie. 
 Biroul: Pre�. Simeon Balint, secr. I. Vulcan, notar Not. Mihai Cîrlea �i Abs. Todea. 
 1878. Alba Iulia, în biserica ortodox�, 17 �i 18 noiembrie. 
 Biroul: Pre�. I. Pipo�, secr. I. Vulcan, notari Rubin Pati� ia, Nicolae Olariu. 
 1879. Blaj, sala Seminarului 20 �i 21 septembrie. 
 Biroul: Pre�. Al. Mocioni, vicepre�. V. Babe�, casier George Serb, secr. I. Vulcan, membri I. Hossu, 

I.Cav. de Pu�cariu �i P. Mihályi. 
 1880. Sibiu, în Seminarul arhidiecezan 17 �i 18 octombrie. 
 Biroul: Pre�. V. Babe�, secr. I. Vulcan, notari Gheorghe Bari� �i A. Todea. 
 1881. Baia Mare, în Sala cea mare din ora�, 7 �i 8 august. 
 Biroul: Pre�. V. Babe�, secr. I. Vulcan, notari Dr.Vasile Lucaci �i Petre Dulfu. 
 Fondul: 25.821 fl 36 cr. Se depune la banca “Albina” �i “Transilvania”. 
 1882. Sighetul Marma� iei, 7 �i 8 august. 
 Biroul: Pre�edinte de onoare Al. Mocioni, pre�. Iosif Hossu, vicepre�. I. Vulcan, secr. Atanasie M. 

Marienescu, casier G. Serb, membri: V. Jurca, V. Babe� �i D. Dragonescu.     
 Fondul: 29.356 fl. 64 cr. 
 1883. Lipova, în �atr� mare cu crengi verzi pentru serb�ri, 6 �i 7 august. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. At.M. Marienescu, notar Gh. Cr�iniceanu �i I. T. Mera 
 1884. Arad, în p�durica ora�ului, 28 �i 29 august. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. At. M. Marienescu, notari A. Tuducescu �i I. T. Mera. 
 Conferin�e: Iosif Vulcan, Nicolae Oncu, Vasile Mangra, Aurel Suciu, Ioan Slavici, Nicolae Popovici. 
 1885. Boc�a Montan�, 27 �i 28 septembrie. 
 Biroul: Pre�. I. Hossu, vicepre�. I. Vulcan, secr. At. M. Marienescu, casier Gh. Serb, controlor A. 

Dragonescu, mebri P. Mihályi �i V. Babe�. 
 1886. �omcuta Mare, în cl�direa fostului District, 11 �i 12 august. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, notar St. Bil� iu �i Gavril Sabo. 
 1887. Oravi�a Montan�, 27 �i 28 spetembrie. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, notari Alex. Coca �i Alesi Mangiuca. 
 1888. Lugoj, adunarea în sala Comitatului. Concurs de coruri în gr�dina Concordia, 29 �i 30 

septembrie. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. At. M. Marienescu, notari Gh. Dobrin �i �t. Petrovici. 
 Fondul: 50.000 florini.      



 1889. Caransebe�, în sala Com. de avere 29 �i 30 septembrie. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, notari Traian Putici �i Petru Cornean. 
 1890. Or�ova, biserica ortodox�, 24 �i 25 august. 
 Biroul: Pre�. V. Babe�, notari Aurel Novac �i Avram Cornea, secr. At. M. Marienescu. 
 1895. Bra�ov, (jubileul de 25 ani) 26 �i 27 octombrie. 
 Biroul: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. Gh. H. Popp, secr. I. V. Oni�, secr II. Vasile Goldi�, casier Vasile 

Bologa, membrii Coriolan Brediceanu �i Gheorghe Dima. 
 Fondul: Circa. 100.000 florini.     
 Momente importante: Se hot�re�te: 1. Str�mutarea sediului societ�� ii de la Budapesta la Bra�ov. 2. S� 

se � in� adun. gen. în fiecare an �i s� se publice rapoarte �i situa� ia în Anuare. 3. S� se transpun� averea 
S.T.R. spre administrare la “Albina”. Adunarea general� a îns�rcinat Comitetul s� studieze executarea art. 
1 �i 2 din Statute, pentru organizarea �i subven� ionarea soc. ambulant� dramatic� teatral� sau pt. a se da 
subven� ii pt. diletan� i �i pentru premierea unor piese acomodate în societatea român�, obligat fiind 
Comitetul a expune viitoarei adun�ri gen. rezultatul consult�rilor sale. 

1896. F�g�ra�, în sala Hotelului “Lauritsch”, 27 �i 28 septembrie. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. V. Goldi�, notar Oct. Vasu. 
1897. Or��tie, în biserica, 13 �i 14 iunie. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. Virgil Oni�iu, secr. V. Goldi�, casier V. Bologa, membri Cor. 

Brediceanu, Gh. Dima �i M. Me� ianu. 
1898. Ha�eg, sala hotelului, 5 �i 6 iunie. 
Biroul: Pre�. I.Vulcan, secr. V. Goldi�, notar Procopiu Givulescu. 
1899. S�li�te, 30 �i 31 iulie. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. I. Goldi�, notari I. Beu �i Sever Bocu. 
1900. Abrud, în biserica ortodox�, 22 �i 23 iulie. 
Birou: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. V. Oni� iu, secr. V. Goldi�, notari Lauren� iu Pop. Prot. Montani, Al. 

Ciura �i M. Be�an. 
1901. �imleul Silvaniei, în sala teatrului, 1 �i 2 august. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. V. Oni�iu, secr. V. Goldi�, notar A. B�liban. Se alege din nou comitetul 

STR. Pre�. I.Vulcan, vicepre�. V. Oni�iu, casier N. P. Petrescu, membri Gh. Dima, Em. Ungureanu �i I. 
Blaga. 

Averea STR. 286.289 fl. 25 cr.      
1902. Bistri�a, în sala mare a Comitatului, 7 �i 8 septembrie.   
Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. I. Blaga, casier N.P. Petrescu, notar V. Goldi�. S.T.R. are: 85 membri 

fondatori, 49 pe via��, 157 ordinari �i 108 ajut�tori. 
Averea: 310. 376 cor.  
1903. Sebe�ul S�sesc, sala festiv� a �colii ortodoxe, 28 �i 29 august. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, not. I. Blaga �i V. Goldi�, mebr. comit. Gh. Dobrin �i Valeriu Brani�te. 
1904. Brad, 28 �i 29 august. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, secr. V. Goldi�, notar I. Blaga, casier nou ales N. Vecerdea. Se alege noul 

comitet, pre�. I. Vulcan, vicepre�. V. Oni�iu, secr. I. Blaga, casier N. Vecerdea, membri Gh. Dima, V. 
Goldi� �i Gh. Dobrin. 

1905. Sibiu, serb�ri împreun� cu inaugurarea Muzeului Astra �i a scenei de la Casa na�ional� �i Palatul 
Asocia� iunii, 21 �i 22 august. 

Biroul: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. V. Oni�iu, V. Goldi� �i I. Blaga, notari G. Precup �i I. Borcea. 
Momente importante: Crearea scenei în sala Muzeului Asocia� iunii de c�tre S.T.R. cu suma de 6.000 

cor. Alegerea noilor bursieri A.P. B�nu� �i Tit. Morariu prin concurs. S.T.R. are: 139 membri fond., 105  
ord. pe via��, 183 membr. ord. �i 127 mebr. ajut�tori. 

1906. Lipova, în sala “Regele Ungariei”, 28 �i 29 august. 
Biroul: Pre�. I. Vulcan, vicepre�. V. Oni�iu, notari V. Goldi� �i I. Blaga. 



1907. Cohalm, în amîndou� bisericile române�ti s-a � inut parastas pentru I. Vulcan, 17 �i 18 noiembrie. 
Biroul: Pre�. V. Oni� iu, secr. I. Blaga, membru în com. V. Brani�te. 
1908. Oravi�a, 28 �i 29 august. 
Biroul: Pre�. V. Goldi�, notari D. Stoica �i A.P. B�nu�. 
1909. Alba Iulia, 19 �i 20 septembrie. 
Biroul: Pre�. Ioan Mihu, secr. I. Blaga, membru V. Brani�te, notari Rubin Pati�ia �i A. P. B�nu� iu. 

S.T.R. num�r� 189 membri fondatori, 475 membri pe via��, 226 membri ordinari �i 33 ajut�tori, în total 
923 membri. 

1910. Reghinul S�sesc, 28 �i 29 august. 
Biroul: Pre�. I. Mihu, notari A. P. B�nu� �i V. Negu�, secretar I. Blaga. 
1911. Blaj, se s�rb�tore�te împreun� semicentenarul “Astrei” �i Ad.gen S.T.R. , 28, 29 �i 30 august. 
Biroul: Pre�. V. Goldi�, secr. I. Blaga, notari Horia P. Petrescu �i Augustin Galiani. 
1912. Bra�ov, în sala mare a gimnaziului român, 18 �i 19 noiembrie.   
Biroul: Pre�. V. Oni�iu, secretar I. Blaga, casier N. Vecerdea �i A.P. B�nu�iu, notar H.P. Petrescu. 

S.T.R. are 75 comitete filiale. 
Membrii: fondatori 324, pe via�� 878, ordinari 171, ajut�tori 5. Total: 1279 membri. 
Averea: 552.967 coroane 93 bani. 
1913. Caransebe�, în sala festiv� a Magistratului or��enesc, 8 �i 9 noiembrie. 
Biroul: Pre�. V. Goldi�, membri I. Blaga, Gh. Dobrin, I. Maniu �i N. Vecerdea, secretar H.P. Petrescu.  
1914. Bra�ov, 15 iulie. 
Biroul: Pre�. V. Goldi�, vicepre�. Tiberiu Brediceanu, secretar I. Blaga, casier N. Vecerdea. 
 
[Datele din acest rezumat sînt scoase din volumul lui �tefan M�rcu�, Thalia Român� vol. I, Timi�oara, 

1946, p. 289- 313.] 
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List� selectiv� a membrilor “Societ�� ii pentru fond de teatru” 
pe perioada (1870 –1905) 

 
Membri fondatori 
Alexandru Mocioni, Budapesta         1.850 Fl. 
Iosif Vulcan, Budapesta           100 Fl. 
Antoniu Mocioni, Budapesta     3.700 Fl. 
Eugeniu Mocioni, Budapesta     1.850 Fl. 
Dr. Iosif Hodo�, Budapesta        100 Fl. 
Vincen� iu Babe�, Budapesta       100 Fl. 
Dr. Iosif Gall, Budapesta          100 Fl. 
Gavril Mihályi, Budapesta        100 Fl. 
Iosif Hosszu, Budapesta           200 Fl. 
Iuliu Cav. de Pu�cariu, Budapesta     100 Fl. 
Teodor Papp, Lugoj (originar din Giula)    100 Fl. 
Dezideriu Borbola, Oradea (originar din Darvas)       400 Fl 
Victor Popovici, Bichi�ciaba     200 cor. 
Dr. Mihail M�rcu�, Giula           200 cor. 
Membri ordinari pe via�� 
Dr. Victor Babe�, Bucure�ti       50 Fl. 
Dr. Aurel Babe�, Bucure�ti        50 Fl. 



Aurel Suciu, Arad (originar din Chitighaz)       50 Fl. 
Dr. Atanasie �andor, Arad         50 Fl. 
Ghenadie Bogoevici, Budapesta        100 cor. 
Miron Cristea, Sibiu        100 cor. 
Dr. Ilarion Pu�cariu, Sibiu      100 cor. 
Dr. Eusebiu Ro�ca, Sibiu          100 cor. 
Sigismund Popovici, Karcag      100 cor. 
David Voniga, Timi�oara (originar din Giula)   100 cor. 
 
Membri ordinari 
Ioan D�nil�, Budapesta       6 Fl. 
Nicolae Vulcan, Leta Mare         6 Fl. 
Simion P. Desseanu, Arad (originar din Bichi�)   6 Fl. 
Emanuil Ungureanu, Timi�oara      6 Fl. 
Dr. Pavel Vasici, Timi�oara        6 Fl. 
Ioan Cav. de Pu�cariu, Budapesta       6 Fl. 
Simeon Balint, Ro�ia         6 Fl. 
Pavel Rotariu, Timi�oara           6 Fl. 
Elia Tr�il�, Oravi�a          6 Fl. 
Simeon Mangiuca, Oravi�a          6 Fl. 
Athanasie Marian Marienescu, Budapesta      6 Fl. 
Titu Ha�eg, Lugoj       5 Fl. 
Petru Murgu, Lugoj            5 Fl. 
Ioan Nedelcu, Lugoj           5 Fl. 
Iuliu Rezei, Lugoj            5 Fl. 
Coriolan Brediceanu, Lugoj         5 Fl. 
George Tr�il�, Lugoj         5 Fl. 
Rubin Pati� ia, Abrud          5 Fl. 
Gherasim Ra� iu, Abrud        5 Fl. 
Iosif Popovici, Mercina      5 Fl. 
Axente Sever, Ciric�u        5 Fl. 
George Szerb, Budapesta      5 Fl. 
Nicolae Fekete Negru�iu, Gherla        5 Fl. 
Iacob Bologa, Sibiu           5 Fl. 
Dr. Ioan Moga, Sibiu          5 Fl. 
Visarion Roman, Sibiu        5 Fl. 
I. M. Moldovan, Blaj         17 Fl. 
Alexandru Grama, Blaj        5 Fl. 
Nicolae Popescu, Blaj        5 Fl. 
Dr. Ioan Ra� iu, Blaj           5 Fl. 
Patriciu Barbu, Reghin       5 Fl. 
Nic.Petra Petrescu, Sibiu          5 Fl. 
Partenie Cosma, Sibiu        5 Fl. 
Nicolae Zigre, Oradea        5 Fl. 
D. P. Barcianu, Sibiu         5 Fl. 
Nicolae Cristea, Sibiu       5 Fl. 
George Iva�cu, Abrud         5 Fl. 
Dr. Vasile Lucaciu, Sie�ti          5 Fl. 
Ioan D�r�ban�, Vetés         20 Fl. 



Augustin Ham�ea, Arad        5 Fl. 
Ioan P. Desseanu, Arad (originar din Bichi�)     5 Fl. 
David Nicoar�, Giula         5 Fl. 
Ioan Bele�, Arad        5 Fl. 
Igna� ie Pap, Arad       5 Fl. 
Constantin Gurban, Arad      5 Fl. 
Vasile Mangra, Arad           5 Fl. 
Valeriu Oprean, Arad         5 Fl. 
Atanasie Tuducescu, Arad           5 Fl. 
Iuliu Misici, Arad            5 Fl. 
Nicolae Oncu, Arad            5 Fl. 
George Vuia, Arad       5 Fl. 
Mihai Velici, Chi�ineu       5 Fl. 
Teodor Ciontea, Arad         5 Fl. 
Ioan Gherlan, Vásárhely      5 Fl. 
Ioan Slavici, Sibiu           5 Fl. 
Ioan Goldi�, Arad       5 Fl. 
Dimitrie Machi Ardelean, Giula-V�r�and      5 Fl. 
Michael �erban, Seghedin          5 Fl. 
Alexandru Bercianu, Oravi�a       5 Fl. 
Pavel Tulcan, Chi�ineu       5 Fl. 
Gherasim Rácz, Budapesta          5 Fl. 
George Baiulescu, Bra�ov           5 Fl. 
Virgil Oni� iu, Bra�ov        5 Fl. 
Iosif Blaga, Bra�ov           5 Fl. 
Andrei Bârsan, Bra�ov        5 Fl. 
Ioan Bran de Lemény, Bra�ov       5 Fl. 
Pavel Boldea, Budapesta      5 Fl. 
Silviu Suciu, Budapesta      5 Fl. 
Zinca Roman, F�g�ra�         5 Fl. 
Cornel Diaconovich, Sibiu         5 Fl. 
Elie D�ianu, Sibiu            5 Fl. 
Aurel Vlad, Ha�eg       5 Fl. 
Vasile Podoab�, Sibiu        5 Fl. 
V. N. Orghidan, Bucure�ti           5 Fl. 
Zaharia Boiu            10 cor. 
Amo� Frîncu, Cluj            10 cor. 
Petru �egle, Timi�oara (originar din Apateu)    10 cor. 
Dimitrie Bir�u� iu, Budapesta     10 cor. 
Iosif �terca �ulu� iu, Sibiu       10 cor. 
Dr. Aurel Cosma, Timi�oara        10 cor. 
Iosif Popovici, Budapesta         10 cor. 
 
[Datele au fost scoase din Anuarele Societ��ii pentru crearea unui fond de teatru român pe anii 1898–

1905] 
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O serat� artistic�-literar� 



 
Bursierul “Societ�� ii pentru crearea unui fond de teatru român” dnul Zaharie Bârsan în drumul s�u spre 

Viena a f�cut un scurt popas �i aici în capitala ��rii Ungure�ti ca s� cunoasc� locul de unde pentru teatru 
român a pornit – cînd erau vremurile mai bune �i Românii mai b�rba� i – acea� mi�care entusiast�, care în 
dezvoltarea sa înceat� a ajuns azi totu� pîn� la punctul de a �i fi designat pe cel dintîi sacerdot al scenei 
române�ti din Ungaria. S-a aflat deci de potrivit momentul, ca acest viitor preot al teatrului român s� ne 
cunoasc� �i s� fie cunoscut �i aici. De aceea s-a hot�rît a se da pe ziua de 8 oct. n.o. serat� artistic�-literar�, 
ca prilej pentru încheerea cuno�tin� ii reciproce. S-a tip�rit �i s-a trimis o sum� de invit�ri, mai ales la 
membrii coloniei române din loc, care e azi destul de numeroas�, �i atît din punct de vedere b�nesc cît �i din 
acela al educa�iei �i exigen�elor intelectuale destul de considerabil� pentru ca o serat� artistic�-literar� s� 
poat� conta la efectivul ei sprijin �i pe basa acestuia la un succes deplin. 

Ce ar fi fost natural, decît a vedea întreg� aceast� cinstita colonie român� împodobind prin presen�a sa 
localul seratei �i ar�tînd c� nici gîndul ei nu s-a înstr�inat de idealul sfînt, pe care îl pl�smuir� înainta�ii lor, 
vrednicii lor înainta�i de acum trei decenii? A�teptam, c� o mult� lume româneasc� s� vad� ce poate tîn�rul, 
de care s� leag� azi atîtea n�dejdi frumoase! Dar din sînul acestei cinstite colonii române numai 3, zi trei, s-
au aflat, cari s-a dovedit a nu fi cu totul str�in de fr�mînt�rile neamului nostru, de gîndul, de aspira�iile �i de 
vrerile lui. Ceilal� i unde au r�mas? Ce pedeci i-au oprit de la participare ori de ce resoane î�i vor propti 
indiferentismul lor, Dzeu îi �tie. Atîta îns� le-am putea �opti, c� în tot momentul ar trebui s� reciteze, cu 
mustrare de cuget, aceast� esclama�ie dureroas�: 

 
“ Iar� noi, noi epigonii... sim� iri reci...!” 
 
Destul c� au aflat de bine a escela prin absen��. Au venit îns� în locul lor oamenii legii, cari cutezau s� 

joare cu foc amîn�, c� dnul Bârsan e trimisul Ligii  din Bucure�ti, �i a venit s� fac� zizanie, conspira�ie 
împotriva statului, ori în cazul cel mai u�or, e un mare bog�tan, un bancher (bursier) – ce ironie ! – care a 
venit s� împart� studen�ilor bani �i s�-i agite. A trebuit mult� b�taie de cap, pîn� a-i putea capacita pe 
ace�ti thyrsophori l�rmuitori ai patimilor de suspi� ionare; �i mai ales mult� alergare a trebuit pe la cei mai 
mari pentru a-i îndupleca s� ridice opreli�tea, ce o pusese acestei nevinovate întîlniri. A�a c� într-un tîrziu s-
a început totu�i pl�nuita produc� iune, în presen�a cîtor-va tineri cu gînd mai avîntat �i mai cu evlavie pentru 
tot ce poart� timbrul românesc. 

S-au adunat pe lîng� cei 3 membri ai coloniei române din Budapesta cam vreo 40 de studen�i, ca s� se 
împ�rt��easc� de pl�cerea estetic� �i de emo�iile artistice, pe cari le punea în perspectiv� reputa� ia dnului 
Bârsan. Cu satisfac� ie am putut constata, cît de mul�umi� i, cît de încînta�i au r�mas ace�ti entusia�ti tineri la 
auzul graiului românesc “dulce ca un fagur de miere”, la auzul graiului puternic al dnului Bârsan, din care 
se degaja dup� trebuin��, cînd zguduirea viforoas� ca în declamarea acelei p�r� i din “Satira III”, unde e 
descris� lupta între oastea lui Mircea �i aceea a lui Baiazid, cînd tonul patetic de o sentimentalitate duioas�, 
ca d.e. la interpretarea scenei de “Din vale de Rovine”, cînd ficiorul falnicului domn scrie dragei sale de pe 
Arge�: 

 � i s� �tii c�-s s�n�tos 
C� mul��mind Christos 
Te s�rut, Doamn�, frumos... 

 
Dup� “Satira III” dnul Bârsan a mai declamat “Greva ferarilor” de Francois Copée �i “ Uciga�ul f�r� 

voie” de Gr.Alexandrescu. Toate au fost cît se poate de fidel intepretate �i perfect reu�ite. Pe lîng� 
ova� iunile ce i s-au f�cut dnului Bârsan prin aplause nesfîr�ite, i s-a exprimat înc� mul�umiri �i din partea 
dnului Lupa�, care în scurte, dar sim�ite cuvinte i-a t�lm�cit elogiile �i doririle de bine atît în numele s�u cît �i în numele întregii studen�imi române. 



Un punct literar al acestei serate a fost Conferin�a dnului Goga, care, în leg�tur� cu presentarea 
individualit��ii poetice a dnului Bârsan, a f�cut mai multe reflecsiuni, observa� ii �i constat�ri asupra 
anemiei literare de dincoace de mun� i �i a colorat într-un mod fragmentar, dar espresiv toat� triste�ea 
situa� iei în care s� afl� la noi to� i cei-ce învîrtesc condeiul �i a c�ror ultim� sc�pare e s� plece – în �ar�. 

