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Nicolae tefu – compozitor, muzicolog 
i dirijor de coruri 

Radu Homescu

Nicolae tefu – Composer, Musicologist and Choir Conductor 

 
La o sut  de ani de la trecerea în eternitate, Nicolae tefu revine în 

actualitate ca un important om al colii i culturii ar dene. Autor de 
manuale colare, lupt tor al promov rii înv mântului în limba român  
i frunta  al Reuniunii Înv torilor, gazetar, organizator i dirijor de 

coruri, precum i compozitor, Nicolae tefu se identific  ca 
personalitate marcant , înscris  definitiv, în irul celor care au contribuit 
la pre iosul tezaur cultural i educativ transilvan, activând în epoca de 
preg tire material  i spiritual  a des vâr irii unit ii de stat a poporului 
român, înfruntând vicisitudinile vremii prin sacrificii i perseveren , cu 
nestr mutat  iubire de neam. 

A început studiile muzicale la Preparandia din Arad, pe care o 
absolv  ca elev eminent în 1876. Aici, la înalta coal  pedagogic , 
Cântul i Tipicul le înva  cu Iosif Goldi , iar Muzica vocal  i 
instrumental , cu Petru Popovici, le continu  fiind subven ionat în 
perioada 1873–1875 la Conservatorul de Muzic  din Arad, avându-i ca 
mentori pe Ioan Händl, profesor de teorie i solfegiu, i pe Iosif Crispin, 
profesor de vioar  i pian – directorul i proprietarul renumitului 
conservator.  

Ie ind pe por ile Preparandiei cu o temeinic  preg tire pedagogic  i 
muzical  (inclusiv pe cele ale Conservatorul din Arad) dublat de un 
talent muzical deosebit, Nicolae tefu, înc  din timpul studiilor sale 
pedagogice se bucur  de aprecieri unanime, încredin ându-i-se instruc ia 
elevului Ion Vidu de la coala de aplica ie a Preparandiei, în privin a 
viorii i a muzicii corale, discipol care îi va r mâne colaborator întreaga via . 
Am avut prilejul unor m rturisiri din partea doamnei Lia Benkötzi -Vidu din 
Lugoj, fiica celebrului folclorist, compozitor i dirijor de coruri n scut 
pe meleaguri ar dene, confirmând pre uirea p rintelui ei pentru Nicolae 

tefu.  
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În timpul studiilor N. tefu s-a remarcat prin virtuozit ile sale în 
arta dirijoral , devenind în perioada 1874–1876 conduc torul Corului 
Studen ilor Preparandiei i al Corului Societ ii de Lectur  a acestei 
institu ii (1875–1876), forma ii care au promovat muzica bisericeasc  i 
laic  româneasc  în urbea de pe Mure . Evenimentele corale ale celor 
dou  forma ii, f r  excep ie, au fost consemnate i comentate în presa 
vremii din Pesta, Bra ov, Caransebe , Sibiu i Oradea, în deosebi în 
revista „Familia” a lui Iosif Vulcan i, de asemenea, cea din Arad în 
revista „Lumina”, editat  de dubletul institu ional Preparandie – Institut 
Teologic în a c rei redac ie era i Ioan Slavici, pe atunci student la 
Budapesta.  

Dup  absolvirea Preparandiei, în 1876, Nicolae tefu devine primul 
înv tor la cea dintâi coal  confesional  ortodox  din iria, unde din 
primele zile ale activit ii sale înfiin eaz  Corul plugarilor, acesta fiind 
i cel mai vechi cor din zona Aradului. De altfel, dup  tiin a noastr , 

