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În a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea şi în primele două decenii ale 
secolului al XX-lea, cca. 7.000 de tineri 
români din Transilvania au studiat la 
universităţile din Europa Centrală şi de 
Vest. Universitatea, oraşul universitar cu 

întreaga sa ambianţă urbană, a avut un rol decisiv în formarea lor intelectuală, în 
modelarea unei noi conştiinţe. 

Majoritatea studentilor români erau din mediul rural, peste 50% dintre ei erau 
absolvenţii liceelor românesti din micile oraşe de provincie, Năsăud, Beiuş Blaj şi, 
eventual, de la Braşov, întâlnirea cu oraşul universitar fiind marcată de timiditate 
şi inhibiţie. Tânărul Petru Groza, mai târziu prim-ministru, fiu de preot din Băcia 
(judeţul Hunedoara), pleca la Budapesta însoţit de Rudolf Oprean, viitor director 
general al „Apelor Române”, „în credinţa că, ţinându-se de mână, se vor orienta 
mai uşor în metropola Ungariei, unde plecau cu emoţia băieţilor de provincie, 
nemaivăzând până atunci Capitala. Sosiţi la Budapesta, primul nostru gând a fost 
desigur, să căutăm o cameră. Şi ne-am apucat atunci să cutreierăm străzile înguste şi 
întortocheate din jurul universităţii, cercetând diferitele camere de închiriat anunţate 
prin tăbliţe afişate la poartă, până ce am dat de una cu inscripţia „cameră cu două 
paturi, intrare separată, 22 de florini”. Noi nu vom uita niciodată această tăbliţă, 
fiindcă ea s-a înfipt adânc în memoria noastră, în urma celor ce s-au întâmplat. În 
adevăr, am urcat scările, am văzut camera, şi bucuroşi că am găsit-o am achitat 
chiria pe o lună, plătind cei 22 de florini. Apoi, ne-am întors la gară, ca să ne luăm 
bagajele. Dar când ne-am întors pe înserate cu bagajele, ne-am dat seama că am 
uitat numele străzii. Am rămas şi fără gazdă şi fără bani”1.

Stăpâniţi de gândul naiv al provincialului, de a locui aproape de universitate, cei 
doi tineri îşi caută o nouă gazdă, pe cât se poate la umbra universităţii. Şi au găsit pe 

1 Petru Groza, Adio lumii vechi. Memorii, Editura Compania, Bucureşti, 2003, p. 52-53.
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strada Képiró. A doua zi am aflat - îşi aminteşte Groza - că ne aflam pe o stradă cu o 
seculară reputaţie în Budapesta, unde prostituţia era legalizată şi instituţionalizată. 
Şi atunci alte căutări2.

Peripeţiile lui Groza la întâlnirea cu Budapesta nu erau, evident, trăite de toţi 
studenţii români. Cei mai mulţi erau aşteptaţi la gară de colegii mai mari sau plecau 
cu recomandări precise de acasă. Axente Banciu, profesor şi gazetar mai târziu la 
Braşov, în volumul de memorii Vălul amintirilor are o întâlnire mai fericită cu oraşul 
de pe malul Dunării: Ajuns în faţa gării, după ce îmi lăsasem bagajul la garderobă, 
mi-am scos carnetul în care îmi notasem itinerarul cu care mă-narmase fostul meu 
profesor Dr. Valer Branişte, şi pornii înainte pe strada Kerepes. Din aceasta, conform 
îndrumărilor din carneţel, o sucii pe Muzeum Körút de unde, trecând prin faţa statuii 
poetului Arany din faţa Muzeului Naţional, ajunsei în Piaţa Kálvin, de care ştiam că 
nu mai e departe Dunărea cu Doczauer din colţul bulevardului Vámház, unde luau 
masa ai noştri şi unde găseşti tot ce îţi trebuie, cum îmi spusese profesorul Branişte, 
şi vorbă românească şi sfătuitori şi ciceroni şi prieteni. Fără să schimb vreo vorbă cu 
vreun ungur m-am pomenit vorbind iarăşi limba mea cu fraţii mei3. 

Ajuns la restaurant, descoperă că la o masă se vorbea numai româneşte, iar I. 
Baptist Boiu (fiul ziaristului Zaharia Boiu din Sibiu), cânta la paharele de bere de 
după cină Doina lui Lucaciu. 

Începea, astfel, aventura cunoaşterii, înscrisă atât în viaţa strict universitară, cât 
şi în ambianţa cultural-cotidiană.