Dup� încheerea produc� iunii a urmat cin� comun�; apoi discu�ii, toaste, cînt�ri, veselie. Între toaste am 
remarcat pe al dnului dr.Siegescu, care printr-o logic� optimist� s-a încercat a scuza întrucîtva reniten�a 
coloniei române din capital�, apoi a vorbit despre bucuriile vîrstei de student, pe care a numit-o “anotimpul 
fericirii”. Iar unul dintre studen� i, ca s� arate, c� nu e tocmai de aceia�i p�rere cu dl Siegescu, a început a 
cînta pe coarda durerii: 

 
Cum e ceru înourat 
A�a-s � i eu sup�rat... 
 

Tot cu aceast� ocasiune comitetului, care conduce afacerile viitorului teatru român i s-a adresat 
urm�toarea telegram�: “Din prilejul seratei artistice literare aranjate cu concursul vrednicului bursier al 
societ�� ii de teatru român, felicit�m comitetul, c� a aflat un Bârsan. Tinerimea român� din Budapesta.” La 
aceast� telegram� am primit drept r�spuns de la veneratul pre�edinte al comitetului o scrisoare, din care ne 
lu�m voia a reproduce urm�toarele: 

“Ferici� i d’a vedea tinerimea noastr� însufle� indu-se pentru idealul st�ruin�elor societ��ii ni se înt�re�te 
credin�a s� putem atinge cît mai curînd m�re�ul scop, ce urm�rim. 

Din rîndurile tinerimii noastre din Budapesta a isbucnit înainte cu 35 de ani dorul de a înfiin�a un teatru 
na� ional, tot din cercurile acele ne vine acum un salut c�lduros. 

De atunci �i pîn� acuma o genera� iune idealist� a muncit pentru adunarea fondului, pentru ca o alt� 
genera� iune, tinerimea de ast�zi, s� poat� beneficia de roadele muncii din trecut. 

Avem dar tot dreptul s� ne a�tept�m  la concursul tinerimii. Tribuna literar� v� a�teapt� în toate 
adun�rile noastre generale. Veni�i to� i cei ce ave� i d’a spune ceva în marea oper�, ai c�rei pioneri 
suntem.” 

V-r-l. 
 
[Luceaf�rul, 1903/Nr. 20, p. 335.] 
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Între “dou� culturi”  
 
Cît de îngrijorat� era lumea de soarta tinerilor cu oare�care talent voi istorisi, nu numai din curiozitate, 

dar ca un document, pentru a se cunoa�te, dup� ce principii s-a condus societatea noastr� �i cum a 
determinat educa� ia tineretului românesc de la începutul veacului XX, în Ardeal �i Banat. 

Din 1904 am fost student în drept la Universitatea din Budapesta �i membru la Soc. academice “Petru 
Maior”. La 18 iunie 1908, ca elev al Conservatorului de muzic� �i al �coalei particulare de teatru Rákosy 
Szidi  din Budapesta, m-am prezentat la examenul final �colar în Teatrul Regesc – Király színház – în rolul 
principal “Absolon” din poemul muzical “Szulamith”. Spectacolul a avut loc în limba ungureasc� cu colegi �i colege de clas�. 

Pe urma acestui debut am ajuns s� fiu “discutat” în publicitate. M-a luat în primire ziarul Tribuna din 
Arad. M� laud� ziarul Lupta al�turi de ziarul maghiar Pesti Hirlap. P�rerile ziarelor române�ti se împart în 
dou� tabere. Sub titlul: “Dou� culturi” , Tribuna din arad la 18 iunie îi atac� pe “Confra� ii de la Lupta”: �i 
noi am dori ca d-l M�rcu� s� aib� parte înc� de numeroase succese, dar acestea s� le aibe pentru folosul 
scenei române. Unde vom ajunge dac� to�i tinerii no�tri ar face a�a? Lupta nu vede c� ceea ce face d-l 
M�rcu� nu e românesc?” 



R�spunde Lupta din Budapesta: 
“�coala, cultura aici în �ara noastr�, e�ti nevoit s� � i-o însu�e�ti între împrejur�rile �i cu mijloacele care 

î� i stau la dispozi�ie. Ce prive�te în special � inuta d-lui M�rcu�, afar� de �coal�: constat�m, noi, care-l 
cunoa�tem c� e româneasc�, cinstit� �i nu poate fi excep� ionat� din nici un punct de vedere. ... c� ungurii au 
recunoscut mai în grab� for�a de care dispune – e gre�eala noastr�... mai mult� obiectivitate �i mai pu� in� 
r�utate.” 

Tribuna pune chestiunea din nou din punct de vedere românesc. Sub titlul “Mentalitate detestabil�” , d-l 
Rusu �irianu la 23 iunie 1908 observ�: 

“În Budapesta n-are s� se manifesteze decît un singur sentiment din partea românilor, acela al 
nemul�umirii fa�� de guvernele prigonitoare. În colo via�a noastr� na� ional� nu poate avea nimic comun cu 
Budapesta. S� nu �tie oare confra�ii de la “Lupta” c� ungurii judec� � i sus�in conservator, autori �i pe 
actori mai presus de toate ca misionari ai maghiariz�rii? ... S� nu fi auzit c� la Oradea �i Cluj tinerii 
români au demonstrat contra piesei: Az elnémult harangok �i alte batjocuri la adresa neamului nostru?...” 

Ziarul Ungaria r�spunde Tribunei: “Nu poate fi vorb� de un “separatism p�c�tos” cînd un talent tîn�r 
cuteaz� s� absolve Conservatorul din Budapesta, c�ci tr�im doar în Ungaria �i educa� ia tinerilor no�tri 
trebue s� se fac� la institu� iile unde li se d� posibilitatea de a progresa dup� capacitatea lor.” În numele 
tineretului ia cuvîntul de ap�rare Vasile Lucaci, rigorozant în drept, fiul marelui lupt�tor, �i demonstreaz� 
c�: 

“Na� ia româneasc� trebue s� se impun� �i pe scena ungureasc� ca s� dea dovad� c� �i noi suntem �i 
putem ceva s� prest�m. Au doar� universitarii români din Budapesta nu avem dreptul s� ne manifest�m? S� 
nu avem dreptul s�-i d�m publicului strein semn, c� suntem fiii unui popor care are cultura lui proprie? De 
ce? Rog onorata redac� ie a “Tribunei” s� nu ne trag� la îndoial� sentimentele noastre na�ionale, c� de�i 
tr�im în capital�, totu�i �tim s� ne facem datorin�ele fa�� de neam.” 

Recenzentul Tribunei în r�spunsul din urm� ajunge la concluzia c�: “nu este cazul ca prin vina noastr� 
am fi pierdut un talent, o for�� artistic�. În cazul cel mai r�u am pierdut un “Ehrlicher Kerl” (un om de 
treab�) �i nimic mai mult.” 

Într-un “R�spuns Tribunei” d-l dr. Aurel Vlad concretizeaz�: “Noi suntem �i voim s� fim nationali�ti, 
iar� nu �ovini�ti... Nu este oare faptul d-lui M�rcu� consecin�a fireasc� a situa� iunei noastre? S� m�sur�m 
pe to� i cu aceea� m�sur�...” 

La chestiunea aceasta mai revine �i ziarul Severinul sub titlul: Minte �ugubea��. S-a f�cut deci mult 
“zgomot” în jurul unui examen �colar bine reu�it. 

Discu� iile aprinse m-au pus deodat� în fa�a lumei române�ti. Ca urmare, am fost invitat prin Dr. Aug. 
Mircea, s� iau parte la serb�rile Astrei din � imleu, apoi prin dr. M. Grop�ian s� iau parte la serb�rile 
S.T.R.-ului din Oravi�a. La �imleu trebuia s� joc rolul principal din piesa “Moise p�curariu”  de D. Stoica 
, �i s� cînt la concertul festiv sub bagheta maestrului I. Mure�an. La Oravi�a trebuia s� cînt în fa�a 
Comitetului S.T.R.-ului, la concertul festiv. Ambele îns�rcin�ri au fost pentru mine nu numai onorifice, dar �i de o însemn�tate vital�, c�ci de ele depindea cum m� voiu încadra definitiv în via�a cultural� din Ardeal �i 
Banat, �i ce hot�rîre va trebui s� iau pentru viitorul meu. C�ci, directorul teatrului de operet� “Király 
Színház” din Budapesta nu a vrut s� m� lase s� plec, ci a dorit s� m� oblige cu angajamente serioase �i 
ademenitoare la institu� ia condus� de domnia-sa, unde pe vremea aceea au debutat cele mai ilustre dive �i 
arti�ti din opereta maghiar�, �i-mi surîdea un trai luxos. 

Am acceptat invita�iile primite la �imleu �i la Oravi�a �i m-am achitat pe deplin de datoria mea, am 
cîntat, am “cucerit lumea”, �i am dat “cea mai str�lucit� dovad� despre capacitatea �i � inuta mea”, am 
devenit agreat de toat� lumea. 

Gazeta de Duminec� ziarul din �imleu, la 14 August 1908 public� “Mul �umita public�”  a Comitetului 
aranjator al serb�rilor Astrei. Cit�m: 

“Aducem deosebit� mul�umit� �i laud�: D-lui Aurel P. B�nu�iu, care a instruit cu mult� abnega�iune 
piesa teatral� “Moise P�curariu”, �i a creiat rolul principal, asigurîndu-i un str�lucit succes. D-relor 
M�rioara Orian din Cizer, Elena Stanciu din Botiz �i Terica Pop din Oar�a de jos, cari �i-au dat pre� iosul 



concurs la reu�ita piesei teatrale, interpretînd rolele feminine, peste toate a�tept�rile. D-lui �tefan M�rcu�, 
care a creat cu m�estrie rolul greu al lui Radu Mocanu �i a ridicat reu�ita concertului cu punctele sale, d-lui 
dr. I. Cl. Juga, care s-a îngrijit cu mult� sîrguin�� de partea muzical� a piesei �i a f�cut cu iste� ime pe 
înv���torul Pintea, apoi d-lor �tefan Boer �i Nicolau Munthiu pentru interpretarea atît de corect� a rolelor 
din pies�. Aducem mul��mit� profund� �i exprim�m recuno�tin��: D-lui prof. Iacob Mure�ianu, pentru c� a 
permis executarea capodoperei “Constantin Brâncoveanu” pe care a condu-s’o însu� acompaniindu-o la 
pian, d-lor teologi de Gherla �i d-lui Gheorghe Groza, conduc�torul dîn�ilor, d-relor Cornelia Maniu �i 
Lucia Laz�r �i Corul Casinei din loc, �i d-lui S. Oros conduc�torul lui, d-lui Constantin Petride pictor 
academic în Ibou, pentru terminarea decorurilor scenice... Ioan P. Lazar, pre�edinte Dr. D. Stoica �i Dr. C. 
Mese�ianu secretari.” 

Lupta scria: “B�ie� i tineri �i pripi� i, gazetari de ocazie creiaz� de multe ori ceasuri grele unor suflete 
curate prin acuze nes�buite. Chiar �i “Tribuna” de data aceasta admite “calit�� ile artistice” ale lui M�rcu�, 
încheind astfel: “În slujba artei române�ti îl privim cu simpatie.” S-au lini�tit deci valurile de discu� ie.” 

Pentru serb�rile Astrei s-a constituit o barac� imens�, în care se înghesuiau mii de oameni, nu numai la 
adunarea general� �i la banchet, dar �i la reprezenta� ia teatral� �i la concert �i la bal. În r�stimpul 
concertului s-a desl�n�uit o furtun� violent�, contenind pîn� dup� epuizarea punctelor de program. Ploaia 
înceta pe cîte un moment, �i iar începea cu furie �i mai mare, “tunetele �i fulgerele din afar� cadrau �i cu 
capodopera maestrului Mure�anu.” În balad�, �i cu cîntecul lui M�rcu�. Solourile au fost sus�inute de 
M�rcu� tenor �i Eugen Pop meseria� bariton, care a cîntat cu fine�� muzical� rolul lui Brâncoveanu, iar 
Pompeiu Vl�du�, absolvent de teologie, rolul de bas al Sultanului. 

La serb�rile S.T.R. din Oravi�a, în 29 August 1908, în programul oficial au fost anun�ate �i reprezenta� ii 
teatrale �i produc� ii muzicale. Reprezenta� ia teatral� de la începutul programului a fost regizat� de d-l A. P. 
B�nu�. A impresionat îndeosebi jocul natural al diletan� ilor din Oravi�a. 

Dup� piesa teatral� a urmat programul artistic sus�inut de d-ra Pavlovici, o sopran� bine apreciat�, d-nii �t. M�rcu� �i I. Cri�an. Acompaniamentul la pian al cînt�re� ilor, l-a sus�inut cu mult� pricepere �i art� d-na 
Maria Dr. Brani�te, o pianist� emerit�, cu talent deosebit de a � ine acompaniamentul cu discre� ie �i mult 
bun sim�. La sfîr�itul programului d-na �i d-l Zaharia Bârsan, împreun� cu Dr. Calmutschi, au jucat piesa 
“Adresa gre� it�” , fars� într-un act. Recenzentul ziarului “Voin�a Na�ional�”, regret� c� piesa nu a fost 
destul de bine aleas�, c�ci publicul român din Ungaria “consider� teatrul ca o �coal� înalt� de moralizare �i 
conservare na� ional�.” 

Programul de teatru �i artistic a trebuit s� fie prezentat atît dup� prînz cît �i seara, pentru ca s� poat� lua 
parte mai mult public. Din parte-mi am fost prima dat� recenzat de ziarele din �ar�, fiind de fa�� la serb�ri, 
reprezentantul ziarului “Voin�a Na�ional�” celebrul gazetar P. Locusteanu. 

La �imleu, l-am cunoscut mai întîiu pe d-l A. P. B�nu�, dir. artistic al S.T.R.-ului, de la care am înv��at 
multe lucruri folositoare în turneu. La Oravi�a l-am cunoscut mai întîiu pe Ionel Cri�an, cu care am încheiat 
prietenia strîns� care ne-a legat via�a întreag�. El absolvise atunci un an la cursul de canto de la 
Conservatorul de Muzic� din Viena, ca bursier S.T.R. 

 
[�tefan M�rcu�, Thalia Român�, vol. I, Timi�oara, 1946, p. 381–385.] 
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Scrisoarea lui Iosif Vulcan c�tre Gheorghe Bari� iu 
 
Pesta, 9 aprilie 1865 
 



Mult stimate Domnule, 
Epistola cu care binevoi� i a m� onora in 29 l.cr. mi c��un� o bucurie viu�; deci eu cu ocasiunea aceasta 

vin a-�i mul��mi pentru cuvintele încurajatoare. 
Cei doi florini din epistol� m-au sup�rat, c�ci eu nu pentru acea �i-am tr�mis “Umoristul” ca s� mi-l 

solve�ti, ci pentru c� am cugetat c� acea e datorin�a pl�cut� din partea mea fa�� de acel b�rbat eminente 
carele pe câmpul jurnalisticei noastre �i-a eluptat nume nemuritor; �i l-am trimis în semnul stimei 
nem�rginite ce port �i voi purta pentru totdeauna pentru Dta. Unica gre�eal� a mea este c� nu l-am tremis 
din început, dar pentru aceasta m� iart�, c�ci în scurt timp vei primi to� i numerii. Te rog dar� ca în viitor s� 
nu mai tr�mi� i pre�ul foiei mele. 

Într-adev�r, chemarea “Umoristului” e grea; eu �tiu foarte bine c� foi�a mea are multe defecte �i-�i 
descop�r sincer c� st� înc� departe de idealul ce-l am eu despre o foaie umoristic� �i satiric�. Dar trebuie s� 
observ �i acea c� sum silit a m� lupta cu multe greut�� i. Despre aceasta a� putea s� scriu multe, dar nu 
voiesc s� abuzez cu pacien�a D-tale. Apoi, ar fi �i de prisos c�ci le cuno�ti mai bine decît mine. 

Mi pare bine ca în afacerea mea cu d-l Mure�anu consim�e�ti �i D-Ta. �tiut-am de loc c� unde e na� iunea 
întreag� acolo e �i Bari� iu. Dl. Mure�anu nu-mi mai trimite “Gazeta” în schimb. Nu este minorenitate 
jurnalistic�? S�raca literatur� român�, oare pîn� cînd unii preo� i (poe� i) nechema�i te vor tot compromite? 
Pe la noi prin Ungaria am auzit de mai mul�i întrebîndu-se: Oare de ce nu prime�te iar Dl. Bari� iu redigerea 
“Gazetei”?. 

Visul repert al Dlui Axente am aflat mai cu cale a-l publica în “Concordia”, unde a ie�it în nr. 4 între 
Variet�� i. 

Pentru celelalte împ�rt��im a�i�derea mul��mit�; m� voi folosi de ele. �i în fine, înc� o rogare! 
Eu am recurs la Locotenen�a din Buda pentru concesiune de a putea publica o foaie enciclopedic� �i 

beletristic� cu iliustra� iuni sub titlul “Familia”. Aceasta foaie va aduce portretele b�rba� ilor mai vesti�i cu 
biografiile lor, poezii �i nuvele originale �i traduceri de la poe� ii �i litera� ii cei mai renumi� i ai Europei; mai 
departe disertatiuni scrise în stil u�or despre istorie, limb�, estetic� etc. �i pîn� acum un num�r frumos de 
b�rba�i eminen� i m-au onorat cu promisiunile lor d.-a conlucra la noua mea întreprindere literar�. Dar m� 
voi nizui a cî�tiga înc� �i pe al�ii de colaboratori. Voiesc s� dau în mîna publicului o foaie cu care dînsul s� 
se poata f�li �i asta nu e nemodestie din partea mea, c�ci tot meritul va fi al stima�ilor mei colaboratori, iar 
eu voi fi numai mîna neînsemnat� care întinde publicului cununa cea frumoas�. Rogarea mea dar� este 
aceea c� �i D-Ta s� binevoie�ti a-mi da mîn� de ajutor la realizarea acestui plan frumos �i respective a m� 
onora cu pre�uita-�i conlucrare. Nu �tiu, nu va fi oare audacia mare rugîndu-Te s�-mi trimi� i atare articol 
estetic sau istoric chiar pentru num�rul de prob� ce va ie�i de o dat� cu foaia de prenumera�ie cu începutul 
lunei viitoare. 

De cumva se poate, Te rog mult Stimate Domnule, s� nu refuzezi rugarea mea, c�ci împrejurarea de a 
potea publica atare articol din peana D-Tale, chiar în num�rul de prob�, ar face mult pentru garantarea 
esisten�ei întreprinderii mele. Eu sum înc�, june, sum un punct foarte mic în literatura român�, dar acea 
totu�i pot zice c� n-am f�cut înc� nici un fiasc literaturii; pentru acea iart�-mi a crede c� nu-�i va fi ru�ine 
a împlini rogarea mea �i în cazul acela Te rog s�-mi tr�mi� i opul cerut pîn� la finea lunei crt.cal.n. c�ci pe 
atuncea sper a primi concesiunea. 

În fine Te mai rog ca descoperirea asta despre întreprinderea amintit� s� r�mîn� în secret! 
Repetîndu-mi rogarea de mai sus, r�mîn al M. St. D-Tale 
stim�tor: Iosif Vulcan 
 
[Teodor Ne�, A doua carte despre oameni din Bihor, Oradea, 1979, p. 181–182.] 
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Scrisoarea lui Alexandru Roman c�tre I. M. Moldovan 



  
        B[uda] Pesta, 12 mart[ie] 1877 
Reverendissime �i preastimate domnule coleg! 
 
De cînd am fericirea d-a v� fi f�cut cuno�tin�a personal� mi-a� i ar�tat neîncetat una afec� iune de frate 

mai mare care de�teptat în mine afar� de stima �i devotamentul ce l-am din tenere� iele mele c�tr� persoana 
dv[oastr�] ca c�tr� unul dintre cei mai erudi�i �i mai de frunte b�rba�i ai na� iunei noastre, – una încredere 
nem�rginit� �i din aceasta coragiul de a v� adresa rog�mintea ce am onoarea a o adauge la urm�toarele 
premise: 

Ve� i fi avînd negre�it cuno�tin�� despre situa�iunea cea trist� în care am ajuns în urmarea nefericitei mele 
întreprinderi jurnalistice de la anu[ul] 1868, întemeiînd ziarul “Federa� iunea” care numai decît la finea 
acelui an m-a înc�rcat cu un deficit de 4000 fl. [cu cametele n.n.] iar� în an. urm�tor 1869 mai multe 
procese de pres�, din care unul cu rezultat funest pentru mine c� afar� de reclusiunea de un an, mi-a impus 
nu numai dou� mulcte pecunarie [amenzi n.n.] de cîte 500 fl. plus spesele proceselor, ci �i spese îndoite �inînd eu casa în Pesta pentru Redac� iune �i aproape acelea�i spese la Va� unde petrecea cu mine �i so�ia 
mea prin urmare casa �i masa acolo, plus spesele de c�l�torie ale so� iei mele de la Pesta la Va� �i înapoi 
precum �i ale membrilor Redac� iunei, cari trebuia s� m� cerceteze în afacerile ziarului, etc. Acel deficit nu 
l-am putut ridica, pentru c� afar� de doi ani consecutivi (1869–1870) în cari n[um�]rul abona� ilor era destul 
de frumos �i pre�ul de prenumera�iune ajungea s� se acopere spesele tiparului �i ale spedi� iunii (spesele 
Redac�iunei foarte grele, trebuia s� le acop�r �i în ace�ti doi ani tot din punga mea) ceilal� i ani, începînd de 
la 1871 pîn� la sistarea jurnalului, reducînd mereu edi� iunea de la 4 ori pe s�pt�mîn� la 3 ori, la 2 ori �i în 
fine la una dat� pe s�pt�mîn�, totu�i în curs de mai mul� i ani pagubele anuale se urcau de la 1500 pîn� la 
2500 fl. ceea ce în urm� crescu la o sum� ce întrecea poterile mele �i în urmarea c�reia ap�sat de sarcina 
cea grea trebuia s� sucomb f�r� ajutorul binevoitorilor, îns� acest ajutor au fost foarte neregulat �i în 
por� iuni dispropor�ionale cu m�rimea sarcinei ce în fine devenind insuportabil� fui nevoit a sista jurnalul �i 
a m� pune pe lucru s� pl�tesc pagubele ce mi-a cauzat. Nu m-am plîns în publicitate, afar� de indic�rile ce 
am f�cut cîte odat� asupra situa�iei Redac� iunii, �i afar� de comunica� iunile orale f�cute binevoitorilor mei �i amicilor cauzei, pentru c� o �tiam preabine c� n-are s�-mi foloseasc� nemica, am tras dar� cum am potut 
pîn� �i în anul trecut, cînd în urmarea nou-ei legi de incompatibilitate prin care se prevede c� deputatul al 
c�rui-a diurne vor fi secestrate �i execu� iunea în timp de trei lune nu se va redica, perde mandatul, am ajuns 
într-o situa� iune atît de precar�, încît de doi ani (adec� de la începutul acestui period dietal) am avut s� m� 
lupt cu cele mai mari greut�� i pentru traiul vie� ii. Pîn� acum am dus-o cum am putut dar apa mi-a ajuns 
pîn� la gît �i am trebuit s� cerc a face una opera� iune radical� pentru a m� sc�pa de presiunea creditorilor �i 
de cametele ce mi storceau toate veniturile, aceasta prin concursul fratelui meu Josif, �i a cumnatului meu 
de la Sibiu Dr. Stef. Pecurariu �i pote �i prin a socrului meu (care pîn� a nu sista ziarul [î]mi refuzase 
aproape tot ajutorul) sper a se efectui în timp �i legînd leafa mea profesoral� pentru amortizarea 
împrumutului. Pentru caz de moarte am dou� poli�e de asecura�iune pe via�� (una de 5000 fl. alta de 3000 
fl.) în sum� de 8000 fl. pentru cari premierele în rate lunari se pl�tesc din salariul meu profes[oral]. 