corul din iria este printre primele înfiin ate în Transilvania i Banat, 
primul cor fiind cel de la Chiz t u, întemeiat în 1857, i care l-a 
determinat pe tefu s -i urmeze pilda. În articolul Corurile noastre de 
plugari, publicat în „Tribuna Poporului”, din 5–17 ianuarie 1897, 
precum i în „România muzical ” din Bucure ti, ap rut în acela i an i 
cu acela i titlu, dup  cum el însu i m rturise te, pasiunea pentru 
înjghebarea corurilor izvora din impresiile pe care le produsese vizita 
întreprins  la Chiz t u în anul colar 1875–1876, la invita ia prietenului 
s u elevul teolog Lucian Sepe an, i unde asistase la spectacolele 
„sus inute de cele câteva sute de rani-cori ti”, membri ai corului 
întemeiat de preotul Trif Sepe an, tat l amicului s u. În articol, tefu 
face o conving toare pledoarie pentru necesitatea promov rii muzicii la 
sate cu scopuri culturalizatoare, ar tând efectul major al unei astfel de 
ac iuni „în a opri tineretul de la practici necuvinceoase”. Propune, 
totodat , ca ez torile s te ti s  aib  ca tematic  muzica coral  i ca 
aceasta s  fie g zduit  în coli, în mod organizat. Activitatea sa 
muzicologic , vizând sfera manifest rilor culturale, cu prec dere cele 
corale, important  ca surs  documentar  pentru investigarea trecutului 
muzical românesc, i care îl a eaz  pe Nicolae tefu printre primii 
muzicologi–pedagogi din Transilvania i Banat, este continuat  pe un 
spa iu larg în paginile „Tribunei poporului”, prin publicarea de articole 
privind via a artistic  a forma iilor corale din p r ile Aradului sau cele 
din Banat, via a muzical , în general.  

Corul din iria debuteaz  cu un repertoriu de excep ie, prietenul s u 
devotat, bardul bucovinean Ciprian Porumbescu, dedicând forma iei nou 
înfiin ate compozi ia intitulat  Mar ul corului plugarilor din iria 
(trimi ându-i manuscrisul original, în creion, aflat azi la Cluj-Napoca la 
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Biblioteca Conservatorului „Gh. Dima”, colec ia N. Firu). Printre alte 
piese corale Porumbescu i-a trimis lui tefu Trei colori.  

Despre corul din iria afl m dintr-un elogios articol semnat de 
marele gazetar Ioan Russu- irianu, ap rut în Bucure ti în 6 octombrie 
1890 în ziarul „Românul” (fondat de C. A. Rosetti) i intitulat Ciprian 
Porumbescu i Nicu tefu, articol reprodus integral i la Arad în 2 
decembrie 1914, în ziarul „Românul” (a lui Vasile Goldi ), cu ocazia 
decesului lui Nicolae tefu. Articolul aduce la lumin  o elocvent  
m rturie asupra personalit ilor celor doi mari prieteni, asupra 
covâr itorului rol pe care l-a jucat crea ia porumbescian  în Transilvania 
i Banat, asupra rolului înv torului Nicolae tefu în r spândirea 

crea iei muzicale a compozitorului bucovinean. Conceput în ideea unei 
paralele, a unei asem n ri între Porumbescu i tefu, autorul eviden iaz  
raportul spiritual i de profund  prietenie, colabor rile, precum i rolul 
însemnat pe care tefu îl îndeplinea în propov duirea muzicii lui Ciprian 
Porumbescu: „Bardul bucovinean petrecea verile compunând – scrie 
I. Russu- irianu –, Nicu tefu f când pe colegii s i s  în eleag  ceea ce 
a compus Ciprian Porumbescu i al ii”. Despre prietenia lor, articolul ne 
asigur  c  „Va fi avut Porumbescu, desigur mul i prieteni i admiratori, 
dar nici unul mai sincer decât tefu. Scrisorile ce le are de la 
Porumbescu sunt o avere pentru el – pe unele le-a trimis p rintelui lui 
Porumbescu... Notele [muzicale, n.n.], compuneri originale, scrise 
anume pentru corurile ce tefu le organiza, sunt un patrimoniu sacru 
pentru tefu. Din nimic nu reiese mai bine admira ia i iubirea ce o are 

tefu pentru Porumbescu ca din faptul c  a f cut ca compozi iile 
acestuia s  fie cunoscute, cântate pretutindeni unde se întinde sfera lui 
de activitate. Mi s-a întâmplat – continu  I. Russu- irianu – s  aud cum 

ranii, lucrând în deal, cântau Trei colori”.  
În privin a modului cum s-au cunoscut trebuie precizat c  în 1875 