Timpul petrecut între zidurile austere ale universităţii, cu gandul la o diplomă 
care să le asigure o viaţă mai bună, bibliotecile, teatrul, cafenelele, viaţa petrecută în 
societăţile culturale studenţeşti, „Iulia” (Cluj), „Petru Maior” (Budapesta), „România 
Jună” (Viena), „Carmen Sylva” (Graz) îi ajută să se integreze treptat în viaţa oraşelor 
universitare. Cei mai mulţi, în momentul în care se vedeau cu indexul de student 
în buzunar, ţineau să-şi satisfacă toate dorinţele tabu din anii de liceu: libertatea 
de a putea fuma în văzul lumii, de a putea sta noaptea la cafenea, de a juca biliard, 
cărţi, de a putea purta ţilindru. 

Sub semnul unor asemenea experienţe, începea viaţa majorităţii tinerilor care 
au studiat la Budapesta, Viena, Graz, Cluj sau alte oraşe universitare din Europa. 

La Cluj, unde între anii 1872-1918 au studiat peste 2.650 de tineri români, oraşul 
a căpătat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea trăsăturile 
specifice unei metropole universitare: peste 2.000 de studenţi în primul deceniu al 
secolului, înregistraţi la Universitatea „Fr. Josif”, la care se adăugau studenţii de la 
Academia Regală de Agricultură de la Cluj Mănăştur, Academia Regală de Comerţ, 
Conservator, Institutul Superior de Desen şi de la institutele teologice romano-
catolic, unitarian şi reformat. Oraşul era dotat cu numeroase instituţii de cultură, 
muzee, Teatru, mutat în 1906 în noua clădire, hoteluri, cafenele etc. 

2 Ibidem.

3 Axente Banciu, Vălul amintirilor, Prefaţă, note şi glosar de Stelian Mândruţ şi Adrian 
Andrei Rusu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1998, p. 177-178.
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După moda timpului, studenţii se organizau în societăţi. La iniţiativa profesorului 
Grigore Silasi, studenţii români au pus bazele Societăţii „Iulia”4.

Alternative la învăţământul universitar, adevărate cluburi de educaţie naţională, 
societăţile studenţeşti au devenit şi spaţii ale mondenităţii, atât pentru studenţi, 
cât şi pentru comunitatea românescă din Cluj. Şedinţele Societăţii „Iulia”, la care 
participa intelectualitatea clujeană, căpătau caracterul unor serate „împreunate cu 
dans” cu participarea corului societăţii. 

După desfiinţarea de către guvern a Societăţii „Iulia”, în 1884, viaţa cultural-
mondenă a studenţilor s-a orientat spre Casina Română. Aici, după moda timpului, 
studenţii organizau serate, de regulă joia, când la Cluj era târgul săptămânal, oferind 
posibilitatea de a participa la eveniment şi intelectualitatea românescă din jurul 
oraşului. 

Momentul de vârf al vieţii culturale studenţeşti erau serile de cunoştinţă, 
ţinute la începutul fiecărui an universitar, şi Balul de carnaval, considerat cea mai 
importantă manifestare cultural-distractivă din Cluj, inclusiv din Transilvania. Seara 
de cunoştinţă – scria mai târziu Elie Dăianu, protopopul Clujului, era eveniment 
pentru Cluj, balul pentru întreg Ardealul5.

O altă perspectivă cunoaşte viaţa cotidiană, loisirul în viaţa studenţilor de la 
Budapesta. Devenită a doua capitală a imperiului după 1867, Budapesta s-a grăbit 
să ajungă din urmă sau chiar să depăşească Viena, imitând în construcţii, în edificii 
marile metropole – Berlin, Roma, Paris, Londra, New York şi în primul rând Viena. 
S-au construit bulevarde, bănci, ringuri, parcuri, opere, teatre, muzee, palate, 
patiserii, statui, cabarete etc. Deşi votul universal în Ungaria s-a introdus abia în 
1945, la Budapesta, în stil Westminster s-a construit cel mai mare Parlament din 
Europa6.