De prezent îns� dup� ce am redicat secestrul în 5 martie de pe diurne, pl�tind trei posi� iuni în sum� de 
500 fl. cu ajutoriul fratelui meu, mi-a r�mas înc� una de 300 fl. a c�reia termin de trei luni espir� la 21 l.c. �i ne mai putînd frate-meu, a m� ajuta momentan, ear� socru meu ne vrînd pîn� la definitiva reg[lement]are 
mi-am luat libertatea a v� ruga cu toat� încrederea ca pe un binevoitor al meu �i ca pe un b�rbat care 
pricepe� i situa� iunea mea, ca pîn� atunci ce voi putea reg[lement]a definitiv afacerile mele s� ave� i 
bun�tatea a m� împrumuta cu suma de 300 fl. semnat� pe cambiul al�turat �i a mi-o spedui ca s� o primesc 
cel mult pîn� la 17–18 l.c. trebuindu-mi cel pu� in 3 zile pentru mijlocirea, desleg�rii secestrului prin 
tribunalul cambial. La întîmplare cînd din cauza scurtimei timpului doar� nu a�i avea îndemîn� suma 
întreag� disponibile, eu cred c� na�iul meu Reverendis[imul] d. Con[stantin] Papfalvy înc� ar contribui spre 
a completa acea sum�, dac� i-a�i împ�rt��i respectuasa mea rugare. 



Situa�iunea în care m� aflu mai ales de 2 ani încoace au influen�at greu �i asupra activit�� ii mele peste tot 
dar anume asupra celei politice, pentru c� l�sînd la o parte grijile �i fr �mînt�rile perpetue am fost silit s� m� 
retrag cu totul de la ori ce ac� iune în camer�, c� altmintrea nu numai mandatul de deputat ci �i profesura 
depindea de la bun planul guvernului mai ales sub guvernarea cea violent� a lui Tisza. – “Decît s�rac mai 
bine drac”, zice proverbul rom[ânesc] a�a am p�� it-o �i eu �i d-aici se splic� neactivitatea mea în care am 
ajuns de mare sil� �i necaz. Am vrut �i eu s� fac ceva, dar m-am ruinat, con�tiin�a îns� nu m� mustr�, de �i 
au fost gre�eal� din parte-mi a întreprinde lucru preste puterile mele, precînd altul au sus�inut aceea�i 
întreprindere cu un ajutoriu de 25 mii fl. (a se vedea n-rul ultim al “Albinei”) [în care apare de fapt cifra 
28.000 –30.000 n.n.]. 

Rogu-v� iar��i pentru plinirea cererei mele, v� rog totodat� s� primi� i spresiunea sentimentelor mele de 
înalt� stim� �i recuno�tin�� anticipat�. 

Al pr[ea] stim[atului] d[umneavoastr�] cel mai devotat 
Ales. Roman 

Leopoldigasse 44 
[Gelu Neam�u, Tirajul, cititorii �i situa�ia financiar� a ziarului “Federa� iunea” (1868–1876), In: 

“Acta Musei Napocensis (IX)”, Cluj, 1972, p. 644–645.] 
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Caragiale voia s� scoat� o revist� literar� la Budapesta 
 
[...] Era pe la finele lui 1910. Caragiale care locuia la Berlin, deprinsese drumul spre Budapesta. F�cuse 

cuno�tin�� cu frunta�ii politicei române din Ardeal, venise des în contact cu tinerimea universitar� român� 
din Capitala ��rii ungure�ti, î�i formase astfel o ideie despre stadiul mi�c�rii culturale la românii 
transilv�neni �i despre gustul de citit, foarte desvoltat atunci pe aceste plaiuri. 

Noi ce�tia, grupa�i atunci în jurul ziarului “Lupta” din Budapesta, organul partidului na� ional, de sub 
direc� ia mult regretatului p�rinte dr. Vasile Lucaciu, – invitasem pe marele maiestru al humorului român, s� 
colaboreze la acest ziar – adic� s� ne trimeat� cîte un foileton pe s�pt�mîn�. Caragiale accept� îndat�. Cu 
bucuria surprinderei deschisesem primul plic primit de la maiestrul din Berlin: manuscrisul unei nuvele, 
scris atît de cite�, de caligrafic, – încît era exclus s� se produc� vreo eroare tipografic�. Cu toate acestea, 
Caragiale, ne telegrafia, c� vine personal, s� fac� corectur�. Atîta scrupulozitate, atîta minu� iositate, ne 
uimi. Dar eram voio�i c� maiestrul va veni în mijlocul nostru. 

Pe atunci redac� ia “Luptei” era alc�tuit� asfel: Dr. Vasile Lucaciu, (Director) Lucian Bolca� (prim 
redactor) Redactori: George Duma (actualmente preot la Petro�ani) Victor Russu (mort pe cîmpul de lupt�, 
frontul bucovinean, unde-�i cî�tigase o faim� extraordinar� ca colonel, pentru acte de vitejie) Liviu 
Popescu-Nasta (actualmente redactor la “Adev�rul”) Grigore Jorga (care a r�mas la Budapesta) �i cel ce 
scrie aceste rînduri. 

Cu to�ii am petrecut ceasuri neuitate cu Caragiale. 
D-na �i d-nul Bolca� au preg�tit o mas� copioas� în cinstea marelui oaspe, invitînd �i întreaga redac�ie, 

apoi pe pre�edintele Societ�� ii studen�e�ti “Petru Maior” d. Sabin Evu� ianu (actulamente inspector al �colilor secundare la Timi�oara). 
Am regretat atunci c� nu �tim stenografia, pentru a putea nota tot ce a vorbit Caragiale – minunate perle 

str�lucitoare de cugetare. 
Vizitînd readac�ia ziarului “Lupta” �i institutul grafic “Poporul Român” Caragiale s-a gîndit c� editarea 

unei publica�ii literare române la Budapesta, sub îngrijirea sa, destinat� publicului românesc din Ardeal, 
Banat, Bucovina �i vechiul Regat, – ar putea avea un frumos succes. 

În luna Decembrie 1910, ziarul “Lupta” înceteaz� s� mai apar�. Fostul editor al acestui ziar, Dimitrie 
Bir�u� iu, proiecteaz� atunci s� scoat� o revist� literar� �i ilustrat�, ieftin� �i bun�. �i la îndemnul meu, se 



adreseaz� pentru acest scop întîi maiestrului Caragiale, ca s� se puie în fruntea marei publica�ii. La 
invitarea aceasta, Caragiale r�spunde la 2 ianuarie 1911 în felul urm�tor: 

   
Stimate Domnule BirăuŃiu, 
La scrisoarea în privin�a publica� iunii literare s�pt�mînale, î� i r�spund, c� eu însumi, aflînd despre 

încetarea ziarului politic, era s�-� i propun o afacere de caracter pur literar, �tiind c� d-ta dispui de o 
tipografie bine instalat� �i de un mecanism administrativ bine organizat. Fiind îns� c� la vîrsta mea trebuie 
s� în�eleg bine r�spunderea ce treburi de acest fel arunc� asupra întreprinz�torului, �i c� prin urmare ele nu 
pot fi pornite f�r� prealabil� bun� socoteal�, – m-am gîndit s�-� i propun �i sper c� ai s� prime�ti, s�-�i dai 
osteneal� s� vii pe o zi dou� la Berlin, unde s� desbatem îndelete împreun� asupra unei afaceri, destul de 
serioase, dup� p�rerea mea, atît pentru mine, cît �i pentru d-ta, ca s� merite pu�in� alerg�tur�. 

Eu, ast�zi, luni 2 ian. plec la Lipsca, unde r�mîn pîn� mercuri. 4 ian. diminea��, a�a c� dac� po�i s� �i te 
hot�re�ti s� vii, trebuie s� fixezi o zi dup� mercuri. 

R�spunde-mi, te rog dac� �i cînd trebuie s� te a�tept, �i pîn� atunci prime�te salut�rile mele distinse, 
al d-tale prieten 

Caragiale 
 
Nici vorb� c� regretatul Bir�u� iu s-a conformat întocmai propunerei maiestrului, �i o s�pt�mîn� mai 

tîrziu a plecat la Berlin. Acolo, Caragiale i-a expus atunci proectul lui: Scoaterea unei reviste literare, cu 
titlul: “Momente Libere” care s� apar� de dou� ori pe lun�, sub direc� iunea sa �i în editura tipografiei 
“Poporul Român” din Budapesta. 

Caragiale î�i alc�tuise urm�toarea list� a colaboratorilor, pe cari conta: Co�buc, Vlahu��, Delavrancea, 
Slavici, Br�tescu-Voine�ti, Octavian Goga, Agârbiceanu, �tefan O. Iosif, Dr. Vasile Lucaciu, Horia Petra-
Petrescu, Maria Cun�an, Viora din Bihor (d-na dr. Ciorda�) �i d-na Hortensie Pagub�. 

Apoi maiestrul a dat editorului un chestionar, cu privire la asigurarea bunului mers al revistei, la care s� 
r�spund� din Budapesta, dup� calculele �i cercet�rile ce le va face. 

Iat� ce cuprindea acest chestionar: 
1. Cî� i sor� i am avea de cititori în condi� iile vorbite? 
2. Cît ar costa tiparul, hîrtia, administra� ia, expedi� ia pentru acel num�r de exemplare? 
3. Care ar fi cî�tigul datorit editorului pentru administrarea revistei? 
4. În ce propor� ie s-ar împ�r�i cî�tigul, dup� ce va fi pl�tit� �i direc� iunea �i redac� ia. 
5. S� trimit� o declara� iune Liviu Popescu �i Leonard Paukerow, dac� se angajeaz� cu draga inim� s� 

lucreze la revist�, dac� vor s� fie ucenici ca s�-i scoat� me�teri. 
6. S� sondeze Liviu Popescu, care b�ie�i (studen� i universitari) s-ar mai angaja la munca aceasta. 

Semnat: Direc�iunea 
Peste cîteva zile. dup� ce Bir�u� iu a p�r�sit Berlinul, Caragiale ne trimete un model de copert� schi�at 

chiar de maiestru. 
Bir�u�iu întîrziind cu r�spunsul la chestionarul de mai sus, a primit la 20 ianuarie 1911 urm�toarele 

rînduri de la maiestrul Caragiale: 
Stimate Domnule Bir�u�iu, 
Ce facem, rogu-te cu afacerea noastr�? A�tept r�spunsul d-tale la chestionarul propus. Spune-mi te rog, 

o vorb�, fie oricum. 
 Multe salut�ri Caragiale 
   
D. Bir�u� iu s-a gr�bit atunci s� dea r�spunsul cerut de maiestru. A trimis lui Caragiale un proiect de 

budget. A indicat un tiraj de 5000 de exemplare, trei mii pentru vechiul regat, �i dou� mii pentru Ardeal, 
Banat �i Bucovina. Pre�ul unui exemplar s-a stabilit la 20 bani (Unde sunt acele timpuri cînd 20 de bani 
costa o revist�?). Dup� calculele aproximative f�cute sta la dispozi� ia Direc�iei, cam vreo zece mii de 
Coroane pe an. (Pe vremea aceia asta însemna o sum� destul de m�ricic�). 



De deficit nu putea fi vorb�, c�ci numele lui Caragiale în fruntea revistei era talismanul succesului. 
La proectul acesta al proprietarului Tipografiei “Poporul Român”, – Caragiale a r�spuns cu urm�toarea 

scrisoare: 
 
Stimate Domnule BirăuŃiu!  
M� gr�besc a-� i r�spunde, c� în principiu, suntem de acord, îns� asupra multor puncte din programul 

propus de d-ta, sunt de deosebit� p�rere, deci, neputîndu-se, cum � i-am spus, l�muri toate am�nuntele prin 
coresponden��, voi veni la Budapesta, s� ne în�elegem prin viu grai. La desbaterea noastr�, doresc s� asiste �i amicii Liviu �i Paukerow. 

Astfel dar, te rog, potrive�te d-ta a�a ca, mar� ia viitoare, 31 ian. de la 10 jum. a.m. pîn� la 1 d.a. �i de la 
3 jum. pîn� la 6 jum. d. a. s� putem avea loc în biroul d-tale pentru desbatere îndelete. Eu sosesc mar� i 
diminea�� la Westbanhof, unde n-ar fi r�u s� m� a�tepte cineva din partea d-tale. (M� voiu coborî din 
vagonul de dormit.) R�mîn în Budapesta pîn� a doua zi miercuri seara, cînd la 11 jum. pornesc cu trenul 
express spre Bucure�ti, unde trebuie s� m� aflu neap�rat joi seara. Dac� e vreo piedic� la acest plan al meu, 
în privin�a întîlnirii noastre, te rog, telegrafiaz�-mi îndat�, ca s� �tiu s� viu la întoarcerea din �ar�. 

Joi, 13/26 Ianuarie 1911.                                 Cu toat� stima r�mîn al d-tale prieten                                                  
Caragiale 

Maiestrul a primit r�spunsul c� oricînd, îi st�m cu to�ii, cu drag la dispozi�ie. 
Tot prin ianuarie 1911 venise la Budapesta �i eminentul critic Dobrogeanu-Gherea, s�-�i caute de 

s�n�tate la b�ile Lukács. I-am comunicat atunci proiectul maiestrului Caragiale, de a scoate o revist� 
literar�. A fost aceasta o mare surpriz� pentru Gherea. 

– Ce bine ar fi – observ� dînsul, dac� proectul acesta s-ar realiza. Pentru Caragiale ar însemna o salvare 
din atîtea încurc�turi �i necazuri, iar pentru literatura noastr� un mare cî�tig, c�ci multe perle înc� ne-ar 
putea da Caragiale. Tare mi-e team� îns�, c� nu se va alege nimic din proiectul acesta, c�ci pe Caragiale îl 
cunosc eu: Multe î�i propune s� fac�, - dar repede s� r�sgînde�te. �i a avut dreptate maiestrul criticei române�ti Dobrogeanu-Gherea. Proiectul a r�mas proiect. Caragiale 
a venit la Budapesta, în ziua indicat�: 31 ianuarie. Întîlnindu-se îns� cu frunta�ii politicei române�ti, �i 
aflînd de adînca desbinare ce se produsese atunci prin diziden�a “tribunist�”, de du�m�nii m�runte �i mari, – �i-a dat seama c� nu e momentul oportun s� scoat� o revist� româneasc� la Budapesta. �i de aceia ne-a 
comunicat, c� “deocamdat�” renun�� la acest proiect. 

Astfel din revista “Momente Libere” nu s-a ales nimic. Am crezut totu�i nimerit s� comunic marelui 
public o frumoas� inten� iune a regretatutului maiestru. C�ci �i proiectele sale nerealizate erau interesante. 

Leonard Paukerow 
 
[Almanahul presei române, Cluj, 1926, p. 128–132.] 
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Coresponden�a lui Francisc Hossu-Longin cu Constantin Pavel 
 
B�se�ti, 17 Noem(brie) 1927 
 
Domnule Profesor! 
 
Am cetit în ziare, (despre) decursul festivit��ilor de la Oradea Mare, cu ocasiunea desv�lirei bustului lui 

Iosif Vulcan �i conferin�a, ce a�i rostit-o cu acel prilegiu, ap�rut� în ziarul “Na�iunea” din Cluj. 
Regret mult, c� starea s�n�t�� ii �i vrîsta mea înaintat�, nu mi-a permis ca s� iau parte �i eu la acea 

festivitate. �i regretul meu este motivat prin faptul c� numai eu sum înc� în via�� dintre “colaboratorii 
interni” de la “Familia” �i adaug, de la “Gura satului”, redigeate de Iosif Vulcan – la Budapesta –, adec� 



(î)naite de a se muta la Oradea Mare, iar “Gura satului” predînd-o lui Mircea Basiliu St�nescu din Arad, 
participînd, în acea calitate, din toamna anului 1868 pîn� în anul 1870, adec� vreo doi ani �i mai bine. 
Sigur, a trecut mult� vreme de atunci; cu toate aceste m� voiu încerca – întru c�t m� va sluji memoria – s� 
întregesc c�tva, datele, ce poate nu le-a�i aflat, sau v-a trecut aten� ia, precum nu am dat de urmele lor nici la 
cei cari au arangiat acea festivitate, sau s-au ocupat de via�a �i activitatea lui Iosif Vulcan. 

Iat� rostul acestei scrisori, ce v� adresez �i pentru care v� cer scuze �i o indulgin��, poate f�r� vreun 
folos. F�r� a face obiec�iuni la felul cum s-a arangiat �i mai ales, c� cine a luat ini� iativa a s� face acele 
serb�ri, a�a precum s-au f�cut, mi se pare c� s-ar fi putut face altcum �i de al� ii; ar fi trebuit a s� studia mai 
con�tiencios datele referitoare la via�a �i activitatea lui Iosif Vulcan, mai ales atunci, cînd s-a hot�rît s� i se 
ridice o statu� în Orade, unde numai o parte a vie�ii a treit-o, pe cînd s-a ret�cut cealalt� parte, asemenea 
pre� ioas�. 

N-am cetit, deci trebue s� presupun, c� s-a trecut prea u�or peste activitatea lui Iosif Vulcan, pe timpul 
cînd înc� nu editas� “Familia” �i anume cînd a început – dup� ziarul umoristic “Tuti-fruti” , pus la cale de 
Ioan Popa, mai tîrziu redactorul “Calicului” din Sibiu, �i I. R�cuciu, pe cînd s� aflau în Viena, – ziarul seu 
glume� intitulat “Umoristul”, dup� care a urmat apoi “Gura satului”. Aceasta foi�, pe vremuri, a fost un 
ziar cetit �i apre� iat, nu numai pentru con� inutul s�u, avînd cele mai bune inten�iuni, ci mai ales c� a 
contribuit mult la îndrum�ri �i îndrept�ri, în chestii politice �i la cari au colaborat – dup� cît mi-aduc 
aminte, – cei mai de valoare litera� i de pe atunci, începînd de la Alexandru Roman, Sigismund Borlea 
(Teica-Ilie), August Horsia, Ioan Simiona�, Amos Fr�ncu (tribunul), Simion Botizan, Iuliu Grozescu, Ioan 
Poru� iu, At. M. Marienescu, Bogdan Petriceicu Ha�deu, Brani�te (tat�l lui Brani�te de azi), Florian 
(presedintele de tribunal din N�s�ud) �i al� ii, a(le) caror nume-mi scap�, pîn� o mul� ime de prin provincii �i 
de peste mun� i. 

Între alte c�r� i – acte, date �i documente – am a�ezat în biblioteca Universit��ii din Cluj �i o parte din 
colecta acelor ziare, din care scrut�torii vor putea vedea care este diferin�a între “umoristica” – pot zice 
selecta de-atunci – �i între glumele proaste �i caricaturile sc�rboase �i (in)decente ale ziarelor umoristice de 
azi. 

Iat� (pe) Iosif Vulcan �i me�ter al umorului, în proz� �i mai ales în poezie, precum a fost �i satira, 
treversat� mai t�rziu: “Pl�nge mierla prin p�duri, / Robu-i Roman la unguri”; apoi: “Auzit-a� i auzit, / 
Lucru nemai pomenit, / Cavalerul Pu�c�-stele / Joar�-s� pe ceriu �i stele, / Cum c� dînsul sus la Pe�te, / S-a 
purtat cavalere�te” (ironie la adresa lui Ioan Cavaler de Pu�cariu n.n.), �i alte multe, cari au f�cut mari 
impresii �i înrîuriri în lumea politic� de-atunci. 