când ia fiin  „Arboroasa” la Cern u i, „Societatea de lectur  a 
studen ilor din Arad” stabile te leg turi cu cea bucovinean  prin 
intermediul pre edintelui ei, Ciprian Porumbescu. La momentul 
declan rii celebrului proces al „Arboroasei” i când Ciprian 
Porumbescu este arestat i întemni at, cel care îi scrie cele mai 
încurajatoare scrisori, este Nicolae tefu. Dup  eliberarea din temni , 
Porumbescu i tefu pun bazele unei trainice colabor ri în planul 
crea iei muzicale, între inând o intens  coresponden . Nicolae tefu îi 
acord  un consistent sprijin pentru tip rirea partiturilor, crea ii muzicale 
ale lui Porumbescu, înv torul având „trecere” la Banca Victoria, dar i 
rela ii importante la editurile muzicale din Leipzig i Viena. Mai mult, 
din relat rile scrise ale lui Aurel tefu, fiul dasc lului ar dean, reiese 
modul în care Nicolae tefu corecta lucr rile religioase ale compozitorului 
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bucovinean, tiindu-se faptul c  era un bun cunosc tor al muzicii 
biserice ti. La Biserica Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca, Aurel tefu a 
donat compozi ia Cânt rile Sfintei Liturghii – în do major, crea ie 
porumbescian  pe a c rei copert  erau adresate, sub semn tur , 
cuvintele de mul umire ale lui Porumbescu pentru ajust rile de linii 
melodice efectuate de tefu. 

Din perioada irian  trebuie subliniat  o manifestare cultural  
organizat  de N. tefu i înscris  în istoria muzicii române ti cu 
majuscule. E vorba de vara anului 1878, dup  declararea Independen ei 
de stat a României. Este cunoscut faptul c  Vasile Alecsandri câ tig , în 
luna mai 1878, Premiul Latinit ii la Montpellier, în Fran a, cu poezia 
Cântecul Gintei Latine. În luna iunie celebrul Filippo Marchetti, 
compozitor al operei Ruy Blas, montat  prima oar  la Scala din Milano, 
compune muzica pentru poezia lui Alecsandri. În luna iulie a aceluia i 
an, Gheorghe Dima cânt  la Bra ov cu forma ia sa coral  Cântecul 
Gintei Latine. Prin coresponden a cu acesta din urm , purtat  de Iuliu 
Traian Mera, Nicolae tefu ob ine partitura compozi iei lui Marchetti i 
o cânt  cu Corul plugarilor din iria, în luna august 1878. În acest fel, 
marcarea importantului act istoric al Independen ei României, a fost 
realizat  magistral la iria prin r sunetul Cântecului Gintei Latine în 
interpretarea Corului plugarilor, sub bagheta dirijoral  a lui Nicolae 

tefu, eveniment amplu mediatizat în presa vremii. 
Dup  apte ani de activitate prodigioas  la iria, tefu devine în 

1883 înv tor la Cuvin, frumoasa localitate, aflat  tot la poalele 
Z randului, în podgoria Aradului. Aici pune bazele altui cor, chiar în 
primele zile ale începutului de an colar, introducând în repertoriul 
acestuia piese corale cunoscute din crea ia lui Porumbescu, dar i din a 
altor compozitori. Ca fondator i dirijor al corului, activeaz  pân  în 
1890, când traiectoria destinului s u se schimb  din nou. Statutele de 
constituire ale corului din Cuvin alc tuiesc un pre ios ghid metodologic 
de organizare i func ionare a corurilor s te ti, mai ales pentru corpul 
profesoral lipsit de instruc iuni privind înjghebarea forma iilor corale 
colare, pentru adul i sau pentru corurile biserice ti. În pedagogia 

