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EXPOZIÞIA COMITATULUI BRAª OV – UN PROIECT MULTIETNIC
În studiul de faþã ne-am propus reconstituirea unor aspecte privitoare la relaþiile economice ºi
culturale dintre cele trei naþiuni conlocuitoare din Transilvania, români, maghiari ºi saºi, prin
intermediul expoziþiei regnicolare de vite, eveniment care a avut loc în anul 1912, la nivelul
comitatului Braºov. Pentru realizarea acestui demers considerãm importantã refacerea contextului
istoric þinând cont de anumite aspecte de ordin economic, social, politic ºi cultural.
În primul deceniu al secolului XX, Transilvania a cunoscut perioade de avânt economic ºi de
recesiune1, cauzate de situaþia economico-socialã ºi politicã internã ºi internaþionalã. Printre factorii
declanºatori ai momentelor de crizã se numãrã rãzboiul vamal dintre România ºi Austro-Ungaria, cu
consecinþe grave2 asupra sud-estului Transilvaniei, emigraþia, care s-a desfãºurat pe douã direcþii,
spre România ºi spre Europa Occidentalã ºi continentul american3 ºi politica de maghiarizare a
guvernului de la Budapesta. Relansarea economicã a comitatului Braºov se baza pe dezvoltarea
industrialã4, pãtrunderea masivã a capitalului austro-ungar ºi german, acþiunile de sprijinire
economicã ºi culturalã ale bãncii „Albina”5, activitatea Camerei de Comerþ ºi Industrie6,
manifestãrile expoziþionale numeroase7, relansarea relaþiilor comerciale cu România ºi politica
adoptatã de noul guvern de la Budapesta în raport cu naþionalitãþile din regat.
Evenimentul expozi˛ional s-a derulat pe durata a trei zile, în intervalul 16-18 mai, însã
considerãm cã atât faza pregãtitoare cât ºi impresiile de la final prezintã o importan˛ã deosebitã
pentru obiectivitatea subiectului tratat în studiul de fa˛ã.
La jumãtatea lunii martie locuitorii oraºului Braºov sunt ruga˛i sã participe la promovarea
expozi˛iei ºi sã aibã disponibilitatea de a oferi eventualilor vizitatori locuri de cazare în locuin˛ele
personale (comitetul de organizare se aºtepta la sosirea câtorva mii de strãini pe durata desfãºurãrii
expozi˛iei).8 La vremea respectivã Braºovul dispunea de cinci hoteluri9 – dintre care cel mai cãutat
era Coroana10 (foto 1) – ºi câteva vile, spaþii de cazare suficiente pentru numãrul vilegiaturiºtilor care
vizitau oraºul11 în mod obiºnuit, dar prea puþine pentru un eveniment de anvergura celui anunþat.
Gazeta Transilvaniei, periodic cu acoperire în toatã Transilvania ºi chiar în þinutul de peste
Carpaþi, îºi þine la curent cititorii cu noutãþi privind evenimentul ce urma sã-ºi deschidã porþile în a
doua decadã a lunii mai. Astfel, pe lângã expoziþia de vite, în cadrul cãreia vor fi prezentate rase de
animale din toate colþurile þãrii, oaspeþii vor putea sã viziteze secþiunea de maºini agro-industriale în
cadrul cãreia ºi-au anunþat participarea numeroase firme din strãinãtate ºi expoziþia de industrie
casnicã, gãzduitã în clãdirea Gewerbeverein (foto 2).12
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Cu trei sãptãmâni înainte de inaugurare, numãrul persoanelor care îºi anun˛aserã participarea
ajunsese la cca. 7000, între acestea gãsindu-se numeroºi oaspe˛i din România.13 Firmele,
organizaþiile, comitetele, numãrul mare de vizitatori, fermierii ºi oficialitãþile participante – gazde ºi
oaspeþi – demonstreazã importanþa deosebitã pe care a avut-o evenimentul expoziþional. Comitetul
de organizare, ai cãrui membri au fost aleºi din rândul celor trei naþiuni conlocuitoare (români,
maghiari ºi saºi), a beneficiat atât de sprijinul oficialitãþilor locale cât ºi de cel al populaþiei în vederea
primirii oaspeþilor ºi a colaborat îndeaproape cu reprezentanþii presei, prin intermediul cãrora au fost
transmise celor interesaþi ultimele detalii. Astfel, Gazeta Transilvaniei publicã apelul magistratului
oraºului prin care populaþia este rugatã „sã-ºi împodobeascã casele cu steaguri ºi cu alte podoabe
sãrbãtoreºti”14. Programul manifestãrilor, care cuprinde primirea înalþilor oaspeþi, deschiderea
oficialã a celor trei secþiuni, vizite, banchete, excursii în localitãþile învecinate, concerte corale,15
reflectã atenþia deosebitã a gazdelor pentru reuºita evenimentului de mare importanþã pentru viitorul
economic al Transilvaniei în general, ºi al comitatului Braºov în special.
