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Kolozsvárral rendkívül gazdag történeti szakirodalom foglalkozik, mely e szem-
pontból is kiemelkedik a többi erdélyi város közül. A dualizmus idõszakának na-
gyobb politikai, társadalmi és gazdasági folyamatai mind ez ideig többnyire isme-
retlenek a történészek számára. Jakab Elek monumentális háromkötetes Kolozsvár
története1 az 1848-as forradalomnál megáll, a Borovszky Samu által szerkesztett
városokat és vármegyekét bemutató sorozatból2 Kolozsvár ismeretlen okok miatt
kimaradt. A dualizmus korában tevékenykedõ történészek, illetve a más tudo-
mányterületeken dolgozó tudósok történeti jellegû munkái elsõsorban a város egy-
egy jól körülhatárolt szegmenésre fókuszáltak, és nem készültek részletes, átfogó,
a teljesség igényét kielégítõ munkák.3 A két világháború közti periódusban sem
született egy, a városnak a dualizmus idõszakára koncentráló általános várostörté-
neti monográfia. Ezt követõen az ország államszocialista berendezkedése tette le-
hetetlenné a korszakkal kapcsolatos mélyrehatóbb vizsgálódásokat, így a kutatá-
sok zöme leginkább a középkor és kora újkori történelmi folyamatok feldolgozásá-
ra összpontosított. A rendszerváltás követõen, 1993-ban Egyed Ákos egy, a Hajnal
István Kör által megrendezett várostörténeti konferencián arra hívta fel a figyel-
met, hogy a város dualista korszakának feldolgozására nem került sor.4 Tizenkét
évvel késõbb Gyarmati Zsolt a Nyilvánosság és magánélet a békeidõk Kolozsvárán
(Kolozsvár, 2005) címû kötetében ugyancsak arról értekezik, hogy még mindig
nem sikerült feltárni Kolozsvár jelentõsebb dualizmus kori folyamatait.5 A korsza-
kot övezõ figyelemhiányt jól példázza a millenniumi ünnepség alkalmából szerve-
zett EME–EMKE tudományos konferencia anyagát összefoglaló kötet, ahol csupán
egy tanulmány van,6 amely konkrétan a dualizmusra koncentrál. A helyzet 2016-
ban sem változott. Ekkor került megrendezésre a Kolozsvár 700 éve város címû,
nemzetközi tudományos konferencia, amelyen a több mint 60 elõadásból csak 3
foglalkozott a dualizmus kori Kolozsvárral.7 A város e korszakának figyelemhiánya
azért meglepõ, mert ha a különbözõ kimutatásokat, statisztikákat, összehasonlító
elemzéseket megfigyeljük, akkor jól látható, hogy Kolozsvár a korszak egyik leg-
fontosabb közigazgatási, oktatási, kulturális és egyházi központja volt. Az
1867–1914 közötti szûk 50 év Kolozsvár történetének legdinamikusabb és legvi-
rágzóbb idõszakát jelentette. Ez idõ alatt olyan nagyszabású fejlesztések, építkezé-
sek valósultak meg, amelyek mind a mai napig meghatározzák a város arculatát,
és hatással vannak az oktatásra, a kultúrára és a gazdaságra. Ennek ellenére (fõleg
a rendszerváltás utáni elsõ 20 évben) Egyed Ákos,8 Gyarmati Zsolt, Nagy Róbert,
Killyéni András kivételével nem sokan kezdték el a város dualizmus kori történe-
tét – komplexebb áttekintéssel – kutatni.9 A legtöbben – Asztalos Lajos, Gaal
György, Sas Péter, Vincze Zoltán – elsõsorban helytörténeti jellegû munkákra vál-
lalkoztak, melyek leginkább mûvelõdés-, intézmény- és kultúrtörténeti, valamint
életrajzi vonatkozásúak. Tehát az elmúlt 20-25 évben nagyrészt mind olyan írások
születtek,10 amelyek csupán a város dualizmus kori történetének egyes fejezeteit história
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elemzik. Az eddig megjelent tanulmánykötetek, tanulmányok, cikkek csak a moza-
ik legapróbb darabkái, amelyek ugyan segítenek kitölteni a fehér foltokat, de általuk
mégsem kapunk teljes képet a város dualizmus kori társadalmi, gazdasági, politikai
folyamatairól. Pölöskei Ferenc 2001-ben megjelent tanulmányában11 azt kifogásolta,
hogy hiányoznak a város történetével foglalkozó doktori disszertációk, szakdolgo-
zatok. Ez a megállapítása hosszú ideig érvényes maradt, viszont az elmúlt években
néhány fiatal kutató (akik közül többen jelenleg doktori tanulmányaikat folytatják)12

