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Urbanizáció, urbanitás az erdélyi románoknál
a dualizmus korában*

Az alábbi tanulmányban arra keressük a választ, hogy az erdélyi
románok körében mennyire haladt elõre az urbanizációs folyamat
a dualizmus fél évszázadában, s ehhez kapcsolódó, de általánosabb
problémaként: milyen mértékben fejlõdött ki náluk az urbanitás,
terjedtek el a városi eredetû, városinak tekintett viselkedésminták,
közösségi formák.

Mint köztudott, a vizsgált korszakban foglalkozási szerkezetét
tekintve az erdélyi román népesség jóval hagyományosabb, sokkal
inkább iparosodás elõtti képet mutat, mint a magyar vagy a német.
1900-ban több mint 86%-a õstermelésbõl élt (keresõk és eltartottak
együtt), míg csupán 6,4%-a kereste kenyerét a bányászat, a kohá-
szat, az ipar, a kereskedelem, a hitelélet és a közlekedés területén
(a magyarok esetében az arány 63 ill. 22%, a németeknél 60 és
28%). Polgári és egyházi közszolgálatban állt ill. szabad foglalkozá-
sú volt 1,4%-uk, míg a magyarságnál ez az arány csaknem 5%, s a
németeknél is alig valamivel kevesebb.1 Mindez egyben a városlakó
románok alacsony számát is sejteti, amit a statisztikai adatok alá
is támasztanak. A népszámlálási adatok szerint az erdélyi városok
lakosságának 1880-ban 23,8%-a volt román, holott a terület össz-
népességének majdnem 57%-át alkották. Ezek az arányok a követ-
kezõ három évtizedben lényegében nem változtak.2 Természetesen
voltak akár román többségû városi rangú települések, mint Hátszeg
(1910 elõtt, mert akkorra arányuk 48%-ra csökkent, bár a román
lakosok száma nõtt), Vizakna (1910-ben 65%) vagy Szászsebes
(59%), ám ezek stagnáló kisvárosok; a fejlõdõ, gazdaságilag élénk
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nagyobb központok közül egyedül Brassóban (1910-ben 29%) és
Nagyszebenben (26%) élt nagyobb arányban román lakosság. Ko-
lozsváron illetve – a történelmi Erdély határait elhagyva – Aradon,
Temesváron szintén jelentõs, hét-tízezres román lakosságot talá-
lunk, ám itt a lakosság kis hányadát alkották. Összességében
megállapíthatjuk, hogy a vizsgált korszakban nem volt olyan dina-
mikusan fejlõdõ, jelentõsebb település Erdélyben, amelyet mint a
par excellence román urbanizáció modelljét mutathatnánk föl.

A román kortársak maguk is rurális lakosságként tartották
számon népüket. George Bariþiu 1879-ben rámutatott, hogy alig
vannak ipari, kereskedelmi tulajdonnal bíró városi románok, ezért
a modern burzsoázia kialakulásának föltétele, hogy a parasztság-
nak legyenek intelligens és módos elemei.3 Egy átfogó földrajzi
munka szerzõje a románság egyszerû, igénytelen életmódját kár-
hoztatta, azt, hogy csupán földmûveléssel és állattenyésztéssel
foglalkozik, más pályák, különösen a mesterségek és a kereskede-
lem iránt nem érez kedvet.4 Az ASTRA vezetõi 1895-ben azzal
hirdették meg a román mûvelõdés nagy vállalkozása, a háromkö-
tetes Enciclopedia Românã kiadását, hogy nincsenek román váro-
sok, melyek kulturális intézményeikkel, egyesületeikkel az értelmi-
ség szervezését és egyben a tudományos ismeretterjesztést szolgál-
hatnák.5 Visszatekintõ munkájában a jeles szociológus, Petru Suciu
is a saját városok hiányával magyarázta, hogy a dualizmus alatt
nem alakulhatott ki román nemzeti ipar.6 Ugyanõ mindeközben
nem tagadta, sõt táblázatokkal érzékeltette, hogy létezett viszony-
lag jelentõs román városi népesség – 1910-ben 119.121 fõ – amely
idõvel az államfordulat nélkül is túlsúlyra jutott volna, hiszen a
város elõbb-utóbb az õt körülvevõ, folyamatosan betelepülõket
küldõ nyelvi környezethez hasonul.7 Silvestru Moldovan idézett
földrajzi munkájában 4807 fõs nagyszebeni román lakosságról
beszél, s bár elismeri, hogy legnagyobb részük földmûves, emellett
sok tisztviselõrõl, papról, ügyvédrõl, újságíróról, professzorról,
kereskedõrõl is tud.8 Iosif Vulcan, amikor 1869-ben kezdeményezte
a nemzeti közadakozás elindítását egy román nemzeti színház
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felépítése érdekében, azért tartotta Brassót a leendõ ideális otthon-
nak, mert itt élt kompakt román lakosság – s persze ennek anyagi
jóléte, nemzeti szelleme miatt.9 Amikor Iosif Hodoºiu a parlamenti
költségvetési vita során kétszázezer forintot kért a színház alapí-
tására, Wächter képviselõ ingerülten tiltakozott a terv ellen, mond-
ván, hogy Brassó szász város. A Telegraful Român kommentárjában
rámutatott, hogy a városban ugyanannyi a román adófizetõ, mint
a szász, s hogy a román kereskedõk sok szász iparosnak adnak
kenyeret.10 Brassó más szerzõknél is az öntudatos román polgári
mentalitás jelképe lesz (ld. alább), ám ettõl még a kortársaknak a
román nagyváros hiányát felpanaszló véleménye érvényben ma-
rad.

Voltak viszont olyan, szinte teljesen román falvak, amelyek
mind külsõ megjelenésükben, mind a lakosság mentalitásában az
urbanizáció számos jegyét mutatták föl. Elsõsorban a volt Király-
földre, különösen Nagyszeben körzetének modernizálódó települé-
seire gondolhatunk. E terület kétségkívül Erdély legfejlettebb
régiója volt, mely általában a leginkább biztosította a polgárosodás
feltételeit.11 Ennek igazolására román vonatkozásban a legilletéke-
sebb romániai kortársat idézzünk. Constantin Stere, a
poporanizmus – egyfajta szövetkezeti paraszt-polgárosodás – ideo-
lógusa többször járt Dél-Erdélyben, s egy alkalommal Szelistyére
[Sãliºtea, Szeben vm.] is ellátogatott. Errõl írott cikkében meleg
szavakkal méltatta a helyi szövetkezet mûködését s a lakosság
öntudatát: „Le a kalappal, uraim, ezek elõtt a szabad emberek elõtt,
kik büszkén viselik a paraszt nevet, akik jobbágyságot nem ismer-
tek, akik hét évszázadon át gátat tudtak vetni a nagyszebeni
magisztrátus mohóságának, s akik a jövõben is meg fognak hiúsí-
tani minden alávetési szándékot, akik gyönyörû, valódi román
falusi életükben megvalósítják egy egészséges, szilárd demokrácia
eszméjét.”12 Stere itt, Dél-Erdélyben a polgári fejlõdés olyan lehe-
tõségeivel szembesült, amelyek hazájában csak utópisztikusan
létezhettek.
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A korabeli írásokban Szelistye mindenhol a román modern-
izáció modelljeként jelenik meg; elsõként a Familia szerkesztõjének
1881-ben született lelkes útibeszámolóját említenénk meg. Vulcan
elismeréssel ír a takaros házakról, a tágas, emeletes iskolaépület-
rõl, a lépten-nyomon tapasztalható fejlõdésrõl: „Milyen jó lenne, ha
sok olyan községünk lenne, mint Szelistye, s mint tavaly láttuk,
amilyen Resinár [Rãºinari] vagy a szintén most látott Bojca [Boiþa]!
Mintha mindegyik egy-egy város lenne!” A szerzõ ezután áttér az
iskola fizikai és persze szellemi nagyságának méltatására (megje-
gyezvén, hogy mind a három községben ez a falu legnagyobb
épülete): „Sok tanuló, buzgó tanítók, a modern oktatás színvonalán
álló felszereltség; íme milyen szépen teljesül a kulturális haladás
minden feltétele! Ezért találkoztunk a nép körében annyi okos,
felvilágosult emberrel, akik bárkivel képesek társalgást folytatni;
ezért láthatjuk minden lépésnél a civilizáció jeleit: tiszta, szép
házak, kövezett utcák, lámpák, ízléssel készült öltözékek stb.”13

Hasonló méltatást olvasunk Silvestru Moldovan már idézett mun-
kájában: „1860 óta olyan szépen megindult a fejlõdésben, hogy ma
már hazánk kisvárosai között foglal helyet. Van néhány kövezett
utcája, több nagy és szép épülete, körjegyzõsége, szolgabírói hiva-
tala, posta- és távíró hivatala, hetivására, nagy boltjai stb. és több
mûvelõdési intézménye.” Felsõbb elemi iskolájában 8 tanító oktat,
van olvasókör avagy kaszinó, tûzoltóegylet, iparegylet és takarék-
pénztár. A szerzõ a továbbiakban kiemeli még a lakosság rend- és
tisztaság-szeretetét. Emlékeztet rá, hogy a település gazdagságát
az egykori tömeges juhtenyésztés teremtette meg, amikoris Romá-
niába, Besszarábiába, a bolgár és a török területekre hajtották
telelõre a nyájakat. Ennek ugyan már a legeltetés drágulásával
leáldozott, ám ezek a vállalkozó szellemû, világjárt emberek ma a
kereskedelem terén boldogulnak, boltokat nyitnak. A közigazgatá-
silag is elõbbre jutott község csinosodik, az egyházközség és az
iskola helyzete szilárd, élénk az egyesületi élet.14 A lakosság
áldozatkészségérõl s egyben öntudatáról a sajtóból is képet kapha-
tunk, annál is inkább, mert a századforduló legfontosabb helyi
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eseményeinek sajtóvisszhangja kötetbe gyûjtve is megjelent.15