muzical  a vremii, aceste statute sunt men ionate i recomandate, despre 
ele existând relat ri în presa vremii. Tot aici la Cuvin, Nicolae tefu a 
ini iat, înc  din 1883, cursuri de var  pentru dirijatul coral, la care au 
participat pân  în 1890 înv torii din dieceza Aradului. Toate aceste 
ini iative i realiz ri s-au bucurat de o recunoa tere unanim , tefu 
devenind un reper în arta dirijoral  coral  din Transilvania i Banat, 
coresponden a sa purtat  în acest domeniu, prin care se solicitau sfaturi, 
repertorii i invita ii de participare i implicare, fiind o elocvent  dovad  
a m estriei sale în aria muzicii corale. Se cuvine a fi ad ugate 
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numeroasele sale conferin e i cursuri pentru dirijorii înv tori i rani, 
la iria, Cuvin, Cov sân , Semlac, V r dia i eitin. A scris studii, 
articole, eseuri, cronici muzicale prin care atr gea aten ia asupra 
importan ei muzicii corale i particip rii efective ca membri ai 
forma iilor. 

În 1890, Nicolae tefu, câ tig  prin concurs postul de înv tor la 
coala româneasc  din Pârneava, fiind acompaniat, în alte cartiere ale 

Aradului, de o constela ie de bravi înv tori, cu to ii figurând pân  în 
zilele noastre în analele de istorie a înv mântului românesc transilvan 
ca virtuo i pedagogi, autori de excelente manuale colare i de 
importan i animatori culturali. Dintre ei, Nicolae tefu se distinge, în 
deosebi ca organizator de coruri i spectacole de teatru, de gazetar, poet 
i umorist reputat. La coala din Pârneava, tefu trece de îndat  la 

organizarea corului elevilor, sus inând spectacole corale de succes, în 
tandem cu dansuri populare i recit ri de poezie, la care participau 
inclusiv lideri români ar deni, precum tefan Cicio-Pop, Vasile Goldi , 
Ioan Suciu, al turi de care se aflau Nicolae Oncu, directorul B ncii 
Victoria sau Sava Raicu. Dup  înfiin area în 1902 a Casei Na ionale, 
lâng  coala unde tefu era înv tor, activit ile culturale, la care 
participau i elevii s i, personalit ile men ionate erau prezente, 
antrenând astfel întreaga suflare româneasc  format  din numero i 

rani, meseria i i intelectuali. 
Prin func iile pe care le de ine în cadrul „Asocia iei ar dene pentru 

cultura i conservarea poporului român” ca simplu membru, membru al 
direc iunii (1894) i membru al comitetului (1896), precum i în calitate 
de publicist la „Tribuna Poporului”, „Tribuna”, „Românul”, „Poporul 
român” (Budapesta) etc., în care î i îndepline te rolul de animator 
cultural prin intermediul presei, Nicolae tefu activeaz  corurile din 
întreaga zon  a Aradului, i dincolo de aceasta, promovând crea ia 
muzical  româneasc , prin abordarea în repertoriu a lucr rilor corale ale 
lui Gavril Musicescu, Ciprian Porumbescu, Dumitru G. Kiriac, Wilhelm 
Humpel, Gheorghe Dima, Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu .a., inclusiv 
prin compozi ii proprii. Este fondatorul i dirijorul Corului Societ ii 
meseria ilor români „Progresul”, din 1890. Mânat de voca ia i pasiunea 
lui pentru culturalizarea oamenilor simpli, tefu are un rol esen ial 
privind afilierea la „Asocia ia ar dean ” a Societ ii „Progresul”, a c rui 
influent conduc tor devine din anul 1894, realizând finalmente Corul 
Sec iunii meseria ilor români din cadrul acestei prestigioase asocia ii. 
De asemenea, întemeiaz  în cartierul Pârneava Corul ranilor români i 
Corul intelectualilor, cu reprezenta ii pe scena Casei Na ionale 
încununate de mari succese.  
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Reputatele coruri fondate de Nicolae tefu se bucurau de 
participarea unor notabilit i de seama celor men iona i mai sus, dar i 
de marele animator cultural i publicist Iosif Vulcan, membru al 
Academiei Române din 1891, director-fondator al revistei „Familia”. 
Cunoscându-i competen a în organizarea concertelor corale i virtu ile 
de regizor, înc  din perioada când tefu organiza la iria spectacole 
r sun toare, la care participase Iosif Vulcan, acesta asistând i la 
reprezenta iile organizate cu meseria ii de la Societatea „Progresul”, se 
decide s -i scrie o pies  de inspira ie social  intitulat  S r cie lucie, 
„comedie poporal  cu cântece, într-un act”, reprezentat  prima oar  la 
Arad în 6–18 iunie 1894, în a doua zi de Rusalii de „Tinerimea 
Meseria  Român , sub conducerea înv torului Nicolae tefu, în sala 
din P duri a ora ului”. Aceast  dedica ie onorant  a fost tip rit  pe 
coperta piesei.  