olyan témákat kezdett feltárni, amelyeket a város eddigi történetírása figyelmen kí-
vül hagyott, vagy csak felszínesen érintett. Ferenczi Szilárd13 Kolozsvár várospoliti-
kájának különbözõ aspektusait kutatja, különös tekintettel az önkormányzati dön-
tésmechanizmus mûködésére, a képviselõválasztások rendszerére és az elöljárók ki-
választási módjára. Kutatásában kitér a politikai elitek szerepére és jelentõségére is,
mivel ez szorosan kapcsolódik a városigazgatás problematikájához. Tény viszont,
hogy a disszertációja gerincét alkotó várospolitikát csak 1890-tõl, tehát a dualizmus
utolsó évtizedeitõl kezdi vizsgálni, ugyanakkor a korszakot tárgyaló írások körébõl
ez az eddigi legkomplexebb történeti munka. Gál Zsófia a városszerkezet és a város-
kép változásaival, valamint a dualizmus korában zajló építkezésekkel, elsõsorban 
a világi jellegû egyházi megrendelésekkel foglalkozik. Ezen belül a katolikus, refor-
mátus és unitárius egyház építkezéseit kutatja. Barazsuly Viktória Adrienn reklám-
történettel foglalkozik, és az ehhez köthetõ vizuális kommunikációt vizsgálja. Célja
feltérképezni, hogyan szabályozták a sajtó- és köztéri reklámot, illetve, hogy milyen
kommunikációs megoldásokat és szimbólumokat használtak az egyes termékek nép-
szerûsítéséhez. A dualizmus korszakára fókuszáló nagyobb kutatások áttekintésé-
ben utolsóként említem saját idevonatkozó kutatásomat, amelynek központi témája
Kolozsvár dualizmus kori infrastruktúra-története. Itt elsõsorban a közmûvek, a köz-
egészségügyi, közlekedési és távközlési hálózatok kiépítésének folyamatait, vala-
mint ezek társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálom.   

Ugyancsak örvendetes, hogy a Babeº–Bolyai Tudományegyetem történelem
szakán zajló mesteri és alapképzésen is egyre népszerûbb a dualista idõszak Ko-
lozsvárjának kutatása. Igaz, hogy ezek közül a következõkben bemutatott kutatá-
sok nem képeznek teljes áttekintést a korszak fontosabb folyamatairól, azonban az
ilyen részkutatások a késõbbiekben kiterjeszthetõk, továbbá kiindulópontot és
támpontokat jelenthetnek az átfogóbb kutatások számára. Gál Edina a Kolozsvárt
érintõ 1873-as és 1892-es kolerajárványok hatásait vizsgálja, mely által betekintést
kaphatunk a város akkori közegészségügyi helyzetébe. Pataki Szabolcs az 1916-os
erdélyi menekültügyet kutatja, kiemelt figyelmet szentelve Kolozsvárnak, hiszen
a román betörést követõ menekülthullám egyik célállomása volt, ez pedig jelentõ-
sen kihatott a város mindennapjaira. Kispál Melinda a kolozsvári szórakozási le-
hetõségeket vizsgálja az elsõ világháború idején. Kutatásának középpontjában 
a kártyázási szokások állnak. Szakács Szidónia témája a dualizmus kori Kolozsvár
vendéglátóiparának 1870 és 1880 közötti idõszaka. Kutatásának súlypontját a ká-
vézók, éttermek, szállodák szolgáltatásai képezik más települések vendéglátóipa-
rával összehasonlítva. 