Szelistye dinamikus fejlõdése a magyar társadalomkutatók elõtt is
ismert volt, hiszen Braun Róbert híres kérdõívének bevezetõjében
(egyedülálló) pozitív példaként említi.16

A település fizikai képe a múlt század végétõl egyre városiasab-
bá vált, hiszen azáltal, hogy járási székhely lett, bírósággal, szolga-
bírói és erdõkerületi hivatallal, számos középületet kellett emelni;
emellett esperesség, továbbá bank is mûködött itt. Különösen sok
minden változott az ambíciózus jegyzõ, Nicolae Henþiu mûködése
alatt (1886-1907). Szabályoztatta a települést átszelõ folyót, három
fémhidat veretett fölötte, kiköveztette a fõteret és több utcát, egy
holland kertész tervei alapján díszfákkal ültette be a parkot, a
közepén pedig nemzeti táncok számára pavilont építtetett. A
középületek közül kiemelnénk az új iskolát (1903)17, az egyesüle-
teknek otthont adó, a Brâncoveanu-stílus jegyeit mutató Nemzeti
Házat (1912) és a neoklasszicista díszítésû bírósági épületet (1910).
A fõtéren pedig fölépültek a kereskedõ-vállalkozó polgárok
masszív, emeletes házai bolttal, raktárral; közöttük „erdélyi stílus-
ban” a Cindrel szálloda-étterem épülete.18

Szelistye ugyan valóban csak egy volt, ám a városiasodás útján
elindult települést a környéken többet is találunk. Resinár, ez a
Nagyszebentõl délnyugatra, a Szebeni-havasok lábánál fekvõ jelen-
tõs település (1900-ban 5917 lakos) a havasi legeltetés és a közeli
Havasalföld kereskedelmi lehetõségeit kihasználva a XIX. század
közepére Erdély-szerte ismert juhászati központtá vált. A kifõzött
hatalmas mennyiségû faggyút a nagyszebeni sztearingyárnak ad-
ták el, de a szebeni szappanosok is vásároltak belõle, sõt kelendõ
árucikknek számított Kolozsváron, Pesten és Bécsben is. Az erdõk-
ben intenzív fakitermelés folyt, fûrészmalmok is épültek, a falu
patakjai pedig több ványolómalmot hajtottak. A deszkát, zsindelyt,
tüzifát, darócot, posztót és bõrt szintén a szebeni piacon értékesí-
tették ill. a rendszeresen megjelenõ bõrös zsidóknak adták el. A
kõfejtõk is szép jövedelmet hoztak. A juhimport ugyan az általunk
tanulmányozott szerzõ, Victor Pãcalã szerint Románia fejlõdése
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miatt (szerintünk az ottani állatállomány csökkenése miatt) vala-
mint a szigorú vámtörvény következtében jelentéktelenné vált, ám
a többi ágazat a viszonylagos jólétet fenntartotta, sõt a települést
a föllendülõ cseresznye-termelés révén újabb pénzforráshoz juttat-
ta.19 A pénzügyeket a falusi takarékpénztár és hitelszövetkezet
intézte, mely az elsõ ilyen román intézetként alakult még 1868-
ban.20

A község képérõl Pãcalã leírásából érzékletes képet kapunk. A
resinári porta szûk, eléggé tûzveszélyes, de amúgy takaros. Általá-
ban deszkakerítés veszi körül, ám a századelõn már megindulhatott
a kõ elõretörése, amit a szerzõ urbanizációs ártalomként értékel:
„Ha azonban egyszer kõfal keríti az udvart és a kapu meg az ajtó
bolthajtást kap, akkor el is veszti sajátos szerkezetét és díszítési
modorát. Utánozza városi társát, szürkévé, egyhangúvá lesz, mint
manapság minden a házon kívül-belül egyaránt.”21

A lakóházak meszelt boronafalai masszív kõalapon állnak, a
bejárat elõtti tornácra magas lépcsõ vezet, melynek tetejét „mûvé-
szi” oszlopok tartják. A ház általában fehér, ám a városi módi itt
is fölütötte már a fejét: „Barna vagy zöld festést csak a modern,
nagyobb házakon láthatunk, a melyek különben is egészen elütnek
a régimódi épületektõl s azoknak környezetébe szinte be sem
illenek.”22

Gazdagabb házaknál a vendégszobában megjelent az almárium,
mely a porcelánedények, cserép- és óntányérok, kancsók, mûvészi-
es gyertyatartók tárolására szolgál. A lakószobában újabb divatként
elterjedt egy pohárszékféle asztal, evõeszközöket tartanak benne,
tradícionális helye még nincsen. A civilizáció újabb jeleként „a
lakószobába tolakodott már a falitükör is, és ez a fényûzési
bútordarab a két ablak közti fõhelyet foglalja el a falon.” Az egykori
kemence innen elõbb a konyhába, majd onnan a nyári konyhába
szorult, a szobában a sütõ és a füstcsõ maradt, ezek adják a
meleget.23

A környéken ezen kívül még jó néhány község lépett a paraszti
polgárosodás útjára, bár a román lakosság vállalkozószelleme nem
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mérhetõ a Szelistyén vagy Resináron tapasztalthoz. Orláton [Orlat]
az iparosok, vállakozók nagyrészt idegenek, pl. két szász és hat
cigány kovács mellett egy román sincs. A bognárok, csizmadiák,
szûcsök, mészárosok, ácsok, molnárok, kádárok, kézelõ-szabók
nagyobb része szász. A falu más nemzetiségû lakosai (mintegy
nyolcvan német, szász, magyar, sõt két cseh és egy lengyel is) mind
iparosként jöttek ide. Megfordult egy zsidó is, de nem jött be a
számítása, véleményünk szerint éppen a nagy konkurrencia miatt.
A település vonzerejét és korlátait jelzi egy német vállakozó beful-
ladt pezsgõüzeme és egy szintén német nyugalmazott kapitány
keltetõüzeme. Megszûnt a sörfõzde is, pedig hatalmas tõkét emész-
tett föl az alapítás. Nem ezek, hanem a helyi adottságokon alapuló
üzemek virágoztak: üstkészítõ, papírgyár, fûrész- és kallómalmok,
fonóüzemek. Összesen 44 ilyen jellegû ipari létesítmény mûködött,
ám munkásaik mind idegenek, a románok még fiaikat sem adták
tanoncnak, pedig „a szolga csak szolga marad, míg azok a legények,
akik mesterséget tanulnak, gyakran tekintélyes állású emberekké
válnak, maguk is boldogulnak és mások boldogulásához is hozzá-
járulnak.” Azért változott valami, mert a fönti üzemekben hat
német fiú mellett ugyanannyi román is tanonckodott.24

Az utóbbi fél évszázadban – írja a 19. század végén a falu
monográfusa – 29 személybõl lett közalkalmazott, mégpedig kato-
natiszt (kapitány, hadnagy), orvos, pap, jegyzõ, postamester, állo-
másfõnök Romániában, erdész, tanár Bécsben, birodalmi hivatal-
nok, vámtiszt, tanító és hivatali írnok. Több fiatal végzett tanító-
képzõt, de magasabb iskolába alig jutott valaki. A kötet írásakor
egy diák tanult gimnáziumban és egy reáliskolában, holott a szerzõ
szerint legalább tíznek kellene lennie.

Az orláti községi könyvtár 250 kötettel rendelkezett; az idõsek
imakönyveket, kalendáriumokat, a fiatalabbak újságokat és népsze-
rû mûveket olvastak (Robinson, Pan írásai). Több helyen lehetett
látni Petru Maiornak a nemzettudatra oly nagy befolyást gyakorolt
történeti munkáját. Tizenöt példányban járt a Foaia Poporului címû
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újság, az értelmiség egyéb lapokat járatott. A monográfia szerzõje
férfi dalárdát is szervezett.25

Az utcák részben ki voltak kövezve. A falu házai takarosnak,
tartósnak tûntek. 438 lakóépület közül 190 kõbõl, a maradék
boronából épült (követ és fát bõven adott a határ, de pl. a követ
pénzzé is lehetett volna tenni, mint Resináron – ottani nézet
szerint fél Szeben az õ kövükbõl épült –, tehát az orlátiak igényes-
ségére is következtethetünk). A 19. század második felében 130
ház épült újjá. Az új házakban már gyakran a tisztaszoba lesz az
elsõ helyiség, és oda kerülnek a Resináron megfigyelt bútorok,
tárgyak. Sokan faliórát is vásároltak, a civilizáció jelének számított,
mint ahogy az is, hogy sok asszony választékosan tudott fõzni, s
az étkezésnél villát is használtak. Mivel itt a család a pitvarban
lakott, a kemence egy külön nyárikonyhába került.26