Conform previziunilor, Braºovul a fost asaltat de mii de vizitatori din toate col˛urile regatului
ungar16, din Serbia ºi din România17. Prezenþa la eveniment a reprezentanþilor regatului maghiar
(secretarul ºi consilierii ministerul maghiar al agriculturii ºi directorul Societãþii Naþionale Maghiare
de Agriculturã, dl. Hugo Krollop) conduºi de cãtre contele Serényi Béla, ministrul ungar al
agriculturii18 ºi susþinãtorul proiectului expoziþional19 a avut o însemnãtate deosebitã pentru viitorul
economic al comitatului, fiind totodatã un garant al relaþiilor comerciale pe care gazdele ºi-au propus
sã le fructifice cu aceastã ocazie. Regatul României era reprezentat de cãtre dl. Ion Kalinderu,
administratorul domeniilor coroanei, ºi dl. E. Mantu, ºef de secþie în ministerul român al
agriculturii.20 Din Transilvania sosiserã la Braºov prefecþii comitatelor Fãgãraº, Treiscaune ºi
Bistriþa21, ºi dl. Bück, directorul Asociaþiei Agricole Sãseºti din Transilvania (cu sediul la Sibiu)22.
Din comitetul de primire fãceau parte contele Mikes Zsigmond, prefectul comitatului Braºov23,
viceprefectul Jekelius, Semsey Aladar, notarul oraºului, d-nii Stenner, Fabricius, Szabo ºi Kamner
din partea magistratului Braºovului, dl. Lanzinger Antal, reprezentant al poliþiei24 º.a.
De la garã oaspe˛ii de la Budapesta au fost înso˛i˛i de un banderiu de cãlãreþi saºi ºi de un convoi
de automobile la Hotelul „Coroana” (foto 3). Ministrul maghiar a vizitat pe rând toate cele trei
secþiuni ale expoziþiei, lãptãria oraºului (înfiinþatã în anul 1900 ºi organizatã pe baze cooperatiste, era
destinatã pentru aprovizionarea cu lapte a oraºului25) ºi expoziþia de vin, organizatã în holul Hotelului
„Central”. Banchetul, oferit de cãtre comitetul de organizare în cinstea înalþilor oaspeþi, a avut loc la
Hotelul „Coroana”26. În discursul sãu, ministrul Serényi, s-a adresat gazdelor în limbile maghiarã ºi
germanã exprimându-ºi satisfacþia în privinþa modernitãþii acestui þinut de graniþã. ª i-a manifestat
dorinþa ca expoziþia sã fie un succes deplin, în special în ceea ce priveºte iniþierea exporturilor
profitabile cu România, ºi bucuria cã la Braºov naþionalitãþi diferite au reuºit sã realizeze activitãþi
culturale comune.27 Membrii delegaþiilor oficiale au vizitat, în decursul aceleaºi zile, câteva ferme
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zootehnice, pãºuni ºi gospodãrii particulare din Hãlchiu ºi Codlea, apoi ministrul, însoþit de o parte a
staff-ului, s-a reîntors în capitala Ungariei. Seara s-a încheiat cu un banchet, þinut în sala mare de la
Reduta (preþul de intrare era de 1 coroanã)28 ºi cu un concert susþinut de corurile din Bartolomeu,
Cristian, Hãlchiu, Feldioara ºi Hãrman.
Manifestãrile din zilele urmãtoarele au cuprins ºedin˛a Asocia˛iei Agricole Sãseºti din
Transilvania, la lucrãrile cãreia au fost invitate sã participe o parte a delega˛iilor strãine29, excursii pe
Tâmpa ºi în localitãþi din împrejurimile Braºovului, vizitarea fabricii „Schiell” ºi a hambarelor de
grâu ale oraºului, ºi un concert dat de corul Bisericii Negre.30
Cele trei sec˛iuni ale expozi˛iei au avut o însemnãtate deosebitã, atât pentru domeniile
reprezentate de acestea – industrie ºi agriculturã – cât ºi în ceea ce priveºte economia sud-estului
Transilvaniei în ansamblul ei. Pavilionul expozi˛iei industriale (foto 431) oferea vizitatorilor o gamã
largã de produse, locomobile, motoare, maºini ºi utilaje32 utilizate în industrie ºi agriculturã, o
competiþie între aparatele cu aburi ºi cele cu explozie. Exponatele aparþineau, în mare parte, unor
firme strãine, având reprezentanþe în Transilvania: americane (Clayton & Shuttleworth, McCormick
Design, Johnston & Co., Harris & Co.), austriece (Hoffer & Schrantz) ºi maghiare, de la Budapesta ºi
Debrecen. Industria braºoveanã a fost reprezentatã de fabricile „Schiell”, care a primit medalia de
aur pentru motorul cu carburant de tip Corona33, „Kamner & Jekelius” (foto 5), „Drauth & Jekel”,
„Teutsch” (foto 6), „Gärtner Demeter”, ultimele douã fiind medaliate cu aur34 pentru produsele
expuse. La secþiunea expoziþiei de animale s-au decernat 185 de premii, însumând 18.900 de
coroane35, fermierilor saºi veniþi din toate comitatele Transilvaniei, sã-ºi prezinte noile rase de vite.