tefu particip  i la manifest rile culturale organizate de muncitorii 
sociali ti, unde cânta la vioar , dovedindu- i marele talent de interpret 
instrumentist. Desigur, presa, în special ziarul „Românul”, consemna cu 
obiectivitate manifest rile culturale, în timp ce, în mod subiectiv, 
comenta ironic aspecte ale programului ideologic al întâlnirilor 
sociali tilor.  

Trebuie remarcat c  printre evenimentele artistice de anvergur , 
organizate i conduse de Nicolae tefu, a fost i spectacolul de operet  
Crai Nou montat în scen  la începutul anului 1895 cu forma ia Corului 
meseria ilor români din Arad, acesta fiind al treilea spectacol al primei 
operete române ti, compus  de Ciprian Porumbescu, dup  cele dou  
care au avut loc la Bra ov, la Liceul Andrei aguna, în 1882, în timpul 
vie ii compozitorului. Neavând partitura operetei, tefu îi scrie (la 
Fr t u i, Bucovina) lui Iraclie Porumbescu, tat l prietenului s u Ciprian, 
pentru a-i pune la dispozi ie notele muzicale. Printre argumentele prin 
care tefu îl convinge pe P rintele Iraclie este i acela de „a îndemna la 
progres prea iubita noastr  tinerime meseria  român  de aici [de la 
Arad, n.n.]”. Invita ia tip rit  a spectacolului de operet  se afl  la 
Muzeul Teatrului din Arad, sucursal  a celui jude ean, gra ie inimosului 
colec ionar Iosif Sîrbu . 

În perioada 6–19 iunie 1906 pe Nicolae tefu îl g sim în delega ia 
ar dean  care a participat la serb rile ocazionate de împlinirea a 40 de 
ani de Regat i la Expozi ia general  român , organizat  cu acest prilej 
la Bucure ti în Dealul Filaretului (azi Parcul Carol I), delega ie avându-i 
în frunte pe t. Cicio-Pop i Vasile Goldi . Din grupul respectiv au mai 
participat împreun  cu ar denii George Co buc, Octavian Goga i Emil 
Mon ia, precum i o suit  de aromâni (macedoneni) din Voivodina i 
spa iul vlah al Serbiei. Al turi de tat l ei era i Aurora tefu, elev  
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atunci la Institutul „Oteteli eanu” din Bucure ti – M gurele, al c rui 
director era Ioan Slavici. Din delega ie f cea parte, de asemenea, o 
forma ie coral  b rb teasc  de rani din iria condus  de Nicolae tefu 
i care a participat la competi ia corurilor de pretutindeni organizat  la 

acest important eveniment istoric. 
Între 1890 i 1891, Nicolae tefu dirijeaz  i Corul Catedralei 

Ortodoxe Române din Arad, iar ulterior, doar ocazional. Datorit  acestui 
fapt i aprecierilor unanime, atât din partea clerului, cât i din cea a 
numero ilor credincio i prezen i la oficierea slujbelor, Nicolae tefu 
este solicitat s  întemeieze Corul Bisericii Ortodoxe Române din 
Budapesta, eveniment care are loc în 1903, avându-i ca membri ai 
forma iei pe aceia i care au alc tuit Corul meseria ilor români din 
capitala Ungariei, înfiin at tot de tefu, în 1902. În acest prestigios cor 
bisericesc ortodox budapestan g sim printre membri pe Dimitrie 
Bir u iu – editorul ziarului „Poporul român”, organul Partidului 
Na ional Român, pe Ion Fluera  i Iosif Jumanca, ambii sociali ti, 
deveni i la 1 Decembrie 1918 membri ai Consiliului Român Central i ai 
Consiliului Dirigent, la Alba Iulia, apoi deputa i în Parlamentul 
României, ambii fiind uci i în închisorile comuniste, primul la Gherla 
(1953) i cel de-al doilea la Jilava (1949). 

