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Nora Tiu Chiriac

Aventura mea cu trupa de teatru de amatori
de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula
Aventura mea cu trupa de teatru de amatori de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula
a început în anul 2005, când mi s-a făcut
onoarea de a fi invitată, să preiau activitatea
trupei. Deşi am ezitat iniţial, având în vedere
că activitatea mea didactică implică studenţi
şi nu elevi, am decis, într-un final, să-mi
încerc forţele şi cu aceşti copii.
Anca Butar scria foarte bine, într-un
articol publicat cu ocazia împlinirii a unui
deceniu de la înfiinţarea trupei de teatru, că
„Uniunea Culturală, atunci când a accentuat
importanţa fondării unui teatru românesc,
s-a inspirat foarte mult din strădaniile lui
Iosif Vulcan, care în a doua parte a secolului
al XIX-lea a cultivat concepţia despre însemnătatea teatrului în educarea poporului, în
cultivarea limbii naţionale şi a gustului pentru frumos”. Pe acest lucru am fost rugată să
şi pun accent. Adică să trezesc, în elevii, care
au ales să participe, dorinţa de a redescoperi
şi aprofunda frumuseţea limbii române prin
teatru şi joc.
În septembrie 2005, când am venit pentru
prima dată la Liceul „Nicolae Bălcescu” din
Jula, am descoperit un colectiv de 16 elevi,
dornici să experimenteze cu mine un nou
mod de a face teatru, pentru că în munca
mea teatrală întotdeauna m-am axat pe joc.
Aşa că, până să ajungem la alegerea piesei,
la distribuţie, am făcut cu colectivul jocuri şi
exerciţii, care să-i unească ca şi grup şi care
să-i ajute, să-şi descopere aptitudinile. Sigur
că aceste jocuri şi exerciţii au avut şi menirea
de a mă ajuta, să cunosc elevii şi să-i evaluez.

Imagine din primele repetiţii

După o perioadă de acomodare, atât pentru mine cât şi pentru copii, am decis să ne
încercam norocul cu piesa „D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale. Am ales această piesă
pentru dinamica şi forţa pe care o are textul şi
acţiunea, care sperăm să se reflecte şi asupra
tinerilor actori. În perioada respectivă am
descoperit printre aceşti copii şi un real talent
în persoana Ralucăi Curcan, o fetiţă de doar
paisprezece ani la vremea respectivă, dar cu
o maturitate scenică de invidiat, dovadă că a
reuşit să creeze un Cetăţean turmentat mai
mult decât credibil, a cărui apariţie stârnea
hohote de râs de fiecare dată.

Scena din D’ale Carnavalului
Spiridon – Kerek Roland, Cetăţeanul turmentat – Raluca Curcan

În anul şcolar 2006/2007 am ales să continui
aventura tot cu I. L. Caragiale, dar de data
asta m-am axat pe schiţele acestuia. Trupa
s-a reînnoit în proporţie de 70%, fiindcă asta
este dezavantajul dar şi avantajul trupelor de
teatru de liceu, nu sunt statornice. Dar pentru
mine, schimbarea constantă a participanţilor
a însemnat şi o provocare, pentru că de fiecare dată, într-o anumită măsură, luai lucrul
de la zero.
Spectacolul „D-l Goe vs. Bubico” a însemnat o nouă porţie de râs pentru actori şi public
deopotrivă şi în acelaşi timp crearea unei
trupe de teatru constante, cu care am reuşit
să colaborez pe parcursul a încă patru ani,
când majoritatea au terminat liceul.
În această perioadă, adică începând cu anul
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2006 şi încheind cu anul 2010, trupa de teatru
de amatori a Liceului „Nicolae Bălcescu”,
a avut o perioadă de glorie. Am participat
constant la festivale de teatru, am mers în
deplasări prin Ungaria şi România, iar copiii
au simţit că aparţin unui grup în adevăratul
sens al cuvântului.

Scena din „Chiriţa în provincie”
Chiriţa – Raluca Curcan, Leonaş – Kerek Roland, Luluţa – Camelia Leucuţa, Guriţă – Son
Călin, Ion – Attila Abraham, ţăranca – Monica
Rokszin/Nora Rokszin, Melinda Faszli

Scena din „D-l Goe vs. Bubico”
Camelia Leicuţa, Raluca Curcan, Adela Curcan, Darko Timea

Un spectacol care pentru mine a rămas
aproape de suflet este „Chiriţa în provincie”
de V. Alecsandri. Lucrul la realizarea spectacolului a fost o adevărată încântare. Trupa
funcţiona ca şi grup extraordinar de bine, dar
în acelaşi timp ieşeau în evidenţă şi personalităţile fiecărui actor în parte. Cea de-a VII-a
ediţie a Festivalului de Teatru al Minorităţilor
din Ungaria a adus tinerilor amatori noi succese. Pe scena festivalului din acel an, din 18
trupe de teatru, care au prezentat spectacole
în 11 limbi ale minorităţilor din Ungaria,
Teatrul Român de Amatori din Jula a primit
Premiul Special, apreciat fiind pentru faptul
că trupa liceenilor români din Jula a fost o
prezenţă constantă şi activă în cadrul ARCUS,
dând dovadă de o reprezentare tot mai bună
de la an la an, şi pentru integrarea cu succes a
tinerilor în mişcarea teatrală a naţionalităţilor
în limba maternă”

O nouă provocare pentru aceşti copii talentaţi a venit în anul următor, când am decis
să lucrez cu ei un alt gen de teatru denumit
commedia dell’arte şi astfel s-a născut spectacolul „Arlechîno, slugă la trei stăpâni”. Am
ales să abordez acest gen teatral cu ei şi pentru că aveam încredere mare în abilităţile lor
şi ştiam că vor funcţiona bine ca şi grup. În
această producţie am avut norocul să lucrez
cu Roland, care a întruchipat personajul
Arlechino şi s-a descurcat magistral.
Arlechino este unul din cele mai complexe
personaje din istoria teatrului şi el a reuşit,
la o vârstă atât de fragedă, să facă faţă unei
asemenea provocări, ceea ce este un lucru
extraordinar. Şi fiecare dintre ei a reuşit. Nu
pot să uit nici Trio-ul de doctori din spectacolul „Arlechino, slugă la trei stăpâni”
format din Ionuţ, Attila şi Călin, trio care
de fiecare dată când intra pe scenă stârnea
hohote de râs. Anca Butar scria, în articolul
menţionat mai sus, despre acesta că este „Un
spectacol important şi de onoare pentru tinerii teatrului a fost participarea la Festivalul
International de Teatru pentru Elevi „George
Constantin” din Bucureşti în anul 2009, unde
cu piesa „Arlechino, slugă la trei stăpâni”
elevii liceului din Jula s-au întors acasă cu
premiul „Pentru promovarea limbii române”.
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Scena din spectacolul „Arlechino, slugă la trei
stăpâni”
Arlechino – Kerek Roland, Colombina – Monica Rokszin, Fantoma Colombinei – Nora
Rokszin, Izabela din bucăţi – Melinda Faszli
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Ultimul spectacol din această perioadă de
glorie a însemnat o revenire la I. L. Caragiale,
un autor pe care eu îl îndrăgesc foarte mult, în
primul rând pentru faptul că e mereu actual.
Dacă citeşti oricare dintre schiţele sau piesele
acestuia, după care alegi să te plimbi un pic,
vei recunoaşte pe stradă personaje, pentru
că tipologiile descrise de I. L. Caragiale sunt
nemuritoare. Chiar dacă limbajul s-a schimbat, chiar dacă tehnologia este uluitoare,
oamenii în esenţă nu se schimbă. Şi de aceea
aleg să mă întorc, din când în când, la acest
autor. Spectacolul s-a întitulat „Două loturi &
Căldură mare” şi a fost savurat şi de public şi
de tinerii actori, care în acel moment atinseseră o maturitate, care i-a ajutat să interpreteze personajele din aceste două schiţe mai
speciale. De ce mai speciale? Pentru ca Două
loturi şi Căldură mare sunt textele prin care I.
L. Caragiale anticipează noua direcţie literară
şi teatrală şi anume Absurdul. Şi chiar dacă
personajele sunt încă tipologii, avem de-a
face cu tipologii care încep să conştientizeze
ceea ce sunt.
Roland Kerek, Raluca şi Adela Curcan,
Ionuţ Laslo, Bianca Son, Ioana şi Călin Son,
Nora şi Monika Ruzsa, Atilla Abraham,
Melinda Faszli, Minea Natalia, Leucuţa

Scenă din „Două loturi & Căldură mare”
Kerek Roland, Melinda Faszli, Ròssu Odett, Boda Emese, Attila Abraham, Ionuţ Laszlo, Ruzsa
Greta
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Camelia, Darko Timea, Alexandru şi Bogdan
Buz, Ruzsa Greta, Boda Emese, Nica Alexandra, Stan Amalia, Martin Eszter, Vaida Sorin
sunt doar câteva din numele şi chipurile de
care îmi voi aminti mereu. Pentru că aceşti
copii au fost o constantă în viaţa mea, timp
de patru ani şi mi-au luminat viaţa şi ochii cu
fiecare întâlnire, spectacol şi poveste.
Din păcate după această perioadă plină de
aventuri a urmat una de pauză, de mai mult
de un an, în care finanţarea proiectului nu
a mai fost posibilă. Deşi mulţi nu au înţeles
necesitatea acestui proiect, cred că copii care
au participat au dezvoltat nişte abilitaţi, pe
care le-au folosit, cu succes, în anii care au
urmat, chiar dacă parcursul pe care l-au ales