Afar� de aceste, – c�t am fost eu pe l�ng� el, – s-au f�cut tablourile: “Trecerea lui Traian peste podul 
Dunerei”, “Coriolan �i Veturia”, “Alexandru I, domn al României, prime�te insignele domniei de (la) 
împ�ratul Paleologul”, “Inaugurarea Academiei Române” �i nu �tiu mai care, toate aceste s-au expediat în 
sute de esemplare �i au împodobit casele române�ti de pe atunci �i vor mai fi din ele �i azi multe în casele 
noastre. Asemenea, s-a expediat, tot pe atunci, “Panteonul Român”, una din cele mai pre�ioase lucr�ri ale 
d(omnu)lui Iosif Vulcan. Mi-aduc aminte c� eu am comandat scoar�a de m�tas� ro�i� pe exemplarul ce s-a 
expediat lui Carol (domnitorul României – n.n.), care apoi i-a trimis un frumos ac de cravat� – ca suvenir –, 
cu care înse nu era prea mul�umit. Pe lîng� “Lira mea” a mai publicat – mi se pare – “Almanachul Gurei 
satului” �i epopea umoristic� a lui Vasile Ranta-Buticescu “Cr�ncenul Juvete”, adec� lupta literilor latine 
cu literele cirile, îmbr�cîndu-se literile latine în armamente romane, iar cele cirile în armamente dace. Le-am 
avut, dar nu �tiu unde au perit. 

Am luat parte �i eu la prima adunare pentru crearea unui fond de teatru, prezidat de “septemvirul” 
Gavril� Mihali, în sala cea mic� de la reduta din Pesta �i de la care au lipsit aceia, cari erau contra 
înfiin��rii acelui fond, c�ci erau �i de aceia. Trebue s� mai amintesc, c� pe vremea mea colabora la 
“Familia” �i Ioan Lapedat – din Paris –, I. C. Dr�gescu (Dr�ghiciu), care a publicat “Nop� ile carpatine” – 
din Turin –, I. Strajean – din Berlin –, Simion Botizan, August Horsia (Hortensia), Matilda Cugler – mai 
tîrziu Poni –, Mihail Cirlea, Petr Dulf(u) (mai t�rziu), Vasilie Urechi�, Misail �i al� i(i) mul� i; dar cu 



colaborarea lui Mihai Eminescu era mai f�los �i înc�ntat, prevestindu-i un mare nume, a�a mi se spune ades �i mie. 
Despre “�ez�toarea” lui, înc� n-am cetit ca s� fi f�cut men�iune. În archiva �i biblioteca remas� dup� 

Iosif Vulcan – pe care eu nu o cunosc – sigur vor fi pre� ioase date �i documinte, mai ales coresponden�e cu 
colaboratorii s�i externi, care ar merita s� se caute �i studieze. 

Iosif Vulcan – ca toat� lumea –, a avut �i mul� i contrari, literari �i politici, cari se mai sporise(r�) c�nd l-
a(u) vezut c� a intrat – s� nu fie cu superare –, în societatea literar� ungureasc� “Kisfaludy”, c� s-a 
“sc�pat” de Gura satului �i a încercat s� fie ales deputat. Rea impresia a f�cut �i faptul c� uneori nu era cu 
destul� aten� ie nici fa�� de colaboratorii lui mai valoro�i. 

Toate aceste �i altele ce v-a�i mai putea spune, vi le-am comunicat pe baza rela� iunei ce a fost între noi, 
comunicîndu-mi cele mai delicate intimit�� i ale sale, ce a culminat mai ales în publicarea în Familia a unei 
poezii, sub titlul “Flori ve�tezite” �i a(l) c�rei senz (î)l �tieam numai noi doi �i înc� o persoan�... În luptele 
de la “Petru Maior”, m-a luat în ap�rare, cînd cu desbinarea în dou�... M� considera, ca pe un frate al seu, 
pentru acea m-a �i dus odat� la p�rin�ii sei, din Leta-mare (subl. n.), unde am petrecut în mare veselie, c�ci 
tat�l seu, protopopul Vulcan, era un personaj foarte simpatic �i comunicativ, iar maic�-sa o gospodin� �i 
mult dr�g�la�� –, pagub�, c� nici despre ei nu s-a vorbit �i scris, cît ar fi meritat. 

Dar de la o vreme, mai ales cînd a trebuit s�-l p�r�sesc, s-a cam superat �i pe mine, ce(e)a ce înse nu ne-
a împedicat ca s� nu mai comunic�m la olalt� �i dup� ce s-a însurat, apoi �i mai t�rziu. 

Profit de acest prilegi, pentru a v� atrage aten�ia la un alt comunicat al meu, relativ la fostul profesor de 
odinioara Simion Pop, – “Simon bacsi”, – mentorul studen� ilor, mai ales din p�r� ile aceste. 

În vara anului 1929 am trimis directorului de atunci Vasile Drumbrav� cîteva date �i documente, apoi am 
mai solicitat pe V. Lesianu �i mi s-a respuns c� ar fi în biblioteca gimnasiului (din Beiu� n.n.) – pîn� la zile 
mai bune –, iar Cam. Selejan îmi scrie (în) 1925 c� nu s-ar afla. 

Ceva urm� pu� in� în programa din 1889/90. 
V� rog încerca� i �i D-voastr�. 
Cu deosebit respect,                                                              Francisc Hossu-Longin 
 
B�se�ti, 14 Dec(embrie) 1927 
 
D(omnu)le profesor! 
 Ca adaus, la ce v-am scris alaltaeri, v� mai comunic c�: pe Sigismund Pop – “Zsiga bácsi” – înc� l-am 

cunoscut bine. A fost socrul lui Alexandru Roman, de la socia cea dintîi. Pe vremea mea redigia 
“Concordia” – subven�ionat� de contele Adra�i Gyula, min. pre�., – apoi, dup� decretarea “pasivit�� ii”, s-a 
ales deputat, la N�s�ud, cu un vot. S� spunea, c� ar fi fost unul din secretarii lui Kossuth Lajos �i pentru 
rolul seu politic a fost mult satirat în “Gura satului” �i criticat în Gazeta �i chiar în “Federa�iunea”. �tiu 
pozitiv, c� Svetozar Miletics, într-o zi, în dieta din Pesta, l-a apostrofat pentru �inuta lui cu cuvintele: 
“Halgos, te pop unitus disunitus” �.c.l. 

C�tr� finea vie� ii a dus-o reu �i mi se pare c� a murit la Pesta. A remas o fat�: Silvia – m�ritat� Pap 
Szilagyi, mi se pare c� tr�ie�te �i azi în “Kispest”, la copiii sei. So� ia lui a fost sora lui Dr�gan Alex., 
inspector dominal din Beiu�, din Draganii aceia mai treiesc �i azi în � inuturile de acolo. Eu �tiu numai at�ta, 
c� a chemat-o “Zsurzsika” Irinyi �i c� a fost o femeie istea�� �i inteligent�, dar c� din ce neam ar fi fost, nu 
pot dec�t s� deduc de pe nume. 

Din Gura satului nu am nici un nr., dar am depus la Cluj, la biblioteca universit�� i(i), o colec�ie de pe 
mai mul�i ani, tot acolo am depus �i cateva epistoale de ale lui Iosif Vulcan scrise mie. 

V-am comunicat aceste, în fuga condeiului, ca s� vede� i, c� apre�uirea oomenilor no�tri, de pe vremuri, 
trebuie s� se fac� cu mult� b�gare de sam�, adec� a cerca �i cealalt� parte a bunului, �i c�, Doamne, c�te �i 
c�te s-ar mai putea spune. 

Cu toat� stima,                                                             Fr. Hossu Longin 
 



[Viorel Faur, Referiri la revista “Familia” � i biografia lui Iosif Vulcan în coresponden�a lui Fr. 
Hossu-Longin, În: “Crisia”, Oradea, 1984, p.144-147.] 
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Procesul meu 
 
Au trecut optsprezece ani în luna Noemvrie de cînd am primit într-o diminea�� vizita unui om al poli�iei 

din Budapesta. Locuiam atunci în Capitala Ungariei �i omul venise la mine într-o misiune oficioas�, cam 
nepl�cut�, ce-i drept, pentru un om neobicinuit cu astfel de oaspe� i. Poli� istul s-a interesat de nume �i mi-a 
înmînat o cita� ie de la judec�torul de instruc� ie pentru o dat� destul de scurt�. 

Erau doar vreo dou� s�pt�mîni pîn� la termen, am isc�lit dovada �i omul �i-a v�zut de treab�. 
Pe urm� m-am pus a descifra con� inutul hîrtiei. 
Am în�eles în grab�, c� eram chemat la parchet într-un delict de pres�. M-am dus repede la redac� ie, 

pentru a receti textul articolului încriminat. 
Pe atunci ap�rea la Budapesta ziarul “Lupta” organul Partidului Na� ional, în care se ducea o violent� 

campanie împotriva legilor de maghiarizre ale lui Apponyi. “Lupta” ap�ruse pe la începutul anului 1907 �i 
în redac�ia ei se g�siau la început r�posatul profesor �i în urm� secretar la lega� iunea din Pesta, Augustin 
Paul, Onisifor Ghibu, ast�zi profesor universitar, Dr. Sebastian Stanca, actualmente asesor la consistoriul 
din Cluj, Lucian Bolca�, azi func�ionar la o societate de asigurare, Iosif Schiopul de la biroul presei pe lîng� 
Societatea Na�iunilor, Dr. Buc�an, advocat în Bucure�ti �i r�posatul V. E. Moldovan (Drumaru). Eu m-am 
dus ceva mai tîrziu, prin Martie, fiind chemat de la “Tribuna” din Arad. La vr-un an a dat pe acolo �i Aurel 
Ciato. Uitasem s� amintesc pe vecinicul student b�n��ean Iorga, de a c�rui existen�� nu mai �tiu nimic. 
Acest incorigibil boem, cu patul în baia Societ�� ii “Petru Maior” în care î�i a�ternea mald�re întregi de 
gazete �i avea patima, de a purta cu sine totdeauna cîte o respectabil� crozn� de astfel de purt�toare de 
ve�ti, f�cea corecturile �i aduna de prin ziarele ungure�ti �i nem�e�ti �tirile mai importante. De multe ori 
corecta �i textul dup� aprecierile proprii, f�r� s�-�i dea seama, c� schimba uneori cu totul senzul, pe care 
autorul voia s�-l dea frazei. 

Un foarte harnic �i apreciat colaborator a fost într-o vreme �i P�rintele Vasile Lucaciu, pe atunci deputat 
în Casa ��rii. “Lupta” pornise activitatea sa cu un avînt considerabil atît ca energie, cît �i ca propor� ie de 
tipar. Primul num�r, dac� nu m� în�el, a ap�rut în 64 de pagini. Celelalte în 32. În aceasta dimensiune s-a 
sus� inut cîtva timp. Pe urm� s-a redus treptat cu sleirea fondurilor la 24 la 12 �i la opt. În aceasta din urm� 
form� s-a men� inut mai mult� vreme, afar� de durata ac�iunei noastre parlamentare, cînd se urca iar��i la 
12 pagini. În acest timp redac�ia avea un sprijin real în concursul studen� imei universitare, care traducea 
vorbirile oratorilor no�tri pe la mesele din Cafeneaua “Magyar Világ” din pia�a Baross. La început redac�ia 
“Lupta” era bine instalat� într-un local înc�p�tor din István út. Mai tîrziu ne-am mutat în acelea�i condi� ii 
în strada Rottenbiller. Fiecare redactor î�i avea cebinetul s�u de lucru. Tiparul îns� înghi� ia multe cheltuieli �i editorul, r�posatul tipograf Bir�u� începuse, s� ne fac� dificult��i. 

Administra� ia nu putea face fa�� conturilor tipografiei, din cauza proverbialei indolen�e a abona� ilor �i a 
micilor nerînduieli în manipularea banului destul de frecvente din nenorocie, mai ales în întreprinderile 
române�ti. Unul dintre incasatori, doctorul în drepturi... disp�ruse chiar peste Ocean cu o destul de bun� 
sumu�oar�. 

Cum zic, în ziua cu pricina m-am prezentat în grab� la redac� ie, pentru a r�sfoi colec�ia �i a cerceta 
fondul articolului. În primul rînd am dat cu ochii de redactorul nostru responsabil, paginatorul Vasile 
Macrea, ast�zi conduc�tor al tipografiei locale “Ardealul”. Dînsul avea r�spunderea permanent� a ziarului. 

Chestionîndu-l îmi spune, c� în lipsa mea – fusem la o deprindere de arme la Sibiu – i s-a f�cut 
perchizi�ie la redac� ie �i i s-a sustras din depozit manuscrisul articolului încriminat. 

Eram deci definitiv în mîna parchetului. M� uit în colec� ie peste articol. Ap�sasem greu condeiul. 



F�cusem un aspru rechizitoriu legilor de maghiarizare �i atacasem pe deputatul guvernamental Burdea 
Szilárd, român din Banat, pentru c� se apucase, s� zideasc� cu banii Comunit�� ii de avere, un internat 
unguresc pentru copiii gr�nicerilor români. O adev�rat� pepinier� de maghiarizare a pruncilor cu banii 
p�rin� ilor. Am �i v�zut un convoi de ace�ti mici ieniceri unguriza�i la Caransebe�, cu opincu�e �i c�m��u�e 
cusute cu flori �i cu chipul lui Franz Iosif. O adev�rat� comedie. 

Dup� ce am examinat deci textul articolului, în cinci minute am �i v�zut clar� situa� ia. Voi fi desigur 
judecat �i înc� cu mult� asprime. 

Pe vremea aceea procesele de pres� curgeau de-avalma. Îndeosebi presa na� ionalit�� ilor, afar� de cea 
s�seasc�, �i aceea a sociali�tilor era încol� it� f�r� cru�are. “Lupta” �i-a avut �i ea partea leului. Redactorul 
nostru responsabil încasase în cîteva procese, între cari în trei pentru articolele mele, doi ani �i jum�tate, a�a 
c� i se cam aprinsese t�lpile �i se preg�tea s�-�i fac� bagajele, pentru a trece mun�ii. Dup� cît �tiu a plecat 
chiar înainte de judecata mea. 

La sorocul indicat m-am prezentat în cabinetul judec�torului de instruc� ie. Foarte amabil, acesta îmi 
întinde tabachera cu � ig�rile �i m� pofte�te, s� iau loc pe un fotoliu adînc de piele. Nu-mi ardea nici de 
fumat, nici de �ezut. Cu toate acestea am urmat învit�rii �i am aprins o � igar�. �edin�a a fost de scurt� 
durat�. 

Mi-a ar�tat manuscrisul, pe care l-am recunoscut c� e al meu �i am dat o declara� ie în acest sens. Cred, 
c� dac� legea nu s-ar fi opus la arestarea preventiv� în afaceri penale de pres�, m-ar fi de� inut în momentul 
acela, c�ci cu toat� curtoazia, ce mi-o ar�ta, nu putea scunde fulgerile, ce-i sc�pau din ochi. �i astfel dup� o 
jum�tate de or� m-am v�zut iar în strad�. Imediat m-am pus în c�utarea unui advocat. În Pesta se 
prip��iser� pe vremea aceea mul� i advoca� i români. Unii de dragul ora�ului cu adev�rat european, al� ii 
pentru a-�i validita for�ele în procesele mari de la Casa�ie. Între ace�tia din urm� era �i dr. Ion Erdélyi, 
fostul ministru plenipoten� iar al ��rii în Capitala Ungariei pe vremea Consiliului Dirigent. Am � inut-o a�� 
spre locuin�a dînsului József körút. L-am aflat acas�. Fuma un tabac aromatic. 

“�tiu totul” – m� întîmpin� dînsul, cu un zîmbet pe buze, �i-mi strînse cu vigoare mîna. Apoi continu�, 
privindu-m� în ochi cu emo� ie: “Ori o �tergi peste grani��, ori te preg�te�te de pu�c�rie. Viena e numai aci �i 
nu-� i trebuie pa�aport. Sunt �anse nou�zeci �i nou� la sut�, c� ��tia vor ��-� i dea o pedeaps� exemplar� �i s� 
te �i de�in� imediat. Cînd prind adev�ratul autor sunt rebeli. Fa�� cu “Strohmanul” au o justificat� 
indulgen��. Bietul om sufer� pentru al� ii.” 

T�ceam �i ascultam prologul unei tragedii, care trebuia în curînd s� urmeze. �i eroul acestei tragedii 
eram eu. În cinci minute am luat hot�rîrea. Nu plec, orice s-ar întîmpla. Ar fi prea mare la�itatea. �i am 
r�mas. 

 Procesul a fost fixat pe ziua de 8 februarie 1908, în fa�a Cur�ii cu jura� i de pe lîng� tribunalul din Markó 
utca, unde era �i temni�a central�. M� preg�tisem suflete�te pentru orice eventualitate. �i e bine ca omul în 
momente grele s� se a�tepte mai mult la r�u, decît la bine. Un filosof spunea chiar, c� în fiecare moment 
omul s� fie preg�tit pentru moarte. 

Înainte de ceasurile nou� începuser� a veni jura� ii �i a se preumbla prin sal�, c�utîndu-�i cu ochii victima. 
Pe unul l-am auzit chiar f�cînd o prealabil� apreciere a persoanei mele: “Ügyes gyerek”, se adres� el unui 
coleg, “kár hogy be kell dugni”. Tribunele îns� s-au umplut de public. Îndeosebi de români �i sociali�ti. 

Eu st�team de vorb� cu ap�r�torul meu, fratele Erdélyi cu care �inusem acolo în sal� un mic conventicol. 
– Prin urmare nu retractezi nimic? îmi adres� el o ultim� întrebare. 
“Nu!” r �spunsei eu cu hot�rîre. 
– Atunci vom face politic�. 
“Desigur! �sta e rostul nostru aci.” 
Deodat� î�i face apari�ia Curtea. 
Pre�edintele era un magnat ardelean, de un �ovinism feroce. Fotoliul ministerului public era ocupat de 

primprocurorul Balázs Elemér, un român renegat, care nu visa pe vremea aceea, c� va ajunge vreodat� 
consilier de Casa� ie în România Mare. 



Se cete�te lista de prezen�� a jura� ilor �i se procedeaz� la formarea juriului. N-am recuzat nimic. Era 
dealtcum orice atenuare a împrejur�rilor de prisos. Procesul a durat pîn� la orele patru dup� amiazi, într-o 
atmosfer� clocotitoare, în care ura de ras� se înc�era reciproc. Faptul, c� refuzam, s� vorbesc ungure�te a 
îndîrjit juriul �i mai mult, împotriva mea. Parc� acum v�d, cum m� privea de m�nios unul cam ro�cat, la 
p�r �i la musta��, provocîndu-m� ostentativ în diferite rînduri, s� vorbesc ungure�te. 

– Ave� i t�lmaciu jurat, (era un advocat român a�ezat ast�zi la Bra�ov) care v� explic� toate cuvintele 
mele – r�spundeam eu lini�tit. Eu am venit aci, s�-mi ap�r drepturile, între cari �i pe acela, de a vorbi în 
limba mea înaintea instan�elor judec�tore�ti. Nu în�eleg deci, s� nesocotesc legile ��rii, f �cînd aci anumite 
concesii, cari ar putea blesa demnitatea neamului meu. 

Tumoare la juriu, aprob�ri din ochi �i din cap la tribun�. 
 Rechizitoriul destul de calm �i a� putea chiar spune, original, al procurorului mi-a l�murit �i mai mult 

situa� ia în care m� g�seam. “Domnilor” – a spus în esen�� r�posatul Balázs Elemér, –“niciodat� 
atribu�iunea mea n-a fost mai u�oar�, ca în acest  proces.  N-ave� i  decît  s� ceti� i articolul, el însu�i un 
adev�rat rechizitori”. �i l-a cetit r�spicat, o dat�, de dou� ori, ap�sînd �i silabizînd p�r� ile grave, în 
murmurul de enervare al jura� ilor. 

În pauza ce a urmat, am observat dispari� ia din antecamer� a paltonului �i a p�l�riei, precum �i prezen�a 
a doi panduri, cari î�i a�teptau victima. Nu mai înc�pea nici o îndoial�, c� voi fi de� inut imediat dup� 
terminarea procesului. Am comunicat b�nuiala mea ap�r�torului, care a împ�rti�it-o emo�ionat. 

Dup� pauz� a vorbit Erdélyi. Un orator plin de energie �i cunosc�tor temeinic al limbei maghiare. �i-a 
spus cuvîntul cu hot�rîre. A fost chiar îndrumat la ordine în cîteva rînduri �i pedepsit în bani de pre�edinte. 
Cu toate acestea vorba lui a r�sunat dou� ore în sal�, propagînd dreptatea cauzei, ce-o sus�inea, în 
aprobarea publicului �i poate chiar a Cur� ii, care-l asculta cu ochii pleca� i, felicitîndu-l în urm� prin glasul 
procurorului. – Soarta mea îns� a fost pecetluit�. – În baza r�spunsurilor juriului, Curtea m-a condamnat la 
un an �i jum�tate temni�� de Stat �i dou� mii coroane amend�. Iar procurorul a cerut de� inerea imediat�, 
avîndu-se în considerare quantumul pedepsei, care mi-ar fi îndrept�� it dispari� ia mea peste grani�� precum �i 
faptul, c� am tr�it mult� vreme în str�inatate. Fire�te, c� Curtea a aprobat cu satisfac�ie propunerea 
representatului ministerului public �i în proximul moment au ap�rut cei doi gardieni din antecamer�, pentru 
a m� lua în primire cu ... dr�g�la�ele cuvinte, cari �i ast�zi parc�-mi sun� în urechi: “Maga itt marad”. 

M-am desp�r�it înduio�at de ap�r�torul meu, c�ruia lacrimile îi inundar� ochii �i aruncînd o privire de 
mul�umire asisten�ei de la tribun�, am ie�it pe ni�te u�i dosnice înso� it de cei doi gardieni. Dup� cîteva 
minute de mers, prin ni�te coridoare sinistre cu nenum�rate u�i de fier am intrat în cancelaria temni�ei, unde 
mi-am g�sit paltonul �i p�l�ria. Aci am fost trecut în protocoale �i botezat cu numele criminal de 385. 

Num�rul acesta avea s�-mi fie de aci înainte �i numele de botez �i cel de familie. 
Pe la orele �ase am fost plasat în noua mea locuin��. O celul� în etajul al cincilea, lung� de cinci pa�i, 

lat� de doi în care se g�sea o m�su��, un scaun, �i un priciu de dormit, care ziua se strîngea în form� de 
lad�. Sus, la o în�l�ime de trei metri era un geam cu sticl� mat� �i cu dou� rînduri de z�brele de fier, desigur 
mai mult pentru impresie, decît ca m�sur� de paz�, pentru ca nim�nui – cred – nu i-ar fi venit în minte s� 
încerce o evadare de la etajul al cincilea, pentru a c�dea într-o curte de cî� iva metri p�tra� i, p�zit� ziua �i 
noaptea �i împrejmuit� cu alte cl�diri tot atît de înalte. U�a de fier era scund� �i f�urit� cu trei rînduri de 
lac�te. 