Sajnos a város dualizmus kori folyamatainak gyorsabb tempójú feltárását kor-
látozza a romániai levéltárakban fennálló nehéz helyzet. A szokásos problémákon
túl (alacsony költségvetés, a fejlesztések hiánya) felvetõdik a kérdés, hogy
mennyire prioritás a levéltárak számára a magyar dokumentumok rendezése, res-
taurálása. Emellett azt is meg kell említeni, hogy a levéltári szolgáltatások, felsze-
relések, eszközök messze elmaradnak a nyugati standardtól, de még a magyaror-
szágit sem közelítik meg. Példának okáért ott van a 2017 végén történt eset, ami-
kor a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán több gyûjteményt,
személyi iratot és családi fondot zároltak, amelyek között a dualizmushoz köthe-
tõ dokumentumok is vannak.14 A zárolás oka meglehetõsen prózai: állítólag besza-84
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kadt a plafon. Ez is azt jelzi, hogy mennyire korszerûtlen és elhanyagolt állapot
uralkodik a román levéltárakban. A gondatlanságból történõ zárolások, az irat-
anyagok szakszerûtlen tárolása, a korszerûsítési fejlesztések elmaradása mind ar-
ra hívják fel a figyelmet, hogy a város múltjának mihamarabbi feltárását prioritás-
ként kellene kezelni. Nem tudhatjuk, hogy a levéltári források meddig lesznek
még kutathatóak, ugyanis bármikor történhet újabb „tetõbeszakadás”. A forrás-
anyagok megõrzésének legbiztosabb módszere a digitalizálás. Azonban erre jófor-
mán semmi esély, hacsak nem vállalja fel külsõ szervezet.

A szisztematikus, egybefüggõ várostörténeti kutatások elõmenetelének egy
másik hátráltatója a kutatócsapat, kutatómûhely hiánya.15 Egy ilyen mûhely kiala-
kítását számos probléma akadályozza, melyek közül talán a legnagyobb gond,
hogy hiányoznak az anyagi források, valamint nincs egy intézmény, amely felvál-
lalná a szükséges feltételek megteremtését a szakmailag jól megszervezett kutatás
beindításához. Pedig a városban nem egy közhasznú egyesület és alapítvány mû-
ködik, amely kezdeményezõje lehetne egy ilyen kutatási projektnek. Egyelõre
azonban még nem történtek lépések ebbe az irányba. 

Biztató viszont, hogy a jelen dolgozatban elõzõleg említett fiatal kutatok – jól-
lehet nem tekinthetõk egy tudatosan megszervezett kutatócsapatnak – kapcsolat-
ban állnak egymással, tudnak egymás kutatásairól, forrásaikat megosztják, és
szakmailag segítik egymást. Mindez azért fontos, mert a történészek egy része sok-
szor egymással párhuzamosan kutatja a korszakot, és emiatt nem tudnak egymás
forrásairól, eredményeirõl, így azokat nem is tudják felhasználni, beépíteni a sa-
ját munkájukba. Ez jelentõsen nehezíti a nagyobb, összefüggõ folyamatok rend-
szerszintû vizsgálatát.

A következõkben tekintsük át, hogy milyen elsõdleges források állnak a korsza-
kot kutató történész rendelkezésére. A legfontosabb források egyikét a törvényható-
sági közgyûlés jegyzõkönyvei képezik, amelyek mikrofilmen megtalálhatóak a Ro-
mán Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán. Állítólag az eredeti jegyzõ-
könyvek is megvannak, de a sérülések, rongálások elkerülése végett nem kutatha-
tók. Ugyanakkor az is lehet, hogy egyszerûen a szakszerûtlen tárolás miatt ezek a do-
kumentumok már rég tönkrementek. Meglehetõsen kiábrándító annak tudata, hogy
csupán néhány mikrofilmtekercs õrzi a város múltját – különösképpen, ha azt is fi-
gyelembe vesszük, hogy ezeket mennyire korszerûtlen viszonyok közt tárolják.