Autorul – Edward David Haux, Secretara –
Andreea Martin, Tatăl – Dumitru Bigu, Puiul
– Daniel Repinsky, Popescu – Raul Antoniu
Morariu, Popeasca – Isabela Boca, Ionescu –
Antal Toth)
(Spectacol Camila – distribuţie: Autorul –
Edward David Haux, Secretara – Andreea
Martin, Tatăl – Dumitru Bigu, Puiul – Daniel
Repinsky, Popescu – Raul Antoniu Morariu,
Popeasca – Isabela Boca, Ionescu – Antal Toth,
Ioneasca – Noemi Roşu)
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nu a însemnat continuarea unei cariere în
domeniul teatral.
În 2012, a început o nouă aventură, cu
un grup total nou de copii, care aparţineau
unei noi generaţii, generaţia tehnologiei şi a
internetului. Asta a însemnat, pentru mine,
căutarea unei noi abordări de lucru, care să-i
atragă şi să le capteze atenţia pe perioada
repetiţiilor, fără a simţi nevoia accesării telefoanelor mobile, smartphonurilor la fiecare
cinci minute. Şi alegerea textului a necesitat
un timp mai îndelungat, pentru că trebuia
găsită o piesă, pe care să o înţeleagă şi care
să-i atragă din punct de vedere al mesajului
şi al jocului scenic. Într-un final am ajuns la
un colaj de texte scrise de Dumitru Solomon,
iar titlul piesei a fost „Camila”. După perioada
de tatonare a textului, lucrul la spectacol a
devenit cu adevărat plăcut; copiii au descoperit plăcerea de a juca, înţelesurile ascunse ale
textului, iar de acolo restul a venit de la sine.
A rezultat un spectacol plin de umor, coerent
şi cu nişte „actori” în devenire, credibili.
Începând cu 2012 trupa de teatru s-a schimbat în proporţie de şaptezeci la sută în fiecare
an. Asta a însemnat o perioadă mai lungă
de cunoaştere, de adaptare şi de tatonare a
textului. În fiecare an a trebuit să lucrez mai
mult la unitatea grupului şi, deşi cred că am
realizat acest lucru, de fiecare dată am simţit
că s-a pierdut ceva din coerenţa primelor
generaţii. Dar, pot spune, că, în fiecare grup,
am descoperit nişte tineri dornici să înveţe
ceva nou, să descopere secretele teatrului şi
frumuseţea limbii române.
Aşa că în anul 2013 mi-am propus să revin
la commedia dell’arte, cu un text pe care l-am
scris special pentru această trupă. Am ales să
scriu eu textul, pentru ca să creez personaje
cât mai apropiate de personalităţile celor
implicaţi şi pentru că am considerat, că aşa
vor descoperi plăcerea de a juca. Şi lumea
minunată a unui gen de teatru, care reînvie
cu fiecare performanţă.
După o pauză de câţiva ani, în care deplasările s-au limitat la localităţile din apropierea oraşului Jula, spectacolul „Pantalone
se însoară” a fost prezentat şi pe teritoriul
României, atât la Oradea, pe scena Arkadia a
Teatrului de Stat, cât şi, la invitaţia Consului
General al României la Jula, Florin Vasiloni,
în localitatea Bucova.
Anul 2014 a fost unul cu peripeţii, pentru
că trupa s-a schimbat pe parcursul anului
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Imagine din repeţia la spectacolul „Pantalone se însoară”
Florindo – Attila Fazekas, Izabela – Alexandra Bigu, Colombina – Anikó Szecskó, Colombina – Noemi Barta, Colombina – Ivett Farkas. Din distribuţie mai fac parte Dottore – Cristian
Bigu, Pantalone – Antal Toth

şcolar. A trebuit să schimb piesa şi distribuţia
de mai multe ori, copiii veneau, plecau, până
spre luna martie când, într-un final, grupul
s-a stabilizat şi am reuşit să adaptăm un text
după I. L. Caragiale în decurs de o seară.
Performanţa acestui an a fost că aceşti copii,
care au decis să rămână în trupă, au reuşit
într-o perioadă record, de trei săptămâni –
trei săptămâni însemnând trei întâlniri a câte
două ore – să creeze un spectacol cu adevărat
interesant la finalul căruia spectatorul pleca
râzând. Nu pot decât să apreciez acel grup de
tineri, care s-au unit şi au realizat că munca
depusă nu poate decât să-i ajute în dezvoltarea
lor personală. Sub egida „Zilelor Academice”,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad a organizat în perioada 14-17 mai 2015,
o serie de manifestări, prin care s-a celebrat
aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea acestei
instituţii de învăţământ. În cadrul programului, am evoluat şi noi cu piesa „Moftul român”
Spectacolul „Moftul roman” a marcat încă
o premieră, pe lângă faptul că a fost construit
într-o perioadă record de timp, alături de
copii am jucat şi eu. Am decis că e momentul

să urc pe scenă împreună cu ei, pentru a-i
ambiţiona şi în acelaşi timp a-i asigura că
deşi timpul de repetiţii a fost foarte scurt,
eu am încredere în ei, ca oameni şi ca potenţiali actori. Şi am avut dreptate. Spectacolul
a fost primit foarte bine, dovada că încă o
dată Consulul General al României Florin
Vasiloni ne-a invitat în România, aşa cum
am menţionat mai sus.
Anul acesta am reînceput periplul teatral
şi tot ce sper este ca publicul să fie la fel de
încântat de munca noastră ca şi până acum.
Trebuie să menţionez că nimic din ceea ce am
realizat pe parcursul acestor ani nu se putea
fără sprijinul Uniunii Culturale a Românilor,
a Evei Iova, a directoarei Liceului „Nicolae
Bălcescu”,t Maria Gurzău Czeglédi, dar mai
ales fără ajutorul Verei Cser, coordonatoarea
acestor copii, care de atâţia ani este alături de
mine la bine şi la greu. Fără ea această trupă
nu ar fi existat şi nu pot decât să-i mulţumesc
din suflet că a rămas alături de mine şi nu a
renunţat niciodată, deşi de multe ori ar fi fost
mai uşor să o facă.
În concluzie, dacă privesc retrospectiv, la
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Imagine din spectacolul „Moftul Roman”
Octavian Mocanu, Csiplo Andrei Sebastian, Szecskó Anikó, Peter Forogău, Antal Toth, Attila
Fazekas, Nora Tiu Chiriac

tot ce am realizat în cadrul proiectului, nu
pot decât să fiu mulţumită şi fericită. Faptul
că şi acum ţin legătura cu mulţi dintre copiii,
care au făcut parte din trupa de teatru şi îşi
amintesc cu plăcere de perioadele de repetiţii, nu poate fi decât o confirmare, că munca
depusă nu a fost în van.
Dacă am reuşit să formez un singur spectator de teatru, şi am reuşit, dovada e Raluca
Curcan, care mi-a mărturisit, că, înainte de a
face parte din aceasta trupă, mergea obligată
la spectacole, iar acum merge din plăcere;
dacă am reuşit să fac nişte copii să îndră-

gească limba română, şi am reuşit, fiindcă
surorile Nora şi Monika Rokszin, care au
venit în clasa a noua şi vorbeau foarte greu
această limbă, la părăsirea trupei cunoşteau
limba la un nivel avansat, nu pot decât să
jubilez şi asta e cel mai important.
Îmi cer scuze, dacă am uitat anumite nume.
Nu a fost cu intenţie sau din rea voinţă. Ultimii 11 ani au fost atât de intenşi, încât mă mir,
că mai îmi amintesc propriul nume. În acest
moment sunt la Cluj-Napoca, la un festival
de teatru, cu trupa liceului, aşa că Aventura
continuă!!
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Anca Becan

Corul „Pro Musica” din Jula, tradiţie,
pasiune şi continuitate
Când cineva pune o sămânţă în pământ dă
imboldul de a se crea ceva nou – indiferent
dacă seamănă cu ceva ce a mai existat, sau
dacă va avea ,,succes” ceea ce propune el –
poate să contribuie cu o pietricică, măcar, în
mozaicul vast al artei. Atunci când cineva
împarte cu ucenicii şi colaboratorii gândurile
şi frământările lui, poate genera un „fenomen”, poate strânge în jurul lui un grup de
oameni dedicaţi muzicii, care, cu trudă şi
sacrificiu să slujească artei muzicale. Astfel
de lucruri a făcut profesorul Gheorghe Flueraş înfiinţând grupul „Pro Musica”, punând
bazele unui grup solid, în urmă cu un sfert de
secol. Domnul Flueraş a făcut misionarism în
Ungaria, încă din 1972, ajutând corul de bărbaţi al bisericii din Chitighaz, dirijat de Ioan
Poptilican. De atunci au existat legături cu
dirijorul arădean, care mai târziu, fiind angajat şi profesor de muzică la Liceul românesc
„Nicolae Bălcescu” din Jula, a propus înfiinţarea corului mixt din Jula „Pro Musica”. În
acest grup, în luna noiembrie a anului 1991
şi-au unit inimile, gândurile şi glasurile pentru a proslăvi prin cântec neamul românesc

mai mulţi români din Jula, pedagogi, tineri,
pensionari şi alţi români din oraş.
Corul „Pro Musica” este un cor românesc
cu un repertoriu variat, care a încercat de-a
lungul timpului să aducă o notă de unicitate
în peisajul muzicii corale româneşti, fiind
considerat şi „ambasadorul românilor din
Ungaria”, pentru prezenţa de fiecare dată a
acestuia la cele mai importante evenimente
culturale româneşti din această ţară.
Timp de aproape 20 de ani, dirijorul corului
a fost Gheorghe Flueraş, emeritul director
al Filarmonicii de Stat din Arad, un mare
artist în sine, dar şi un om cu o uriaşă forţă
de comunicare, iar lucrul acesta nu putea să
treacă pe lângă nimeni, fără ca să fie profund
marcat. A fost şi un spirit dominator, care
a ştiut să-şi impună toate viziunile, în aşa
fel încât niciodată nu cobora standardele de
calitate sub nivelul la care idealiza propriile
concerte. În prezent, dirijorul corului este
tot arădean, în persoana tânărului Ştefan
Adrian Bugyi. De la înfiinţare, coriştii se
întâlnesc regulat la repetiţii, câte două ore,

Bichiş concert „Pro Muzica”
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acea armonie care se creează între voci, între
spectator şi artist, în starea aceea de bine, de
confort dată de sonoritate.