Din paginile Gazetei aflãm cã „reuniunile femeilor sãseºti, româneºti ºi maghiare, din localitate
aranjeazã în localul reuniunei sãseºti de industrie (Bulevardul Rudolf) o expoziþie de industrie
casnicã. Intrarea 20 fileri”36. În odaia româneascã, decoratã în cea mai mare parte dupã modelul
specific zonei etnografice a Branului, câteva tinere practicau torsul ºi þesutul37, douã dintre
îndeletnicirile de bazã ale industriei casnice româneºti. Membrele Reuniunii Femeilor Române au
expus atât piese vechi, originale, cât ºi lucrãri realizate de elevele din internat, reuºind sã realizeze un
echilibru în privinþa aspectului vizual. În comparaþie, odaia sãseascã ºi cea ungureascã, privite prin
ochii gazetarului, sunt, ori dominatã de negru ºi alb, ori obscurã ºi fãrã personalitate.38
Impresiile, realizate cu oarecare dozã de subiectivism, completeazã tabloul întregului
eveniment. Semnatarul articolului din Gazeta Transilvaniei realizeazã o descriere amãnunþitã a casei
româneºti, specificând cã în demersul sãu exclamaþiile „wunderschön ºi gyönyörü ce le-am auzit din
gura vizitatorilor strãini îmi sunt cei mai buni martori cã n-am privit expoziþia cu ochi prea
românesc”39. În aceeaºi notã moderatã se încadreazã ºi afirmaþia unui inginer de etnie maghiarã,
vizitator al secþiunii industriale40. În schimb, ziarul clujean Újság, lanseazã în paginile sale un atac
dur la adresa comitetului sãsesc de organizare (publicitate realizatã numai în limba germanã, lipsa
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marcãrii traseului de vizitare, rezervarea drepturilor de fotografiere numai unui fotograf sas,
inversarea culorilor pe steagurile maghiare etc.41).
Dl. Mantu, membru al delegaþiei României, prezintã evenimentul, în ansamblul sãu, într-o
luminã favorabilã þinând sã precizeze primirea cãlduroasã de care s-au bucurat reprezentanþii de la
Bucureºti ºi faptul cã în comitatul Braºov s-a realizat un progres deosebit în domeniul agricol.42 Dat
fiind faptul cã unul dintre scopurile organizãrii expoziþiei a fost oferirea spre vânzare a animalelor
prezentate, din cauza preþurilor prea ridicate tranzacþiile au fost puþine la numãr.
Într-o coresponden˛ã de la Bucureºti, publicatã în paginile Gazetei Transilvaniei, se încearcã sã
se atragã atenþia guvernanþilor ºi a opiniei publice asupra faptului cã elementul românesc a fost
aproape inexistent în ceea ce priveºte expunerea ºi nul din punct de vedere al tranzacþiilor cu
animale43, în condiþiile în care Þara Oltului este recunoscutã ca zonã importantã în creºterea
bivoliþelor, iar mocanii din Sãcele erau cei mai importanþi crescãtori de ovine ºi comercianþi de
brânzeturi, lânã ºi piei. Semnatarul corespondenþei, sub pseudonimul Ioan de pe Vãcarea, îºi publicã
opiniile din care reiese pe de o parte vina guvernului României pentru lipsa de interes în ceea ce
priveºte creºterea animalelor, comercializarea produselor animaliere ºi exportul acestora, ºi pe de altã
parte dezinteresul total al crescãtorilor români de animale, din comitatul Braºov44, faþã de
evenimentul expoziþional abia încheiat.
Din cele prezentate mai sus putem desprinde câteva concluzii. Pentru realizarea expozi˛iei din
16-18 mai 1912 ºi-au dat concursul toate cele trei etnii (saºi, români, maghiari) care fiecare reprezenta
câte o treime din totalul popula˛iei oraºului Braºov. Participan˛ii apar˛ineau unor categorii
socio-profesionale diferite, de la nivelul oficialitã˛ilor pânã la cetã˛enii de rând ai oraºului Braºov.
Comitetul de organizare ºi cel de primire a oficialitã˛ilor, reuniunile de femei ºi delega˛iile oficiale,
fermierii ºi vizitatorii sunt membri ai etniilor românã, maghiarã, germanã etc. Astfel, expozi˛ia a
beneficiat de toate atuurile pentru a fi un proiect multietnic, de la care s-a aºteptat ca Braºovul, la nivelul
comitatului, sã-ºi pãstreze statutul de cea mai dezvoltatã zonã a Transilvaniei. Referindu-ne la impresii,
acestea ne-au dezvãluit tabloul complet al evenimentului: opiniile venite din partea etniei maghiare,
care se considera dezavantajatã de cãtre organizatorii evenimentului expozi˛ional, ºi ale românilor de
peste Carpa˛i, care condamnau neparticiparea elementului românesc în cadrul sec˛iunii de animale.
Foto 1. Hotelul „Coroana”