A közgyûlési vitákhoz, interpellációkhoz, indítványokhoz kapcsolódó doku-
mentumok kikérése sem számít egyszerû feladatnak. A dokumentumok egy része
rendezetlen, és mivel – a kaotikus állapotok miatt – több iratot még a régi, dualiz-
mus kori iktatószámok alapján kell kikérni, nem is biztos, hogy a levéltáros megta-
lálja. Ezen azt értem, hogy a dokumentumok nagy része minden bizonnyal fellelhe-
tõ, ám a rendszertelenségbõl adódóan nem tudni, hogy pontosan hol kell keresni. 

Ami a polgármesteri hivatal (városi tanács) iktatókönyveit illeti, a helyzet igen
súlyos, hiszen jelentõs részük nem kutatható, a restaurálásukra pedig nem sok
esély van. Ha pedig nem ismerjük az iktatókönyvek tartalmát, nem tudjuk kikér-
ni a minket érdeklõ dokumentumokat. Jobb esetben van használható iktatókönyv,
és megvan a hozzá kapcsolódó dokumentumok legalább egy töredéke (de ez a ki-
sebbik részt képezi), rosszabb esetben egyik sincs meg, és van egy köztes eset is,
amelyben az idõszakra vonatkozó iratok megvannak, de nincs iktatókönyv, amely
alapján ezekhez hozzáférhetnénk.16

A nemzeti levéltár mellett az egyházi levéltárakban is érdemes kutakodni. 
A történelmi egyházak központi gyûjtõlevéltárai fontos személyi és családi irato-
kat õrizhetnek. Nem ritka esetben Kolozsvár prominens városi tisztségviselõi az
egyházi életben is fontos pozíciókat töltöttek be, és fordítva. Például Szász Domo-
kos református püspök egyházi személyként vett részt a városi politikában,
Albach Géza polgármester és Groisz Gusztáv városi képviselõ erõteljes támogató- história
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ja volt a katolikus egyháznak, és folytathatnánk. A politika, az egyház, az oktatás
és a kultúra összefonódása megköveteli a széles kitekintésû kutatásokat – ami fo-
kozottan érvényes a biográfiai kutatásokat végzõkre. 