A ruházkodás kapcsán Simu kikelt a cifrálkodás, divatolás ellen:
ötven éve még nem vásárolt senki finom vásári vagy bolti anyago-
kat, nem ismertek csizmát, papucsot, harisnyát, mindenki egysé-
gesen bocskort hordott. Ma egy selyemkendõre tíz forintot is
kiadnak. Az asszonyok egyre inkább varrógéppel varratják az inget,
szoknyát (4-5 idegen család vett gépet); micsoda haszonnal járna,
ha az iskolában a román leánykák is megtanulnának vele dolgozni!
Veszélyes folyamat, hogy már öt-tíz család városi ruhát varrat az
iskolás korú gyermekének így a gyönyörû helyi viselet elkorcsosul-
hat.27

A fenti helységhez hasonlóan más dél-erdélyi településeken is
találkozunk a településrendezés, -szépítés bizonyos jeleivel. Rahón
[Rehãu, Szeben vm] a három fõ utca széles, rendezett volt, a kapuk
elõtt – a vízkifolyást segítõ – kövezett. Az elöljáróság rendeleteket
hozott az utcák szépítésére, fák ültetésére – bár nem sok ered-
ménnyel, mert az emberek nem értettek hozzá, állatok, gyermekek
rongálták a csemetéket.28 Gurarón [Gurarîului, Szeben vm.] is
kikövezték a fõutcákat, a házak 40%-a kõ- ill. téglaépítmény volt,
az újabban épültek szinte kivétel nélkül. Ha a szegényebb családok
nem is, a tehetõsek viszont igyekeztek ízlésesen és modernül
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berendezni a szobákat: „a tehetõsek azt nézik, hogy amit vesznek,
ne csak tartós, de szép is legyen, az értelmiség pedig elhagyván a
falusi szokást, városias vonásokat ölt magára.”29

További példák felsorolása nélkül is megállapíthatjuk, hogy
létezett Erdélyben egy olyan agrárjellegû, ám a háziipar és a
kereskedelem felé nyitott román településcsoport, amely – kellõ
ösztönzéssel – egy új, „nemzeti” városhálózat alapját jelenthette
volna. Ez világlik ki Petru Suciu már idézett tanulmányából is: a
szerzõ – immár Nagy-Romániában – kétféle utat javasolt a fenti
cél érdekében: egyrészt a létezõ városok elrománosítása a betele-
pülõknek juttatott ipari, kereskedelmi és házépítési hitelek segít-
ségével, másrészt az ígéretes román többségû települések városi
rangra emelésével és közlekedési kapcsolataik, iparuk, kereskedel-
mük központi fejlesztésével; a szóba jöhetõk közül a szerzõ
harminötöt meg is nevez (Világos, Balázsfalva, Belényes, Szelistye,
Resinár, Kudzsir, Naszód stb.)30

Áttérve a városiasodó települések lakosságának mentalitására,
értékrendjére, amely persze sokkal kevésbé megfogható, mint a
fizikai arculat modernizálódása, azt kell mondanunk, hogy a kor-
társak vélekedésében hasonló kettõsségel találkozunk, mint a
román városok puszta létezésének kérdésénél: egyrészt a román
kultúra – általánosságban – falu-orientált, „népies”, másrészt az
arra fogékony szerzõk büszkén mutatják föl az urbánus életmód,
viselkedésminták megnyilatkozását. A román szépirodalom nagy
része a rurális identitás hordozója. Most egy kevésbé jeles szerzõ,
M. Pompiliu Din orasiu c. versére utalnánk, nem éppen esztétikai
értéke miatt, hanem mert a román polgárosodás szócsövének
tekinthetõ Familia egyik korai számának címlapján jelent meg – a
szokásos szerkesztõi írások helyén. A honvágytól kínzott lírai én
elõbb felsorakoztatja az idilli hegyi táj konvencionális elemeit –
virágzó mezõk, a pásztorfurulyából elõvarázsolt doina, az esztena
szeretett állatai –, majd fölpanaszolja az õt elnyelõ város lelketlen
világát: pompás paloták, de kapuikon rongyos koldusok dörömböl-
nek; egoizmus, törtetés, bûn és gonoszság mindenütt. „El ebbõl a
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káoszból, sötétségbõl, ki a napfényre, a szabad levegõre, a messzi
tájra...”31 Ám ennél sokkal jelentõsebb támadás volt, méghozzá jó
négy évtizeddel késõbb Octavian Gogahírhedt Budapest-ellenes cikke,
mely egyik vitapartnere, Braun Róbert szerint a költõ város- (és
zsidó-)ellenességét fejezte ki, általában pedig azt, hogy a hazai román-
ságnak csak kis hányada lakott városokban, a kultúra úgymond a
falusi papok, tanítók és módos parasztok ügye volt.32

Ám térjünk vissza az induló Familiához! A szerkesztõ, Iosif
Vulcan mintha személyében hordozná a fenti kettõsséget: 1868
húsvétját olyan cikkel köszöntötte, melyben kifejtette, hogy elvo-
nult Pest, a nagyváros nyüzsgésébõl, ahol az állandó rohanásban
összefolyik a hétköznap és az ünnep, ám Nagyváradon mégiscsak azon
járnak a gondolatai, hogy miért nincs ott városi olvasókör, mi
várható a tanulóifjúság szervezetétõl, hogyan mûködik a teológiai
szeminárium kórusa, zenekara stb.33 Az ambivalens viszonyulás
Ioan I. Lãpìdatu egyik cikkében is tetten érhetõ: amikor az idegen
– városi – iskolák elnemzetlenítõ hatásáról ír, a falusi fiúkat nem
félti, mert tiszta román hátterük megvédi identitásukat, ám az
„intelligencia”, azaz a városi családok gyermekei föltöltõdnek, azaz
befolyásolódnak az idegen elemekkel való érintkezések során.
Ugyanakkor õk is nyújthatnak pluszt, s ezért a vakációk alatt
kívánatos falusi és városi diákok együtt nyaraltatása: „Egy úrfi
igazi román nyelvet tanulna egy legénytõl, ez viszont amattól
választékosabb modort, urbánusabb viselkedést sajátíthatna el.”34

S leszögezhetjük, hogy lapja hasábjain a konzervatív falu-romantika
inkább kolorit, mintsem vezéreszme; egészében inkább az urbani-
záció, urbanitás igenlése dominál.

Az olvasók számos rövid, illusztrált város-ismertetõt olvashat-
tak itt, ezek közül most a dinamikusan fejlõdõ Temesvár rajzát
idézzük. Igaz, hogy a szerzõ felrója az õszinte, tartós kapcsolatok
hiányát, ám fenntartás nélkül dícséri a szépnek, kulturáltnak és
módosnak aposztrofált „Kis-Bécs” ipari-kereskedelmi fejlõdését, a
közintézmények bõvülését. Még az öt nép lakta város kevertségé-
ben is lát pozitívumot: talán éppen a megmaradás ösztöne és a
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versenyszellem diktálja ezt a dinamizmust, mely a román lakosság-
nak is jobb eszközöket, nagyobb jólétet biztosít, mint más vidé-
kek.35 Hasonlóképpen pozitív Brassó nemzeti szerepe, mint azt
már a tervezett román színház kapcsán is említettük. Ez a város,
mely egy emberöltõvel korábban felcsillantotta egy vagyonos,
nemzetközi jelentõségû kereskedõpolgárság kialakulásának esé-
lyét,36 a kortársaknál mindenütt a nemzet regenerációjának egyik
fókuszaként jelenik meg. A modernizáció iránt oly fogékony
Lãpìdatu, mikor a gyakorlati problémákat megvitató értelmiségi
kör alapítására buzdította hallgatóságát, a kívánatos új, vállalkozói
mentalitás bölcsõjének tekintette a várost.37 Elsõsorban egyházi
intézményei és sokrétû kulturális önszervezõdési formái, meg
persze az Albina bank révén Nagyszeben is modellértékû a kor
írásaiban. A már idézett országismertetõ munka kiemeli a színes
egyesületi életet, s visszatekintõ füzetében Ioan Lupaº is a szorgos,
kitartó munka otthonának tekinti a várost.38