În mijloc avea o mic� deschiz�tur�, pentru primirea hranei �i deasupra cîteva g�urele discrete pentru 
ochiul vigilent al paznicului de rond care ne f�cea vizit� la fiecare cinci minute. 

Într-un col� al celulei se g�sea un aranjament pentru... tot la canal, unde la anumite intervale se slobozia 
apa, printr-un resort a�ezat pe coridor �i manipulat de paznic. 

De trei ori pe noapte la orele �apte, la miezul nop� ii �i în spre ziu� se f�cea inspec� ia general�. U�ile erau 
descuiate �i închise într-o larm� asurzitoare �i la fiecare deschiz�tur� r�suna comanda energic� a paznicului 
de serviciu: Vigyázz! în urma c�reia to� i condamna� ii erau sili�i, s� ia pozi� ie militar�, pentru a primi 
inspec�ia, care dura de multe ori peste o or� de fiecare dat�, într-un zgomot de url�toare. 



La prima inspec� ie adec� la un ceas dup� instalarea mea în noua locuin�� am primit vizita procurorului �i 
a directorului închisorii, cari m-au întrebat, dac� n-am cumva vreo dorin��. 

“Desigur, c� am”, r�spund eu. “S� fiu închis în temni�� de Stat, a�a dup� cum am fost judecat, iar nu în 
închisoare ordinar�, dup� cum a� i f�cut D-voastr�”. – Dar cu tot respectul, ce se da pe atunci legilor, 
ungurii tot nu mi-au satisf�cut dorin�a, ci m-au �inut trei luni de zile în închisoarea Central� din Markó utca, 
mai înainte de a m� expedia la Seghedin, unde mi-am terminat restul pedepsii. A fost un gust al plutocra�iei �ovine maghiare, care n-a întîrziat, s� se r�zbune. Dar în favorul nostru. 

  Gheorghe Stoica 
 
[Almanahul presei române, Cluj, 1926, p.145-150.] 
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LOCUITORI ROMÂNI ÎN BUDAPESTA 
(Majoritatea acestora erau abona�i 

la foile române�ti ap�rute în capital�) 
 
Achim Dimitrie, tipograf, VI. Fóti u. 23. 
Albu Georg, sculptor, VII. Jósika u. 14. 
Dr. Alexa Ioan, advocat, VII. Dohány u. 54. 
Alexici Goerge, prof. Ferencz u. 22. 
V�d. Anca Ioan, pensionar�, Múzeum krt. 4. 
Ardelean Petru, îngrijitor de cas�, VI. Váczi krt. 35. 
Antim Traian, comerciant, IV. Váczi krt. 74. 
Achim Dimitrie, func� ionar la po�t�, VIII. F�herczeg S. u. 13. 
Avram Ane, func� ionar privat, VII. Baross. u. 6. 
Avram Petru, industria�, VII. Peterdi u. 11. 
 
Dr. Babe� Emil, advocat, IV. Gróf Károlyi u. 14. 
Bogdanovici Alex, Haller u. 52. 
Dr. Babe� Titus, advocat, V. Erzsébet tér 18. 
Babescu Iuliu, agent secret., I. Alkotás u.7/B 
Bacil� Traian, major în statul ungar, I. Fejrái u. 19. 
Balanescu Ida, croitoreas�, VII. Barcsay u. 6. 
Balean Axente, func.sup. la po�t�, IV. Váczi u. 79. 
Balanescu Francisc, voiajor, IX. Ferenc krt. 15. 
Barga Nicolae, func�ionar la po�t�, VI. Lövölde tér 3. 
Dr. Barbul Eugen, bibliotecar la universt., VIII. Üll�i út 14. 
Dr. Barbul Alex., ajutor bibliotecar, la universt. IV. Ferenc József rkp. 39. 
Barbu� George, ma�inist, IX. T�zoltó u. 71. 
V�d. Bariu Athanasie, privat., VIII. Baross u. 66. 
Dr. Beiulescu Alexandru, func. la Muzeu, I. Bezna u. 62. 
V�d. Bistrian �tefan, privat., VII. Csengeri u. 3. 
Dr. Bila�cu George, medic, IV. Kecskeméti u. 14. 
Bir�u�iu Dimitrie, proprietar de tipogr., VII. István u. 11. 
Balmajam Alexiu, IX. Üll�i u. 109. 
V�d. Babe� Vicen�iu, Vámház krt. 4. 
Barbu Alexandru, mecanic, Budafok, Hosszuhegy u. 10. 



Bistrian �tefan, farmacist, VI. Váczi út 165. 
Blaga Ladislau, înv.pensionar, III. Szentendrei út 62. 
Boar Olivia, privatier�, IX. Üll�i út 9. 
Bobancu Iancu, tipograf, V. Visegrádi u. 20. 
Boge Traian, func�. în ministeriu, I. Gellért hegy u. 1. 
Boiu Romulus, proprietar, VII. Barcsay u. 3. 
Boitar Ana, croitoreas�, VII. Barcsay u. 3. 
Bolchi� Ioan, func� ionar la po�t�, VIII. Vas u. 14. 
Bontionovici Olga, farmacist�, IV. Kristóf tér 2. 
Bordan Silviu, locotenent, VIII. Üll�i út 4. 
Bordan Iuliu, consilier la finan�e, II. Liptay u. 7. 
Bogoevici Ghenadie, paroh, VII. Holló u. 8. 
Bozintan George, func�. la c�ile ferate, X. Bánya u. 16. 
Brancovan Ioan, tipograf, IX. Ferencz tér 2. 
Bra�ovean Iuliu, cand. de advocat, VIII. József krt 34. 
Bra�ovean Lazar, agent, X. Halom u. 28. 
Bra�ovean Uro�, candidat de prof., IX. Ráday u. 11. 
Dr. Breban Aurel, redactor, VI. Eötvös u. 43. 
Brendu�a Sebastian, c�pitan, I. Fény u. 2/C 
Brinzei Aurel, controlor în pens., I. Vadorzó u. 6. 
Brinzei �tefan, VI. Király u. 52. 
Broviru Ernestin, func� ionar, VI. Lövölde tér 2. 
V�d. Buc�tar Aurel, privatier�, IV. Pet�fi tér 3. 
Buc�tar Nicolae, comerc. de porci, X. Jászberényi út 9. 
Buda� Petru, curelar, VIII. Galyi u. 17. 
Buda� Teodor, diurnist, VII. Kövér Lajos u. 16 
Bugariu Ladislau, pensionar, VI. Izabella u. 96. 
Bugariu Andrei, func�. la po�t�, I. Lenke u. 6. 
Bucur Dragomir, func�. la po�t�, IV. Ferencz József rkpt 14. 
Bucur Mihai, m�celar, VII. Dobozi u. 9. 
Dr. Butean Márta, medic, VIII. Üll�i út 64. 
 
Cîmpian Teodor, func�. la c�ile ferate, VII. F�herceg Sándor u. 23. 
Cojocaru Dimitrie, func�ionar, III. Lajos u. 141. 
Dr. Cioclan V., cand.de adv., Ilka u. 15. 
C�pitan Aurel, c�pitan în ministerul de honv., VIII. K�rös u. 6. 
Cristea Aurel, tipograf, VI. Aradi u. 64. 
Cristea Romul, oficiant la minister, I. Kruspér u. 6. 
Ceregu� Alexandru, privat, I. Városmajor u. 64. 
Costa Adrian, vopsitor, X. Gyömöri út 20. 
Ciplea Ana, privatier�, VII. Szövetség u. 21. 
 
Danciu Aurel, director de min�, VI. Csengeri u. 72. 
Dumbrove Emil, func�ionar, VIII. Alföldi u. 18. 
Dan Adrian, vioiajor comercial, József u. 32. 
Derusi G., consul general român, V. Ferenc József tér 5. 
Devan �tefan, func� ionar, I. Villány u. 16. 
Dimitrescu Romulus, propr. de drogerie, V. Széchenyi u. 8. 
Dr. Dragonescu Titus, concipit ministerial, I. Mátrai u. 5/7. 



Dr. Dumitrean Augustin, medic, VII. Damjanich u. 46. 
Demeter Eugen, cadet-ofi�er reg. 52, Forgács laktanya 
Dr. Erdélyi Ioan, advocat, IX. Rákos u. 1. 
 
Farchescu Iosif, oficiant la po�t�, VIII. Kisstáció u. 5. 
Flore Ana, privat., VIII. Vaj Ádám u. 5. 
Fr��il� Floare, privat., VI. Szondi u.37/B 
Furnica Ioan, tipograf, VII. Dembinski u. 16. 
V�d. Gligorescu Augustin, propr. de cas�, VI. Hajós u. 29. 
Gura Ioan, mo�ier, I. Fehérvári út 5. 
Dr. Gal Iosif, magnat, I. Somlyai u. 9. 
 
V�d.Hamori Di., Mária u. 56. 
Ionescu Pavel, oficiant po�tal, VII. Thököly út 73. 
 
Kanidachi Gheorghe, comerciant, Aggteleki u. 15. 
Kanidachi Ioan, mare proprietar, József krt. 31/A 
 
Dr. Lin�a Liviu, advocat, VIII. Hunyadi u. 15. 
V�d. Lazarescu Alex., privatier�, I. Tigris u.19. 
Lucu�a Lazar, birta�, Práter u. 68. 
Lazar Ioan, func�. la vam�, Baross tér 17. 
Lazar Benedict, func� ionar la ora�, Baross tér 17. 
Lungacea Ioan, locotenent, VIII. Szilágyi út 1. 
Limbai Maria, privatier�, X. Jászberényi út 25. 
Lupu Romul, privat, I. Remenes u. 8. 
 
Mocan Ioan, func�ionar, VIII. József krt. 11. 
Morani Teodor, Liliom u.13. 
Mocan Teodor, oficiant de stat, VII. Erzsébet krt. 20. 
Dr. Moldovan Constantin, cand. de adv., Mária u. 56. 
Moldovan Ioan, pantofar, VII. Aréna út 78. 
V�d. Mo�ier Teodor, privatier�, VI. Podmaniczky u. 63. 
Muntean Dimitrie, Compactor, VII. Erzsébet krt. 34. 
V�d. Morariu Emilia, Csengeri u. 54. 
Morariu Gligor, sergent la poli� ie, Szállás u. 11. 
Muste� iu Ioan, înv. la ora�, VIII. Mátyás tér 19. 
Mure�an Irina, func�ionar�, VIII. Práter u. 65. 
V�d. Mure�an, VIII. Práter u. 65. 
Mure�ian Aug. P., func� ionar, VI. Podmaniczky u. 9. 
Murga Ioan, apotecar, VI. Váczi köz 17. 
Mu�uc George, func� ionar, VII. Garai u. 29–31. 
Musta� George, controlor la finan�e, IX. Mátyás tér 1. 
Musta Daniil, ma�inist, VIII. Jázmin u. 28. 
Muntean Ioan, Kálvin tér 9. 
Montia �tefan, István út 26. 
Marchi �tefan, Gyarmat u. 5. 
Mocan Teodor, poli�ist, Széchenyi telep 28. 
Moldovan Iuliu, secr. la dir. financiar�, I. Szentháromság tér 9. 



Murnu Ioan Georgiades, preot la bis. greceasc�, Pet�fi tér 3. 
V�d. Gozsdu Melania, Teréz krt. 27. 
Miclo�i Ioan, cursier la po�t�, Desewffi u. 22. 
Mo� George, osp�tar, VII: Hajós u. 31. 
Manno Pelagia, propr. de cas�, VII. Királu u. 57. 
Missits Georgina, VII. Erzsébet krt. 15. 
Manno Paraschiva, privatier�, Pet�fi tér 3. 
Manno Emanuil, comerciant de dereale, Pet�fi tér 3. 
Manno Domotire, comerciant de cereale, Régi posta u.13. 
V�d. Murariu Dimitrie, VI. Csengeri u. 74. 
Dr. Manea Constantin, advocat, VIII. Aggteleki u. 2. 
Manescul Ioan, compozitor de muzic�, IX. Ferencz krt. 3. 
Mur��anu Ioan, tipograf, VIII. Német u. 23. 
Mezei Ioan, jude la Curie, VIII. Baross u. 47. 
Mihnea Ioan, cassar la casa de amonet, VII. Lajos u. 114. 
Moldovan Mihai, Buda, II. Pázsit u. 2. 
Mucran Samuil, zidar, VIII. Madách u.38. 
 
Neagu George, muzicant, I. Attila köz 2. 
Dr. Nedici George. concipist, IX. Liliom u. 33. 
Niagu Grigor, muzicant, VII. Nefeljts u. 43. 
Nicula Mihail, c�pitan ces.reg., VIII. Reviczky u. 15. 
Ionescu Pavel, inspector la po�t�, IX. Üll�i út 108. 
Dr. Ionescu Petru, secretar ministerial, VII. Király u. 13. 
Ionescu Alex., contabil, XI. Szvetenay u. 30. 
Naghea Hilariu, veterinar, VII. Hernád u. 22. 
 
Olariu Francisc, cand. de prof.,VIII. Fhg. Sándor u. 30/B 
Olariu �tefan, oficiant la po�t�, III. Lajos u. 141. 
Olar Vasile, cojocar, IX. Viola u. 37/A 
Onciu Ioan, inginer �ef, VIII. Szigetvári u. 15. 
Onciu Alex., jude la Curie, VI. Andrássy út 83. 
Ona Vasile, func�. la c�ile ferate, VI. Podmaniczky u. 107. 
Ordache Nicolae, func� ionar la po�t�, Sajó u. 2. 
Orz Gheorghe, c�pit. la poli�ie, Zugló u. 1. 
Dr. Oltean Aurel, adv. interpret la trib.,  Régi posta u. 10. 
Oltean Nicolae , finan�., VIII. Szentkirályi u. 22. 
Oltean Alex., comerciant, VIII. Mária u. 56. 
Oprea George, farmacist, VIII. Illés u. 22. 
 
Pascu Emil, ofic. or��., IX. Üll�i út 119. 
Paul Augustin, secretar la consulatul României, V. Béla u. 
Paukerow Leonard, ziarist, VII. Dembinszky u. 30. 
Piti�tean Emanuil, viceconsul, VII. Rottenbiller u. 27. 
Pura Vasile, practicant la eoriu, V. Széchenyi u. 1. 
V�d. Popu Iosefinia, Gyöngytyúk u. 13. 
Pap Ioan, preot militar, I. Országház u. 14. 
Pascu Alex., of.privat, VIII. Magdolna u. 6. 
Pop, major auditor, I. Somlyai út 9. 



Pascu Silviu, capelan, IV. Veres Pálné u. 9. 
Dr. Plopu George, jude la Curie, Bánk u. 4. 
Pop Cornelia, cand. la gr�dina de copii, VIII. Fhg. Sándor u. 15. 
Pavel Augustin, profesor, I. Országház u. 7. 
Pavel Ana, priv., VIII. Nagyfuvaros u. 14. 
Prahob Gheorghe, func� ionar, Ilka u. 32. 
Jun. Pavel Ioan, proprietar de cas�, V. Arany János u. 5. 
Pavel Ioan, faur., VII. Mexikói út 13. 
V�d. P�curariu Dimitrie, IX. Kinizsi u. 29. 
Petru�iu Atanasiu, func� ionar în minister, I. Országház u. 5. 
Popescu Simion, oficiant la po�t�, VII. Aréna út 23. 
Popovici Virg., of. la vama, IX. Üll�i út 1. 
Pop Septimiu, practicant la c�ile ferate, IV. Ferencz József rkp. 16 
Pop Remus, func� ionar la po�t�, VII. Thököly út 7. 
Pap Szilágyi Ioan, func. la tribunal, V. Csáky u.14. 
Poru� iu Ioan, pensionar, VII. Nefelejts u. 63. 
Precup Alex., func� ionar la po�t�, VII. Peterdy u. 35. 
Precupa� �tefan, îngrijitor de cas�, VIII. Óriás u. 38. 
Pre�merean George, func�. la soc. de nav., I. Várfok u. 11. 
Dr. Cav. Pu�cariu Iuliu, jude în pensie, II. Halász u. 1. 
 
Rodneanu Nicolae, privat, VII. Aréna út 6. 
R�dulescu George, farmacist, I. Anna u. 1. 
Russu Ioan, ma�inist, VII. Kender u. 26. 
Radu Dionisiu, croitor, VII. Kender u. 6. 
Ruva Vasilie, of. la fabrica de vapoare, Laktanya u. 1. 
Romulus Constantin, Teleki tér 6/A 
R�gnean Nicolae, notar la jud.cerc., VII. Aréna út 62. 
Ro�ca Petru, func.priv., VII. István út 29. 
Ro�ca Ioan, controlor în ministerul cultelor, VII. Andrássy út 97. 
Ro�u Titu, comerciant, VII. Dob u. 41. 
Rozeanu Iuliu, agent, VII. Holló u. 13. 
Russu Iuliu, practic. la farmacie, V. Szanám u. 28. 
 
Dr. Siegescu Iosif, deputat, VII. Alpár u. 6. 
Stoia Gheorghe, controlor la soc. electr., 
Sida Gheorghe, notar în pens., mare proprietar, VII. Király u. 13. 
Stan Vasile, profesor, VI. Andrássy út 1. 
Stanciu Iosif, cafegiu, VI. Bulyovszky u. 17. 
Sintoan Ioan, controlor la soc.lectr., Rottenbiller u. 5. 
Stoia Alexandru, comerciant, IV. Reál tanoda u. 19. 
Stoica Mihail, locotenent, VII. Nyár u. 5. 
Sida Sigismund, mare proprietar, VII. Király u. 13. 
Selejan Iulian, controlor la banca Els� Pesti Hazai, Vas u. 19. �erban Victor, compactor, VIII. Kende út 26. �erban Ioan, insp. suprem în minist. de agricultur�, Üll�i út 25. 
 
Tari Nicolae, poli�ist, Regei u. 18. 
V�d. Turcu Iuliu, privatier�, II. Margit krt. 5. 



Tru� in Ioan, lac�tar, Üll�i út 3. 
Turcu Nicolae, croitor, V. Nagylom u. 6. 
Taus Emil, tipograf, Nefelejts u. 3. 
 ��ran George, func.sup.la po�t�, Peterdy u. 35. �ioran Alexandru, zidar, VII. Thököly út 14. 
 
V�lean Eugen, oficiant privat, IV. Regáttanoda u. 19. 
Vîn�tu, cand. de advocat, II. Gyorskocsi u. 12. 
 
Conspectul românilor din Budapesta dup� profesiune 
 
Juzi la Înalta Curie: 
Ioan Mezei, Alexandru Onaciu, George Plopu 
 
Advoca�i:   
Dr. Ioan Alexa, Dohány u. 54. 
Dr. Emil Babe�, Gr. Károlyi u. 14. 
Dr. Titus Babe�, Erzsébet tér 18. 
Dr. Ioan Erdélyi, Rákos u. 1. 
Dr. Liviu Lin�a, Hunyadi u. 15. 
Dr. Aurel Ciato, Régi posta u. 10. 
Dr. Constantin Manea, Aggteleki u. 15. 
 
Profesori:  
Ioan Ciocan, prof. univ. în pensie 
Dr. Iosif Siegescu, pofesor universitar 
Dr. George Alexici, profesor la academia oriental�, docent la univ. 
Dr. Iosif Popovici, docent la universitate 
Filip E. Mihai, profesor la �coala comercial� �tefan Gulyás, profesor la �coala comercial� 
Medici:  
Dr. George Bila�co, medic dentist 
Dr. Adalbert de Cozmu�a, medic 
Dr. Tiberiu Cristea, medic veterinar 
Dr. Augustin Dumitreanu, �ef medic la poli� ia din Budapesta 
Dr. Victor Dumitreanu, asistent la clinic� 
Dr. Emil Manu, medic dentist, Múzeum krt. 17. 
Dr. Virgil Mladin, medic 
Dr. Ilarie Noaghea, medic veterinar 
Dr. Cornel Popovici, medic 
 
Ingineri:  
Ioan Onciu, inginer la fabrica Ganz 
Cornel Mesaro�iu, ing. de tren, I. Mészáros u. 30. 
Augustin Maior, inginer la po�t� �i telegrafe 
Romulus Lupu, inginer privat 
Dionisie Cimponeriu, inginer la po�t� �i telegraf 
 



La ministerul de interne:  
Vasile Dumbrava, secretar ministerial 
Teodor Lobon� iu, revizor de conturi 
Nicolae Diamandi, interpret 
Dr. Leontin Pallade, interpret 
 
Serviciul statisticei:  
Dr. Ioan Bud, secretar ministerial 
Ioan Lucaciu, func� ionar 
 
La ministerul de finan�e:  
Dr. Titu Dragonescu, secretar ministerial 
Ioan Nicora, revizor de conturi 
Iuliu Moldovan, secretar la direc� ia financiar� a comit. Pesta 
Dr. Gheorghe Nedici, advocat concipist la direc� iunea erarial� 
Dr. Felix Dumitreanu, advocat, concipist pract. la dir. erarial� 
 
La ministerul cultelor:  
Dr. Petru Ionescu, secretar 
Victor Papp Szilágyi, concipist pract. 
George Cioara, consilier esactorial 
Nicolae Chizan, revizor 
Ioan Ro�ca, revizor 
George Tar�ia, controlor 
Nicolae Cristea, cancelist 
 
La ministerul de justi�ie:  
Dimitrie Lazarel, func�ionar, II. Donáti u. 5. 
 