Una din preocup rile sale de seam  a fost aceea de culeg tor de 
folclor, din Transilvania i Banat, pe care l-a prelucrat, utilizând liniile 
melodice laice i religioase. A scris muzic  de teatru pentru Ruga de la 
Chiz t u (1893), comedie popular  cu cântece, într-un act, de Iosif Vulcan 
i, de asemenea, pentru S r cie lucie (1894), comedia lui Vulcan despre 

care am amintit, precum i pentru Noapte de Sf. Gheorghe (1903), 
vodevilul în dou  acte de Teohar Alexe. 

În activitatea componistic  debuteaz  cu colinde r spândite în 
fascicole, bro uri sau prin calendarele vremii, activitate desf urat  pân  
la sfâr itul vie ii. Legat  de înv area cântului în coal  i de orele de 
religie, tefu compune Liturghia poporal , pe dou  voci pentru corurile 
colare i biserice ti, ap rut  în 1896. Aceast  liturghie a fost scris  pe 

baza melodiilor vechi biserice ti pentru corul colarilor (sopran i alto) 
i a fost editat  la Institutul Litografic C. G. Roeder din Leipzig, în dou  

edi ii. Bucurându-se de succes i încurajat de acesta, Nicolae tefu, 
culege, îndreapt , adaug  i întocme te, pe baza melodiilor biserice ti i 
a melosului popular din zona Aradului, o nou  edi ie, de data aceasta 
pentru cor mixt, pe patru voci. Înc  din 5–17 aprilie 1898 tefu public  
în „Tribuna Poporului” o circular  prin care anun a apari ia Liturghiei pe 
patru voci, precizând c  la sfâr itul acesteia va ad uga „Învierea Ta 
Christoase i mai multe irmoase i pricesne, imnele funebrale i mai 
multe cântece poporale, parte originale, parte dup  al i autori. Tip rirea 
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se va face la Lipsca (Germania)... Liturghia va fi întocmit  astfel ca s  
se poat  cânta i numai pe dou  voci: sopran i alto; sau pe trei voci de 
copii, având a treia voce s  cânte notele basului, care nu sunt scrise tare 
jos; ori pe trei voci: sopran – alto cu bas, ori cu tenor... Compozi ia e 
simpl , dar frumoas  i o poate executa cu succes deplin i cel mai nou 
cor”. Astfel, apare în 1899, la aceea i editur  din Leipzig, Liturghia 
Sfântului Ioan Chrisostom cu un Adaos de cânt ri na ionale i populare în 
care sunt selectate, în prima edi ie, Imnul studen ilor români de D. G. Kiriac, 
Hora Curcanilor pe versurile lui Alecsandri i muzica lui Nicolae tefu 
i Hora nou  cu versurile i muzica de tefu i altele. În urm toarea 

edi ie, Adaosul mai cuprinde, cu excep ia compozi iilor lui tefu, mar ul 
M-am suit la munte (cor mixt), cu muzica de N. tefu i pe versurile lui 
A. Glogovan, precum i Uit  mam  (cor b rb tesc) pe versurile poetului 
Ion Tripa. De asemenea, în ultima edi ie apare i Imn funebral. 

În 1893 public , la Arad, Hora condamna ilor, cor mixt, în contextul 
Procesului Memorandumului. În 1895, la Arad, Tipografia Diecezana 
(edi ia I), apare lucrarea Colindele Cr ciunului – întocmite pentru 
colarii care umbl  cu steaua la Cr ciun, edi ia a II-a ie ind de sub tipar 