Már korábban leszögeztük, hogy nem volt román nagyváros –
a Monarchiában; viszont ott volt Bukarest, egy gyors léptekkel
civilizálódó ország dinamikusan fejlõdõ fõvárosa. Messze vezetne
annak megvitatása, mennyiben volt ez a város román, volt-e
bármiféle köze a vegetáló, stagnáló vidékhez, vagy csak – mint
számos kortárs gondolkodó vélte – egy szervetlen, felülhelyezett
réteg telephelye (Eminescu), a néma falvaktól fényévekre elszakadt
szalonok, redakciók világa lett volna. Számunkra most az az
érdekes, hogy a sûrûn idelátogató erdélyieknek alkalmuk nyílt a
nemzeti urbanizáció, urbanitás tanulmányozására, s itt is csak azt
mondhatjuk, hogy a mérleg nem egyértelmûen pozitív vagy nega-
tív. Természetesen elismerik, örülnek a lázas építkezéseknek, az
új bulvároknak; egységes homlokzatokat, macskakövezést, a leve-
gõt hûsítõ, tisztító fákat szeretnének látni,39 élvezik a kulturált
parkok nyújtotta enyhülést, a Bãneasa szép alléit, árnyas fáit,
szökõkútjait, elragadja õket az elegáns hölgyek látványa, nem
mulasztják el megjegyezni, hogy a Ciºmigiu húsz éve még a
Dîmboviþa mocsara volt,40 ám a polgári erények, a közélet hiányát
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is észreveszik. Elõbb idézett szerzõnk úgy látja, a bojárok mentali-
tása, azaz a bezárkózás, a közügyek iránti teljes közöny vált
mintává az alsóbb osztályok soraiban is.41 Társasági élet nincs,
vagy kizárólag családi, rokoni alapon szervezõdik, legfeljebb az
álarcosbálok nyilvánosak, s itt is mindenki egy-két ismerõsével
mulatja át az estét.42 A nemzeti színház megítélése ugyancsak
vegyes az erdélyiek híradásaiban: szerzõnk lelkesen – s talán némi
túlzással – Európa egyik legpompásabb színházi épületének tartja,
kítûnõ színészekkel, ám nem hiányzik a közönség kozmopolitiz-
mussal súlyosbított sznobizmusának ostorozása sem: csak a külföl-
di (vagy magát annak kiadó) vendégmûvészeknek van sikerük,
akármilyen sarlatánok is legyenek. A Familia szerkesztõje helyt ad
továbbá olyan cikkeknek is, melyekben a széthúzás, Millo és
Pascaly versengése meg a kormány közönye miatti elkeseredés
dominál.43 A sajtót illetve az irodalmi életet illetõen hasonlóan
negatív véleményekkel találkozunk. A nemzeti sajtót nem veszi
senki, az egyetlen néplap vegetál, s a felsõ körökben maga a román
nyelv is kiszorult a szalonokból.44

A fenti vélemények a hatvanas évek végének viszonyait tükrö-
zik. S bár Bukarest a következõ évtizedekben a maga szaporodó
intézményeivel, munka- és álláslehetõségeivel, erõsödõ diplomáciai
tekintélyével egyre biztosabb hátországává vált az erdélyieknek,
kritikus megjegyzéseik késõbb sem apadtak el. Ioan Slavici ugyan
azt nyomatta a Tribuna fejlécére, hogy minden román számára
Bukarestben kel föl a nap, ám gondoljunk keserû szavaira a
kozmopolita szellemû nemzeti színházról, ahol az erdélyi ember
csak gúny tárgya, a butaság szimbóluma.45 Holott – mint egy
1907-es, Iorgához írott levelében kifejti – a romániai elit felszínes
magaskultúrájával szemben az erdélyiek – habár nem rendelkez-
nek hasonló intézményekkel – magasabb kulturális szintet képvi-
selnek.46 Végül csupán emlékeztetnénk egy másik nagy erdélyi,
Liviu Rebreanu Bukarest-tablójára, amely szintén nem éppen
pozitív (Rãscoala).
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Azért idõztünk hosszasabban a Bukaresttel kapcsolatos vélemé-
nyeknél, hogy rávilágítsunk: az erdélyieket nem vakította el a
nagyváros csillogása, s bár értékelték, használták a technika, a
civilizáció vívmányait, többet, mást is vártak a várostól: társas
kapcsolatokat, közös mûvelõdést, szakmai, politikai szervezõdést,
pezsgõ egyesületi életet, estélyeket, bálokat – a polgárok aktív
részvételét a közösségteremtõ folyamatban. Ennek otthoni meg-
nyilvánulásait ünneplik, biztatják a kortársak a sajtóban, vagy
panaszkodnak ugyanott a lassú haladás, a mindenütt tapasztalható
közöny, begubózás miatt.

A városias létforma nevelõ hatásával már találkoztunk Brassó és
Nagyszeben kapcsán, de élénk társadalmi életük és a sajtóban megje-
lenõ értékelések alapján említhetnénk Szászvárost,47 Szászsebest,
Dévát vagy Naszódot stb. Ám az urbanizálódás jegyeit fölmutató
mentalitás a már említett modernizálódó falvakban is kimutatható.
Szelistye esetében ezt már említettük, most plasztikus megfogalma-
zása miatt hosszabban idézzük Resinár monográfusának véleményét.
Eszerint a fejlett gazdálkodás itt tagolt társadalmat, önérzetes ember-
fajtát nevelt ki, amely „vastag nyakát nem hajtja meg minden kaputos
ember elõtt”. A leányok tartózkodók, a fonóba csak az „alsóbb
osztálybeliek” járnak; ha táncmulatságba vagy vásárba mennek, „soha
sem szabad hiányoznia a gardedamnak.”48

A népszokások a szerzõ szerint már csak maradványaikban
élnek (a mai szemlélõ számára persze még mindig gazdagnak
tûnnének). Nincs már háromnapos lakodalom, újabban a halotti
torok is kezdenek eltûnni, „helyettük azonban elhunyt kedveseik
emlékére kisebb-nagyobb összegeket adakoznak a kesergõk. Több
közhasznú intézmény ennek köszönheti létesítését, fennállását és
gyarapítását.” A modern társadalom a pártában maradt leányok
kicsúfolási rituáléját is halálra ítélte (e szokás a magyar nyelvterü-
leten is általánosan ismert, ld. rönkhúzás stb.), „el kell hagyni már
csak azért is, mert a községi hatóságok sem látják szívesen ezt a
nem éppen kifogástalan mulatozást.”49 Némi fantáziával a privát
szféra gyõzelmét is láthatjuk ebben a falu totális értékrendjével
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szemben. A babonákat, hiedelmeket ismerik még (bajelhárító tár-
gyak, óriások, farkasemberek históriái), ám a szerzõ szerint „csak
az alsó nép egyike-másika nem szabadult még balhitétõl”.50

Végezetül az alapítványokról írott lelkes sorokat idéznénk.
„Megvan a népben a közszellem, áldozatkészség is. Félreismerhe-
tetlen tanúbizonysága ennek az aránylag sok társadalmi, közmû-
velõdési és jótékonycélú intézmény létesítése és fenntartása. Egyes
gazdagabb birtokosok, osztozó testvérek, házasulandók és kesergõk
elhunyt kedveseik emlékére tett adakozásaiból kerültek ezek ki. Az
iskolás gyermekek felruházására, a diákok ösztöndíjazására, az
elaggott, munkaképtelen szegények és ügyefogyottak segélyezésére
ezreket költenek a »Mitrea Aleman«, »ªaguna«, »Dancãº Emilian«-
féle alapítványok, a nõegyesület, kaszinó-társulat stb. Resinárnak
elõretörõ, mûvelt osztálya is van ma, de nem volt ez mindig így.
Volt ezelõtt elég nagy juhos gazda, akinek módjában volt gyerme-
keinek iskoláztatása és kiképeztetése és mégis már kiskorukban a
havasra küldte õket, ahol elhanyagolva nõttek fel. Természetes,
hogy az olyan egyén, aki pásztortársain s barmain kívül hónapokon
keresztül senkivel sem érintkezett, az értelmi vagyonnak elõnyét
nem látta be és közömbös maradt minden iránt, ami a haladás és
újitásnak a jellegével elibe került. Az újabbkori közoktatási refor-
mok eltüntették már ezeket a hátrányokat, meghozták némileg a
közmûveltség általánosításának áldásait. Egy kiváló berendezéssel
és szervezettel dicsekvõ, hét tanítótól vezetett községi iskola a
mûveltség hatékony terjesztésére és magasabb színvonalra emelé-
sére van hivatva. Már a családi körben szigorú vallási elvekben
felnevelve, a resinári ifjabb nemzedék magasabb társadalmi pozí-
cióba jutva öntudatos, meleg hazaszeretetet, rendületlen köteles-
ségérzetet és szeplõtlen életmódot tanusít.”51 Eltekintve a korban
elvárt „hazafias” retorikától, egy valóban modernizálódó, jól szer-
vezett, polgári értékrendet kialakító közösség képe bontakozik ki
elõttünk.
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A városok a maguk oktatási és mûvelõdés intézményeivel
valamint egyesületeivel a kortársak tudatában is a magasabb
kultúra és az intenzív társas érintkezés színhelyei voltak.52 Brassót
tekintették az elsõ számú iskolavárosnak; Lãpìdatu idézett beszé-
débõl is kitûnt megkülönböztetett szerepe, s a sajtóban is különle-
ges hivatást tulajdonítottak neki.53 Hasonlóan össznemzeti jelen-
tõségûnek tekintették például a fiatalabb belényesi gimnáziumot,
ahova messzi vidékekrõl is jöttek tanulni.54 A fiúk nevelése mellett
egyre nagyobb hangsúlyt kapott a leánynevelés: a kor általános
kihívásai mellett a szerzõk a magyar vagy német kézben levõ, s
ezért romboló, elnemzetlenítõ hatásúnak tekintett nevelõintézetek
ellen ragadtak tollat, fölvetvén saját, nemzeti szellemû panziók
alapítását.55 Nagyváradon össznemzeti gyûjtést is indítottak erre
a célra.56 A román mûvelõdési törekvések koronája lehetett volna
az anyanyelvi felsõoktatás létrehozása. Már az 1848-as elsõ
balázsfalvi határozat követelte egy önálló román egyetem felállítá-
sát az állam költségén. Ennek persze békeidõben sem volt realitása:
Leo Thun kultuszminiszter az 1850 decemberében Bécsbe látogató
román delegációnak (egy kolozsvári román filozófiai-jogi kar érde-
kében) azt válaszolta, hogy az állam nem állíthat föl nemzetiségi
alapon egyetemeket, de ezt az egyes népek saját költségükön
megtehetik. Hosszas viták után 1866-ban megindult a nemzeti
gyûjtés egy jogakadémiára. A kezdeti lelkesedés ellenére az ado-
mányokból, a bálok, színházi elõadások, irodalmi estek bevételeibõl
1883-ra is csak alig több mint húszezer Ft gyûlt össze (a számítások
szerint 600 000 Ft évi kamata lett volna szükséges a mûködéshez),
az összeget végül is a nagyszebeni felsõ leányiskola fölépítésére
fordították.57 A több évtizedes akció egyszerre demonstrálta a
román elit szervezõ- és áldozatkészségét, s a román társadalom
általános szegénységét.