La ministerul de honvezi:  
Sec�ia 1. Alexandru Aldea, c�pitan de stat major 
Sec�ia 6. Alexandru Abraham, intendent 
Sec�ia de buget. Otto Damianu 
Sec�ia 23. Iuliu Pu�cariu jun., practicant de concepist 
Traian Bogyi, func� ionar 
 
La ministerul de agricultur�:  
Ioan �erban, consilier ministerial, �ef suprem economic 
Liviu Martian, inginer �ef 
Tiberiu Ciotea, medic veterinar 
 
P�zitori de coroan� la palatul regal (Korona�rök): 
Augustin Micu 
Nicolae Jas 
 
Func�ionari la Camer�:  
Samuil Sagovici, func�ionar 
George Furo, interpret 
 



La ora�:  
George Vasi, notar în circumscip� ia IV. 
Teodor Podoab�, func�ionar în centru 
Iuliu Mezei, func� ionar în centru 
 
La poli�ia din Budapesta:  
Eugen Csocsán, c�pitan 
George Orz, c�pitan 
 
Func�ionari la po�t�:  
Ioan Cuibu�, inspector 
Iosif Farchescu, inspetor 
Paul Ionescu, inspector 
Nicolae Puria, inspector, II. F�herczeg Albrecht út 11. 
Nicolae Oltean, inspector, IX. Ferenc u. 32. 
George ��ran, oficiant superior 
Axente B�lean, oficiant superior 
Simeon Popescu, oficiant superior 
Ioan Radu� i, oficiant superior 
George Mali�a, oficiant superior 
George Ra� iu, oficiant superior 
Alexa Zsiga, oficiant superior 
Nicolae Mihaiu, controlor 
Petru Moldovan, controlor 
Dimitrie Achin 
Nicolae Boro� 
Victor Boer 
Ioan Cuibu� 
George Costin 
Victor Cîmpean 
Ioan Chi�in 
Vasile Constantin 
Peru Danc��iu, 
Alexa Bugnariu 
Emil Lazar 
Cornel Mihu �tefan Olariu 
Constan�a Platon 
Iuliu Tri� ie 
Dumitru Moldovan 
Alexandru Ureche 
Adrian Rubinescu 
George Suciu 
Victor Pacal 
Aurel Pîlvu 
Ioan Pop 
Victor Papaiov 
 
M� ie�tri b�rbieri:  



Vasile Bucur, Lónyai u. 7. 
Constantin Chevere�an, Holló u. 7. 
Iuliu Chevere�an, Ráday u. 29. 
George Coroi, Üll�i út 64. 
Zevedeiu Cri�an, Üteg u.7. �i Jász u. 52. 
Gavril Lauren�, Vérmez� u. 16. 
Sopfron Morai, Egyetem u. 5. 
Teodor Mini�an, frizer, VII. Dembinszky u. 24. 
Ioan Perin, Üll�i u. 3. 
Vasile Boza, b�rbier, VII. Elemér u. 56. 
Aron �iclovan, frizer, VII. Dohány u. 59. 
Milan Jebelean, frizer, VI. Rózsa u. 84. 
Ioan Mateiu, frizer, VII. Dohány u. 37. 
 

[C� lindarul “Poporului Român”, Budapesta, 1912, p. 150–155.] 
 

Note 
 
 
 

Colonia macedoromână din Pesta – focar de cultură românească 
 
 1. A. N. Hâciu, Aromânii. Comer�, industrie, arte, expansiune, civiliza�ie, Foc�ani, 1936, p. 351–352. În Lexiconul Révai 

putem citi urm�toarele: Cincárok: így hívják a balkáni románságot, amely Macedóniát, Epirust, Tesszáliát és Albániát 
lakja. Nevezik még �ket kuco-vlachoknak, kara-vlachoknak s makedo-vlachoknak vagy makedo- románoknak is. �k 
magukat arumînnak, armînnak mondják. A Balkánnak egyik legintelligensebb népe, akik mint keresked�k messze 
földön ismeretesek. Kiváló épít�mesterek és ötvösök. Egyrészük pásztorkodással foglalkozik. Számuk körülbelül 
500.000-re tehet�. A törökök folytonos zaklatása s kegyetlenkedése sokakat földönfutóvá tett; a menekül�k nagy 
tömege Magyarországon települt meg... A cincár szó etimológiája ismeretlen, sokan azt állítják, hogy e nevük onnan 
ered, mivel a cs hangot is c-nek ejtik (pl. dákoromán cinci (öt); macedoromán: �in�i), ami alig vehet� komolyan. (Révai 
Lexikon, IV.köt. Bp., 1912, 508–509.)  

 2. Corneliu Albu, Lumin� din trecut. Aspecte din lupta Transilvaniei pentru independen�� �i unitate na�ional�, Bucure�ti, 
1992, p. 117. 

 3. D. I. Popovici, Aromânii ca negustori în sec. XVII �i XVIII în Serbia �i Austro-Ungaria, Bucure�ti, 1934, p.87. 
 4. Ibidem, p. 88. 
 5. Gheorghe Hristodol, Români-macedoneni în Transilvania veacurilor XVIII–XIX, în “Anuarul Institutului de istorie”   

Cluj, 1993, p. 67. 
 6. D. I. Popovic, ibidem, p. 91. 
 7. Petri Edit, A görögök közvetít� kereskedelme a 17–19. századi Magyarországon, în “Századok”, 1996, nr. 1., p. 94. 
 8. Ács Zoltán, Selyem, karmazsin, szattyán és veres kordovány. A magyarországi görögök történetéb�l, în “Barátság”, 

1994/nr. 9–10, p. 542. 
 9. “Az idegen keresked�ket a Pesten való letelepedésre vonzották a következ� kedvez� körülmények is: 1. Itt nem kellett a 

külvárosban letelepedniök, mivel a városkának akkor még külvárosa nem is volt. A keresked�k leginkább a Belgrádi-
kapu közelében éltek. 2. Pest városa 1694-ben megkapta a vásártartási jogot. Az évente négyszer tartott vásároknak 
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i-au ap�rut între timp Fabulele, tip�rite în 1000 de exemplare, care au fost difuzate în p�r�ile ungurene, în Banat, 
Transilvania,�ara Româneasc�, Gyula �i Oradea. Con�inutul lor incendiar, atacurile directe la adresa feudalit��ii �i 
bisericii gr�besc interven�ia autorit��ilor politice �i biserice�ti (...). 

     Ac�iunea comitatelor are deja ecou în mediul românesc. La 1 ianuarie 1815 episcopul Vulcan îi cere am�nunte lui  �ichindeal în leg�tur� cu Fabulele, dac� sînt întoarse �i dup� cine, dac� cartea este o prelucrare sau numai par�ial, iar   
cartea dup� care a f�cut prelucrarea este interzis�. 

     La 6 ianuarie 1815 Consiliul Locumtenen�ial prime�te o ampl� relatare a “cazului” de la Uro� Nestorovici, directorul �colilor ortodoxe din Ungaria, relatare bazat� la rîndul ei pe informa�iile primite de la directorul �colar al districtului 
Timi�oara, Luca Kengelacz. În relatarea sa directorul  Nestorovici men�ioneaz� paginile considerate periculoase (429, 
478, 479, 480, 481), dar �i faptul c� �ichindeal a ad�ugat principiilor periculoase ale lui Obradovici propriile sale 
principii, fiind el însu�i un spirit r�zvr�tit �i foarte periculos, care desf��oar� o activitate de acest fel în rîndul tinerimii 
preparande. În final cere confiscarea fabulelor din comitatele Torontal, Timi�, Cara�, Arad, Baci, Bihor, Cenad, chiar �i 
din Transilvania, iar comitatului Arad s� confi�te  ultimele exemplare de la locuin�a autorului. 

     Consiliul Locumtenen�ial începe ancheta solicitînd tipografiei din Buda versiunea original� a fragmentelor incriminate 
(…), iar directorului tipografiei Universit��ii pestane cerîn-du-i pedepsirea cenzorului vinovat de a fi admistip�rirea 
paginilor respective, �terse ini�ial �i ulterior admise la tipar. Ca urmare dispune s� fie cercetate gre�elile cenzurii �i dac� 
revizorul c�r�ilor George Petrovici �tie destul române�te pentru a avea încredere în revizia pe care o face. 

     George Petrovici scrie în aceea�i zi (17 ianuarie 1815) baronului Pongracz de Ovar c� în baza îns�rcin�rii primite de a 
examina paginile incriminate cuvînt de cuvînt, trimite aceea�i versiune ca �i a revizorului român Maior. Referitor la 
pagina 429 face cunoscut consiliului c� ceea ce se referea la boierii moldoveni �i munteni a fost �ters cu totul de c�tre el �i cu atît mai pu�in nu ar fi admis-o oricum la tipar. Din supranot�rile de pe originalul aflat în arhiva tipografiei, prin 
compara�ie cu cartea tip�rit�, rezult� c� nu a admis direct la tipar paginile respective. Faptul c� s-au tip�rit  totu�i nu se 
datore�te lui. Referitor la cealalt� carte româneasc� incriminat� men�ioneaz� c� nu a fost revizuit� de el. Intervine �i 
palatinul Ungariei, la 25 ianuarie 1815, referindu-se la cele dou� ordine de confiscare a c�r�ilor lui �ichindeal, pîn� 
atunci predate ca lec�ii în �colile na�ionale ortodoxe �i difuzate printre preparanzii ar�deni, amîndou� con�inînd instig�ri �i ordonînd s� fie încredin�ate cenzorului Petru Maior pentru a le revizui cu aten�ie �i apoi s�-i fie comunicate 
observa�iile (…). 

     Primele concluzii rezultate din materialele existente  pîn� acum la dosar sînt comunicate palatinului la 14 martie 1815. 
Rezumînd aceste concluzii, Consiliul Locumtenen�ial arat� c� au fost folosite ca lec�ii în �coli; c� este în curs de 
desf��urare ancheta la tipografie, unde se cerceteaz� cine a îngrijit tip�rirea acelor c�r�i �i cine este vinovat de gre�elile 
cenzurii, dac� George Petrovici cunoa�te limba român� în a�a m�sur� încît s� se poat� avea încredere în revizia pe care 
o face. 

     Pentru a preîntîmpina repetarea cazului Fabulelor, directorul tipografiei propune Consiliului ca toate c�r�ile  române�ti, 
de amîndou� riturile, s� fie cenzurate de Petru Maior, care cunoa�te foarte bine limba român�, iar cele sîrbe�ti, tot de 
amîndou� riturile, s� le cenzureze George Petrovici. Începînd cu aceast� dat� corectura s� o fac� în�i�i autorii. Cu 
r�spuns la aceste propuneri, Consiliul hot�r��te: cei doi vor împ�r�i cîteva luni munca cu condi�ia ca Petrovici s� dea 
declara�ie scris� de cît timp are nevoie s� înve�e bine limba român�; este de acord ca autorii s� fac� corectura, s� nu 
adauge nimic la con�inutul lucr�rilor �i s� dea gata lucr�rile la termenul stabilit (…). 

     La 22 aprilie [1816 n.n.] directorul tipografiei r�spunde Consiliului la cererile f�cute în 6 februarie în leg�tur� cu 
cercetarea fasiunilor celor doi tipografi, care i-a fost anterior încredin�at�. Din actele anchetei rezult� c� cenzorul a �ters 
mai întîi paginile respective, dar ulterior acestea au fost totu�i tip�rite, motiv pentru care cenzorul a �i fost cercetat. 
Direc�iunea tipografiei trimite Consiliului actele anchetei �i fasiunile în cauz�. Referindu-se la vinovat, directorul 
men�ioneaz� c� tipograful �i cenzorul se învinuiesc reciproc, aruncînd vina unul pe cel�lalt. Dup� p�rerea lui niciunul 
nu este scutit de gre�eal�: cenzorul pentru c� a ar�tat indulgen�� fa�� de autor, îng�duindu-l în ospe�ie la el; tipograful 
p�c�tuie�te mai întîi prin credulitate, apoi prin ignoran�� �i alte nepriceperi, întrucît în locurile �terse era vorba de boierii 
moldoveni �i munteni. În raportul înaintat la Viena Consiliul î�i însu�e�te toate concluziile anchetei directorului 
tipografiei, socotindu-i pe amîndoi vinova�i pentru motivele ar�tate mai sus. 

     Din concluziile anchetei a reie�it c� cenzorul a permis lui �ichindeal s� duc� manuscrisul la tipografie, întrucît locuia la 
el în timp ce se tip�reau Fabulele. Cu acest prilej autorul a putut strecura �i pasajele t�iate de cenzor, ad�ugînd �i un al 
doilea manuscris (Îndrept�ri moralice�ti) pe care Petrovici nici m�car nu l-a v�zut pentru cenzur�. La rîndul s�u 
culeg�torul se ap�r� c� nu �tia bine române�te �i nu a observat inten�ia manuscriselor. 

     În urma concluziilor desprinse, la 31 mai 1816 Cancelaria aulic� îi acuz� pe cei doi func�ionari ai tipografiei la 18  iunie 
1816. Întrucît p�rerile sînt contradictorii �i nu se poate atribui o vin� numai unuia, întrucît Petrovici a cenzurat 
manuscrisul, iar tipograful avea aprobarea lui pentru tip�rire, socotesc neadecvat� procedura  de  a  încredin�a autorului 
manuscrisul pentru a-l duce la tipografie, care profit� astfel ad�ugînd continuarea manuscrisului. În cele din urm�, bazat 
pe opinia cenzorului Petru Maior, care declar� c� bro�ura nu con�ine lucruri primejdioase, Consiliul admite difuzarea 



c�r�ii  Îndrept�ri moralice�ti. Totodat� Petru Maior propune s� fie  admis� �i cealalt� carte care a fost coliogat� 
împreun� cu Îndrept�rile moralice�ti, Ar�tare despre starea acestor nou� introduse sholastice�ti instituturi, cu rezerva 
omiterii unor propozi�ii care atac� prea aspru autorit��ile civile �i biserice�ti pentru starea jalnic� a �colii române�ti �i 
învinuiesc cercurile conduc�toare de �inerea inten�ionat� a românilor în ignoran�� �i întuneric. Consiliul nu se declara de 
acord cu acest punct de vedere �i ordon� comitatelor s� restituie bro�ura (Îndrept�ri moralice�ti), iar Ar�tarea s� fie 
trimis� Consiliului spre a fi nimicit�. 

     În acest fel se încheie “dosarul” confisc�rii c�r�ilor lui �ichindeal. Hot�rîrile de confiscare r�mase valabile �i pe mai 
departe, cu excep�ia bro�urii Îndrept�ri moralice�ti, nu au înfrînt excep�ionala voin�� �i activitatea politic� a lui �ichindeal. El continu�, în august 1816, s� agite pe românii din zona Aradului, s� adune adeziuni pentru cauza lui 
Moise Nicoar� (...). 

     Moartea lui �ichindeal închide dosarul c�r�ilor sale, nu �i al chestiunii române�ti. Profesorii preparandiei vor contiunua 
lupta pentru �coal� �i cultur� româneasc�, iar Nicoar� cea pentru episcop român.” 

   (Nicolae Boc�an, Confiscarea Fabulelor lui �ichindeal, În: “Anuarul Institutului de Istorie �i Arheologie din Cluj”, 
1976, p. 137–147.) 

26. Domokos S., Tipografia..., p. 111–112. 
27. Ibidem, p. 113. 
28. Damaschin Bojinc� (18. X. 1802, Gîrli�te j. Cara�-Severin – 17. VIII. Dumbr�veni) din cauza persecu�iilor na�ional-

politice�i religioase p�r�se�te capitala Ungariei, pleac� în Moldova. R�spunzînd unui apel f�cut de Gheorghe Asachi, 
Bojinc� va func�iona la Ia�i de la 1 aprilie 1833 ca jurisconsult pe lîng� Logofe�ia Drept��ii. Conduce, ca rector, 
Seminarul de la Socola în intervalele 1834–1839 �i 1840–1841. În perioada 1841–1847, este profesor la Academia 
Mih�ilean�, predînd cursuri de drept. În 1860–1861, sub domnia lui Al. I. Cuza, a fost ministrul Drept��ii. În Moldova, 
Bojinc� a primit �i ranguri, fiind din 1835 paharnic, apoi ban (1841), iar la 1848 – ag�. Dup� 1861, se retrage pîn� la 
sfîr�itul vie�ii la mo�ia sa din preajma Boto�anilor, fiind, dup� dorin�a lui, înmormîntat la Ia�i. 

29. D. Bojinc�, ibidem, p. VIII–XIII.; N. Boc�an, Polemica..., p. 363–381.; Maria Berényi, Personalit��i de frunte ale   
iluminismului b�n��ean, În: “Convie�uirea”, Seghedin, 1997,  Nr/1, p. 68–71. 

30. Eftimie Murgu (28. XII. 1805, Rud�ria, j. Cara�–Severin – 12. V. 1870, Budapesta). Dup� ob�inerea doctoratului este 
chemat la Ia�i. Pred� filozofia la Academia Mih�ilean�. Din cauza neîn�elegerilor cu Gh. Asachi �i cu domnitorul Mihai 
Sturdza, Murgu se mut�, în 1837, la Bucure�ti, aici reg�se�te cî�iva  dintre prietenii cunoscu�i la Pesta, ca, de exemplu,   
înv���torul �i redactorul de calendare �tefan P. Niagoie, pictorul C. Lecca etc. Între 1837–39 a fost profesor de logic� �i 
drept la colegiul “Sf. Sava”. Aici i-a fost elev N. B�lcescu. În 1840, împreun� cu D. Filipescu, Murgu a pus bazele unei 
noi organiza�ii revolu�ionare din care au mai f�cut parte �i N. B�lcescu �i C. Bolliac. Este închis în închisoare  pentru 
activitatea sa în ce prive�te revendic�rile na�ionale. În 1848 este ales deputat în Parlamentul de la Pesta. Dup� 
înfrîngerea revolu�iei ungare, din nou st� în închisoare (1849–1853) �i abia în 1861 revine în via�a politic�, lipsit îns� 
de popularitatea de care se bucurase înainte �i în timpul revolu�iei. Tr�ie�te tot mai retras, practicînd avocatura la 
Budapesta pîn� la moartea survenit� în 1870, în casa sa din  Buda. În 1932, osemintele lui au fost reînhumate în capela 
cimitirului din Lugoj. 

31. Gheorghe Goian, Eftimie Murgu despre cântecul popular ca argument istoric, În: “Folclor literar”, III, Timi�oara, 
1972, p. 221–222. 

32. N. Boc�an, Polemica..., p. 363–381.; M. Berényi, Personalit��i..., p. 68–71. 
33. Constantin Diaconovici Loga (1. X. 1770, Caransebe� – 12. XI. 1850, Caransebe�). Dup� ce p�r�se�te Pesta, timp de 

optsprezece ani, este profesor la Preparandia din Arad. În 1830 a fost numit  revizor al �colilor române�ti �i sîrbe�ti de 
pe teritoriul regimentelor de grani�� b�n��ene. A fost unul din organizatorii înv���mîntului în limba român� din Banat. 
Dup� o activitate de 42 de ani în 1850 s-a pensionat �i s-a reîntors la Caransebe�. În iarna aceluia�i an a �i decedat. În 
semn de recuno�tin��  pentru str�daniile ce le-a depus pe t�rîmul alfabetiz�rii, al �colariz�rii �i culturaliz�rii maselor de 
la sate, dasc�lii  b�n��eni i-au eternizat memoria prin ridicarea în anul 1895 a unui monument pe mormîntul s�u din 
Caransebe� pe care au scris:“Binemeritatului profesor de pedagogie �i director al �coalelor române�ti greco-ortodoxe”. 

34. Florian I. Goga, Diaconovici Loga – o familie de c�rturari români, În: “Mitropolia Banatului”, 1986/Nr. 4, p. 45–50.; 
Domokos S., Tipografia..., p. 134–137. 

35. Petru Moaler Cîmpeanu (1802, Otlaca – 15 aprilie 1893, Micl�u�eni). În 1837 p�r�se�te capitala Ungariei, se 
stabile�te la Ia�i. Pred� la Academia Mih�ilean�, ani de-a rîndul e mîna dreapt� a lui Gheorghe Asachi în comitetul 
Academiei. Ca semn de recuno�tin�� pentru activitatea sa, în 1839 domnitorul l-a boierit cu rangul de C�minar. Dup� 
desfiin�area Academiei Mih�ilene, P. M. Cîmpeanu se dedic� muncii �tiin�ifice, timpul s�u �i-l sacrific� scrisului. A 
scris mai multe manuale �i gramatici uzitate in diferite �coli. A înso�it la studii în Germania tineri din familia Sturdza, 
la a c�rei mo�ie de la Micl�u�eni s-a retras în 1849. În amintirile sale,Titu Maiorescu  semnaleaz� prezen�a în Germania 
a profesorului P. M. Cîmpeanu, care purta grij� tinerilor studen�i români. Cîmpeanu era membru al mai multor societ��i 



literare, �tiin�ifice �i culturale. În 1871 a fost ales membru de onoare al Academiei Române în urma propunerii f�cute de 
Augustin Treboniu Laurian. A decedat la 15 aprilie 1893, la mo�ia din Micl�u�eni a familiei Sturdza. 

36. Maria Berényi, Aspecte na�ional-culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785–1918), Budapesta, 1990, p. 
122–127. 