Oraşul avea la începutul secolului al XX-lea peste 800 000 de locuitori: maghiari, 
evrei, germani, slovaci, croaţi, români, sârbi, ruteni, polonezi şi alte naţionalităţi. 
Conform recesământului din 1910, la Budapesta trăiau 2.777 de români. Majoritatea 
erau muncitori. În 1914, erau în jur de 2.000 de muncitori şi meseriaşi români. 
Colonia românească mai cuprindea: 6 judecători de curie, 7 avocaţi, 10 medici, 
6 profesori, 3 deputaţi dietali, 4 ingineri, 60 de funcţionari în ministere, 55 de 
funcţionari la poştă şi telegraf, 16 la căile ferate şi la casa poştelor, 12 ofiţeri, 20 de 

4 Ioan Lupaş, Societatea studenţimii universitare „Iulia” din Cluj şi activitatea membrilor ei, 
în Lumea universitară, I, 2-3, 1992, p. 20-23; Ştefan Manciulea, Studenţimea universitară 
din Cluj şi Societatea „Iulia”, în Ardealul, nr. 11 din 25 martie 1944, p. 4-6. Eugenia 
Glodariu, Din activitatea Societăţii „Iulia” a studenţilor români din Cluj, în Acta Musei 
Napocensis, V, 1968, p. 239-240.

5 Elie Dăianu, Studenţii din Cluj înainte de Unire (1872-1914), în Almanahul Societăţii 
Academice „Petru Maior”, 1929, p. 53.

6 Francois Fejtő, Cel mai frumos oraş de pe Dunăre, în Budapesta literară şi artistică. 
Interferenţe, identitate modernă, tentaţia Occidentului, volum coordonat de Geo Şerban, 
Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 27.
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funcţionari privaţi, 10 familii de pensionari, 50 de familii de meşteşugari, 2 căpitani 
de poliţie, 5 detectivi, 30 de poliţişti, 4 călăuze de tramvaie şi cca. 300 de studenţi7.

Indiscutabil, comunitatea românească din Budapesta a reprezentat pentru mulţi 
tineri români primul contact cu viaţa mondenă a oraşului. Parohia ortodoxă din 
Budapesta a pus bazele unui cor al studenţilor. În 1902, la 9 martie, a organizat un 
concert „împreunat cu dans”, în Sala Hotelului Royal. Concertul era patronat de 
George Ioanovici de Dulău şi Valea Mare, fost secretar de stat şi Iosif Gall, membru 
în Casa Magnaţilor. La reuşita Concertului îşi dădeau concursul Clotilda Olteanu, 
absolventă a Academiei de Muzică din Budapesta, Iuliu cav. de Puşcariu, student la 
Canto, şi talentatul copil, Ernest Lengyel de Bogata8. În colaborare cu colonia română 
din Budapesta, anual se organizau serate literare, la care erau invitaţi şi fruntaşii 
politici români din Ardeal, însoţiţi de propriile fete, în căutarea unei partide, a 
viitorului soţ. 

Locul de întâlnire al majorităţii studenţilor români care au studiat la Budapesta 
era Societatea „Petru Maior”. Adevărat club al studenţilor, societatea era pentru 
mulţi primul quartir, camere de oaspeţi pentru părinţii care mergeau să-şi viziteze 
copiii, hotelurile fiind prea scumpe sau prea elegante pentru ei. Societatea era un 
loc de întâlnire, de distracţii, de lectură (dispunea de 2.272 de volume la începutul 
secolului al XX-lea, şah, domino şi un şapirograf)9. 

În ton cu moda timpului, Societatea „Petru Maior” organiza anual serate şi baluri 
de binefacere. Primul bal al Societăţii s-a organizat în 1869, după care a devenit 
un eveniment anual. La asemenea baluri şi serate erau invitaţi de fiecare dată şi 
reprezentanţii societăţilor studenţeşti de la Viena, Graz, Cluj etc., colegi sârbi, croaţi 
şi slovaci de la universitate. Se trimiteau şi invitaţii domnişoarelor din Ardeal şi din 
Budapesta, care colectau ajutoare pe seama Societăţii „Petru Maior”.

Programul unei asemenea serate cuprindea recitaluri de muzică corală, susţinute 
de Corul Societăţii, la pian se interpretau piese ale unor autori clasici, se ţineau 
disertaţii pe teme literare sau din istoria naţională. De exemplu, în 1895 serata s-a 
ţinut la Vigadó (Reduta), cu concursul pianistei Alma de Dunca Şchiau, cuprinzând 
următorul program: 

1. Cuvântul de deschidere, susţinut de preşedintele Societăţii, doctorand 
Florian Muntean.

2. Execuţii corale: Iarna, de Ciprian Porumbescu, Vino lele, de I. Vidu.
3. Carol al IX-lea, de George Coşbuc, poezie recitată de studentul în filosofie 

Ioan Scurtu.
4. Fr. Liszt, Balada H. Moll, la pian Alma de Dunca Schiau.
5. Însemnătatea societăţilor de lectură, disertaţie susţinută de Ilarie Chendi, 

student la filosofie. 