Primul concert

Corul 1993

o dată pe săptămână. Corul a participat la
însemnate concerte în ţară şi peste hotare, la
diferite festivaluri (Grecia, România, Serbia).
În oraşul Jula, corul a organizat, în mai mulţi
ani consecutiv, şapte festivaluri de muzică
sacră şi opt festivaluri de muzică laică „Viva
la Musica”. Activitatea coriştilor este motivată
de dragostea de a cânta împreună, având cu
toţii un singur ţel, iubirea faţă de muzică şi
dorinţa de a învăţa să cânte îngrijit. Vorbim
despre cei 20–30 de corişti de la „Pro Musica”,
care cântă de dragul artei, pentru a cânta
frumosul, astfel trezind sensibilitatea celor
ce-i ascultă.
Repertoriul corului este larg, cuprinzând
muzică sacră, creaţii corale bisericeşti ale
compozitorilor români şi străini, prelucrări de
folclor românesc, muzică clasică românească
şi universală. Prin piesele cântate, coriştii au
transmis pe scenele din ţară şi străinătate
mesaje extraordinare şi, în primul rând,

Prima ieşire în public a Corului „Pro
Musica” a fost un concert de Crăciun la
Catedrala „Sân Nicoară”(Sf. Nicolae) din Jula,
despre care revista „Noi” din luna ianuarie a
anului 1992 a consemnat următoarele: „Corul
ne-a oferit clipe de neuitat… Fiindcă ceea ce
ne-au oferit a fost o adevărată revelaţie artistică. Cu glasuri şi intonaţii curate, membrii
corului românilor din Jula au prezentat un
mănunchi de colinde minunate. Că n-am
cântat cu toţii să ne fie cu iertare, dar promitem că pe viitor vom cânta cu ei, pentru că
aceasta este una dintre marile noastre păcate:
am uitat să cântăm împreună, frumos…”

Primii paşi spre consacrare

Au urmat ani, în care activitatea corului
a început să ia amploare, atât prin creşterea
numerică (în primii zece ani corul numărând
şi până la 50 de membrii), cât şi prin îmbogăţirea repertoriului, cu piese de muzică sacră
şi laică, românească şi universală. Au urmat
tot mai multe liturghii şi concerte la început
în Jula, şi în localităţile din zonă, iar mai apoi,
în localităţi mai depărtate. Anual, concertele
de colinde au fost susţinute de corul „Pro
Musica” în localităţile din Ungaria locuite de
români (Jula, Seghedin, Cenadul Unguresc,
Apateu, Chitighaz, Micherechi) şi, în mod
special, la Budapesta, la invitaţia Centrului

Corul 2000
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Cultural Românesc şi a Ambasadei României
la Budapesta.
De asemenea, în mai multe rânduri, corul
a fost invitat de Consulatele Generale ale
României la Seghedin şi Jula dar a cântat şi
la Opera maghiară din Budapesta.
După ce corul a atins un nivel înalt şi a
putut „ieşi” pe scenă, a primit diferite invitaţii
la concerte, evenimente, serbări locale, ocazionale, manifestări precum: „Ziua culturală a
românilor” organizată la Jula „Ziua culturii
Româneşti”, „Ziua minorităţii Române”,
„Ziua naţionalităţilor” la Bichişciaba, „Strângeri de mâini” la Jula, „Zilele muzicale” la
Oradea şi Arad. În anul 1993 a fost înfiinţată
Fundaţia „Pentru Musica”, pentru ca, prin
aceasta, corul să-şi poată realiza şi să administra proiectele de viitor.

Participarea la festivaluri, turnee şi
concerte corale

Primii zece ani de activitate a Corului „Pro
Musica” au fost plini de roade dar şi zece ani,
în care iubitorii muzicii au beneficiat periodic
de răsfăţul audierii unor piese corale de înalt
nivel muzical, cântece populare româneşti
sau colinde, al căror conţinut şi linie melodică
pătrund în adâncul fiinţei umane, redând
echilibrul şi liniştea sufletească deseori agresate de complexitatea existenţei cotidiene.
Apariţia corului în viaţa comunităţii a făcut
ca pregătirea Întâmpinării Naşterii Domnului
şi Învierii Domnului să fie marcate de încărcătura emoţională a cântărilor şi a colindelor. Corul „Pro Musica” s-a integrat atât de
armonios în viaţa culturală a românilor din
Ungaria, încât a început să fie nelipsit de la
momentele importante în existenţa comunităţii. Pe lângă faptul că a ţinut foarte multe
concerte pe plan local, pe care nu le mai
amintim aici, corul a pătruns în primii zece
ani în elita ansamblurilor corale, a participat
la concursuri internaţionale, bucurându-se
peste tot de aprecieri şi elogii.
Cu ocazia festivalurilor de la Jula organizate de corul „Pro Musica”, cu titlul: „Viva la
Musica”, pe lângă participări propriu-zise,
corul a desfăşurat şi o activitate de organizare. Începând din anul 1995 au fost organizate, din doi în doi ani, festivaluri corale
de muzică laică şi de muzică sacră. Trebuie
constatat că, pe parcurs, corul s-a dezvoltat
calitativ pe plan profesional cu paşi repezi.
Acest lucru e dovedit atât de modul de interpretare al corului cât şi de repertoriul pe care
în prezent îl are. Au avut concert la:
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– Festivalul Coral la Pécs (1994)
– Festivalul coral internaţional „Emil Monţia”, organizat la Lipova (1994)
– Festivalul „Armonia”, organizat la Argos
Orestico, în Grecia (1995)
– Festivalul coral internaţional care a avut
loc la Jula (ediţia I, anul 1996)
– Festivalul coral internaţional Jula (ediţia
a II-a), organizat chiar de corul Pro Musica
– Festivalul coral internațional de muzică
laică „Viva la musica” de la Jula (ediția a
III-a – 1997)
– Festivalul Internaţional Curtea Domnească de la Argeş (ediţia a III-a, 1997)
– Festivalul coral internaţional de muzică
sacră de la Jula, (ediţia I-a, 1998)
– Întâlnirea formaţiilor de muzică populară
şi „Serbarea Muzicii 98” la Hódmezővásárhely (1998)
– Festivalul coral internaţional „Carminis
Laetitia” (ediţia a VI-a) la Arad şi Şiria (1998)
– Festivalul coral internaţional de muzică
laică „Viva la Musica” la Jula (ediţia a IV-a,
1999)
– Concert la deschiderea Centrului Cultural Românesc din Jula (1999)
– Festivalul internaţional coral la Piteşti
(2000)
– Festivalul internaţional coral de muzică
sacră de la Jula (ediţia a II-a,2000)
– Concert de colinde la „Muzeul Ţării Crişurilor” din Oradea (2001)
– Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”
de la Lugoj (ediţia a XV-a, 2001)
– Festivalul internaţional coral de muzică
sacră de la Jula (ediţia a III-a,2002)
– Festivalul coral internaţional de muzică
laică „Viva la Musica” la Jula (ediţia a VI-a,
2003)
– Program artistic la Centrul Cultural
Românesc din Jula, la vizita preşedintelui
Ion Iliescu în Ungaria (2003)
– Concert la Şcoala de muzică din Csongrád (2003)
– Concert la „Zilele creştinătăţii ortodoxe”
la Budapesta–Jula (2004), în cadrul cărora
corul a dat un concert la Palatul Dunărea,
în prezenţa ministrului de externe român
Mircea Geoană şi un alt concert la Centrul
Cultural Român din Jula
– Festivalul internaţional coral de muzică
sacră de la Jula (ediţia a IV-a, 2004)
– Festivalul internaţional „Cu noi este
Dumnezeu” de la Orăştie (ediţia a XV, 2004)
– Festivalul coral internaţional de muzică laică
„Viva la Musica” la Jula (ediţia a VII-a, 2005)
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– Concert (neobişnuit) pe ringul de box
din Vârfurile (2005) / participarea la Sfânta
Liturghie şi concert la invitaţia la Vârfurile,
în satul natal a domnului Andrei Oancea,
consul general al României la Seghedin
– Concert la Baia Mare la biserica Sf. Nicolae din oraş şi la Teatrul Municipal (2005)
– Festivalul internaţional coral de muzică
sacră de la Jula (ediţia a V-a,2006)
– Festivalul coral internaţional de muzică
laică „Viva la Musica” la Jula (ediţia a VIII-a,
2007)
– Festivalul de colinde la Covăsânţ (2007)
– Festivalul coral internaţional „Ion Vidu”
la Lugoj (2008)
– Festivalul internaţional coral de muzică
sacră de la Jula (ediţia a VI-a,2008)
– Festivalul de colinde de la Covăsânţ
(2008)
– Concert de „Sf. Nicolae” la Institutul
Cultural Român din Seghedin (2013)
– Concert eminescian la UCRU Jula (2014)
– Concert de Zilele Internaţionale ale Francofoniei la Jula (2014)
– Festivalul „Pe Tine Doamne, Te lăudăm”,
la biserica „Învierea Domnului” din Lugoj
(2014)
– Concert de colinde la Institutul Cultural
Român din Seghedin (2014)
– Concert de colinde la Szentendre (2015)
– Serată de colinde la românii din Seghedin
(2015)
– Festivalul de muzică religioasă „Te Deum
Laudamus”, la Catedrala Ortodoxă Română
“Înălţarea Domnului” de la Vârşeţ, Serbia
(2016)
– Concert de muzică religioasă la Parohia
„Pogorârea Sf. Duh” la Lugoj (2016)

