Valer Rus

Români şi maghiari în Braşovul celei de-a doua
j um ătăţi a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale
Componenţa etnică a Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a
cunoscut modificări însemnate în ceea ce îi priveşte pe maghiari şi români. A treia
etnie importantă, cea germană, şi-a păstrat în limite relative procentul reprezentat
în rândul populaţiei regiunii, precum şi coeficientul de creştere "istoric", fapt pentru
care nu va face obiectul studiului nostru .
În cele ce urmează vom prezenta evoluţia raportului dintre maghiari şi români
în Braşov între 1 850 şi 1 900, asta şi pentru că perioada de până la 1 849 a fost
analizată înaintea noastră 1 •
La nivelul întregii Transilvanii în perioada 1 869- 1 9 1 O s-au constatat următoarele
tendinţe de evoluţie: românii au scăzut de la 59,7% ( 1 869) la 55,3% ( 1 9 1 0), maghiarii
au crescut de la 30,7% la 34,6% în acelaşi interval de timp, germanii scăzând doar
un procent în perioadă2 • Explicaţiile oferite de Ioan Bolovan merg de la sporul natural
mărit al maghiarilor, rata scăzută a emigrărilor în rândul aceleiaşi etnii, la asimilarea
membrilor altor etnii (maghiarizare )3•
Acelaşi specialist identifică însă o evoluţie radical diferită la nivelul oraşelor
transilvane unde între 1 850 şi 1 91 O se constată creşterea explozivă a maghiarilor
de la 36,4% la 60,8%, direct proporţional cu scăderea procentuală a românilor (de la
30, 1 % la 23%) şi a germanilor (de la 29,8% la 1 5,6%)4 .
La Braşov, raportul maghiari-români în perioada 1 850-1 900 a urmat relativ
acelaşi trend general al provinciei, prezentat mai sus. În cifre absolute la mijlocul
veacului XIX se înregistrează următoarea situaţie5:

Etnie
Români
Germani
Maghiari
Total

Număr
8.747
8.233
3.022
20.002

În anul 1 88 1 are loc o conscripţie în urma căreia rezultă o nouă stare de fapt,
consemnată din pu nctul de vedere al limbi i vorbite (!). De aceea, din numărul
total de locuitori ai Braşovului, 955 di ntre aceştia sunt trecuţi la rubrica "nu
pot vorbi "6 (sic!). Nu în ultimul rând se constată echilibrarea în mod evident a
raportului dintre români, maghiari şi germani.
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Etn ie
Român i
Germani
Maghiari
Alte naţional ităti
Nu pot vorbi
Total

Număr
9.079
9.599
9.508
443 (1 .398)1
955
29. 584

Recensământul maghiar din 1 900 va consemna preluarea statutului
de majoritate relativă de către comunitatea maghiară , românii şi germanii
cunoscând o creştere nesemnificativă, situaţie datorată crizei economice (vezi
mai jos), m igrării în Regatul României (în cifre necunoscute) şi Statele Unite ale
Americii , şi nu în u ltimul rând maghiarizării (deşi s-a spus că " românii şi saşii au
dat cel mai mic contingent de populaţie maghiarizată d in Ungaria dual istă, m u lt
mai redus decât evreii, slovacii etc. " x).

Etnie
M agh iari
Români
Germani
Alti i
Total

Număr
1 4. 1 1 5
1 1 .248
1 0.644
639
36.666

În ceea ce îi priveşte pe românii braşoveni, a doua jumătate a secolului
al XIX-lea consemnează perioada de maximă înflori re economică şi în acelaşi
tim p începutul unei crize economice profunde şi de durată care va duce şi la
mod ificarea structurii etnice a oraşului în favoarea maghiari lor.
În 1 837-1 838 "cifra comerţului Braşovu lui cu Ţările Române şi Orientu l
este de 2.560.900 florini pe an "9, din care românii derulează 94 ,7% din capital,
saşii doar 5,3% (adică jumătate din cei 1 1 ,09% deţinuţi de fraţii Rudolf şi
Gheorghe Orghidan 10). Nu este de mirare deci că la mijlocul secolului al XIX-lea
românii deţineau nu mai puţi n de 1 36 de case comerciale.
Între 1 850 şi 1 870 se arată însă semnele crizei economice care va
afecta oraşul spre sfârşitul secolului XIX. Concurenţa produselor britanice,
transportate mult mai rapid după apariţia căilor ferate, pierderea pieţelor
orientale, subminarea puterii economice a românilor prin politici segregaţioniste
în anii dualismului austro-ungar şi mai ales impovărătorul război vamal dintre
România şi Austro-Ungaria di ntre 1 886 şi 1 891 vor duce la regresul economic al
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comunităţii româneşti din Braşov şi, în ultimă instanţă, la pierderea poziţiei din
ecuaţia etnică.
În anul 1 87 1 din 46 mari case de comerţ româneşti 30 dau faliment1 1 •
în acelaşi timp, a doua jumătate a secolului XIX consemnează dezvoltarea
fără precedent a comunităţii româneşti din punct de vedere cultural şi social.
în 1 850 apare Reuniunea Femeilor Române (singura organizaţie publică
românească din greii ani post-revoluţionari ); în 1 853 prima Casină Românească
din Transilvania îşi deschide porţile pentru intelighenţia oraşulu i ; în 1 862 se
deschide Gimnaziul superior, alte organizaţii (precum Reuniunea de gimnastică
şi cântări, Asociaţia pentru sprijinirea meseriaşilor) româneşti doved ind cu
prisosinţă trecerea comunităţii româneşti de la stadiul copi lăriei la cel al
maturităţii sociale 1 2 •
Scăderea capacităţii economiei de a absorbi forţa de lucru excedentară
(sporul natural rămânând în limite normale) a dus i nevitabil la apariţia unor
tensiuni sociale, aplanate în cazul comunităţii maghiare prin sprijinul acordat de
organizaţia statală, defulate în cazul celei româneşti prin emigrare, în Regatul
României în majoritatea cazurilor, sau chiar mai grav uneori , în Statele Unite ale
Americii 1 3 •
Încheiem prin a n e ralia concluzi ilor l u i Ioan Bolova n 1 4 care observă
că deşi în perioada cuprinsă între 1 850- 1 9 1 O compoziţia etnică a populaţiei
Transilvaniei a trecut prin unele schimbări care nu au afectat însă caracterul
românesc al provinciei, totuşi, în perioada dualismului, mai ales în mediul
urban, se constată creşterea rapidă şi vizibilă a populaţiei maghiare. Rămâne
în continuare de studiat raportul exact între foştii nemaghiari asimi laţi pe cale
naturală şi nemaghiarii maghiarizaţi prin i ntermediu l a paratului de stat.

Romanians and H u ngarians i n the Second Half of the 1 9-th
Century's Braşov. Social Aspects
In the second half of the 1 9-th century the ethnical structu re of population i n
Braşov changed . Germans lost their medieval dominance i n favour of Romanians
and Hungarians. After 1 867 Hungarians were sustained by authorities, in every
big towns of Transsilvania they achieved a new position in ethnical ecuation.
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