7 Maria Berenyi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria 
secolului al XIX-lea (1821-1918), Documente, Budapesta, 1991, p. 152.

8 Ibidem, p.129.

9 Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din Monarhia 
habsburgică 1860-1918, Cluj-Napoca, 1999, p. 51-65.



153

6. P. Mascagni, Cavaleria rusticană, duet executat la pian de Alma de Dunca 
Şchiau şi Ioan Buşita, student la Bellearte.

7. Jidanul călare, anecdotă populară de T.D. Speranţia, declamată de Jordan 
Popovici, student la filosofie.

8. a) Alexandru Macioni, Pensée fugitive
b) Schubert-Liszt, Auf dem Wasser zu singen, piesă executată la pian de 
Alma de Dunca Şchiau.

9. a) C. Porumbescu, Cântec sicilian
b) G. Dima, Hora, piesă interpretată de Corul Societăţii „Petru Maior”10.

La concert au fost prezente majoritatea familiilor de intelectuali din Budapesta 
şi numeroase familii de fruntaşi politici din Banat şi Transilvania. Aproape toate 
ziarele româneşti care apăreau în monarhie au scris laudativ despre serată. Asemenea 
evenimente culturale, urmate de dans se organizau în fiecare an. În 1898, serata 
s-a desfăşurat sub patronajul lui Alexandru Mocioni de Foeni, cu participarea 
cântăreţelor Valeria Pop, Ecaterina Mezei, Clotilda Olteanu şi Virginia Gall. În 
program figurau piese de I. Vidu, Carol R. Karas, Mendelsson Bartholdy etc. A fost 
multă lume din Budapesta şi din toate colţurele ţării, se spunea în Raportul anual 
al Societăţii11.

Seratele literare şi balurile de la „Petru Maior” erau momente de mare interes în 
viaţa studenţilor şi a intelectualilor români din Transilvania. Rar se întâmplă ca o 
familie de fruntaşi politici să lipsească de la asemenea eveniment.

În anul 1912, când s-a organizat Jubileul Societăţii „Petru Maior”, serbările 
ocazionate de această aniversare s-au programat iarna. Dar, pentru că timpul nu 
era prielnic deplasărilor, s-au reprogramat în aprilie; s-au desfăşurat sub patronajul 
înalţilor ierarhi, I. Meţianu, Victor Mihaly de Apşa, Vasile Hossu şi Miron Cristea. 
Au fost prezenţi, principalii lideri români. Au venit reprezentanţii studenţilor 
români de la Viena, Cernăuţi şi Cluj. Din Transilvania a plecat un numeros public. 
Ziarul Românul scria că aproape toate trenurile din Ardeal erau încărcate de lume 
românească. Banchetul s-a organizat în Sala Mare a Hotelului Pester Lloyd, la masă 
servindu-se rafinate preparate culinare: supă sparanghel în tasă, nisetru, sos tartar, 
muşchi de vită, zarzavat, budincă regală, caş, cafea, bere şi vin alb12.

Intrigile, bârfele, petrecerile tipice vieţii de student se consumau în cafenelele 
şi berăriile oraşului. Aproape în fiecare cafenea era câte o masă de studenţi români, 
îşi amintea Ion I. Lapedatu despre perioada studiilor la Budapesta13.

La cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, cele mai căutate localuri erau: 
Doczauer, Dankoszky, Szikszai (Vámház-Körut colţ cu Kerepesi-út) Elked (str. 