Az oktatási intézmények mellett a szabad mûvelõdés, a spontá-
nabb kezdeményezések is nagy teret kaptak a sajtóban. Sokoldalú
szerzõnk, Ioan Lãpìdatu a párizsiak példájával buzdította nemzetét
arra: ne elégedjenek meg az iskolában félgõzzel megszerzett papír-
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ral, hanem folyamatosan, egész életükben képezzék magukat.
Elismeri, hogy az egyetemi elõadások látogatására Erdélyben nem
nagyon van lehetõség, ám – a sajtó olvasása mellett – sürgeti
nyilvános népszerûsítõ elõadások szervezését, mivel a hallgatóság
olyan korszerû ismeretekhez juthat a mezõgazdaság, a kereskede-
lem, a történelem, a tudományok, a mûvészet körébõl, melyeket az
iskolában nem szerezhetett meg.58 Ilyen nyilvános elõadássorozat-
ok azután számos helyen zajlottak is, akár a helyi tanárok kezde-
ményezésébõl (Brassó, Nagyszeben), akár az olvasókör szervezésé-
ben (Pest, Belényes, Szamosújvár stb.), akár pedig felsõbb szintû
döntés következtében (az ASTRA vagy a Szeben megyei mezõgaz-
dasági egyesület hivatásos elõadóinak mûködése). Maga Lãpìdatu
jó három évtizeddel késõbb, említett brassói beszédében már
magasabb szintre kívánta emelni, nemzetstratégiai jelentõséget
kívánt adni ezeknek az összejöveteleknek. Arra szólította föl a
városi értelmiséget, hogy szakítva életidegenségével, úri elõítélete-
ivel, mélyedjen el a modern politikai gazdaságtan, a pénzügy és a
statisztika problémáiban, melyeket együttesen vitasson meg.59 A
németek példáját hozza föl, akik modern iskoláikban olyan katoná-
kat, kereskedõket és iparosokat képeztek, hogy az õket megmosoly-
gó angolok legfélelmetesebb vetélytársaivá váltak. A románok fõ
problémája viszont, hogy „idealizmusuk” folytán észre sem veszik,
mennyit lehetne és kellene tenni mindennapi aprómunkával. A
románok csak ezzel a modern életfölfogással kapcsolódhatnak be
az Erdély és a szomszédos régiók természeti gazdagságának és
kereskedelmének birtoklásáért folyó küzdelembe.60

A helyi társadalom szervezésének talán legfontosabb terei az
egyesületek voltak. Elsõként természetesen a két „országos”, össz-
nemzeti kulturális egyesületet, az ASTRÁ-t (1861) és a „Román
színház-alap szerzési társulat”-ot (1870) kell megemlítenünk. Mû-
velõdésszervezõ tevékenységükkel, központi akcióikkal, kiadványa-
ikkal és persze a nemzeti gyûjtés szervezésével általában, helyi
szervezeteikkel pedig az adott településen kitapinthatóan hozzájá-
rultak a románság összetartozásának, nemzeti kultúrájának erõsí-
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téséhez. Közgyûléseik fölpezsdítették a vendéglátó település köz-
életét, ezért több alkalommal a romanizmustól elszakadó vidékeken
rendezték õket (pl. a színházi egyesület 1872-es szatmárnémeti
közgyûlését).61 Az ASTRA mûködése a kezdeti közönytõl eltekintve
sikeres volt, a színházi alap, miután szülõatyja, Iosif Vulcan
elsõszámú nemzeti üggyé emelte a gyûjtést,62 szintén szépen
gyarapodott, késõbb azonban világossá vált, hogy az általános
szegénység közepette a román társadalom nem képes egy kõszín-
ház fölépítésére,63 s az 1903-as szászsebesi közgyûlés határozata
értelmében a Társulat ezután vándortársulat fönntartására, a
színészképzés támogatására, drámaíró pályázatok kiírására, a kö-
zönség érdeklõdésének erõsítésére szorítkozott.64 A román színját-
szást változatlanul a vándortársulatok és a helyi mûkedvelõ cso-
portok tartották fönn, a Társulat hathatós támogatásával.65

Szintén „országos” vállalkozás kívánt lenni egy román nemzeti
múzeum alapítása, hiszen a nemzetnek úgymond semmi haszna a
pesti Nemzeti Múzeumból, mely részben a román adófizetõk
pénzén kizárólag a magyar festészet, régészet, természettudomány
fejlesztését szolgálja, s ráadásul „a román föld kincsei” is a pesti
és bécsi gyûjteménybe vándoroltak, holott otthon volna a helyük.66

Mint tudjuk, a terv csak 1905-ben valósult meg, ekkor avatták föl
az ASTRA Történelmi és Néprajzi Múzeumát.67

A helyi olvasókörök („kaszinók”) rendszeres találkozási és
mûvelõdési lehetõséget biztosítottak tagjaiknak. Az elsõt még
1835-ben alapították Brassóban a görög grémiumból kiválni kívánó
román kereskedõk „nemes társalgásra, ártatlan és a kulturális
életben szükséges idõtöltésre”.68 A nyolcvanas évektõl azután
számuk egyre szaporodott, 1908-ban 33 nyilvántartott olvasókör
mûködött Erdélyben és az alföldi részeken.69 Azt, hogy nehezen
találták meg a maguk magasabb hivatását, szerepüket a nemzeti
mûvelõdésben, jelzi a Familia éles hangú szerkesztõi kommentár-
ja.70 Ez persze nem a nemzeti szellem terén élenjáró településekre
vonatkozott, hiszen Iosif Vulcan a bírálat apropójaként szolgáló
szászvárosi olvasókört például igen nagyra értékelte.71 Maguk a
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helyiek ugyan nem voltak minden szempontból elégedettek, ám
büszkén vallották, hogy kaszinójuk a városi és környékbeli intelli-
gencia élénk találkahelye, s az itt szövõdõ kapcsolatok azután az
élet más területein is együttmûködést eredményeznek.72 Hunyad
megyében Déván és Kudzsiron volt még olvasókör, Szeben megyé-
ben az „elvárható” három helyen, tehát Nagyszebenben, Szelistyén
és Resináron, Krassó-Szörényben viszont 13, többségében falusi
településen mûködött román kaszinó.

A közösségformálás szempontjából még jelentõsebbek voltak a
dalárdák, kórusok, mert ezek az alsóbb néposztályokat is várták
tagjaik sorába.73 1908-ban 113 bejegyzett román dal- és zenei egylet
mûködött az országban, egyesek mint a kiszetói (Temes vm.)
„országos” hírnevet vívtak ki maguknak, vendégszerepléseket is
vállaltak.74 A legmagasabb szakmai színvonalat a Gheorghe Dima
által irányított nagyszebeni zenei egylet képviselte; 1895-ben nem
kisebb helyen, mint a bukaresti Ateneulban adtak koncertet,
melyrõl a Timpul irgykedéssel vegyes csodálattal nyilatkozott,
rámutatva az erdélyi és regáti szellem közötti különbségre.75

Az alsóbb társadalmi rétegek szakmai és kulturális önmûvelését
célozták az iparosok ill. a segédek egyesületei; helyiségeikben a
szakmai tapasztalatok kicserélése mellett idõrõl idõre szavalóeste-
ket, hangversenyeket és színielõadásokat is rendeztek, mivel ki-
emelt célként fogalmazták meg a tagok mûvelõdési igényeinek
kielégítését. Egy-egy sikeres alapítás nagyban növelte a tagok
önbecsülését, társadalmi súlyát, hiszen az intelligencia partnereivé
váltak, bekerültek a nemzeti intézményrendszerbe. Különösen jól
mûködött a brassói iparosegylet, melyet példaként állítottak a többi
elé,76 a szelistyei és a resinári, melyek egyformán fejlesztették
tagjaik mesterségbeli és kulturális ismereteit,77 a nagyszebeni
segédegylet vagy a szászvárosi, melynek megalapításáról a helyi
lap áradozva tudósított.78 Ez utóbbi a Belügyminisztérium ellenál-
lása miatt végül is csak a Szászvárosi Gazdasági Egyesület ipari
szekciójaként mûködhetett, ám önálló érdekképviselettel, szék-
hellyel, kulturális rendezvényekkel.79 Megjegyezzük, hogy 1920-
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ban a földmûvelõ lakosság is követte az iparosok példáját, megala-
pítván a Gazdák Klubját.80