37. Pavel Vasici (18. IV. 1806, Timi�oara – 23. VI. 1881, Timi�oara). Dup� întoarcerea de la Pesta, din 1836 pîn� în 1850 
a fost directorul carantinei de la Timi�, func�ie care i-a înlesnit, la 1848, sprijinirea revolu�ionarilor munteni �i 
moldoveni care se refugiau în Transilvania. Prieten cu G. Bari�iu �i T. Cipariu, a împ�rt��it ideile lor reformatoare, 
na�ionale �i social-culturale, sus�inîndu-le printr-o îndelungat� �i variat� colaborare la publica�iile române�ti din Ardeal. 
Din 1842 este membru al Societ��ii literare din Bucure�ti, iar din anul urm�tor, membru corespondent al Societ��ii de 
medici �i naturali�ti din Ia�i. Ales deputat în Diet�, se stabile�te la Sibiu, apoi la Cluj, pîn� în 1869, cînd se retrage la  
Timi�oara. Meritele sale �tiin�ifice sînt recunoscute spre sfîr�itul vie�ii, cînd este ales membru al Academiei Române 
(1879). Vasici a desf��urat �i o întins� activitate pedagogic�, în calitate de referent �colar �i sanitar �i, apoi, de consilier 
al �colilor ortodoxe, la ridicarea nivelului de predare în �colile române�ti din Banat �i Transilvania. În sprijinul 
înv���mîntului, a publicat numeroase articole în Amicul �coalei (1860–1865) �i a editat revista Higiena �i �coala 
(1876–1880). Vasici a colaborat asiduu la revistele Foaia literar�, Foaie pentru minte, inim� �i literatur� �i la gazeta 
Telegraful român, al c�rei redactor a fost între1853 �i 1856. Pîn� la moartea survenit� în 1881, Vasici a scris despre 
armonia �i legile universului, despre via�� �i  moarte, despre dreptul tuturor oamenilor la instruc�ie �i cultur�. O aten�ie 
deosebit� o acord� moaralei. În tradi�ia  �colii Ardelene, Vasici s-a ocupat �i de problemele limbii literare, dar adopt� o 
pozi�ie mai realist� decît ceilal�i c�rturari ardeleni, aderînd la orientarea din prefa�a Gramaticii române�ti a lui I. 
Heliade-R�dulescu �i, mai tîrziu, la critica lui Alecu Russo la adresa exager�rilor latiniste. 

38. Grigore Ploe�teanu, Un iluminist român în secolul al XIX-lea – Paul Vasici, În: “Studii. Revist� de istorie”, 1971/Nr. 
1, p. 93–102. 

39. Moise Bota (1789, Arad sau Giula? – 19. I. 1873, Baia de Cri�, j. Z�rand). Mai mul�i scriu c� s-ar fi n�scut la Arad. În 
cartea lui Teodor Boti�, intitulat� Istoria scoalei normale (Preparandiei) �i institului teologic ortodox-român din Arad 
(Arad, 1922), se g�se�te o list� a absolven�ilor. Aici afl�m c� Moise Bota era absolvent al acestui institut în septembrie 
1814, venit din Giula (jude�ul Bichi�). Matricola boteza�ilor din Giula, volumul pentru anii (1779–1814), unde 
figureaz� �i Moise Nicoar� (a c�rui matricol� am g�sit-o), e incomplet, nu am avut norocul s� identific�m locul na�terii 
lui Moise Bota. De la el însu�i �tim doar atît, dintr-o scrisoare adresat� episcopului Aradului în 1844: “Dintre 50 de ani 
trecu�i cele mai scumpe zile a(le) vie�ii mele, ani 32 num�ra�i, înv���torind lîng� dulcea românime prin unele ora�e �i 
sate a(le) luminatelor comitaturi Békés (s.n.), Arad, Cara� �i Timi�, sub carele timp nu numai propunerea înv���turilor 
scolastice m-am sîrguit pre încredin�ata tinerime la pragul  lumin�rii a o pov��ui, ci �i cu predarea c�r�ilor afar� la lume, 
dup� putin�� �i dulcelui meu �el [...].” Dup� absolvirea Preparandiei, Bota a fost înv���tor în mai multe sate b�n��ene 
Socodor, Lipova etc. Era adept al ideilor lui Moise Nicoar�, cu care a purtat �i coresponden��. În 1854 public� cîteva 
poezii în almanahul Mugurii, publica�ie a Societ��ii de lectur� din Arad. În 1862 s-a stabilit în Baia de Cri�, re�edin�a  
jude�ului Z�rand, unde ocup� un post de copist la cancelaria prefecturii, cu protec�ia prefectului dr. Iosif Hodo�, 
membru al Academiei Române, deputat în parlamentul din Pesta. Aici, la vîrsta de 84 de ani, trece la cele eterne, la 19 
ianuarie 1873 �i a fost înmormîntat în cimitirul Cebia. Pe cruce se afl� epitaful compus de el însu�i: 

Stai oame nu trece 
Ici zace mort rece 
Numele lui Moise Bota 
Care pururea ofta 
A Na�iunii prosperare 
Pe terenuri literare 

40. �tefan Pop, Icoane din trecutul cultural al Aradului. Dasc�lul Mois� Bota (1789–1873), În: “Biserica �i �coala”, 
1929/Nr. 41, p. 5. 

41. Vasile Gr. Pop, Conspect asupra Literaturii române �i  litera�ilor ei de la început �i pîn� ast�zi în ordine  
cronologic�, Bucure�ti, 1873, p. 208. 

42. N. Boc�an, Contribu�ii..., p. 225–227; 302. 
43. Maria Berényi, Dasc�lul Moise Bota (1789–1873), În “LUMINA ’97", Giula, 1997, p. 22–27. 
44. “Calendariu romanescu pe anul de la Cristos” 1829 �i 1830, Pesta, 1829 �i 1830. 
45. Mircea Tomescu, Calendarele române�ti (1733–1830) Studiu �i  bibliografie, Bucure�ti, 1957; Georgeta R�duic�-

Nicolin R�duic�, Dic�ionarul presei române�ti (1731–1918), Bucure�ti,1995, p. 88–89. 
46. Iosif Pervain, Studii de literatur� român�, Cluj, 1971, p. 211. 
47. Ioan Lupa�, Cea mai veche revist� literar� româneasc�, În: “Studii, conferin�e �i comunic�ri”, vol. III., Sibiu, 1941,   

p. 135. 



48. În�tiin�are pentru “Biblioteca româneasc�, c�tr� românii din Principaturile Valahiei �i Moldaviei, În: “Carte de 
mîn�, împreun� cu Calendariul pe anul 1825..., cum �i ghenealogia a împ�ra�ilor, crailor �i prin�ilor din Europa �i alte   
folositoare lucruri �i istorii. Cu cinci icoane, Prin Zaharia Carcalechi, ferlegherul c�r�ilor”, Buda, 1825 

49. I. Pervain, ibidem, p. 214–215. 
50. “Cei ce din[tru] dragostea cea negr�it� �i din râvna cea f�r� de asem�nare c�tr� folosul �i luminare a na�ionului 

românesc nu au întârziat a t�lm�ci �i tip�ri c�r�i folositoare în limba acestui na�ion, în anul trecut. 
     Preacinstitul p�rinte protopop Petru Maior de Dicio Sânm�rtin, cr�iesc revizor, au dat la lumin� Telemachu, t�lm�cit 

din limba italieneasc�, cum �i Orthografia român�, desine f�cut�, întru care înva�� cum are a se scrie române�te cu 
str�mo�e�tele slove române�ti, întru care [le] v�de�te c� limba româneasc� e mai veche nu numai decât cea frânceasc� �i spanioleasc�, ci �i decât cea italieneasc� de acum; ba �i decât cea latin�, ce iaste în c�r�i �i cumc� aceasta din limba     
româneasc� ce o vorbea poporul român cel vechi au luat începutul s�u. 

     Preacinstitul �i cucernicul ieromonah Efrosin Dimitrie Poteca, înv���toriu �coalelor domne�ti, au dat la lumin� “Mai 
înainte g�tire spre cuno�tin�a de D-zeu”, ce cu aurite cuvinte gr�ie�te adev�rul întru înaintea cuvînt�rii? t�lm�cit� din 
limba greac�. 

     Mult prea înv��atul �i de bun neam n�scutul marele postelnic Alexandru Beldiman au dat la lumin� tragedia lui Orest în 
stihuri �i Moartea lui Avel, t�lm�cit� din fran�ozeasc�, cum �i pre Omer îl are t�lm�cit �i preste scurt� vreme îl va da la 
lumin�, cum �i pe Numa Pompilie. 

     Onoratul dumnealui Naum Petrovici, case-per�eptor la m�rita deput��ie a fundusului �coalelor române�ti, sârbe�ti �i 
grece�ti, au dat la lumin� Methodica �i Pedagogia din limba nem�easc�; carele �i acum se gat� a da mai multe alte c�r�i  
folositoare la tipari. 

     Cinstitul �i cu adev�rat cultivirei române�ti râvnitoriu dumnealui Nicola Nicolau au dat la lumin� Plutarch nou în 2 
p�r�i t�lm�cit din limba nem�easc� etc. Cinstitul cliric Vasilie Ghergheli de Ciocotici au dat la lumin� o carte chemat� 
Omul de lume.” 
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publice sau private, din muncile �i serviciile suplimentare pe care erau sili�i s� le presteze pe la diferite institu�ii din 
capitala Ungariei. Al�ii erau nevoi�i s� stea acas� cea mai mare parte a anului �i s� se prezinte doar la examene. S�r�cia 
era du�manul cel mai temut al studen�ilor români �i din cauza ei mul�i erau nevoi�i s�-�i întrerup� studiile. De aceea 
unul dintre articolele sale cele mai fulminante, pe care îl va scrie imediat dupa p�r�sirea Universit��ii, este îndreptat 
tocmai înspre demascarea acestori st�ri de fapte, articolul fiind intitulat în mod semnificativ Victimile mizeriei. El însu�i 
a gustat din plin aceast� situa�ie grea a studentului s�rac �i f�r� sprijin, fiind silit s� recurg� la fel de fel de expediente 
peste var�, cum ar fi angajarea sa în vara anului 1895 la birourile Enciclopediei române a lui Diaconovich, unde a 
lucrat cîteva luni, cu un salariu derizoriu.”   

   (M. Popa, Ilarie Chendi, p. 32–33.) 
25. “De asemenea, Goga a desf��urat o activitate important� în cadrul Societ��ii »Petru Maior«, societate cultural� a 

studen�ilor români, din conducerea c�reia a f�cut parte. Din lectura proceselor verbale ale societ��ii reiese c� Goga a 
contribuit cu mintea lui ascu�it� la progresul lucr�rilor acesteia. A vorbit prima dat� în cadrul societ��ii la �edin�a din 20 
noiembrie 1901. Referatul conducerii a fost sus�inut de Ioan Lupa�, care a propus s� se discute dac� e cazul s� se  
înfiin�eze, în cadrul societ��ii culturale române, sec�ii separate de literatur�, �tiin��, filosofie etc., sau toate specialit��ile 
s� activeze împreun�, în continuare. În cursul discu�iei a luat cuvîntul �i Goga, propunînd ca diferetele specialit��i s� 
r�mîn� unite în cadrul societ��ii. În cuvîntul s�u, Goga a cerut ca societatea s� se ocupe mai mult de literatura român�, 
pe temeiul c� studen�ii provin din �coli care nu le transmit decît superficiale cuno�tin�e de literatur� român�.  

     Caracteristic pentru activitatea societ��ii e faptul c�, la dou� zile dup� aceea, adic� la 22 noiembrie 1901, a fost  
convocat� a treia adunare (extraordinar�) a comitetului literar. Cu acest prilej, a fost discutat referatul Principiul 
dualistic în religie �i filosofie, sus�inut de Montani. Discu�ia a fost condus� de Ioan Lupa�. Importan�a adun�rii const� 
din punctul nostru de vedere, în faptul c�, cu acest prilej, Goga a avut o prima interven�ie mai ampl� care oglinde�te 
sfera larg� a cuno�tin�elor sale filosofice (…). 

     Din consemn�rile procesului-verbal reiese c� Goga mînuia un dezvoltat spirit critic �i cuno�tin�e literare serioase. Se 
poate intui, din acelea�i consemn�ri ale procesului-verbal, c� Goga a avut succes în fa�a colegilor s�i, datorit� 
profundelor sale cuno�tin�e literare. Nu trebuie s� uit�m c� Goga era student în anul I �i c� în societate erau prezen�i nu 
numai colegi de an, ci �i studen�i din anii mai mari. 

     Numele lui Goga figureaz� �i în procesul-verbal al �edin�ei din 15 decembrie 1901. Cu acest prilej, el a propus s� aib� 
loc o nou� adunare literar�, în seara de Cr�ciun, cu care ocazie s� se recite versuri �i s� se cînte colinde. �i-a luat 
angajamentul c� va scrie ceva pentru aceasta întrunire. Serbarea de Cr�ciun a avut loc la 5 ianuarie 1902 (biserica 



român� ortodox� folosea înc� vechiul calendar) �i pentru acest prilej Goga a preg�tit, conform promisiunii, o scriere 
intitulat� Chronos...  

     Din procesul-verbal al �edin�ei din 18 ianuarie 1902 afl�m c� Goga a fost adesea prezent la activit��ile societ��ii �i, pe 
lîng� calitatea de membru al conducerii, a avut �i îns�rcinarea de-a se ocupa de bibliotec�. Cu prilejul acestei �edin�e, el 
a anun�at primirea, pentru biblioteca societ��ii, a unui volum de versuri de Ion Gorun. Activitatea de bibliotecar a lui 
Goga a fost plin� de pasiune, atestînd importan�a acordat� de poet muncii cultural-educative a societ��ii în rîndurile 
studen�ilor români din Budapesta, pentru l�rgirea sferei culturii lor generale. 

     O însemnare surprinz�toare, din procesul-verbal datat 18 ianuarie, precizeaz� c� Goga a cerut un concediu mai lung, 
pentru rezolvarea unor chestiuni personale importante, �i c� acest concediu i-a fost acordat de c�tre societate. 

     �i mai surprinz�tor este faptul c� Goga nu s-a mai întors în cadrul Societ��ii “Petru Maior” �i c� numele s�u nu mai 
figureaz� în procesele-verbale ale acesteia. Lipsa lui nu poate fi explicat� prin diversificarea preocup�rilor lui Goga. 
Plecarea lui a avut loc în condi�iile în care, datorit� prezen�ei sale active în societate, a intrat în conflict cu autorit��ile 
universitare. Ba chiar s-a deschis o ac�iune împotriva lui, care îns� – dup� m�rturia lui Lupa� – a fost închis� în urma 
unei audien�e, un interogatoriu lui Goga de Heinrich Gusztáv. Sebastian Stanca î�i aminte�te de ac�iunea forului 
universitar împotriva lui Goga, ba chiar reproduce textul compus de poet, dup� ce respinsese procesul-verbal al 
rectoratului. În aceast� declara�ie, conform textului reprodus de Sebastian Stanca, studentul Goga spunea: “Din cele 
spuse mai sus On. Senat universitar poate în�elege c� societatea “Petru Maior” î�i cunoa�te menirea sa aici în capitala 
Ungariei. 

     Dac� discu�iunile noastre se ridic� adeseori la nivelul unor discu�iuni academice e semn c� studen�imea român� e 
con�tient� de îndatoririle sale. Iar dac� în sînul societ��ii se utilizeaz� numai limba româneasc�, acesta e pe de o parte 
un drept garantat prin statutele ei, de alta parte cultura tinerimei române din aceasta �ar� nu poate fi un monopol al 
limbii maghiare. În chestiuni de politic� militant� societatea “Petru Maior” nu are nici un rol �i nu urm�re�te �intele 
presupuse de On. Senat universitar. Ac�iunile individuale ale membrilor ei îns� nu se pot r�sfrînge asupra societ��ii.” 

   (Domokos Sámuel, Octavian Goga. Anii studen�iei. Traduceri, Ed. Kriterion, Bucure�ti, 1978, p. 16–20.) 
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51. “De�i monarhia habsburgic� se intitula Austro-Ungaria, sugerînd astfel o egalitate perfect� între cele dou� state 

componente – Austria �i Ungaria –, totu�i ministerele comune ale acesteia, Armata, Externele �i Finan�ele, î�i aveau 
sediul la Viena, de aici conducîndu-se politica general� a imperiului, �i îndeosebi politica extern�. Ca urmare a acestei 
organiz�ri, ambasadorii �i mini�trii plenipoten�iari erau acredita�i pe lîng� persoana împ�ratului la Viena, acolo avîndu-�i re�edin�ele respective. La Budapesta nu func�ionau decît anumite consulate �i comisiuni comerciale, subordonate 
ambasadelor �i lega�iilor de la Viena. Consulatul României se înfiin�ase la 15 decembrie 1879, �i avea ca misiune 
urm�rirea rela�iilor economice �i culturale dintre cele dou� ��ri, �i îndeosebi regimul ce se aplica românilor din 
Transilvania. El avea s� urm�reasc� totodat� �i via�a public� din Croa�ia, Bosnia �i Her�egovina. 

     La acest consulat a fost numit ca secretar Octavian C. T�sl�uanu. În momentul numirii sale, func�ia de consul era 
ocupat�, de la 1899, de Victor Cuciureanu, ajutat de un viceconsul �i un secretar. Secretar, prin pensionarea c�ruia 
devenise vacant postul în care a fost trimis T�sl�uanu, era vechiul ziarist Ioan Poru�iu, care colaborase cu Alexandru 
Roman la ziarul Federa�iunea din Budapesta �i f�cuse �i un an de închisoare. El avea s�-l ini�ieze pe noul secretar în 
atribu�iile sale, în via�a politic� din capitala Ungariei, �i totodat� s�-l introduc� în cercurile politice �i ziaristice 
române�ti. Spre deosebire de fostul secretar, �i chiar de consulul Cuciuranu, O. C. T�sl�uanu n-a v�zut îns� în slujba sa 
“un simplu serviciu, ci un post de lupt� na�ional�.” Dealtfel,  în acest sens îl pov��uise la plecarea din Bucure�ti �i Ion 
Bianu, care-i cerea rapoarte confiden�iale pentru D. A. Sturdza �i-i recomandase ca pentru chestiuni mai importante s� 
vie imediat la Bucure�ti spre a raporta verbal. Tîn�rul secretar – care avea s� r�mîn� aici timp de 4 ani – s-a dedicat deci 
cu toat� pasiunea urm�ririi �i cercet�rii condi�iilor de via�� ale românilor, informînd Ministerul de externe �i cercurile de 
la Bucure�ti, adeseori trecînd peste consul, de toate dispozi�iile ce se luau împotriva acestora…” 
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 1. Lucian Drimba, Iosif Vulcan, Bucure�ti, 1974, p. 215. 
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 3. George Bari� �i contemporanii s�i, vol. I, Bucure�ti, 1974, p. 266. 
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 5. Ioan Slavici, Românii din Ardeal, Bucure�ti, 1910, p. 63–65. 
 6. I. Breazu, ibidem, p. 46. 
 7. Albina, 1872/Nr. 102. 



 8. Familia, 1869/Nr. 21, p. 250.  
 9. Ibidem, 1869/Nr. 29, p. 337–338 �i nr. 30, p. 349–351. 
10. Ibidem, 1869/Nr/35; 1870/Nr. 3 �i 31. 
11. Ibidem, 1869/Nr. 50. 
12. Ibidem, 1870/Nr. 7, p. 82. 
13. Ibidem, 1870/Nr. 8, p. 93. 
14. Ibidem, p. 94. 
15. “PROGRAM PREPARATIV  
   la înfiin�area unui fond de teatru na�ional român 
 
     I. Se va forma o “Societate pentru crearea unui fond spre a înfiin�a un teatru român”. 
     Spre acest scop: 
     II. Se esmite un comitet de 5 membri, care: 
     a) va elabora un proiect de statute pentru acea societate �i-l va publica în ziarele române, pentru a putea fi dezb�tut de 

c�tr� public; 
     b) în trei luni dup� publicare va convoca o adunare general� la Deva, pentru a dezbate proiectul de statute �i a constitui 

societatea: la aceasta adunare se vor convoca to�i aceia cari vor fi contribuit ori oferit la fondul teatrului na�ional român, 
precum �i aceia cari vor dori a contribui sau oferi acolo. 

     �i pîn� atunci, comitetul constituindu-se: 
     III. Chemarea lui va fi: 
     a) a emite un apel c�tr� publicul român, în care se va explica mai pe larg inten�iunea acestei intreprinderi; 
     b) a aduna de-a dreptul sau prin colectan�i binevoitori contribuirile în bani sau ofertele pentru acest scop: 
     c) a eloca sumele adunate în loc sigur pentru fructificare; 
     d) a publica în ziare sumele adunate, precum �i numele binevoitorilor contribuitori; �i peste tot; 
     e) a regula încasarea �i administrarea banilor �i ofertelor. 
     IV. Dup� înfiin�area �i constituirea Societ��ii, comitetul va depune la minele acesteia un raport cu toate actele �i 

conturile relative la activitatea sa. 
     
     Pesta, 21 martie 1870 
     Comisia de cinci exmis� de c�tr� inteligen�a român� din Budapesta: V. Babe�, Iosif Hodo�, Petru Mihályi, Alexandru 

Mocioni, Iosif Vulcan.”   
16. Federa�iunea, 1870/Nr. 26, p.100. 
17. Familia, 1870/Nr. 12. 
18. Ibidem, 1870/Nr. 13. 
19. Ibidem, 1870/Nr. 13, p. 142–143. 
20. Ibidem, 1870/Nr. 15, p. 178. 
21. Red�m scrisoarea lui Simion Calu�iu publicat� în Familia: 

Budapesta, 3/15 ian. 1870 
     Domnule redactor! 
     Subsemna�ii juni români întruni�i în preseara anului nou, am cugetat c� cu nimica alta nu ar putea inaugura anul viitor 

mai bine decît prin începerea înfiin��rii unui fond al teatrului român na�ional, aceasta �coal� a moralit��ii �i a virtu�ilor 
str�bune deci înv�p�ia�i de felul �i duio�ia de a vedea odat� ca �i na�iunea român� ciscarpatin� posed� un asemenea 
templu na�ional au oferit urm�toarele sumule�e mici la apari�ie, dar urma�i fiind de to�i fiii na�iunii pot s� creasc� la 
milioane �i atunci na�iunea noastr� de nou va s� înfloreasc�. Contribuitorii sunt: Alesiu Olariu, 5fl; Ioan Poru�iu, 1 fl; 
Gulielm Hangea, 1 fl; Ioan Vlassa, 1 fl; Ioan Muste�iu, 5 fl; N. N�scu�iu, 2 fl; N. Ioanoviciu, 1 fl; Balassan 1 fl; Simion 
M�rginean, 50 cr; Fr. Longinu, 50 cr; iar subscrisul 10 fl. Suma 29 fl. Al dumitale Simion Calu�iu. 