Gondot jelent a korabeli emlékiratok, levelezések, naplók hiánya, szóródása,
ismeretlen fellelhetõsége. Természetesen vannak kivételek is: ilyenek például Ke-
lemen Lajos naplói, visszaemlékezései, a Márki Sándor-féle naplók, Gyalui Farkas
emlékiratai, Apáthy István levelezése. A probléma viszont nem feltétlenül abban
áll, hogy a korabeli városlakók nem vezettek volna naplót, illetve nem írtak volna
levelet, hiszen ha a város társadalmi összetételét vesszük figyelembe, akkor látha-
tó, hogy jelentõs részét az értelmiségi középosztály tette ki,17 vagyis az a társadal-
mi csoport, amely valószínûsíthetõen leginkább vezetett naplót, írt memoárt, és
folytatott levelezést. Itt elsõsorban az az egyik probléma, hogy Kolozsvár sokak
számára tranzitváros volt, vagyis a karrierjük egy állomása. Ennek okai elsõsorban
Kolozsvár elsõdleges (közigazgatás, oktatás, kulturális) funkcióiban keresendõk.
Hiszen tudjuk, hogy a dualizmus korában alapított tudományegyetemmel és a vá-
rosba telepített számtalan közigazgatási-adminisztratív intézménnyel összefüg-
gésben nagyszámú egyetemi tanár, hivatalnok, tisztségviselõ érkezett Kolozsvárra,
vagy helyezték ki ide.18 Míg 1871-ben a lakosok 78,83 százaléka helyi születésû
volt, addig 1900-ra ez az arány 46,55 százalékra csökkent.19 Az újonnan érkezõk
jelentõs része azonban nem tekintette a várost végleges otthonának. Ezt a korabe-
li források is alátámasztják. Például Merza Gyula A Kolozsvári „Nemzeti (magyar)
Kaszinó” és elõdintézményeinek százéves története címû könyvében azt írja, hogy
1918-ban a kolozsvári Nemzeti Kaszinó alelnöke, Farkas Lajos egy elõadás során
részletesen kifejtette, hogy Kolozsváron miért nincs társadalmi élet. Szerinte a leg-
nagyobb probléma, hogy a városban nincs autochton lakosság, és sokak számára
Kolozsvár nem szülõhely, hanem csak lakhely. Az értelmiségi középosztályt alkotó
hivatalnokok, egyetemi tanárok, magántisztviselõk nem a helyben születettekbõl te-
võdik össze.20 Következésképpen a szolgálati évek letelte után ezek a személyek el-
költöztek, illetve visszatértek eredeti lakóhelyükre, és értelemszerûen naplóikat,
emlékirataikat is magukkal vitték. Jó példa erre a kolozsvári politikai, társadalmi és
kulturális élet egyik legmeghatározóbb alakja, Haller Károly, aki polgármesterként,
alapítóként, oktatóként és képviselõként egyaránt szolgálta a várost, majd nyugdíj-
ba vonulása után elhagyta Kolozsvárt, és Budapestre költözött. Ilyen életpálya nem-
csak Hallerre jellemzõ, hanem általában az egyetemi tanárok, újságírók, orvosok,
ügyvédek és színmûvészek jelentõs részére is.21 Az 1916-os román betörés – tény,
hogy a román csapatoknak nem sikerült Kolozsvárig eljutni, de a pánik következté-
ben sokan elhagyták a várost, és vidéken vagy a Király-hágon túl kerestek menedé-
ket –,22 az impériumváltás, majd pedig a román közigazgatás kiépítése szintén hoz-
zájárult az értelmiségi, hivatalnoki réteg elvándorlásához. Mindezek mellett nem
szabad megfeledkezni az impériumváltást követõ társadalmi átalakulásokról, a szo-
ciális és egzisztenciális nehézségekbõl fakadó problémákról, valamint a szocializ-
mus éveirõl sem, amelyekben az arisztokrácia és a polgárság felszámolása, kitelepí-
tése a családi és személyi levéltárak szétszóródásához, elkallódásához vezetett. 

A város dualista korszakának feltárásában a levéltári források után jobbára 
a korabeli sajtó segíti a kutatók munkáját. Ugyanis oktatási-kulturális funkcióinak és
a lakosságon belüli nagyarányú értelmiségi rétegnek köszönhetõen a városban virág-
zott a sajtó. A napilap-palettán szinte mindenféle politikai irányultságú lap fellel-
hetõ volt, továbbá megjelentek tudományos, kulturális és mûvészeti szaklapok is. 
A sajtókiadványok egyik legfontosabb csoportját a napilapok alkotják, hiszen ezek
által részletes betekintést kaphatunk a város jelentõsebb politikai és társadalmi
problémáiba. Emellett az újságok terjedelmes beszámolókat közöltek – sokszor szó-
ról szóra – a törvényhatóság közgyûléseirõl és a nagyobb társadalmi, kulturális ese-
ményekrõl, valamint a város hétköznapjairól is rengeteg olyan cikk jelent meg, ame-86
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lyet felhasználhatunk a kutatásainkhoz. A különbözõ politikai irányultságú napila-
pok a hírkategóriába tartozó cikkeket – ha nem is pontosan, de – általában objektí-
ven közölték. A publicisztika és a véleménycikkek értelemszerûen már kevésbé vol-
tak tárgyilagosak, de megfelelõ forráskritikával ezek is felhasználhatók. 