Premii şi distincţii

Începând cu anul 2003, evoluţia corului
a urmat o cale ascendentă de afirmare a
valorii, chiar dacă participanţii de la început
s-au împuţinat tot mai evident, în fiecare an
făcându-se înlocuiri substanţiale, de regulă
cu copii de liceu, de la Liceul românesc din
Jula. Dar, din punct de vedere al componenţei, corul a rămas totuşi statornic. În anul
2003, corul a fost distins cu premiul „Pentru
cultura oraşului Jula” din partea Primăriei
oraşului Jula, iar în anul 2006, corul a câştigat
Medalia de aur la Festivalul de Colinde de
la Orşova (România). A urmat în continuare participarea la compeţii naţionale şi în
competiţii internaţionale, prestigiul câştigat
până atunci deschizând calea finanţărilor
substanţiale. Cu prilejul Zilei Minorităţilor,
care se desfăşoară anual la Budapesta în
luna Decembrie, Institutul Cultural Maghiar
din Budapesta oferă la Gala Naţionalităţilor
distincţiile „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” – „Pentru Cultura Minorităţilor din
Ungaria”. În anul 2011. Comunitatea românească a fost onorată cu conferirea acestei
distincţii pentru Corul „Pro Musica” din Jula,
exact la sărbătoarea a 20 de ani de activitate,
premiu care i-a fost înmânat la gală lui Ştefan Oroian, conducătorul Fundaţiei „Pentru
Musica”.
Este impresionant ceea ce a făcut, în timp,
corul „Pro Musica”, dirijorii Gheorghe Flueraş şi Adrian Bugyi, dar şi coriştii, care în
continuare fac eforturi deosebite, pentru a
rezista această grupare, ca să nu se stingă
glasul românesc al corului julan, pentru că
atunci comunitatea ar rămâne într-adevăr
mult mai săracă.
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Maria Berényi

150 de ani de la naşterea avocatului şi
bibliofilului Iuliu Todorescu din Budapesta
Ungaria este cel mai mare deţinător de
carte veche românească, după România.
Explicaţia trebuie căutată în primul rînd în
faptul că o bună parte din aceste cărţi s‑au
tipărit în centre aflate atunci sub stăpînirea
politică maghiară. Tipografia Universităţii
din Buda a continuat să rămînă un loc de
recunoaştere a intelectualilor diverselor
naţionalităţi, un loc al liberelor schimburi, o
emblemă a diversităţii ideologice şi a multiculturalismului promovat de Curtea de la
Viena, care a urmărit difuzarea Luminilor în
context naţional. De la mutarea ei la Buda,
în anul 1777, ascensiunea Tipografiei a fost
una spectaculoasă, susţinută prin privilegiile
acordate de Curtea Imperială. În anul 1779
Maria Tereza a dăruit Tipografiei privilegiul
editării cărţilor didactice pentru întreaga
Ungarie, exclusivitate care o transforma întrun factor cultural major, în condiţiile unei
funcţionări fără concurenţă, ce-i asigura un
venit constant, dar şi o poziţie de instituţie
subordonată. Un al doilea act cu valoare de
privilegiu a fost dat în anul 1795 prin dreptul
de a scoate cărţi laice şi bisericeşti în limbile
română, sîrbă şi neogreacă, măsură deosebit
de benefică în impulsionarea dezvoltării culturale regionale a acestor popoare. În toată
perioada 1777–1848, Tipografia a funcţionat
ca o instituţie etatizată, subordonată atît
Consiliului Locumtenenţial al Ungariei, cît şi
Universităţii, o exponentă a tendinţei moderate a Luminilor, care a publicat lucrări în 16
limbi. Plasarea ei în Ungaria a fost una strategică, autorităţile imperiale urmărind facilitarea accesului naţionalităţilor din sud-estul
Europei la programul Luminilor, conform
priorităţilor programului politic al Vienei
şi, în acelaşi timp, o măsură pentru întărirea
poziţiei culturale a Budei în cadrul sistemului de vase comunicante al imperiului.
În condiţiile luminismului iosefin şi
postiosefin, această stuctură culturală, ce
a depăşit cu mult atribuţiile unei simple
tipografii, a jucat un rol important în viaţa
spirituală a românilor din Ardeal şi Ungaria
şi prin aceştia, a românilor în general. Aici
au activat ca revizori de carte româneascăpost corespunzător redactorilor de carte de

astăzi- corifeii Şcolii Ardelene: Samuil Micu,
Gheorghe Şincai şi Petru Maior. O bună parte
dintre lucrările acestora au apărut în Tipografia de la Buda, iar în cazul lui Petru Maior,
toate. Este firesc ca aceste scrieri, să se regăsească în număr considerabil în bibliotecile
din Ungaria. Ceva mai mult, tiparniţa din
capitala Ungariei a fost căutată şi de autori
din ţările româneşti extracarpatine. La Buda
s‑a tipărit între 1804–1807 – ca să dăm doar
un exemplu notoriu – faimosul Minei în 12
volume, printr-o colaborare comercială a lui
Ioan Molnar Piuariu cu Episcopia Argeşului.1
Tipografia din Buda a devenit în epocă
una dintre cele mai productive edituri din
Europa Centrală şi de Est. Publicaţiile au
fost editate la cererea bisericii greco-catolice, a regimentelor româneşti de grăniceri
şi a autorităţilor. Accentul a fost pus, însă,
pe editarea de lucrări ştiinţifice, literare şi
de răspîndire a ideilor iluminismului. Aici
şi-au tipărit manuscrisele şi scriitorii din
Moldova. De exemplu, Alexandru Beldiman
şi-a tipărit la Buda trei traduceri: Moartea lui
Avel de Solomon Gessner (1818), Istoria lui
Numa Pompilie de Jean Pierre Florian (1820) şi
Tragedia lui Orest de Voltaire (1820). Tot aici
şi-a publicat şi Dinicu Golescu Însemnare a
călătoriei mele (1826).
În perioada 1778–1803, la Buda s-au tipărit
21 de cărţi româneşti; între 1804 şi 1824, perioada de apogeu, 167 de volume; între 1825 şi
1849, 90 de cărţi.2
Tipografia din Buda a iniţiat şi editarea
de lucrări de popularizare a cunoştinţelor.
Nicolae Iorga scria, cu recunoştinţă, următoarele: „Tipografia Universităţii din Buda a
îmbogăţit literatura românească cu tot felul
de publicaţii. Aici se tipăriră de acum înainte
comunicaţiile, ordinele oficiale, legile, cărţile
bisericeşti, în parte – care nu se lucrau la
Blaj, în Tipografia seminarului – traducerile,
lucrări originale. La Buda veniră pentru a-şi
publica operele românii din Banat, la Buda
se opriră pentru a-şi cumpăra cărţi nouă
româneşti călătorii din Principate, la Buda
începură ei, de la o vreme, a trimite manuscriptele, care li se întorceau în formă de
publicaţii elegante şi îngrijite, calendarele;
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aici se formă ideea, se redeşteptă ideea unei
biblioteci populare româneşti şi a unui ziar
pentru naţiune”.3
Pe acest fond complex, circulaţia cărţii
între spaţiile culturale român şi maghiar nu
putea fi decît bogată. Apariţia relativ timpurie a marilor conglomerate de carte care sînt
bibliotecile publice a deschis epoca fixării
patrimoniale a cărţii în cultura ungară.
La 1802 se întemeiază Biblioteca Naţională a
Ungariei, Biblioteca Széchényi, avînd ca bază cele
13.000 de cărţi şi 1.200 de manuscrise din biblioteca personală a faimosului conte Széchenyi
Ferenc. Biblioteca s‑a dezvoltat progresiv pînă
la dimensiunile actualei Országos Széchényi
Könyvtár din Budapesta,4 azi unul dintre marile
depozite de carte din Europa. Marele patriot
ungur şi‑a pus de altfel biblioteca personală
la dispoziţia publicului încă din ultimii ani ai
secolului al 18‑lea, de cînd începea să apară şi
catalogul cărţilor pe care le deţinea.5
Eficienta structură culturală maghiară
de tip naţional a deschis calea cercetărilor
bibliologice şi a codificărilor de carte în
Ungaria. Între 1879–1898, Szabó Károly stabileşte cronologia şi repertoriul cărţii vechi
maghiare pînă la anul 1711.6 Este urmat şi
completat de Sztripszky Hiador la 1912,7 iar
după el activitatea este continuată sistematic
de bibliologii unguri pînă în zilele noastre.8
Bibliografierea cărţii moderne (post 1711) a
fost opera lui Petrik Géza, între 1888–1892,9
iniţiativă de asemenea continuată pînă astăzi.
Pentru a înţelege implicarea cărţii româneşti
în activitatea şcolii bibliografice maghiare,
este de amintit faptul că vechile tipărituri din
Ardeal se regăsesc în repertoriile amintite,
în calitate de cărţi ungureşti. Integralismul