Végezetül a román nõegyletekrõl ejtsünk pár szót, hiszen az
intelligencia hölgytagjai a maguk frontján szintén hozzá kívántak
járulni a férfiak törekvéseihez. Az elsõ jótékonysági nõegylet
Brassóban alakult 1850-ben, a szabadságharc során árván maradt
leányok támogatására. Mintájára a következõ évtizedekben sok
helyen alakult hasonló egyesület, 1908-ban 25 településen mûköd-
tek, kevert vidéken rendszerint felekezeti alapon.81 Céljuk általá-
ban a leánynevelés, különbözõ iskolák, internátusok, menzák fenn-
tartása illetve segélyezése, ritkábban templom- és temetõszépítés.
A brassói mellett, amely fönntartotta az elemi leányiskolát és
internátusát, késõbb egy ismétlõ leányiskolát is, különösen aktív
volt a nagyszebeni (1885), amely szintén elemi leányiskolát és egy
mintaszerû háztartási és háziipari iskolát tartott fönn.82 Ez utóbbi
keretében 1906-ban szövõmûhelyt állított föl fizetett vezetõvel, aki
a növendékeket a hagyományos népi szõttesek készítésére oktat-
ta.83 A szegénysorsú leányok és özvegyek támogatása mellett
szintén a népi textilipar támogatására jött létre a Hunyad megyei
Román Nõk Egyesülete (1886), melynek a nagyszebenivel
egyidõben létesített szövõmûhelye négy év alatt hatvan paraszt-
lánynak és -asszonynak biztosított munkát, termékei a hazai, az
osztrák és a romániai piacok mellett eljutottak Franciaországba és
az Egyesült Államokba is.84 Más egyesületek mint pl. a szilágysá-
gi,85 szintén a leánynevelést és a háziipar bátorítását tûzték ki
célul. Általános érvénnyel kimondhatjuk, hogy, bár a hatvanas évek
végétõl a sajtóban sokat írtak, s általában igenlõen, a nõi emanci-
páció kérdésérõl, ezeknek a román egyesületeknek semmi közük a
nyugaton harcba induló szüfrazsett-mozgalomhoz; számos hozzá-
szóló leszögezte, hogy a román nõket nem kell fölszabadítani
[emancipare], mert nem rabszolgák, hanem jó és modern oktatást
kell biztosítani számukra, hogy a kor követelményeinek megfelelõ-
en láthassák el háztartási, házastársi és anyai teendõiket. Az
egyletek alapításánál ott bábáskodtak a férfiak is, a vezetõk pedig
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általában helyi közéleti személyiségek feleségeként élveztek tekin-
télyt.86

Lehetne szólni még a számos egyéb szervezõdésrõl, a tanítói,
tûzoltó, temetkezési és egyéb egyletekrõl, s persze a gazdasági
szervezetekrõl, a bankokról, ám fõleg ez utóbbiak tevékenysége jól
földolgozott terület, s ismertetése amúgy is meghaladná e tanul-
mány kereteit. Nem kívánunk bõvebben szólni a társas együttlét
fontos terérõl, a bálokról sem, éppen azért, mert mindenütt
rendszeresen megrendezték õket, ahol volt kellõ számú közönség,
pusztán szórakozási céllal is, ám gyakrabban valamely közösségi
cél támogatására (emberbaráti, egyesületi alapok, könyvtár-gyara-
pítás és különösen a színházi és a jogakadémiai alap gyarapítása
érdekében). S általában is a nemzeti összetartozás erõsödését és
kifelé történõ demonstrálását várták el ezektõl az alkalmaktól, mint
azt egy pesti román bál kapcsán olvashatjuk.87 A sajtó báli tudósí-
tásai rendszerint konvencionálisak, elmondják, hogy a hölgyek
toalettje „rendkívül elegáns” volt, hogy a gyakorlott táncosok
nemzeti táncokat is jártak (Romana, Ardeleana), s hogy hajnalban
„a lehetõ legkellemesebb érzésekkel távoztak”. Idõnként azonban
éles kommentárokkal is találkozunk, melyek egyes „jobb családok”
távolmaradását tették szóvá.88

Vázlatos áttekintésünket azzal zárhatnánk, hogy bár a hazai
románság a dualizmus korában (sõt egészen az 1960-es évekig)
jellegzetesen falusi népesség maradt, mely rendszerint bizalmatla-
nul szemlélte a „nadrágosok” világát, a városi lakosság mind
létszámában, mind belsõ kohéziójában határozott fejlõdést muta-
tott. Aránya és gazdasági ereje jóval csekélyebb volt, mint a
magyarok és a németek esetében, ezért nagy vállalkozásai – az
ASTRÁ-t leszámítva – jobbára félbemaradtak (jogakadémia, nem-
zeti színház, nemzeti gazdasági egyesület – igaz, ez utóbbi a
Belügyminisztérium elutasító magatartása következtében is), ám
a helyi társadalom számos településen fönn tudta tartani azokat
az intézményeket, szervezeteket, amelyek hathatósan hozzájá-
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rultak az adott közösség szakmai és mûveltségi színvonalának
emeléséhez, és igényes szórakozási lehetõségeket nyújtottak szá-
mára.
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méltatta a város szellemét, nemzeti szerepét: �Büszkék lehetnek arra, hogy

Szászvároson élnek! Derék, szorgalmas, munkás népük van, mely öröm-

mel teljesíti kötelességét mind a nemzet, mind az iskola, mind egyháza

iránt, s készséggel hallgat jó vezetõire, ha látja, hogy azon fáradoznak,

hogy õt az érvényesülés, a kultúra és a jólét magasabb fokára emeljék.�
A cikk a továbbiakban leszögezi, hogy Szászvárosból indulhatnak ki a

nemzet új erõi, ez az elsõ számú román megyei központ. Concertul corului
mixt din Orãºtie. Revista Orãºtiei, I (4/16 februarie 1895) Nr. 6, 2. A

szászvárosi román közélet föllendülésére újabban ld.: Valentin Orga:
Moþa. Pagini de viaþa. File de istorie. Cluj-Napoca, 1999, Ed. Argonaut.

48. Pãcalã Viktor: A Nagyszeben vidéki resinárok, i. m. 324-325.

49. Uo. 319-324.

50. Uo. 323.

51. Uo. 325.

52. A hazai románság gazdasági és oktatási intézményeinek valamint társa-
dalmi szervezeteinek a századeleji helyzetet tükrözõ kimerítõ ismertetését

ld: Huszár Antal: A magyarországi Románok. Bizalmas használatra. Bp,
1907; Veritas [Gagyi Jenõ]: A magyarországi románok egyházi, iskolai,

közmüvelõdési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése.

Bp, 1908.

53. �Eléggé közismert mindazok számára, akiket érdekel a tudományok és a

kultúra elõmenetele a románok körében, hogy a brassói román gimnázium
az egyik olyan intézmény, mely hozzájárul a nemzet mûvelõdéséhez.�

Festivitatea gimnasiului romanu. Familia, II (3/15 juliu 1866) Nr. 19, 227.

54. Din Beiusu. Familia, II (25 decemvre 1866/6 januariu 1867) Nr. 44, 528.

55. Asentiu Gaita: Lips�a unui institutu romanu pentru educatiunea feteloru

in Oradea-mare. Familia, IV (15/27 janiuariu 1868) Nr. 21.
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56. �Ezen román intézmények léte esetén a szülõk nem kényszerülnek arra,

hogy idegen intézetekbe adják lányaikat, ahol anyanyelvüket sem hallják,
és nem szoknak bele vallásuk gyakorlásába, hanem zsenge korukban

letérnek a romanizmus útjáról; nem kell a szülõknek idegen nyelvû és
kultúrájú nevelõnõt fogadniuk házukba, hanem lehetõségük nyílik arra,

hogy a nemzeti kultúra közös tûzhelyéhez küldjék gyermekeiket, minek
köszönhetõen a nemzedék megmenekül a közönyösségtõl és a renegátság-

tól.� Paulin�a Romanu n. Covaciu: Institutu pentru educatiunea feteloru

romane in Crisian�a. Familia, VI (11/23 januariu 1870) Nr. 2, 13.

57. Simion Retegan: Lupta burgheziei române din Transilvania pentru

înfiinþarea unei facultãþi juridice româneºti (1848-1883). A.I.I.C., X. 1967.

308-316.

58. �Nem vezethetnénk be mi is ezt a szokást városainkban? Ne jöjjön senki

magyarázkodni azok közül, akik képesek lennének megcsinálni, mert

legföljebb a közönyükre hivatkozhatnának. De hogyan fogunk haladni?

hogyan tudunk magunk közül kinevelni egy intelligens polgárságot, ha

nem osztjuk meg azt, amit tudunk, másokkal, akik szeretnének többet

tudni. Mind a kereskedõnek, mind az iparosnak magasabb fokú oktatásra

van szüksége ahhoz, hogy jó állampolgár és igaz hazafi lehessen. Ebben
a tekintetben hibásak vagyunk, s ezt köntörfalazás nélkül be kell vallani:

önzõk vagyunk, nem adunk másoknak abból, amiben bõvelkedünk.� Cum
trebuie se ne instruimu. Familia, V (3/15 martiu 1869.) Nr. 9, 98.