Foto 2. Sala „Gewerbeverein”
41
42
43
44

Die Kronstädter Landes-Viehausstellung in chauvinistischen Lichte, în „Kronstädter Zeitung”, nr. 117 din 22 mai 1912.
Din Braºov ºi Þara Bârsei, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 101 din 9 (22) mai 1912.
Epilog la expoziþia de vite din Braºov, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 108 din 18 (31) mai 1912 ºi nr. 109 din 19 mai (1
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Idem, nr. 113 din 25 mai (7 iunie), 114 din 26 mai (8 iunie), 115 din 27 mai (9 iunie) 1912.

169

Cristina Tãnase

Foto 3. Reclamã comercialã

Foto 4. Pavilionul Expoziþiei regnicolare de vite

Foto 5. Reclamã comercialã

Foto 6. Reclamã comercialã

The exhibition of the county of Brasov – a multiethnical project
Abstract
At the end of the customs war that started between Romania and Hungary, the economic revival
of Brasov was based on the industrial revival, the massive capital input from the Austro-Hungarian
and the German, the economic and cultural support activities of the „Albina” Bank and the activity of
the Chamber of Commerce and Industry.
The exhibition event that took place between the 16th and 18th of May 1912 involved the most
important elements of the Brasov County, beginning with the inhabitants of the town, who were
asked to promote the exhibition and be available for accommodating any possible visitor in their own
houses, and ending with the magistrate of Brasov and the prefect of the county, both being financially
and morally supported by the Minister of Agriculture in Budapest, count Serényi Béla.
The event included the reception for the high-rank guests, the official opening of the three
exhibition sections, visits to industrial enterprises, balls, trips to the nearby area and choir concerts.
Thus, the official delegation from Budapest, run by the Minister of Agriculture, the representatives of
the Romanian kingdom, the prefects of the Fãgãraº, Treiscaune and Bistriþa counties, the director of
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the Saxon Agriculture Association in Transylvania (having its headquarters in Sibiu) and thousands
of visitors took part in the event organised in Brasov. The exhibition was organised in three sections –
industrial machines, farming animals and household industry. In the agro-industrial section, various
local and foreign (American, Austrian and Hungarian) companies exhibited the latest equipment and
machines. For the second section, the farming animals came all from the Saxon farms in
Transylvania. The household industry section, housed by Gewerbeverein and created by the
Romanian, Saxon and Hungarian women’s reunions in Brasov, consisted in organising a rural indoor
arrangement, specific to each of the ethnic groups participating to the event.
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