Cartea lui Akantisz Viktor despre colecţia lui
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istoriografic maghiar a codificat drept carte
ungurească tot ceea ce a apărut în teritoriile
Coroanei Sfântului Ştefan, prăbuşită cu secole
în urmă, la Mohács, în 1526. Considerate
valori patrimoniale maghiare, cărţile româneşti vechi s‑au bucurat de un regim special
mai devreme decât în România.
Dar adevărata carieră a cărţii româneşti
vechi în Ungaria a început odată cu pasiunea de colecţionar a lui Iuliu Todorescu. Acest
avocat înstărit de origine română şi‑a cheltuit
marea avere achiziţionînd cărţi vechi din
toate părţile. Todorescu a lăsat la moartea sa,
în 1919, o colecţie, în care cartea românească
veche se regăseşte în număr surprinzător de
mare.10 Faptul că aproape toate cărţile cu alfabet chirilic din colecţie sînt româneşti sugerează o preocupare aparte a colecţionarului
pentru acest eşantion, dublată probabil de
cunoaşterea limbii române şi de posibilitatea
lecturării lor. Cărţile adunate de Todorescu
constituie cel mai masiv grupaj de carte veche
românească din Ungaria,11 comparabil cu
bunele colecţii din ţară. Colecţia s‑a finalizat
pe fondul unei atitudini în curs de schimbare
a ungurilor faţă de cartea veche românească.
Apariţia Bibliografiei româneşti vechi, începînd
din 1903, a determinat o optică nouă, prin
care carte românească a devenit pur şi simplu… „carte românească”, şi nu maghiară.12
Primul cercetător din Ungaria preocupat
de cartea veche românească, văzută ca atare,
a fost Veress Endre, care în 1910 i‑a dedicat o
bibliografie de gen în limba maghiară,13 iar
la 1931–1935 o analiză într‑o carte de cultură
comparată, apărută în limba română.14 Cărţile
lui cu profil bibliologic rămîn şi astăzi de referinţă, pentru cine urmăreşte avatarurile cărţii
româneşti vechi în bibliotecile maghiare.
Iuliu Todorescu s-a născut la 16 august
1866 la Budapesta. Tatăl lui, Paul Todorescu,
un comerciant, a venit de tînăr la Pesta şi,
spre deosebire de familia rămasă în Ardeal,
el îşi ortografia numele cu litere ungureşti:
Todoreszku. El a fost de altfel membru activ
al coloniei române din Pesta şi membru al
comitetului bisericesc. Fiul acestuia, Iuliu
Todorescu, a făcut, la cererea tatălui său, studii superioare la Schnepfenthal în Turingia.
Cînd părinţii au venit să-şi vadă băiatul, el
privea cu atîta încîntare o carte veche, încît
i-au cumpărat-o. Era o Biblie în limba germană, legată în piele, ce i-a insuflat pe viaţă
entuziasmul şi pasiunea pentru cărţi. Cînd
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şi-a luat doctoratul în drept, în 1892, pe lîngă
limba maghiară vorbea deja şi germana,
franceza şi engleza. În timpul studenţiei a
colecţionat cu ardoare cărţi, cheltuind o bună
parte din banii de buzunar pentru această
pasiune a lui.
Ca jurist, a trăit un timp mai îndelungat
la Paris. A călătorit foarte mult prin toată
Europa, a ajuns şi în Africa. Apoi, după ce
s-a retras la Budapesta, cu hărnicia şi dragostea omului de ştiinţă, a strîns cărţi rare,
alcătuindu-şi valoroasa colecţie. Lărgirea orizontului de cunoaştere îl readuce la cultura
propriului neam, căreia îi recunoaşte valoarea, care încă din copilărie a exercitat asupra
lui un farmec deosebit. De exemplu, la 14 ani
îi scria mătuşii sale Maria Flore, rugînd-o să-i
procure un alfabet cu caractere chirilice cu
corespondentul latin, ca să-l poată citi şi să-l
compare.15 Pornind de la această curiozitate,
mai tîrziu, moştenind o avere însemnată de
la părinţi, s-a dedicat colecţionării manuscriselor şi cărţilor rare. Nu a cruţat nici bani,
nici timp, nici sănătate, ca să creeze o colecţie
mai complexă decît cele ale timpului, prin
caracterul său multinaţional.

Vechi calendar (1631) cu ex-librisul lui
Todorescu. (Foto: OSZK)

Acest avocat înstărit de origine română şi-a
cheltuit marea avere achiziţionînd cărţi vechi
din toate părţile.
Încă din tinereţe a fost un colecţionar
pătimaş. Era în permanenţă în legătură cu
anticarii din München, Londra, Florenţa şi
din alte ţări, dar avea şi acasă împuterniciţi,
care cutreierau ţara, pentru a-i procura cărţi.
Avea o mare pasiune şi pentru restaurarea
şi recondiţionarea cărţilor. Îndeosebi l-au
interesat cărţile tipărite în limba română sau
cele în limba maghiară, cărţile rare, care au
fost tipărite pe teritoriul fostei Ungarii. La
început, colecţionarea a mers uşor, dar cînd
s-a adunat un număr mare de cărţi, de multe
ori a trebuit să caute ani de zile, ca să ajungă
la un exemplar mai rar. Avînd legături cu
librarii şi anticarii mari din ţară şi străinătate,
s-a întîmplat că, din cărţile mai rare au ajuns
în proprietatea lui mai multe exemplare. Dacă
acestea au avut lipsuri, duplicatele au fost
întrebuinţate pentru completare.
Printr-o muncă grea şi migăloasă vreme
de treizeci de ani, a creat această colecţie de

Iuliu Todorescu. (Foto: OSZK)

Cărţi ornamentate din biblioteca Todorescu.
(Foto: Szél Zsolt)
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Cărţi legate în piele şi argint din biblioteca
Todorescu. (Foto: Szél Zsolt)

Cărţi legate în catifea din colecţia Todorescu.
(Foto: Szél Zsolt)

cărţi vechi, care este unică între colecţiile
din Ungaria. Nici în bibliotecile publice ale
celor mai multe instituţii culturale, ca Biblioteca Universităţii din Budapesta sau chiar
Biblioteca Academiei, nu au existat cărţi aşa
de frumos ornamentate sau bine legate, ca în
biblioteca particulară a lui Iuliu Todorescu.
Pentru determinarea exemplarelor „unice”
a investigat toate bibliotecile cunoscute din
Austro-Ungaria, pentru a compara exemplarele acestora cu cele proprii. Dacă au fost
lipsuri în exemplarele lui, dacă din acestea
lipseau fie şi numai cîteva rînduri din text, de
exemplu file rupte pe jumătate, figuri tăiate
din text, inţiale lipsă, a trimis volumele la
Berlin sau la Leipzig, la cei mai vestiţi restauratori, ca acolo să fie completate pe o hîrtie
asemănătoare.
Principiul lui a fost, că şi cea mai neînsemnată „fiţuică” trebuie să fie scăpată de la
distrugere. Deşi ar fi fost mult mai simplu
să se arunce aceste bucăţi de hîrtie şi să se
înlocuiască pagina întreagă, pentru el a fost
o bucurie nespus de mare, cînd, la filele
rupte, avariate sau lipsă, a putut să facă aşa
o lucrare de restaurare, încît nici specialiştii
nu au fost în stare să descopere partea restaurată. Mai tîrziu, chiar şi el, numai cu ajutorul
însemnărilor a recunoscut filele restaurate.
Se poate imagina, ce jertfe materiale a trebuit
să facă pentru aceste restaurări. A sacrificat
bani mulţi pentru acest scop, restaurarea unei
file costînd pe vremea aceea 60-80 de mărci.
Paralel cu aceste restaurări a efectuat curăţirea paginilor pătate cu ulei, apă sau grăsime.
Aceste lucrări Todorescu le făcea singur. A
încercat multe procedee de curăţire, pînă
ce l-a găsit pe cel mai potrivit. Cu o răbdare
extraordinară, de multe ori întreaga noapte

a lucrat la curăţirea filelor de mărimea unei
palme sau chiar mai mici. Apoi a uscat filele
curăţate şi numai după ce au fost aşezate în
ordine, a urmat legarea cărţilor. Deseori făcea
aceste operaţii pentru mii de pagini de carte.
Todorescu a iubit foarte mult cărţile, a căutat
să dea un exterior artistic volumelor care
au intrat în biblioteca lui. Cărţilor sale le-a
comandat coperţi din catifea cu bare de argint
sau din pergament pictat cu ornamenţie de
smalţ sau din piele artistic aurită.
În fondul Todorescu, donat Bibliotecii
Széchényi, se găsesc circa 30 de volume de
carte românească veche şi multe cărţi româneşti apărute în prima jumătate a secolului
al 19-lea. Cea mai veche tipăritură a colecţiei
este Liturghierul slavo-român, imprimat de
călugărul Macarie la Tîrgovişte (1508). O altă
raritate este Sobornicul slavo-român, tipărit la
Sebeş-Alba (1580).
Cele mai multe tipărituri provin din secolul
al 17-lea, începînd cu Evanghelia cu învăţătură
– Alba Iulia, broşată (1641). Una din cărţile
cele mai valoroase ale colecţiei este Cazania

