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COMUNICAT DE PRESĂ 

Eveniment editorial şi minirecital de muzică la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. 

Török József, în postura de scriitor şi cantautor 

 

 

  

Biblioteca Judeţeană Satu Mare organizează joi, 19 ianuarie, cu începere de la ora 16, 

dublă lansare de carte şi minirecital de muzică, avându-l ca invitat pe scriitorul şi cantautorul 

Török József. Evenimentul se va derula la sediul instituţiei, situat pe Strada Iuliu Maniu nr. 2, 

în Sala mare de conferinţe, etajul I şi va aduce în atenţia publicului sătmărean iubitor al 

cuvântului scris volumul autobiografic Hatvanhat (Şaizecişişase), precum şi cel mai recent 

volum de versuri Árnyékrahívás (Chemarea la umbră). Dublul eveniment editorial va fi 

completat de un minirecital de muzică în interpretarea aceluiaşi Török József, din postura de 

cantautor. 

 Volumul autobiografic Hatvanhat a văzut lumina tiparului în anul 2022, în vreme ce 

volumul de versuri Árnyékrahívás, abia scos de sub teascul tiparului, emană încă 

inconfundabila mireasmă a proaspetei cerneli tipografice. Ambele lucrări vor beneficia de 

exegeza Martei Cordea, expert în bibliofilie şi deţinătoarea titlului ştiinţific de doctor în 

istorie. 

 Despre prima carte adusă în atenţia publicului sătmărean, Marta Cordea scrie că: 

„Volumul de 66 de nuvele şi alte scrieri, semnat de colegul nostru de breaslă de la Vetiş, 

intitulat chiar Hatvanhat (în traducere Şaizecişişase), ne poartă cu talent prin propria sa viaţă, 

prin cei 66 de ani, care reprezintă o bornă între călătoria sa de dincoace şi dincolo de această 

cifră.  

(urmează pag. 2) 
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Încă din fragedă pruncie, autorul, Török József, simte o inexprimabilă nevoie de 

exprimare (Sic!), materializată mai târziu în ştiinţa tâlcului cuvintelor, la care putem acum să 

asistăm şi noi. Ştiinţă bazată încă din copilărie pe lecturi temeinice şi pe obiceiurile sănătoase 

din viaţa satului la care a asistat încă de mic copil.  

Portalul care face trecerea sa prin amintirile vieţii sale, se deschide cu pagini privind 

genealogia sa, un text înălţător despre cea care i-a dat viaţă, Mama, dar şi despre familia 

copilăriei sale la Pişcolt. Întorşi în timp, ne putem bucura de jocul copiilor de-a indienii, de 

înfiinţarea Clubului Fabricanţilor de Rachete şi putem vedea (ca) aievea pe retină, diafilmele 

propriei noastre copilării. O copilărie întrutotul fericită, cu nostalgii şi dulci aduceri aminte 

din satul populat de oameni speciali, priviţi cu ochii uimiţi ai copilului şi apoi ai 

adolescentului în formare.  

Nu lipsesc nici textele ştiinţifice, precum cel legat de semnificaţiile şi originile 

numelui său de familie Török (Turcu), nici poveştile cu tâlc despre întâlnirile sale cu oameni 

simpli, dar care i-au marcat viaţa şi i-au influenţat modalitatea de a interacţiona de-a lungul 

vieţii cu persoanele întâlnite în diverse împrejurări. Şi acestea au fost multiple, căci aşa au fost 

şi meseriile care l-au format pe Török József să devină ceea ce este astăzi: bibliotecar, poet, 

scriitor, cântăreţ, formator cultural, arheolog amator şi cine ştie câte altele, despre care nu 

ştim noi. De la ajutor de lăcătuş, poştaş, muzicant la nunţi, meşter, profesor, şomer... făcându-

şi intrarea în literatură încă de copil prin revista Pionír (cu poezia A vén eperfa – Bătrânul 

dud), Bibliotecarul de la Vetiş (cum este cunoscut), şi-a câştigat locul în galeria scriitorilor 

locali talentaţi şi dornici de a împărtăşi şi altora vasta sa experienţă de viaţă.” 

Născut pe 16 februarie 1954 la Pişcolţ, Török József afirmă despre sine că: „Germenul 

Muzei lucrează în mine de când eram copil, încă de pe atunci scriam poezii. Prima mea poezie 

Vén eperfa (Dudul bătrân) a fost publicată în periodicul pentru copii, Pionír. Cu aceasta şi cu 

alte două poezii am câştigat o tabără de două săptămâni.  

(urmează pag. 3) 
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Am scris versuri mult timp, cu mai mult sau mai puţin succes. Chiar şi în anii mei de 

liceu la Carei, dragostea  pentru poezie şi scris s-a păstrat, deşi nu am avut ocazia să public.  

Un mare impuls mi-a dat compunerea versurilor pe computer, căci redactarea a devenit 

mult mai uşoară. În 2010 a apărut primul meu volum intitulat A magány dölkörei 

(Meridianele singurătăţii), volumul acesta conţinând poeziile mele scrise între 2000-2010. În 

2022 am publicat  volumul de nuvele autobiografice Hatvanhat (Şaizecişişase), iar în ianuarie 

2023, al doilea volum de versuri, Árnyékrahívás (Chemarea la umbră). Pe lângă acestea, mi-

au apărut pe Facebook scrieri de istorie locală. În prezent lucrez la un roman scurt.  

Viaţa mea muzicală a început la vârsta de 7 ani, când i-am înduplecat pe părinţi să-mi 

cumpere o chitară. Cunoşteam doar câteva acorduri, dar am pus bazele unei formaţii. Atunci 

s-au conturat în mine primii germeni ai propriului meu cântec. Am fost multă vreme cântăreţ 

la nunţi, multe dintre melodiile mele fiind compuse şi în această perioadă. Momentul de 

cotitură a fost în 2017, când am înfiinţat o nouă trupă, sătul de nunţi, cântând de aici înainte 

doar propriile mele melodii la diverse spectacole. În 2019, după destrămarea trupei Wethéssy 

Band, am înregistrat 6 piese în studio. De atunci, îmi realizez propriile melodii în studio, care 

deja ar putea umple chiar şi un album mare, în accepţiunea veche a cuvântului.” 

La eveniment sunt invitaţi să participe managerii şi directorii instituţiilor de cultură din 

Sătmar, colegii, prietenii şi apropiaţii autorului şi cantautorului Török József, concetăţenii lui 

din satul natal Pişcolţ, dar şi cei din Vetişul care l-a adoptat de ceva vreme, comunitatea 

oamenilor de cultură, bibliotecari şi jurnalişti, precum şi toţi sătmărenii care îndrăgesc 

literatura şi muzica. 

Paula Horotan, director adjunct 

Biblioteca Judeţeană Satu Mare 
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