A dualizmus kori Kolozsvár legfontosabb23 napilapjai között elsõsorban az
1856-ban alapított Kolozsvári Közlöny említendõ, amely nemcsak Kolozsvár, ha-
nem Erdély egyik legnépszerûbb lapja volt. Az újságot Dózsa Dániel alapította, és
a kezdeti idõkben õ is szerkesztette. A lap stílusára kezdetben a politikai kiegyen-
súlyozottság volt jellemzõ, de ez megváltozott, amikor 1869-ben a Kolozsvári Köz-
lönybe olvadt a Deák-párti Unió címû lap. Ekkor Sándor János került a vezetõség
élére, aki konzervatív, majd kormánypárti szellemben szerkesztette tovább. Egy
másik fontos sajtókiadványt, a Magyar Polgárt K. Papp Miklós24 indította 1867-
ben. A lap eleinte balközép beállítottságú-ellenzéki, majd az 1875-ös pártfúziót
követõen kormánypártivá vált. 1887-ben a Magyar Polgár és a Kolozsvári Közlöny
fúziójából jött létre a Kolozsvár címû kormánypárti napilap, amely egészen 1898-
ig mûködött, amikor is újra átalakult, és ismét Magyar Polgárként folytatta pálya-
futását. Elsõ felelõs szerkesztõje Petelei István volt. Az 1871-ben alakult Kelet cí-
mû lap, a helyi városi politika és a Deák-párt erõs támogatója – így kezdetben 
a Magyar Polgár riválisa – volt, annak ellenére, hogy akkoriban az erdélyiek köré-
ben nem örvendett túl nagy népszerûségnek a kormány által hirdetett politikai
program. A Kelet sajátos hangvétele és beszédmódja következtében azonban ha-
marosan Kolozsvár egyik legnagyobb példányszámban eladott lapja lett. 1880-ban
alakult – Bartha Miklós kezdeményezésére – a Függetlenségi Pártot támogató El-
lenzék. A lap a Függetlenségi Párton belül kialakuló Ugron-kör legnagyobb híve
volt. Ennek következtében hangvétele kezdetben szélsõséges, de késõbb enyhül,
és a lap inkább csak a kormánypárt kritizálására helyezte a hangsúlyt.25 A késõb-
bi évtizedekben a lapok politikai irányultsága többször is megváltozott. Például az
impériumváltást követõen az Ellenzék a polgári liberálishoz közelebb álló irány-
vonalat vett fel.26 Az 1910-ben alapított Városi Közlöny csak nagyon rövid ideig 
jelent meg, azonban a folyóiratban publikált írások rendkívül fontos adatokat, in-
formációkat tartalmaznak Kolozsvár társadalmi, gazdasági, közegészségügyi, kul-
turális és infrastrukturális helyzetérõl. A város több híres tudósa, orvosa, egyete-
mi tanára írt problémafelvetõ, elemzõ és leíró tanulmányokat. A kolozsvári idõ-
szaki kiadványok bõvebb listája elérhetõ az Erdélyi Krónika történelmi portálon.27