Coperţi din pergament pictat făcute de
Akantisz Viktor. (Foto: OSZK)
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Cărţi vechi restaurate şi frumos ornamentate
în biblioteca Todorescu. (Foto: OSZK)

tipărită la Iaşi prin grija mitropolitului Varlaam (1643). Dintre produsele tiparniţelor din
Transilvania fac parte două exemplare din
Noul Testament de la Bălgrad (1648), din care
unul în legătură veche de piele; Psaltirea ce se
zice cîntare a fericitului proroc şi împărat David –
Bălgrad (1651) şi Sicriul de aur – Sebeşul săsesc
(1683) a lui Ioan Zoba din Vinţ.
În Biblioteca Todorescu au ajuns şi cărţi
tipărite în centrele tipografice ale Ţării Româneşti. Dintre ele menţionăm Îndreptarea legii,
realizată la Tîrgovişte (1652) din iniţiativa
domnitorului Matei Basarab, Evanghelia, tipărită în 1682 la Bucureşti, prin grija lui Şerban
Cantacuzino şi Apostolul.-Bucureşti (1683)
În această colecţie se găsesc şi două manuscrise româneşti, o Kazanije din secolul al
18-lea şi Aron Pavel: Catavisier (1778).
Bineînţeles că Todorescu şi-a procurat
şi tipăriturile, cărţile româneşti scoase la
Tipografia Universităţii din Buda. Scrierile
corifeilor Şcolii Ardelene, Ioan Teodorovici,
Al. Beldiman, Damaschin Bojincă, Moise
Bota, etc.
În Biblioteca Todorescu fondul de carte a
fost sistematizat pe următoarele părţi componente:
I. Tipărituri în limba maghiară – 1779
bucăţi;
II. Tipărituri în limba română, germană,
rusă etc. tipărite pe teritoriul Ungariei, 2434
bucăţi;
III. Tipărituri apărute în străinătate de la
autori autohtoni, 4335 bucăţi;

Catalog al colecţiei din 1888 scris cu mîna de
însuşi Todorescu. (Foto: Maria Berényi)

IV. Tipărituri din Ungaria de la 1712
încoace;
V. Incunabile;
VI. Tipărituri din străinătate (sec. 16–19lea);
VII. Tipărituri slavone, 84 bucăţi. Tipărituri
în chirilică;
VIII. Manuscrise;
IX. Ediţii facsimile;
X. Lucrări de izvoare bibliografice şi ştiinţe
auxiliare.16

Thuróczi János Chronica Hungaroruma,
1488. (Foto: Wikipedia
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Calendar tipărit la Oradea în 1644.
(Foto: OSZK)

El a colecţionat mai ales cărţile cu tematică maghiară din Transilvania, de exemplu
cărţile rare din tipografia lui Gaspar Heltai
din perioada 1550 s-au păstrat datorită lui
Todorescu. Cea mai mare parte a colecţiei
o reprezintă cărţi maghiare apărute în ţară
şi străinătate din secolele 16–17-lea. Dar a
adunat şi cărţi în limbile străine apărute în
Ungaria. În biblioteca sa se găsesc şi cărţile
rare şi de o mare valoare ca: Tinódi Lantos
Sebestyén Chronica Kolozsvár, 1554, Thuróczi
János Chronica Hungaroruma, 1488 şi Apáczai
Csere János Magyar Encyclopaedia, Utrecht,
1653.
În literatura de specialitate, găsim chiar
numele Todorescu dat unui codice, cumpărat
de acesta de la un anticar din Budapesta. În
anul 1911, la un anticar din Budapesta, între
coperţile cărţii 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 legăturilor de piele, dr.
Sztriszky Hiador a găsit nişte file vechi. A
început să transcrie aceste texte. Anticarul
a pus în vînzare cele 58 de file şi astfel au
ajuns în proprietatea lui Todorescu, care le-a
cumpărat aşa cum au fost găsite. Multe din
file au fost lipite cu clei gros, Todorescu le-a
desfăcut prin înnoirea cleiului. După numele
proporietarului s-a dat numele „Codicele Todorescu” acestor prime texte în limba română
tipărite, cu litere latine în Transilvania.17
„Cercetînd scoarţele volumului, Sztripszky a observat că ele conţin, drept material
de umplutură, o serie de foi aparţinînd mai
multor tipărituri. Pe prima copertă a cărţii
se găsea imprimat anul legării volumului:
1601. Faptul sporea importanţa descoperirii
făcute, deoarece foile tipărite se dovedeau a

Fragmentul Todorescu. (Foto: OSZK)

aparţine astfel secolului al 16-lea. Procedînd
la o minuţioasă cercetare a filelor extrase din
legătură, Sztripszky a observat că se găseşte
în prezenţa a opt coli tipografice aparţinînd
la opt lucrări diferite… [Coala numărul 8 conţine] 4 file (8 pagini) dintr-o scriere românească,
tipărită cu litere latine şi ortografie maghiară”.
Todorescu a însărcinat pe Sztripszky cu
studierea şi publicarea documentului, care
a rămas cunoscut în istorie sub numele de
„Fragmentul Todorescu.”18
Fragmentul Todorescu este cel mai vechi
text literar românesc cunoscut scris cu litere
latine. Acesta conţine o culegere de imnuri
calvine traduse din maghiară, care, probabil,
se cîntau la serviciile religioase. Actualmente
textul este păstrat în Biblioteca Naţională
Széchényi din Budapesta.
Cîntările sînt traduceri din ungureşte şi
reprezintă un fragment dintr-o carte de cîntece calvină, tipărită pentru uzul unor români
care aderaseră la Reformă. Cele opt pagini
ale Fragmentului Todorescu conţin textul a
zece cîntece, dintre care cinci (numerele III,
VI. VIII, IX şi X) sînt considerate de Sztripszky – ca şi de Densuşianu – ca fiind psalmi;
restul de cinci sînt cîntări de laudă, ultimul
de înmormîntare.19
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Soţii Iuliu Todorescu în 1916. (Foto: OSZK)

din ce în ce mai mult interesul cercurilor de
specialitate. I s-a propus să se implice în viaţa
publică, dar el a rezistat tuturor tentativelor
În timpul Primului Război Mondial, îi era
din ce în ce mai greu să-şi urmeze pasiunea
de colecţionar. Resursele i-au secat pe rînd,
astfel s-a consolat cu cercetarea. Materialul
deja strîns a trezit în el alte concepţii, a încercat a selecta. Atunci a început colecţionarea
filigranelor tuturor tipăriturilor apărute
în limba maghiară pînă la 1711, şi a acelor
publicaţii în limbi străine care s-au editat
în tipografiile din Ungaria. În scurt timp a

Filigrane din colecţia Todorescu. (Foto: OSZK)

Todorescu s-a devotat acestei pasiuni timp
de aproape 30 de ani. A pus bazele unei
biblioteci fără asemănate, deosebit de valoroasă şi de aspectuoasă. Activitatea lui a trezit

Monumentul funerar al familiei Todorescu în
cimitirul Kerepesi din Budapesta.
(Foto: Szél Zsolt)
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Casa unde a locuit Iuliu Todorescu împreună cu familia sa. (Foto: Maria Berényi)

reuşit să adune 1000 de exemplare. O altă
importantă preocupare a fost redactarea unei
opere imense, „Istoriei tipografiei ungare”
(„Magyar nyomdászat története”), dar moartea
timpurie l-a împiedicat să-şi ducă planul la
bun sfîrşit.20
În 1910 şi-a pierdut tatăl, iar în 1915 şi
mama. După decesul părinţilor s-a căsătorit
cu studenta la teatru Horváth Aranka, pe
care Todorescu o cunoştea de mai multă
vreme, aceasta fiind dama de companie a
mamei sale. La început cei doi au trăit în
armonie, dar mai tîrziu Todorescu a suportat
cu greu războiul şi situaţia de după război,
moşiile sale fiind în Transilvania. Din cauza
acestei situaţii şi mintea i s-a tulburat.
Iuliu Todorescu a murit la 27 noiembrie
1919 şi a fost înmormîntat în cimitirul Kerepesi, lîngă părinţii şi cei doi fraţi ai săi, decedaţi la vîrstă fragedă. Pe piatra funerară se
poate citi: „Faptele-i slăvesc numele, strălucind
peste veacuri.”21
A locuit cu părinţii pînă a sfărşitul vieţii,