59. A városban élõ értelmiségiek �szövetkeznének arra, hogy mondjuk kéthe-

tente, ha nem gyakrabban, összejönnének, hogy megvitassák és tanulmá-
nyozzák az idõszerû gazdasági, pénzügyi és társadalmi kérdéseket, me-

lyeknek érdekelniük kellene minket. [...] Persze, az elején nehezen menne
a dolog, talán nem is volna mirõl beszélnünk, szokásunk szerint kinevet-

nénk egymást, idõvel azonban kezdenénk fölfogni a dolgot. [...] Ezekbõl a
körökbõl aztán kijönne egy-egy munka, egy-egy gondolat, hogy másokkal

is megismertesse a valós élet szellemét, egyszóval nálunk is elindulna az,

amira annyira szükségünk van, egy szellemi mozgalom a gyakorlati élet

irányába.� Probleme sociale ºi economice, 23-24.

60. Uo. 25-27, 39-40.
61. A sajtóhíradások állandóan hangsúlyozták, hogy ez az elsõ román nemzeti

gyûlés ezen a vidéken, ezért a lakosság óriási lelkesedéssel várja a nagy

eseményt. Intelliginti�a romana din Satu-mare. Familia, VII (25 aprilie/7

maiu 1871) Nr. 17, 201. A gyûlés elõestéjén a Familia a következõ lelkes

szavakkal tudósított: �A színház, amely arra hivatott, hogy mindenhol

terjessze a világosságot és a nyelv szeretetét, most lehetõséget nyújt arra,

hogy az itteni magisztrátus termében elsõ alkalommal román szavak

hangozzanak el; � és hogy megölelhessék egymást a távoli testvérek, akik
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azonban egyek érzésekben és törekvéseikben.� Adunarea Societâtii pentru

fondu de teatru romanu. Familia, VIII (30 apriliu/12 maiu 1872) Nr. 18,
205.

62. Scen�a romana. Familia, III (12/24 martiu 1867) Nr. 11; Se fondâmu
teatru natiunalu! Familia, V (20 juliu/1 augustu 1869) Nr. 29; Nr. 30 (27

juliu/8 aug. 1869) stb. Vulcan a nemzeti múlt megismerésének, a nemzet-
tudat és a hazafias érzület elsõszámú iskolájának nevezte a nemzeti nyelvû

színházat, melynek a legméltóbb környezetben, Brassóban kell fölépülnie,

ám nyaranta a vidéki városokat és falvakat fogja járni. A kezdeti általános

fölbuzdulás jellemzõ páldája volt a pesti román tanulóifjúság határozata,

mely szerint bizottságot alapítanak, mely a vakáció alatt járni fogja a

városokat és falvakat, hogy fölvilágosítsa és megnyerje a népet a színházi

és a jogakadémiai alap támogatására. Tinerimea romana studiósa in

Pesta. Familia, VII (13/25 iuniu 1871) Nr. 24, 285. Késõbbi fölhívásukban
a példa követésére szólították föl a többi oktatási intézmény diákságát.

Familia, VII (4/16 iunie 1871) Nr. 27, 321. A kezdeményezés további
sorsáról nincsenek információink.

63. A szászvárosi lap elismeri, hogy a nép szegény, nemhogy a színház nem

épülhet föl, de a Társulat vezetõsége filléres gondokkal küzd, a gyér
támogatás miatt a közgyûlést sem tudja mindig megtartani, az ideit is a

brassói intelligencia áldozatkészségének köszönhetõen sikerült megren-
dezni, mint ahogy Brassóból egyébként is egyre több örvendetes hír

érkezik. O adunare culturalã în Braºov. Rev. Orãºtiei, I (21 oct/2 noembrie
1895) Nr. 43, 1-2. Aligha véletlen, hogy ez a közgyûlés döntött a Bizottság

Pestrõl Brassóba történõ áthelyezésérõl.

64. A Társulat vázlatos történetét ld: Anuariul I. al Societãþii pentru crearea

unui fond de teatru român pe anii 1895/6, 1896/7, 1897/8. Braºov, 1898.

5-19; Veritas: i.m. 317-28.

65. A helyi sajtó mindig lelkes szavakkal tudatosítja ezeknek a közösségi
alkalmaknak a nemzetformáló erejét, így például a szászvárosi iparsegé-

dek egy elõadását méltatva: �Az itteni román közönség arcáról, amely
közönségnek nincs alkalma arra, hogy román színielõadásokban gyönyör-

ködjék, le lehetett olvasni a megelégedést afölött, hogy derék iparossegé-
deink milyen fokon teljesíteni tudták tudatosan vállalt kötelességüket. Az

érem másik oldala, hogy a helyi jobb társaság csak kis számban jelent

meg, demég a jegyet sem vettékmeg, holott a bevétel az iparos segédegylet

alapítását szolgálta.� Representaþiunea teatralã a tinerilor sodali români

din Orãºtie. Revista Orãºtiei, I (23 sept/5 oct. 1895) Nr. 39, 3. 1906-ban

139 településen tartottak mûkedvelõ elõadást, fõként Zaharie Bârsan, a

Társulat volt ösztöndíjasa fáradozásainak köszönhetõen. Veritas: i.m. 328.

Az amatõr színjátszás nemzetépítõ szerepére hoz korai példát a
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Federaþiunea egyik levelezõje: mikor az ötvenes évek végén Nagyszeben-

ben járt, a germanizmus szelleme lengte be a várost, számos román
családban is németül beszéltek otthon. A román jogakadémiai ifjak

színielõadása azonban, mely a városi ifjú hölgyek bevonásával, kiejtésük,
nyelvtani ismereteik csiszolgatásával járt együtt, lassan kiszorította a

németet ezekbõl a házakból. A cikket ismerteti: Influinti�a teatrulu
natiunalu. Familia, VI, Nr. 16. 190.

66. A cikk fölszólít a történelmi emlékek összegyûjtésére, egy erdélyi román tudós

társaság alapítására és egy múzeumépület nemzeti gyûjtésbõl történõ fölépí-

tésére: �Így lenne egy nemzeti múzeumunk, amely számos sebünket begyó-

gyítaná, amely segítségével specializálódni tudnánk a tudományokban, hiszen

más módon nem lehetnek jó és élenjáró mestereink minden területen, s nem

indulhatunk meg gigantikus lépésekkel drága nemzetünk boldogulásának és

jóléténekmegteremtése felé.�Mihaiu Biju: Necesitatea unuimuseu natiunalu.
Familia, IV (19/31 martiu 1868) Nr. 10, 115.

67. Az épület 158.426 koronába került, mintegy négyezer tárgyat gyûjtött

össze. Eugen Hulea: Astra. Istoric, organizare, activitate, statute ºi regula-

mente. Sibiu, 1944. 9.

68. Idézi Ion Colan: Casina românã 1835-1935. Braºov, 1936. 4.

69. Megyék szerint felsorolva: Veritas: i.m. 386-87.

70. �Mi egy olvasókör célja? Az, hogy az irodalom támogatásának és a
társadalmi élet vezetésének fókusza legyen. Ám hány román kaszinó felel

meg ennek a hivatásnak? Alig kettõ-három. A többiek elfeledkeztek

jelentõségükrõl. Könyveket nem vásárolnak, rendszertelenül fizetik elõ a

román lapokat, a társadalmi életben pedig semmiféle szerepet nem

játszanak. Nincs ez jól így! Itt az idõ, hogy immár olvasóköreink is életjelt

adjanak, hogy törekedjenek azon célok megvalósítására, melyekért létre-

hozták õket.� La Orãºtie se �nfiinþézã casina românã. Familia, XIX. (27

febr/11 martie 1883) Nr. 9, 107.

71. �Ahol vannak a közügyek iránt elkötelezett férfiaink, ott látunk fejlõdést.

Ilyen elõrelépés látható néhány éve Szászvároson is, mióta ott összefogott

az új, mûveltebb generációból néhány fiatalember, [...] az elmúlt években

társasági összejöveteleket szervezett, melyek ott is elindították a társadal-

mi folyamatot a románok körében, végül pedig ugyancsak ez a csoport
egy román olvasókört is alapított.� Casina românã din Orãºtie. Familia,

XXIII. (5/17 aprilie 1887) Nr. 14, 167-68.

72. Az olvasókörnek 1895-ben 44 tagja volt, igaz, sokan még nem léptek be

azok közül, akiknek pedig illett volna. 13 román, 2 magyar és 1 német lap

járt, és 400 kötetes könyvtárral rendelkezett. Societatea românã de lecturã
în Orãºtie. Rev. Orãºtiei, I (4/16 martie 1895) Nr. 10, 2. A helyi sajtó

egyéb tudósításai szerint szinte az egész román intelligenciát tömörítette
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(ezt kétkedéssel fogadjuk), s igen hasznos munkát végzett azzal, hogy

kiépítette a kapcsolatot �a központ és a környék között a testvéri társa-
dalmi és kulturális érdekeknek a társadalom összes tagja között történõ

elõmozdítására�. Idézi: Ion Iliescu - Tiberiu Istrate: Orãºtie. 750 de ani.

Deva, 1974. 141. E monográfia a többi egyesület tevékenységét is részle-

tesen ismerteti.
73. A szászvárosi kórus �demokratizáló szerepét� emígy emelte ki a vendég-

koncertjükrõl szóló tudósítás: �Talán annak a szerencsés ötletnek a

dícséretével kezdjem, melyet, mint hallottuk, Branga úr [tanító, a kórus

karnagya] megvalósított, amikor a la Slaviansky kórust szervezett a

legegészségesebb osztályból, azaz a parasztokból? [...] Vagy biztosíthatom

Önöket, hogy régóta nem volt ilyen kellemes estében, románabb idõtöltés-

ben részünk � ahol az intelligencia és a nép »gondolatban és érzésben

egyesülvén« � járta a testvéresülés hóráját.� Concertul corului mixt din
Orãºtie. Rev. Orãºtiei, I (4/16 februarie 1895) Nr. 6, 2.