További fontos forrást képeznek a polgármesteri jelentések, amelyek Haller
Károly polgármester mandátumának második évéig (1886) írásos formában jelen-
tek meg, és terjedelmesen beszámoltak a polgármesteri hivatal elõzõ évi tevékeny-
ségérõl. Jelentést tettek a törvényhatóság közigazgatási állapotáról, részletesen 
kitértek a polgármesteri hivatal ügyforgalmára, a város demográfiai állapotára, a
közegészségügyre, az építkezésekre, illetve az egyesületek és társulatok helyzeté-
re. A jelentések második része a város közgazdasági állapotáról nyújt tájékoztatást.
Itt megjelennek a város mezõgazdasági, ipari és kereskedelmi viszonyai is. Sajnos
ebbõl a forrástípusból csak nagyon kevés áll rendelkezésünkre.28 1886-tól az írá-
sos jelentéseket felváltják a numerikus pénzügyi kimutatások, amelyekben nagy-
részt költségvetési zárszámadásokkal találkozunk. A bennük közölt számszerû
adatok feldolgozását hátráltatja az írásos beszámolók hiánya. Igaz, az elsõ oldala-
kon van egy-egy pénzügyi összefoglaló, de ez leginkább a törvényhatóság által 
elfogadott pénzügyi elõirányzatokat hasonlítja össze a zárszámadással, továbbá az
egyes kategóriáknál megszabott költségvetési elõirányzat túllépéseit indokolja és
igazolja, végül pedig a bevételi és kiadási többleteket részletezi. A zárszámadások
elsõ nagy csoportját a bevételek alkotják, ahol külön fejezetenként a bevételi for-
rások kerülnek aprólékos bemutatásra, a másodikat értelemszerûen a kiadások ké-
pezik, végül pedig van egy pénzügyi mérleg is, amely a kettõt összegzi. A pénz- história
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ügyi kimutatásokat évrõl évre folyamatosan elkészítették, és ezek mind a levéltár-
ban, mind pedig a kolozsvári (egyetemi, akadémiai) és a budapesti könyvtárakban
(OSZK) fellelhetõek. 

A kutatások szempontjából lényeges forrást alkotnak a Kolozsvári Kereskedel-
mi és Iparkamara éves jelentései. A jelentésekben közölt információk elsõsorban
tájékoztató jellegûek, és többnyire nincsenek aprólékosan részletezve. Ugyanak-
kor olyan adatokat tartalmaznak, amelyek jelentõs támpontokat és nagy segítséget
nyújtanak az eligazodásban, illetve a pontosabb kép kirajzolásában. További fon-
tos forráscsoportot képeznek az aprónyomtatványok, brosúrák, röpiratok, iskolai
és vállalti értesítõk, térképek, az ipartestület iratai, valamint a céhek gyûjteménye,
a szabadkõmûves páholy kiadványai és a gyászjelentõk29 – ezek nagy része mind
megtalálható a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán.   

Összegzésképp elmondható dualizmus korát meghatározó, Kolozsvárra vonat-
kozó, politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok jelenleg is nagyrészt feltáratla-
nok. Még mindig nem készültek el a szükséges részmonográfiák ahhoz, hogy meg-
születhessen egy, csak a korszakra fókuszáló várostörténeti monográfia, valamint
továbbra sincs kilátásban egy kutatócsoport/mûhely megalakulása. A levéltári for-
rások egy részéhez nem lehet hozzáférni, így az egyetlen, viszonylag elfogadható
állapotban lévõ primer forrásanyagot a mikrofilmtekercsekre rögzített jegyzõköny-
vek képezik. A naplók, memoárok, levelezések forráscsoportja eléggé szegényes,
fõleg, ha összevetjük az értelmiségiek társadalmon belüli arányát a fellelhetõ me-
moárok, naplók, levelek számával. Azonban a polgármesteri hivatal által kiadott
pénzügyi beszámolók, a Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági jelentései, illetve
a korabeli sajtókiadványok, aprónyomtatványok, iskolai, vállalati és egyházi érte-
sítõk, továbbá az anyakönyvek, gyászjelentõk szinte mind jó állapotban és telje-
sen hiánytalanul megvannak. Pozitívumként értékelhetõ a Kolozsvári Krónika30 né-
ven létrejött online várostörténeti blog, amely a dualizmus korszakáról készült írá-
sokat próbálja összegyûjteni, hogy ezáltal könnyítse a korszakot kutatni szándéko-
zó egyetemi diákok, kutatók munkáját. Folyamatban van egy háromnyelvû váloga-
tott bibliográfiai összeállítás, amely remélhetõleg hasznos útmutatóként fogja se-
gíteni a történészek munkáját. Végül pedig az is megemlítendõ, hogy olyan kuta-
tások kezdõdtek el, amelyek által a késõbbiekben részletesebb és pontosabb képet
fogunk kapni a város dualizmus kori folyamatairól.
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