într-o casă de pe strada Népszínház, numărul 36. Tatăl său, Paul Todorescu precum
am amintit mai sus, a fost de asemenea un
membru foarte activ al comunităţii româneşti
din Pesta. Placa bilingvă amplasată pe zidul
casei în care au locuit aminteşte de viaţa şi
activitatea lui Todorescu.22
Văduva sa, născută Horváth Aranka, recăsătorită cu Schöplin Aladár, în conformitate
cu ultima dorinţă a soţului, a donat Bibliotecii Széchényi colecţia de cărţi de o valoare
inestimabilă, împreună cu mobilierul, care
servea pentru depozitarea lor. S-a angajat
de asemenea să plătească toate cheltuielile
legate de restaurarea şi legarea cărţilor. Ca
urmare, Todorescu, după moartea sa, a fost
numit consilier ministerial şi director onorific
al Muzeului Naţional, care era însărcinat pe
atunci cu gestiunea Bibliotecii Széchényi.
Melich János, renumitul lingvist, directorul
de atunci al muzeului şi al bibliotecii, a elogiat astfel meritele doctorului Todorescu: „În
decursul anilor, muncind cu mare dăruire, Iuliu
Todorescu a adunat un fond de cărţi rare şi unicate de o imensă valoare, pe care nu l-ar fi putut
realiza nici cei mai cunoscuţi colecţionari privaţi.
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Şi pentru ca fondul să se poată îmbogăţi şi după
moartea lui, conform intenţiilor şi principiilor
colecţionarului, văduva sa, cu un gest nobil, donă
anual Bibliotecii Naţionale Széchényi zece mii de
coroane… Iuliu Todorescu şi soţia sa, Horváth
Aranka se numără printre cei mai mari donatori
ai Bibliotecii Muzeului Naţional al Ungariei.” 23
Văduva a întocmit un catalog de aproape o
sută de pagini cu cărţile din colecţia, donată
bibliotecii, care cuprinde 632 de tomuri înregistrate în primul volum al „Vechii biblioteci
ungureşti” şi peste 530 de tomuri din vechile
cărţi în limbi străine tipărite în Ungaria.
Printre acestea, sunt foarte multe cărţi româneşti. După contele Széchényi Ferenc şi contele
Apponyi Sándor, Iuliu Todorescu, cu cele 1247
de volume din fondul său, este al treilea mare
donator al Bibliotecii Naţionale Széchényi.

Scrisoarea de donaţie a văduvei Todorescu.
(Foto: Maria Berényi)

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la
naşterea donatorului, Biblioteca Naţională
Széchényi din Budapesta a organizat, pentru
prima dată, o expoziţie cu cărţi rare şi manuscrise din colecţia bibliofilului Iuliu Todorescu
(1866–1919).
Biblioteca Todorescu-Horváth este una din-

Charta Bibliotecii Széchényi donată lui Iuliu
Todorescu ca semn de recunoştinţă pentru
donaţie. Desen de: Beri Béla.
(Foto: Maria Berényi)

Afişul expoziţiei organizate la Biblioteca
Széchényi cu ocazia împlinirii a 150 de ani de
la naşterea donatorului său, Iuliu Todorescu.
(Foto: Maria Berényi)
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Sala Todorescu la Biblioteca Széchényi. (Foto: OSZK)

tre cele mai valoroase donaţii particulare ale
instituţiei. Colecţia a ajuns în centrul atenţiei
în ultimii ani din cauza unor volume unicat
în limba română, necunoscute de bibliografii.
Expoziţia prezintă cîteva tezaure ale bibliotecii, istoria acestora, documente valoroase
şi obiecte de-ale lui Todorescu, donate odată
cu colecţia de cărţi rare. Vernisajul a avut loc
la 16 septembrie. Expoziţia poate fi vizionată
în holul Arhivei Bibliotecii Széchényi, pînă în
ziua de 16 decembrie 2016.
Colecţia lui Todorescu nu înseamnă pentru
posteritate numai obiectele în sine. Fenomenul Todorescu are o semnificaţie profundă. El
reprezintă o atitudine, cea a curiozităţii gratuite, ce stă la baza oricărei creaţii din domeniul cultural.Todorescu a ridicat pasiunea

pentru carte şi pentru cunoaşterea trecutului
tipografic la rang de preocupare statornică,
în concurenţă cu toate instituţiile publice de
acest gen. În cazul lui putem vorbi de cea mai
serioasă bibliotecă privată românească. El n-a
fost numai un colecţionar de manuscrise şi
cărţi, adică un bibliotecar de aleasă stirpe, ci
şi un bibliograf, unul dintre aceia care cunosc
şi preţuiesc valoarea cărţilor. Prin toate aceste
lucrări, Iuliu Todorescu a adus o contribuţie
de seamă nu numai la istoria locală, ci şi la cea
naţională, în general, îndemnînd la păstrarea
şi studierea cărtii vechi şi salvînd de la pieire
atîtea cărţi, documente, manuscrise, necesare
cunoaşterii istoriei şi culturii naţionale. De
aceea el merită o pagină de recunoştinţă din
partea noastră.
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Soţia lui Iuliu Todorescu, Horváth Aranka (Foto: OSZK)
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Ex Libris-ul Bibliotecii Todorescu (Foto: Wikipedia)

Imagine din expoziţia Todorescu (Foto: OSZK)
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Sylvester János Új testamentuma, 1541, din colecţia Todorescu
(Foto: OSZK)
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Imagine din expoziţia Todorescu (Foto: OSZK)

Cărţi legate în argint din colecţia Todorescu (Foto: Szél Zsolt)
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Praxis pietatis…, Várad, 1643, din colecţia lui Todorescu (Foto: OSZK)
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Rákóczi Ferencz imádságos könyve, 1705, din colecţia Todorescu (Foto: OSZK)

Imagine din expoziţia Todorescu (Foto: Maria Berényi)
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Imagine din expoziţia Todorescu (Foto: Maria Berényi)
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NOTE
1. Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în
secolul al XIX-lea, Giula, 2000, p. 48–55.
2. Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului
românesc, Timişoara, 1986, p. 185.
3. Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al
XVIII-lea, vol. II, Bucureşti, p. 327.
4. Vezi succint, Az Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, 1985 (ghid de bibliotecă ilustrat, cu
bibliografie bogată).
5. Cathalogus bibliothecae Hungaricae Francisci com.
Széchényi, I–II., Sopron, 1797–1807.
6. Szabó Károly, Régi magyar könyvtár, I–III., Budapesta, 1879–1898 (echivalentul maghiar al Bibliografiei vechi româneşti).
7. Sztripszky Hiador, Adalékok Szabó Károly Régi
magyar könyvtár c. munkájának 1–2. kötetéhez.
Pótlások és igazítások. 1472–1711. Appendix ad 1–2.
tomos operis Caroli Szábó Régi magyar könyvtár.
Bibliographia Hungarica vetus. Aditiones et emendationes 1472–1711, Budapest, 1912.
8. Régi magyarországi nyomtatványok. Res litteraria
Hungariae vetus operum impressorum, I–II, Budapest, 1971–1983.
9. Petrik Géza, Magyarország bibliographiája 1712–
1860, I–IV, Budapest, 1888–1892.
10. Vezi Akantisz Viktor, Dr. Todoreszku Gyula és neje
Horváth Aranka régi magyar könyvtára, Budapest,
1922. Repertoriul este întocmit cu ocazia trecerii
lăsămîntului în patrimoniul naţional, ca donaţie
a văduvei lui Todorescu. Cartea românească
se află inventariată mai ales la capitolul IV,
Magyarországi nyomtatványok 1712‑től (Tipărituri maghiare[!] începînd cu 1712) şi VII Szláv
nyomtatványok (Tipărituri slave[!]), respectiv
pag. 59–84 şi 90–92. Nici un cuvînt despre existenţa tipăriturilor româneşti, care formează 95%
din titlurile cărţilor cu alfabet chirilic, despre
care Akantisz ştia prea bine că nu sînt slave, ci
româneşti!

11. Colecţia lui Todorescu se păstrează la Országos
Széchényi Könyvtár din Budapesta. Cărţile vechi
româneşti se regăsesc într‑un fond amestecat, Régi
nyomtatványok tára. Cyrillica gyűjtemény, alături
de alte cărţi româneşti de acelaşi fel, achiziţionate
ulterior.
12. Ioan Chindriş: Carte românească veche la Budapesta,
In: „Acta Musei Napocensis”, Istorie, 33/II, 1997,
13. Veress Endre, Erdély‑ és magyarországi régi oláh
könyvek és nyomtatványok (1544–1808), Cluj, 1910.
14. Veress Endre, Bibliografia română‑ungară, I–III, Bucureşti, 1931–1935.
15. Kelecsényi Gábor, A könyves Todoreszku, In: „Budapest”, 1987, Nr, 6, p. 31.
16. Akantisz V., ibidem, p. XV.
17. Dr. Sztripszky Hiador és Dr.Alexics György, Szegedi Gergely énekes könyve a XVI. századbeli román
fordításban, Budapest, 1911.
18. Ioan Gheţie, Fragmentul Todorescu – Text stabilit,
studiu filologic, studiu lingvistic şi indice, In: „Texte
româneşti din secolul al XVI-lea”, Bucureşti,
1982, p. 261.
19. Ioan Gheţie, ibidem., p. 263.
20. Akantisz Viktor, Dr. Todoreszku Gyula és neje
Horváth Aranka régi magyar könyvtára, Budapest,
1922, p. X.
21. În cimitirul Kerepesi monumentul funerar a lui
Todorescu a fost ridicat de sculptorul Horvai. În
marmură este gravat următorul citat:
„Tiszta magyar szíve s lángja a honszeretetnek e
hantból
Égre kitőrve, csupán hamvai nyugszanak itt.
Porba omoljon e sír, az idő foga bár elenyészve:
Tetteiben neve él s messzi korokra ragyog.”
22. Maria Berényi, Poveştile caselor. Români în Buda şi
Pesta/Tales of houses. Romanians in Buda and Pest/
Mesélő házak. Románok Budán és Pesten, BudapestaBudapest, 2011, p. 83–86.
23. Kelecsényi G., ibidem, p. 33.
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Emilia Martin