   (Contribu�ii pentru înfiin�area unui teatru na�ional al românilor de dincoace de Carpa�i, În: “Familia”, 1870/Nr. 2, p. 
23.) 
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24. Ibidem, 1870/Nr. 37, p. 442. 
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26. Ibidem, 1870/Nr. 40, p. 469–477. 
27. Federa�iunea, 1870/Nr. 97, p. 381. 
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29. “În cele ce urmeaz� voiu st�rui asupra felului cum au  decurs adun�rile generale STR care se aseam�n� cu 
manifesta�iile similare ale societ��ii surori “Astra”. Ceremoniile întroduse s-au men�inut pîn� în pragul r�zboiului 
mondial. De aceea adun�rile generale STR ca �i adun�rile generale ale “Astrei” au fost adev�rate locuri de pelerinaj 
pentru întreaga societate româneasc�, cari au produs în opinia public� român� o impresie statornic�. Ele s-au perindat 
în   fiecare an în alt centru important locuit de români �i au contribuit la trezirea �i men�inerea con�tiin�ei na�ionale, la 
manifestarea culturii na�ionale �i au înt�rit sentimentul de solidaritate, contribuind totodat� la în�l�area vie�ii sociale a 
elementului românesc de dincoace de Carpa�i. 

     Ceremonialul adun�rilor generale s-a desvoltat dintr-un obiceiu vechi al întrunirilor noastre, cît se poate de spectaculos �i emo�ionant. 
     În preziua adun�rii s-a f�cut “primirea oaspe�ilor”. Comitetul organizator din localitate, împreun� cu frunta�ii au ie�it în 

întîmpinarea membrilor din Comitetul central STR �i al oaspe�ilor. Întîmpinarea s-a f�cut cu solemnitate prin vorbiri, 
banderii, sau coruri �i cu intrarea cu alai în centrul respectiv. A�a se obi�nuia s� se fac� “cinste” pe la noi. Seara avea 
loc “Seara de cuno�tin��”, adec� cina comun�, unde se discutau �i problemele mai importante care au fost puse în 
desbaterile adun�rii. Pentru a cunoa�te p�rerile factorilor hot�rîtori, Comitetul central obi�nuia s� �in� o �edin�� 
consultativ� în aceea�i zi �i cu frunta�ii din localitate �i cu membrii Comitetului filial, acolo unde exista. 

     Adun�rile generale s-au fixat de regul� în zile de s�rb�toare �i au �inut de obicei 2 zile. Motivele sunt u�or de în�eles. Se 
celebra întotdeauna, înainte de deschiderea adun�rii generale, liturgia Sfînt� în bisericile române�ti, la care asistau �i 
membrii Comitetului central împreun� cu delega�ii s�i. Serviciul divin se celebra cu asisten�� mare de slujitorii 
altarului, iar r�spunsurile le d�deau cele mai vestite coruri ale noastre. Cu aceste ocaziuni se eviden�ia cîte un cînt�re� 
mai celebru, înduio�înd asisten�a cu vreo priceasn� plin� d� evlavie pus� pe melodia cîntecelor noastre str�bune. De pe 
amvon “predica” cel mai înalt demnitar al bisericii sau cel mai bun orator, celebrit��i oratorice cunoscute în via�a 
noastr� public� din toate vremurile. Printre ace�tia Iustin Popfiu, V. Lucaci, T. Bran, I. Agârbiceanu. 

     În prima zi se f�cu în mod solemn deschiderea adun�rii, prezidat� de c�tre cel mai înalt demnitar prezent al STR-ului, 
sau în lipsa acestuia de c�tre un pre�edinte “ad-hoc” ales de adunare dintre frunta�ii de fa��. Se desemnau apoi 2 
localnici ca notari ai �edin�elor, pe lîng� secretarul Societ��ii. Adunarea “exmitea” apoi o deputa�iune, sub conducerea 
celui mai vrednic frunta�, pentru a învita pe pre�edinte �i membrii Comitetului Central la �edin��. Prezintîndu-se cei 
numi�i, se întra în ordinea de zi cu discursul de deschidere al pre�edintelui, la care r�spunde pre�edintele sau delegatul 
Comitetului de organizare localnic. Apoi urma salutul  delega�ilor diferitelor Asocia�ii �i institu�ii representate în 
adunarea general�. 

     Se d�dea cetire telegramelor �i scrisorilor de felicitare �i se f�cea cunoscut raportul Comitetului Central precum �i starea 
cassei. Apoi se aleg comisiile de verificare �i întrucît este înscris vreun conferen�iar la ordinea de zi, î�i cete�te lucrarea 
în plin� �edin��, f�r� de a se întra vreodat� în chestiuni propriu zis politice, cari au r�mas excluse din desbaterile 
adun�rilor. 

     Se aduna lumea ca la rug�. Venea �i ��r�nimea în strae �i haine de s�rb�toare, cu corurile �i fanfarele �i cu ceea ce aveau 
mai pre�ios mai de multe ori. Se mîndrea �i emula cu celelalte comune de a se prezinta cît mai frumos. Drumurile erau 
împ�nate la astfel de ocaziuni în toate direc�iile cu oameni plini de veselie, cu care �i c�ru�e înc�rcate cu b�rba�i �i 
femei, harnici �i dornici de a asculta sfaturile �i îndemnurile conduc�torilor s�i fire�ti. Tinerimea se ata�a, luînd parte la 
emularea corurilor sau la diferitele manifesta�iuni �i petreceri poporane, p��ind al�turi de carele înc�rcate cu fete, 
doinind �i cîntînd tot drumul. 

     Dup� prima �edin��, membrii Comitetului plecau în vizite la frunta�ii localnici, unele delega�ii au pornit s� mul�umeasc� 
conduc�torilor ora�ului �i administra�iei, pentru c� au în�eles s� admit� a se �inea �edin�ele în s�lile institu�iilor publice. 
Apoi se aduna la un banchet sau la o mas� comun�, unde o muzic� na�ional� executa de regul�, cele mai frumoase piese �i cîntece na�ionale. Toasturi nu lipseau. Se închina “pocalul” în onoarea “inteligen�ei române”, pentru Comitetul 
Central, pentru frunta�ii conduc�tori ai Societ��ii. În general acesta era un prilej de a-�i exprima adunarea omagiile sale 
fa�� de neam �i patrie, dar totodat� �i o manifesta�iune de devota�iune pentru tot ce este românesc. Discursurile rostite 
erau adeseaori giuvaere ale elocin�ei, alt�dat� rostiri plictisitoare a unor oratori cari se îmbulzeau de fiecare dat�. 

     De aceea A. C. Popovici critic� cam aspru aceste manifesta�ii: 
     “La pu�ine neamuri se face atîta abuz de cultur� ca la noi. O mîndrie orbitoare ne face s� ne vedem noi pe noi în o fals� 

lumin�. Dac� popoare c�rora le este garantat� în scris �i aplicat� în fa�� cea mai des�vîr�it� libertate de desvoltare î�i 
încord� neobosite toate puterile min�ii �i ale inimii, ca s� dea înainte de c�ile �tiin�ei lor, a culturii �i ele nu se mole�esc, 
nu abuzeaz� de acele libert��i, atunci noi oare cari ne g�sim într-un raport invers, cu cît dor �i cît� putere ar trebui s� ne 
folosim de posibilitatea desvolt�rii noastre. Pe cît de greu este presiunea pe atît de puternic� ar trebui s� se arate 
reac�iunea noastr� pe terenul �tiin�ei �i a culturii. Gr�im, declam�m cu mult patos pentru binele poporului în public, f�r� 
a ne face treaba de con�tiin�� din izbitoarele contraste de faptele noastre. Roadele educa�iunii �i cultura la noi în cele 
mai multe cazuri este formal�, aparent�.” 



     La masa întins� a banchetelor din adun�rile generale ale STR-ului se g�seau domnii împreun� cu ��ranii, nu era aici nici 
o deosebire între vl�dic� �i opinc�. Masa începea cu binecuvîntarea �i se termina cu rug�ciunea obi�nuit�. 

     De obicei dup� mas� aveau loc petrecerea poporal� cu  concursuri de coruri, expozi�ii, jocuri �i cîntece �i diferite  
manifesta�iuni ale satelor, distribuindu-se premii celor ale�i. În deosebi în p�r�ile b�n��ene s� adunau cîte 20–30 de 
coruri, cari emulau în frumuse�ea melodiilor populare �i str�luceau de bog��ia costumului na�ional. 

     Seara avea loc de obiceiu un concert sau reprezenta�ie teatral� “împreunat� cu dans”. 
     Programul concertelor �i repertoriul reprezenta�iilor teatrale s-a prezentat la început s�r�cios în compozi�ii �i scrieri 

originale române�ti. Dup� ce S.T.R. �i-a strîns leg�turile cu arti�tii executan�i, cu compozitorii �i cu scriitorii na�ionali, 
cînd au devenit cunoscu�i Gh. Dima, N. Popovici, Ciprian Porumbescu, Muzicescu, I. Vidu, T. Popovici, Tiberiu 
Brediceanu, N. Firu �i al�ii, pe teren muzical �i dup�  ce la început Iosif Vulcan, I. Lapedatu, A. Petrinu au  îmbog��it 
repertoriul teatral cu piese originale, acomodate împrejur�rilor de aci, dup� ce corurile de plugari au ajuns la un renume �i sub influen�a educa�iei �colare au r�spîndit tot mai mult cultura �i cuno�tin�ele muzicale �i literare, s-a na�ionalizat �i 
programul S.T.R., �i a ajuns la un nivel artistic de mare valoare.” 

   (�tefan M�rcu�, ibidem, p. 219–223.) 
30. Anuarele Societ��ii pentru fond de teatru pe anii 1898–1910. 
31. Lucian Drimba, A. P. B�nu� �i mi�carea teatral� din  Transilvania, în “Lucr�ri �tiin�ifice”, Oradea, 1967, p. 333–364. 
32. Tribuna, 1904/Nr.225. 
33. Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea na�ional� (1848–1881), Bucure�ti, 1974, p. 286. 

 
 
 

Presă românească în capitala Ungariei 
 
 1. Pasaj din În�tiin�are: 
     “Toate neamurile Evropei cele de�teptate au aflat cum c� a scrie gazete sau novele �i acelea a le împ�rt��i neamului s�u 

e cea mai încuviin�at� mijlocire de a lumina noroadele cu întîmplatele ale altora fapte, a le abate de la r�u �i a le aduce 
spre cele mai bune... Prin novele... nu numai se desf�teaz� inima �i mintea omului, carea din fire a�a e întocmit� cît 
pururea se lupt� spre �tiin�� �i spre agonisire de �tiin�e noao, ci �i sufletul se îmbun�t��eaz�... 

     Iat� c� �i grecii, ba �i sîrbii... cu sîrguin�� dau  novele, ce se tip�resc neamului s�u; �i neamu atîta cel grecesc, precum �i 
cel sîrbesc nu numai cu bucurie, ci �i cu mul��mit� le primesc. 

     Singuri noi românii, m�car ne tragem vi�a de la cel mai sl�vit neam în lume, adec� de la romani, sîntem de acel scump  
vistiariu lipsi�i.” 

    
     Pasaj din textul lui Zaharia Carcalechi  C�tre cetitori, în Biblioteca româneasc�, I, 1829: 
     “Toate neamurile cele luminate au aflat cum c� a scrie c�r�i �i acelea a le împ�rt��i oamenilor s�i e cea mai încuviin�at� 

mijlocire de a lumina noroadele cu întîmplatele ale altora fapte, a le abate de la r�u �i a le aduce spre cele mai bune... 
Din c�r�i înv���m cele ce s-au întîmplat în lume, cu  care nu numai se desf�teaz� inima �i mintea omului, (carea din fire 
a�a este întocmit� cît pururea se lupt� spre �tiin�� �i spre agonisire de cuno�tin�e noave), ci �i sufletul se   
îmbun�t��eaz�... 

     Deci iat� grecii, ba �i sîrbii b�rb�te�te tip�resc c�r�i,  �i neamul atît cel grecesc, precum �i cel sîrbesc nu numai cu 
bucurie le primesc, ci �i cu mul��mire le cetesc. 

     Singuri noi românii sîntem de aceast� vistierie mai lipsi�i, m�car c� ne tragem vi�a la cel mai vestit �i mai m�rit  neam în 
lume, adec� de la romani.” 

   (Iosif Pervain, Studii de literatur� român�, Cluj, 1971, p. 213–214.) 
 2. “Iosif Pervain a identificat pe Alexie Lazaru cu Zaharia Carcalechi, întemeiat pe asem�n�rile izbitoare existente între  

textul În�tiin��rii  �i Cuvîntul înainte la “Biblioteca  româneasc�” din 1829, “C�tr� cetitori”, semnat de Zaharia 
Carcalechi, “izvoditoriul” magazinului românesc. Noi am avansat îns�, în 1978, ipoteza identific�rii lui Alexie Lazaru 
cu  Dimitrie �ichindeal. Invoc�m în sprijinul acestei ipoteze faptul  c� în 1814 �ichindeal sta mai mult la Buda, pentru 
tip�rirea  “Fabulelor”, locuind chiar în casa cenzorului George Petrovici. În paralel tip�re�te, f�r� a semna, Îndrept�ri 
moralice�ti tinerilor foarte folositoare, datat� 1813, f�r� aprobarea prealabil� a cenzurii. Zaharia Carcalechi n-a 
semnat cu pseudonim, în schimb �ichindeal tip�re�te anonim, am v�zut, lucrarea din 1813. La acea dat� (1814) avea 
motive serioase s�-�i ascund� identitatea; din luna mai fusese demis din postul de catehet, ca urmare a conflictului cu 
autorit��ile politice �i ecleziastice, iar la sfîr�itul aceluia�i an începe ancheta forurilor locale �i centrale în leg�tur� cu 
Fabulele recent editate. La scurt timp, în iulie 1815, solicit� audien�� arhiducelui Rainer în chestiunea Fabulelor, a 
demisiei din  postul de catehet �i a edit�rii unui ziar românesc la Viena, dup� modelul celui grecesc sau sîrbesc. 



Argumenta cererea cu mul�imea românilor; ei întrec la num�r pe greci �i sîrbi, care “au în limba lor novele, iar noi 
românii nu”. Cu acela�i prilej înainteaz� autorit��ilor �i o peti�ie solicitînd permisiunea de a edita o foaie (Ephemerides �i Novalia – modelul periodicelor grece�ti �i sîrbe�ti r�zb�tînd �i din acest titlu preconizat) în limba român� la Viena, 
respins� pe motiv c� nu era locuitor al capitalei. Limbajul peti�iei �i argumentele oferite arhiducelui coincid cu cele din 
textul În�tiin��rii . De asemenea  în sprijinul ipotezei propuse st� �i ac�iunea inspectorului Nestorovici, care în ianuarie 
1814 consult� “în secret” profesorii de la preparandie în leg�tur� cu proiectul edit�rii unei noi foi române�ti, 
“Ephemerides �i Novalia”, pentru cultivarea poporului român �i îmbun�t��irea moravurilor “care sînt în floare la toate 
popoarele Europei”. Solicit� opinia consensului profesoral dac� întreprinderea merit� osteneal�, în sensul de a g�si 
abona�ii suficien�i pentru realizarea ei. Tot atunci consensul r�spunde c� ideea este cît se poate de salutar� �i c� un ziar 
românesc ar fi de cea mai mare necesitate. Se remarc� �i în fragmentul rescriptului Nestorovici asem�narea cu textul 
În�tiin��rii . La acea dat�, �ichindeal mai era catehet la preparandie. În sfîr�it, ultimul argument pe care-l invoc�m în 
sprijinul ipotezei noastre este adversitatea cunoscut� dintre D. �ichindeal �i Piuariu Molnar. �ichindeal, în finalul 
Fabulelor, l-a ridiculizat pe oculistul ardelean pentru tip�rirea Mineelor atitudine izvorît� din convingerile sale 
ra�ionaliste, uneori chiar anticlericale. Imediat dup� apari�ia În�tiin��rii , Piuariu Molnar intervine în scris la tipografie 
pentru a bloca ini�iativa, întrucît pre�ul de 20 fl. este exagerat, solicitînd s� i se acorde lui aprobarea pentru un ziar 
românesc la un pre� mai mic. Coresponden�a pe aceast� tem� se prelunge�te în perioada august 1814 – ianuarie 1815, 
f�r� vreun rezultat. Tentativa de a-l bloca pe Alexiu Lazaru [D. �ichindeal] ar putea fi un r�spuns la pasajul despre 
Minee, din Fabule. Argumentul invocat de prof. Pervain, conving�tor prin asem�narea textelor a�ezate pe coloane 
paralele, invoc� îns� un text tîrziu al lui Carcalechi, dinr-o vreme cînd acesta putea copia foarte bine dup� În�tiin�area  
din 1814, într-o epoc� pu�in sensibil� la paternitatea textului, mai ales c� �i �ichindeal era mort la acea dat�. Dac� 
ipoteza identific�rii lui Alexie Lazaru cu Dimitrie �ichindeal se confirm�, atunci în Bibliografia scrierilor acestuia 
trebuie inclus� �i traducerea c�r�ii Întîmpl�rile r�zboiului fran�ozilor �i întoarcerea lor de la Moscova, Buda, 1813, 
tradus� din limba german� �i tip�rit� pe cheltuiala lui Alexie Lazaru.”  

     (N. Boc�an, Contribu�ii la istoria iluminismului românesc, Timi�oara, 1986, p. 188–189.) 
 3. Ibidem, p.188. 
 4. Mircea Popa–Valentin Ta�cu, Istoria presei române�ti din Transilvania, Cluj, 1980, p. 29–30. 
 5. Ibidem, p.190. 
 6. Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa român� din Transilvania �i Ungaria secolului al XIX-lea (1821–

1918). Documente, Giula, 1994, p. 8–9. 
 7. I. Hangiu, Dic�ionarul presei literare române�ti (1790–1990), Bucure�ti, 1996; Georgeta R�duic�, Nicolin R�duic�, 

Dic�ionarul presei române�ti, Bucure�ti, 1995 
 8. Ion Breazu, Studii de literatur� român� �i comparat�, I, Cluj, 1970, p. 157. 
 9. D.Vatamaniuc, Ioan Slavici �i lumea prin care a trecut, Bucure�ti, 1968, p. 311. 
10. G. �i N.R�duic�, ibidem, p. 39. 
11. Ideologia genera�iei române de la 1848 din Transilvania, Red: George Em. Marica, Iosif Hajós, Bucure�ti, 1968, p. 

213–218. 
12. I. Hangiu, ibidem, p. 146. 
13. Nicolae B�lcescu, Opere, ed. critic� de G.Zane, vol. IV, Bucure�ti, 1962, p. 191.    
14. Ideologia genera�iei..., p. 222. 
15. Gelu Neam�u, Alexandru Roman. Marele fiu al Bihorului (1826–1897), Oradea, 1995, p. 31. 
16. Ibidem, p. 32. 
17. Ibidem, p. 38. 
18. Ibidem, p. 46. 
19. Ibidem, p. 60. 
20. I. Hangiu, ibidem, p. 182. 
21. Ilie Dinurseni, Alexandru Roman 1826–1897, Sibiu, 1897. 
22. Poezia de 14 strofe a fost publicat� la 17 martie 1870, în foaia Gura satului, cu titlul Doina lui Alexandru Roman. 
23. I. Hangiu, ibidem, p. 182. 
24. Mai jos prezent�m cita�ia judelui de instruc�ie, înmînat� lui Ioan Poru�iu pentru articolul Echilibrul: 
     “Judele de instruc�iune în afacerile de pres� pentru districtul de Pesta. 
     Directorul cauzelor rege�ti, ca procuror general, în afacerile de pres�, plîngîndu-se înaintea mea din cauza delictului de 

pres� cuprins în articolul Echilibrul, publicat în Nrii 38 �i 39 al ziarului “Federa�iunea”, din 1870: te invit, Domnule 
Redactor, ca, pentru a fi ascultat, s� binevoie�ti a te înf��i�a, sub greutatea consecin�elor legali, în localitatea mea 
oficial� (Pesta, Strada Kerepes, nr. 65) la 26 octobre 1870, la orele 9 1/2 ante meridiane. 

     Pesta, 24 octobre 1870. 



Tuschner m.p. jude de instruc�iune în afacerile de pres� pentru districtul Pesta.” 
   (Federa�iunea, 1870/Nr. 105,  p. 417.) 
25. D. Vatamaniuc, Eminescu �i Transilvania, Cluj, 1995,  p. 119. 
26. Ibidem. 
27. G. Cip�ianu, Ziarul “Albina” (1866–1876); apari�ie, colaboratori, orientare generala, În: “Acta Musei Napocensis” 
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Veghierea 

 
Noaptea neagr�-�i aruncase 
Peste lume v�lul des; 
Lini�te-i la noi în cas�, 
Ca �i-n vii dup� cules. 
În odaie lîng-o cruce, 
Îngenunchi cu gînd greoi 
Noi veghem la mama dulce... 
– Doamne-ndur�-te spre noi! 
 
E t�cere �i ni-i fric� 
S� vorbim chiar �i mereu, 
C�ci mi�carea cea mai mic� 



Ar putea s� fac� r�u. 
Înlemni�i de groz�vie, 
Ochii-n lacrime �iroi, 
Vedem mama-n agonie... 
– Doamne-ndur�-te spre noi! 
 
Mica lamp� mai se stînge, 
Licurea înceti�or; 
Pare c� �i ea o plînge, 
Razele-i se sting �i mor. 
Umbra mor�ii se închin� 
Peste perinile moi; 
R�suflarea-i tot mai lin�... 
– Doamne-ndur�te spre noi! 
 
Noaptea-i lung�, fine n-are, 
Ca durerea ce-o sim�im; 
Plîngem, plîngem cu-ntristare, 
Ca lipsi�i d-un vis sublim. 
Cucuveia cobitoare 
Cînt� din p�re�ii goi, 
Oarecine-ndata moare... 
– Doamne-ndur�-te spre noi! 
 
Fi-va oare diminea�� 
Dup� sim�ul surp�tor; 
S�ruta-ne-va pe fa�� 
Mîng�irea-n viitor? 
Iat� mama c� re-nvie: 
“Revedea-voi eu pe voi!” �i adoarme pe vecie... 
– Doamne-ndur�-te spre noi! 
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