în 1908. În 1897 apare la Arad aranjamentul pentru cor mixt intitulat 
Imn bisericesc, iar în 1901, tot la Arad, Christos a înviat, cor mixt. 
Rug ciunile colarilor i cânt ri biserice ti, apar la Tipografia 
Diecezana, la Arad în 1904, iar la aceea i tipografie public  lucrarea 
L uda i. Ultima compozi ie, Cânt ri funebrale, printr-un dat al sor ii, 
apare la Arad, în 1914, cu pu in  vreme înainte de trecerea lui Nicolae 

tefu în ve nicie. 
Aceste lucr ri de muzic  religioas , au constituit repere de muzic  

cult  pentru viitorii compozitori de mare virtuozitate, cum sunt Tiberiu 
Brediceanu i Sabin Dr goi, care în biografiile lor amintesc despre 
Liturghia popular  a lui Nicolae tefu i impactul ei cu destinul lor 
muzical. În monografia Sabin Dr goi, ap rut  la Editura muzical  în 
1971, autorul ei Nicolae R dulescu reproduce din m rturisirile lui Sabin 
Dr goi faptul c  Liturghia popular  a reprezentat pentru acesta „primul 
lui contact cu o lucrare de muzic  cult ”. 

Un fapt demn de amintit este acela c  Nicolae tefu iubea într-atât 
de mult muzica încât celor opt copii ai s i le-a încredin at câte un 
instrument muzical de studiu i de cântat, iar celor f r  har instrumental 
le-a asigurat instruc ia în arta vocal . Cu dublul „cuartet” al copiilor s i 
– la vioar , pian, viol , ambal i voce, Nicolae tefu a înjghebat o 
orchesr  de familie prin care a reu it s  evolueze i în public, dând 
concerte de muzic  clasic , dar i popular , la Sala Po tei din Arad, în 
Salonul Hotelului „Crucea Alb ” i la Casa Na ional  din Pârneava. 
Concertele de Cr ciun, de Anul Nou i de Sfântul Nicolae aveau loc, de 
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regul , în familie, pe Str. Securii (Fejsze utcza) nr. 32, unde se adunau 
notabilit i i prieteni, i unde feeria s rb torilor de iarn  era aureolat  
de frumuse ea sonor  a orchestrei i vocilor membrilor de familie, 
conduse cu m estrie de virtuosul violonist i dirijor Nicolae tefu. 

Personalitatea lui Nicolae tefu a fost remarcat  în domeniul 
scrisului de Nicolae Iorga (o cronic  în „S m n torul”, nr. 28, 9 iulie 
1906, p. 559), Ioan Slavici, I. E. Torou iu .a., în domeniul pedagogiei 
de Onisifor Ghibu, în domeniul presei umoristice de Livia Gr mad  etc. 
Contribu iile sale în domeniul muzicii, muzicologiei i componisticii 
sunt reperate i dezvoltate în Hronicul muzicii române ti al 
academicianului Octavian Laz r Cosma, în extinsa lucrare Muzicieni din 
România – Lexicon, oper  de cercetare de o mare însemn tate în istoria 
muzicii române ti semnat  de muzicologul Viorel Cosma. Revistele de 
muzicologie cuprind studii i articole în care numele lui Nicolae tefu 
este legat de domeniul muzicii corale, compozi iei, în general, i de 
muzica religioas , în particular. Biserica Ortodox  Român  a promovat, 
pân  în zilele noastre, Liturghia Sfântului Ioan Chrisostom, compozi ie 
care se cânt  inclusiv la Patriarhia Român . Multe emisiuni radio au 
consacrat numele lui Nicolae tefu legat de Ziua Independen ei 
României i, de regul , de istoria muzicii române ti, a celei corale în 
deosebi. 

Ca recunoa tere a rolului s u de dasc l, gazetar, animator cultural, 
organizator i întemeiator de coruri, precum i de compozitor i dirijor, 
autorit ile centrale i locale i-au ridicat un bust la iria, oper  a 
sculptorului profesor universitar Iosif Constantin, acolo unde el a 
întemeiat primul cor din zona Aradului, i au atribuit unei str zi din 
municipiul Arad numele de Nicolae tefu. 

La o sut  de ani de la dispari ie aducem piosul nostru omagiu de 
recuno tin  i respect înv torului Nicolae tefu, pentru str daniile i 
realiz rile sale de om al gliei, de lupt tor neînfricat pentru dreptate i 
libertate, pentru binele i luminarea neamului s u, prin coal , cultur  i 
credin ! 

 Sit tibi terra levis! 
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