Monument sfințit în memoria înaintașilor
Discurs rostit la ceremonia de inaugurare a Monumentului Strămoșilor,
Micherechi, 11 septembrie 2016
Ne aflăm la ceremonia de inaugurare a
Sfintei Cruci ridicată în memoria foştilor preoţi şi slujitori ai bisericii ortodoxe din Micherechi, şi anume a preoţilor Ioan, Simion,
Teodor şi a cantorului Gliga Bordaşiu, care au
păstorit, au slujit în această localitate timp de
72 de ani, din 1773 până în anul 1847. Exact
aşa cum şi-au dorit micherechenii din secolul
al 18-lea şi după cum şi-au formulat cerinţele
în contractul încheiat cu preotul Ioan Bordaşiu din Inand. Documentul original a fost
redactat în limba maghiară și a fost tradus de
Teodor Pătcaşiu în monografia satului.
Totul a început cu acest contract, semnat, în
anul 1773, de către 16 membri ai comunităţii
ortodoxe româneşti, cu semnul crucii.
„Noi subscrişi antistie şi consiliul al locului
Micherechiu şi aceia care niam aşezat pă locul
acesta, cu o dorinţă şo voie egală, niam adus dăla
Inand on Predicator cu numele Bordaşiu Ioan,
că dînsul aicie la noi Serviciu Dumnezeesc săl
înăinteze şi noi atuncie am promis domniei Lui,
că noi nunuma pă on an sau pă doi, trei lam adus
şi atuncie sel dăm dîntre noi, numai noi iam promis şi niam obligat că pînă sfîntul Dumnezeu la
ţine în viaţia, pînă atuncie să locuiască întră noi,
şi să prediceze, iară dacă Dumnezău prin moarte
dintră noi la lua, atuncia dacă fiu sau frate va avea
cari să fiie pregătiţi pentru Preoţii, după moartea
predicatorului nostru ei sene fiie nouă de preoţi.
Anul 1773 5 iulie”.
Respectând dorinţa micherechenilor, care
ţineau la legea lor strămoşească, preotul Ioan
Bordaşiu, hirotonit în anul 1766, a păstorit
aici timp de 27 de ani, din anul 1773 până
în 1800. În această perioadă numărul locuitorilor a crescut considerabil. Tot în timpul
păstoririi părintelui Ioan Bordaşiu a fost
construită biserica ortodoxă. Biserica avea un
turn din lemn, pereţi din grinzi şi împletituri
cu nuiele. Materialele de construcţie au fost
procurate, la fel ca și cele pentru case, din
pădurile şi mlaştinile ce înconjurau aşezarea.
Din anul 1800 preot al satului a fost numit
Simion, fiul părintelui Bordaşiu, care a slujit
până la bătrâneţe, doar în ultimii 4 ani fiind
ajutat de preotul Vasile Rocsin. Conform

documentelor de arhivă, viaţa de toate zilele
în această perioadă nu a fost deloc uşoară
pentru săteni. Munceau cu sârguinţă, dar
sufereau pagube provocate de secetă fiind
ameninţaţi tot timpul cu foametea.
În anul 1827, Simion Bordaşiu, din cauza
bătrâneţii, renunţă la post, aducându-l în
locul său ca preot în Micherechi pe nepotul
său, Teodor Bordaşiu. Acesta slujeşte în
sat până în 1847, când trece la cele veșnice.
Dintr-o scrisoare semnată de judele comunal
Ioan Rocsin reiese că în timpul păstoririi lui
Teodor Bordaşiu, la 20 iunie 1836, biserica,
clădirile din jurul bisericii, casa parohială
şi cea a cantorului au fost mistuite de un
incendiu. Teodor Bordaşiu a avut marele
merit de a clădi noua biserică. După cum
aflăm din necrologul lui Ioan Santai – notarul
Micherechiului timp de 46 de ani – publicat
în ziarul Biserica şi şcoala (nr. 49. din anul
1898) preotul Teodor Bordaşiu, împreună cu
notarul şi primarul satului „prin influenţa ce
aveau la popor în urma înţelepciunei şi a bunei
lor înţelegeri, au edificat biserica fără a pune
vreun arunc pe popor, ci spesele le-au acoperit
prin estinderea şi lucrarea unei părţi din păşiunea
comunală, care pe atunci nu aducea nici un folos.”
Acoperirea materială a fost asigurată, prin
urmare, prin arendarea pe cinci ani a păşunii
numită Cuştian.
Despre activitatea preoţilor din familia
Bordaşiu cunoaştem mult prea puţine lucruri.
În arhiva bisericii ortodoxe din incinta Episcopiei se găsesc semnăturile, însemnările
lor în matricolele botezaţilor, cununaţilor şi
răposaţilor din acele vremuri. Din păcate celelalte acte, documente şi scrisori s-au păstrat
doar începând cu anul 1850, după ce Teodor
Bordaşiu a trecut la veşnicie. Mormintele
lor, aflate probabil în cimitirul vechi, numit
„temeteu bătrânilor sau temeteu d-ângă fântâna
viţăilor”, a fost desfiinţat total prin anii 1980,
nu mai există.
Tocmai pentru aceasta consider un eveniment extrem de important sfinţirea unei
cruci în amintirea vrednicilor preoţi, care au
păstorit decenii de-a rândul în comunitatea
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ortodoxă din Micherechi. Monumentul, cum
bine ştim cu toţii, este ridicat prin dragostea
şi cheltuiala urmaşului lor, părintele Nicolae
Bordaşiu, profesor de teologie şi preot la Biserica Sf. Silvestru din Bucureşti.
Deşi nu a fost preot în Micherechi, pe
Părintele Nicolae Bordaşiu mulţi dintre credincioşi îl consideră fiu al satului. La sute de
kilometri de acest sat, părintele nu a uitat de
înaintaşii lui şi de mica comunitate de aici.
Mărturie stă acest moment solemn şi înălţător
din ziua de azi, 11 septembrie, sărbătoarea
hramului bisericii, când prin bunăvoinţa şi
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strădania părintelui şi a soţiei sale Rodica
se sfinţeşte o cruce, ca omagiu înaintaşilor
Domniei Sale.
Închei prin a-i mulţumi mult stimatului
părinte Bordaşiu pentru acest monument,
pentru frăţia, amabilitatea, dragostea faţă de
credincioşii acestui lăcaş de cult. Îi mulţumim pentru întreaga activitate şi îl asigurăm
de tot respectul, preţuirea şi recunoştinţa
noastră. Îi dorim sănătate, putere de muncă,
îndeletniciri frumoase. Bunul Dumnezeu să
vă ocrotească Părinte!
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Fotocronica Simpozionului al XXV-lea
organizat de Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria
(Giula, 21–22 noiembrie 2015)
Programul sesiunii ştiinţifice

Cornel Sigmirean (TîrguMureş): Despre înfiinţarea
unei Episcopii Ortodoxe a românilor din Ungaria

Maria Marin (Bucureşti):
Graiurile
româneşti
din
Ungaria din perspectiva lingvisticii spaţiale

Andreea Buzaş (Bucureşti):
Spiritualitate și identitate la
românii din Ungaria

Participanţii simpozionului din anul 2015
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Maria Tătar-Dan (TîrguMureş): Petru Maior – perioada reghineană

Daniela Răuţu (Bucureşti):
Asupra unor particularităţi
lexicale comune graiurilor româneşti din Ungaria şi Serbia
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Participanţii simpozionului din anul 2015

Ana Borbély (Budapesta):
Mozaic lingvistic românesc
din Ungaria (1991–2015)

Participanţii simpozionului din anul 2015

Elena Rodica Colta (Arad):
Femeile iniţiate ca reglatoare a
vieţii satului tradiţional

Gabriel Moisa (Oradea): Bihoreanul Nicolae Coroiu în vâltoarea Primului Război Mondial
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Tiberiu Bordás (Giula): Prezentarea paginii web întregită
şi înoită a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria

Elena Csobai (Bichişciaba): Comunitatea românească din Săcal

Maria Gurzău Czeglédi (Giula): Continuitate şi înnoire. Manuale noi (tradiţionale şi digitale) în învăţămîntul românesc
din Ungaria

Grigore Poiendan (Micherechi): Viața lui Rafila Gurzău
(Micherechi) şi Petru Sabău
(Aletea)

Stella Nikula (Giula):
Credinţe şi superstiţii – Faţa,
o enciclopedie a caracterului
uman

Participanţii simpozionului din anul 2015

Emilia Martin (Giula):
Tradiţii în transformare

Maria Berényi (Budapesta):
Activitatea filantropică a familiilor macedoromâne: Sina şi
Dumba
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Gabriela Elekes (Budapesta):
Aspecte ale receptării operei
eminesciene în limba maghiară. Traduceri, traducători şi
ediţii ale operei eminesciene în
limba maghiară

Participanţii simpozionului din anul 2015

Participanţii simpozionului din anul 2015
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Pagina web al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria:
www.romanintezet.hu
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