10 Raportul Societăţii „Petru Maior” în anul 1895/96, 1896/97, Budapesta, 1997, p. 11.

11 Raportul Societăţii „Petru Maior” în anul 1897/98, Budapesta, 1898, p. 15.

12 Românul, nr. 50, 9/22 aprilie 1912, p. 2.

13 Ion I, Lapedatu, Memorii şi amintiri, Ediţie îngrijită de Ioan Opriş, Iaşi, Institutul European, 
1998, p. 72
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Kecskeméti colţ cu Magyar-utcza), iar seara, mica berărie Scholtz (din Kigyǿ-
utcza) unde o masă era ocupată de obicei de români, iar alta de slovaci şi de sârbi. 
Era preferată pentru că se putea consuma bere Dreher şi se putea cina un cârnat 
szafaláde. Cei cu pretenţii puteau consuma cvarghel (un fel de brânză intrată în 
putrefacţie). Din amintirile celor mai mulţi români care au studiat la Budapesta, 
cafeneaua preferată era Micsek, unde erau atraşi de revistele de literatură şi artă din 
Apus, pe care le găseau aici, şi de discuţiile care se generau despre Saşa Schneider, 
Vereşceaghin şi Böklin14. La cafeneaua Micsek, îşi aminteşte A. Banciu, veneau 
şi comisarii de poliţie Orz şi, de asemenea, G. Costa, un nepreţuit informator al 
studenţimii, care ne prevenea ori de câte ori se pregătea vreo descinder a organelor 
poliţieneşti la Societatea „Petru Maior”15. Mai rar intrau studenţii în cafeneaua 
Jägerhorn (Vadászkörut), unde – îşi aminteşte A.Banciu – tinerii nu prea îndrăzneau 
să se aventureze, masa românească de aici fiind rezervată unor figuri cu situaţii 
respectabile. La această masă îşi luau „capuţinerul” părintele G.Bogoevici, preotul 
Bisericii Ortodoxe Române din Budapesta, Silviu Suciu, consilier ministerial, G. 
Moldovan, funcţionar în Ministerul de Finanţe, Simion Popescu, funcţionar superior 
la Poştă, doctorul Vraciu şi, nu atât de regulat ca acesta, Gheorghe Alexici16. Aici 
profesorul Alexici, ajuns docent la Universitate, cunoscut aderent al teoriei lui Röthy, 
îşi modifica aserţiunile din alte ocazii, admitând acum continuitatea noastră pe 
aceste plaiuri, dar cu observaţia că: elementul autohton, foarte redus ca număr, a 
fost spoit şi fortificat de imigranţi din sudul Dunării17. 

Atraşi de atmosfera boemă inspirată de viaţa cafenelelor, unii studenţi îşi amânau 
la nesfârşit examenele şi încheierea studiilor. Alexandru Vaida Voivod îşi amintea de 
unii colegi de-ai săi care stăteau la studii 10-20 de ani18. În trecere prin Budapesta, 
Sextil Puşcariu a cunoscut un medicinist fără examene, Florian Munteanu, la care 
mergeau studenţii când erau bolnavi, cu toate că nu avea formele necesare execitării 
profesiei de medic, însă prin cunoştinţele medicale obţinute, prin practica medicală, 
trecea drept un bun specialist. La Budapesta îşi va găsi sfârşitul vieţii, fără să îşi 
încheie studiile19. Erau multe cazuri de astfel de studenţi, care întârziau ani de 
zile în oraşele universitare, fără să îşi încheie studiile. Lucian Blaga, în Hronicul şi 
cântecul vârstelor, îşi amintea de un văr de al său, Simion Laşiţă, care a frecvent 
Universitatea din Jena vreo 6-7 ani, fără să-şi fi trecut vreun examen. 

Pentru foarte puţini, timpul liber avea şi alte reprezentări. Petru Groza, fire 
temperamentală, nu de puţine ori principalul actor al unor încăierări, sedus de plăceri 

14 Mircea Popa, Ilarie Chendi, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 33.

15 A, Banciu, op. cit. , p. 213.

16 Ibidem, p. 213.

17 Ibidem, p. 213.

18 Alexandru VaidaVoevod, Memorii, vol.IV, Prefaţă, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de 
Alexandru Şerba, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 37.

19 Sextil Puşcariu, Călare pe două veacuri, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 293.
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frivole, îşi amintea cu mândrie că: Dansator bun şi coseur neobosit, cu pantalonii 
totdeauna cu dunga ireproşabilă şi cu gulerele lucitoare şi proaspăt scrobite, eram 
în acelaşi timp şi un bun gimnast, fiind printre puţinii români cărora li se permitea 
luxul, pe acele vremuri, de a face tenis şi scrimă – compatrioţilor mei, unii mai săraci, 
închizându-li-se uşa cluburilor sportive din cauza mirosului rural adus de la vatra 
părinţilor plugari sau muncitori din uzine şi mine20. 