74. Listájukat ld. Veritas: i.m. 379-82. A kiszetói kórus 1892-es erdélyi körútja

ösztönözte például a szelistyeieket kórusuk újraélesztésére. Sãliºtea

Sibiului, 268.

75. A tudósító a nagyszebeni kórus példájával bizonyítja, hogy csak elhatáro-

zás kérdése, és leküzdhetõ az az általános román elõítélet, miszerint

bolond az a férfi, aki nyilvánosan énekel. Holott �milyen erkölcsnemesítõ

és hazafias tett volna bevezetni a kóruséneklést városon és falun�. Ám

erre itt, Romániában semmi esély nincs: �Hogyan lehet az, hogy míg

Nagyszebenben, egy 25.000 lakosú városban egy ilyen kitûnõ kórust
alapítottak, a 35.000 lakosú Brassóban kiváló, állandó zenekar mûködik,

melyet a városi hatóság tart fönn, addig itt, a román királyság fõvárosá-
ban, Bukarestben, ahol több, mint 200.000 ember él, konzervatórium

mûködik, segélyezett színház, még azt sem tudtuk elérni, hogy legyen egy
állandó zenekarunk? Egy ilyen hangverseny, mint a nagyszebeni zeneegy-

leté, nálunk lehetetlen volna.� Concertul �Reuniunii Române din Sibiiu�.

Rev. Orãºtiei, I (3/15 iunie 1895) Nr. 23, 2.

76. 1894-ben 79 fiatalt helyezett el tanoncnak, s 55 végzett. Asociaþiunea

meseriaºilor din Braºov. Rev. Orãºtiei, I (8/20 aprilie 1895) Nr. 15, 3.
77. Sãliºtea Sibiului, 255; Victor Pãcalã: Monografia satului Rãºinariu. Sibiiu,

1915. 390-91.

78. �Úgyszólván az arcukon lehetett olvasni a forró vágyat, hogy õk is
büszkélkedhessenek egy saját Egyesülettel, hogy ott senkitõl sem zavar-

tatva mindnyájan összegyûlhessenek, és különbözõ, számukra hasznos
dolgokról tanácskozhassanak édes anyanyelvükön, és idõrõl idõre külön-

bözõ nyilvános produkciókkal álljanak elõ, elnyervén a közönség dícséretét

és bátorítását.� Az egyik értelmiségi szónok �népies hangvételû beszédé-
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ben� fölhívta a figyelmet, hogy csak összefogva, egymást tanítva �mond-

hatjuk büszkén mi is, hogy méltók vagyunk az iparos névre, akik egy
nemzet középosztályát alkotják. Az a nép ugyanis, amelynek középosztálya

nem alakult ki megfelelõen vagy nincs tudatában hivatásának, az sohasem
fog fölemelkedni arra a szintre, amelyet elértek más, civilizált népek,

melyek erõs, független középosztállyal rendelkeznek.� Több, mint hetven
fõ iratkozott föl egyszerre; az alakuló ülést követõ baráti beszélgetésen

egyes tagok is szólásra emelkedtek, kifejezve örömüket afölött, hogy végre

õk is elfoglalhatják méltó helyüket a társadalmi életben. Reuniune de

meseriaºi în Orãºtie. Rev. Orãºtiei, V. (12/24 iunie 1899) 94. Nr. 24.

79. A Szekció három helyiségbõl álló székházzal rendelkezett, kezdeti aktivi-

tását jelzi, hogy 11 év alatt 51 elõadást tartott. 1908-ban két színházi

elõadást, két irodalmi összejövetelt, egy újévi zenei-irodalmi estet, egy

vetítéses ismeretterjesztõ elõadást, több kirándulást és futballmeccset
rendezett. Könyvtárában mintegy 230, többségében klasszikus irodalmi

mû volt megtalálható, s egy zongorával is rendelkezett. �Secþia industrialã�
a Reuniunii Economice din Orãºtie. Libertatea, VIII. (11/24 martie 1909)

Nr. 12, 3; Orãºtie. 750 de ani, 148, 153.

80. Orãºtie. 750 de ani, 149.

81. Listájukat és a nagyszebeni egyesület alapszabályát ld. Veritas: i.m.

374-379.

82. Az 1907-es közgyûlésen az elnöknõ emígy méltatta a leányiskola jelentõ-

ségét, a nõnevelés terén megtett utat: �Nem tudtam visszafojtani az öröm

könnyeit, amikor összevetettem 1880-as kulturális állapotunkat a jelennel.

Akkor teljes pusztaság volt a román nõ nemzeti mûvelõdése, egyetlen

iskolánk sem volt. Hála lelkes közönségünknek, amely oly melegen

fölkarolta az Egyesület megalapítását, ma Nagyszebenben saját iskolánk

mellett még három másik mûködik, melyek országunk minden osztályá-

nak román nõtagjaira egyformán árasztják jótékony sugaraikat.� Anuarul
Reuniunii Femeilor Române din Sibiiu pe anul 1906/7. Sibiiu, 1907. 8.

83. Nemcsak jövedelemforrást akartak biztosítani a végzettek számára,
hanem megõrizni és terjeszteni azt az öltözködési kultúrát, melyet már

egyes �élenjáró községekben� is kezdett kiszorítani a bolti konfekcióvise-
let: �Az intelligencia minden tagjának szent kötelessége, hogy letérítse a

népet errõl a veszélyes útról. A papok és a tanítók, akik a legközelebbi

kapcsolatban állnak a néppel, tanácsaikkal nagyban befolyásolhatják,

feleségüknek pedig jó példával kell elöljárniuk, elkerülvén öltözködésük-

ben mindenféle idegen varrást, szövést vagy színt.� A szorgalmas munká-

tól pedig általában is a nemzettudat erõsödését várták: �A kemény

munkán keresztül önbizalmunk erõsödik, nem szorulunk mások támoga-

tására és irgalmára. Van elég erõnk, csak használjuk körültekintõen és
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kellõ méltósággal. Akkor nem fognak majd minket minden adódó alka-

lommal mûveletlen, rendszeretet nélküli népnek bélyegezni.� A frissen
beindult mûhely már az elején nem gyõzött eleget tenni a sok megrende-

lésnek. Uo. 9-10.
84. Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoara 1886-1911. Orãºtie,

1912. 68. ill. Orãºtie. 750 de ani, 150. A szászvárosi lap elégedettséggel
vegyes nehezteléssel figyelmeztet rá, hogy egyes más nemzetbeliek pén-

zért vesznek román szõtteseket, s ezeket saját asszonyuk munkájaként

adják elõ, ezért fontos intézményes kereskedelmük megszervezendõ az

ilyen egyesületek alapítása. Reuniunea femeilor române din comitatul

Hunedoarei. Rev. Orãºtiei, I (21 oct/2 noem. 1895) Nr. 43, 1. Az egyesület

tevékenységére általában ld. Orãºtie. 750 de ani, 150. ill. Valeriu Achim:

Elena Pop Hossu-Longin, reprezentantã de frunte a feminismului

românesc din judeþul Hunedoara. Sargetia, XIII., 1977. 421-31.

85. Elena Pop Hossu Longin: Reuniunea femeilor române sãlãjene. InAmintiri

1880-1930. Cluj, [1932] 7-8. A szerzõ a 25 éves jubileum alkalmából

adománnyal támogatta egy szilágysomlyói háztartási iskola fölállítását,

megvalósítandó a szellemi és gyakorlati nevelés összhangját. Uo. 10-11.

86. A Hunyad megyei egyesület lelke Aurel Vlad felesége volt, akinek önálló

kiállását jellemzi, hogy rövid börtönbüntetésben is volt része, mivel a

magyar nyelv terjesztése ellen nyilatkozott az iskolában. Orãºtie. 750 de

ani, 150.

87. A tudósító leszögezi, hogy a pesti román bál nem egy egyszerû helyi

mulatság, hanem a fõváros román kolóniájának �meg kell mutatnia a

nemrománoknak: mire vagyunk képesek a civilizáció azon terepén is,

melyet szalonkultúrának nevezünk. A nemrománok ugyanis társadalmi

életünket csak a jobbágyparasztok táncaiból ismerik, akik a munkától

fáradtan, miután egész nap az urasági földön verejtékeztek, este hazatér-

vén, csimpolyaszó mellett próbálják elfeledni nyomorúságukat. Más ro-
mán szórakozási formát az idegenek nem ismernek. Nemesebb valamire

nem tartanak minket képesnek.� Ezért érzi kötelességének a pesti román
ifjúság, hogy évente megrendezzen egy, a lehetõ legelegánsabb bált.

Georgitia: Balulu romanu din Budapesta. Familia, X. (10/22 1874) Nr. 6,
69-70.

88. Egy felháborodott hölgy fölrója a temesváriaknak, a �városiaknak�, hogy

nem jelentek meg a legutóbbi bálon, ám a falusiak tömeges bejövetele

megmentette a helyzetet, szép és emlékezetes estben volt részük. O

coconitia de la satu: Conversarea cu cetitóriele. Familia, V. (14/26 sept.

1869) Nr. 37, 442.
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