Nici un oraş din Imperiul Dunărean nu putea rivaliza ca ofertă de distracţie, ca 
loisir, cu Viena, capitala Kakaniei, care la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul 
secolului al XX-lea trăia epoca sa de aur, cu celebrele petreceri, numite Fasching, 
care culminau cu Balul Operei.

Pentru studenţii români de la Viena, originari din Transilvania, Banat, Bucovina dar 
şi din Regat, momentele cele mai plăcute erau excursiile organizate în împrejurimile 
Vienei, serbările din ajunul Anului Nou, seratele şi balurile Societăţii „România 
Jună”. Primul bal al Societăţii s-a organizat în 1872, Alexandru Vaida Voevod, 
prezent la mai multe momente din viaţa „României June” afirma mai târziu că balul 
românesc (Romänenball) se bucura de reputaţia de a fi întotdeauna unul din cele mai 
strălucitoare baluri din Viena21. Sextil Puşcariu îşi amintea mai târziu că la balurile 
Societăţii „România Jună” de fiecare dată era prezent un arhiduce, ca reprezentant al 
Casei Imperiale22. Nu lipseau nici personalităţile artistice din lumea vieneză. Eduard 
Strauss, celebrul compozitor, prezent la seratele şi balurile „României June” i-a 
dedicat acesteia o polcă, Fleurs roumains. De asemenea, „României June” i-a dedicat 
Ciprian Porumbescu valsul Florile dalbe, ulterior cunoscut sub numele de Camelli, 
închinat Theresei Kanitz, una din patroanele balurilor Societăţii23. În 1896, când 
s-au marcat 25 de ani de la înfiinţarea „României June”, serbările au început cu o 
„seară de cunoştinţă” la Kaiserhof. Sâmbătă, a treia zi a festivităţilor, s-a organizat un 
banchet, la care au particpat 200 de persoane, iar ultima zi a serbărilor s-a încheiat 
cu dans la „Anna Hof”, cu orchestră dirijată de Johann Strauss24.

Mândria studenţilor români de la Viena şi Budapesta era Agata Bârsescu, actriţă 
la Teatrul Curţii Imperiale. A avut o mare contribuţie la consacrarea Tragediei 
Omului de Madács, jucând rolul Evei, mai întâi la Stadttheater din Hamburg (1891) 
şi apoi la Viena25. Afabilă, primitoare, ospitalieră, Viena oferea numeroase tentaţii: 
teatrul, opera vieneză, cafenelele, nelipsitele dueluri, la modă în epocă, o cicatrice 

20 P.Groza, op. cit., p. 78.

21 Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. IV, Prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii de 
Alexandru Şerban, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 36.

22 I. Grămadă, Societatea Academică Social-Culturală „România Jună” din Viena (1871-1911), 
Arad, 1912, p. 118.

23 Ibidem, p. 76.

24 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 292.

25 George Şerban, În inima Europei – un perimetru al confluenţelor, în Budapesta literară şi 
artistică, p. 11.
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pe obraz asigurându-le prestigiu în rândul celorlalţi studenţi. Dacă miza duelului 
era cauza naţională, prestigiul era şi mai mare. În Note zilnice, protopopul greco-
catolic al Clujului, Elie Dăianu, consemna la 10 octombrie 1902: Azi tânărul Titieni 
a duelat cu Zolyomi, jurist şi jurnalist, cu pistolul în Valea Chintăului. O gaură în 
aerşi onoarea naţională „e salvată”. Pe la 11,30 am văzut pe Fr. (Amos Frâncu, unul 
din liderii politici din Cluj – n.n.) în cafenea. Mi-a spus că e cam agitat până trece 
duelul. E mândru de acest resultat pe care mi se pare că el l-a pregătit. El crede că 
făcând dulagii din tineri, vom mântui cauza26.

Grădina publică şi promenada şi excursiile au reprezentat alte moduri de 
exprimare a loisirului, modelând noi valori morale şi intelectuale tinerilor aflaţi 
la studii, disciplinând un nou tip de comportament, care a bulversat valorile 
tradiţionale27, a înscris societatea românească tradiţională în normele de viaţă ale 
societăţii moderne. 

26 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Ilie Dăianu. Note zilnice din Cluj, 23 
septembrie 1902-19 septembrie 1906, fila 12.

27 Simona Nicoară, Timp liber, distracţie, joc. Sensibilităţi şi metamorfoze de-a lungul 
timpului, în Caiet de antropologie, Anul IV, nr.1-2 (10-11), inuarie-decembrie 2007, p. 27.


