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„A ro má nok Ka li for ni á ja”: 
a ro mán ha tár ki ter jesz té se 

Észak-Dobrudzsában 1878–1913

Constantin Iordachi

A ta nul mány Észak-Dobrudzsa Ro má ni á ba va ló in teg rá ci ó ját elem zi, ame lyet a ro mán 
tör té net írás rend sze rint az egy sé ges ro mán nem zet ál lam lét re ho zá sá nak – Ha vas al föld 
és Mold va 1859-es egye sü lé sét kö ve tő – má so dik lé pé se ként ün ne pel. (Lásd Bitoleanu 
és Rădulescu 1979: 284; Bitoleanu és Dumitraşcu 1967: 885; Stanciu és Ciorbea 1980: 
405–423). Eb ből a szem szög ből néz ve a ro mán po li ti kai elit Dobrudzsában hasz nált 
asszi mi lá ci ós me cha niz mu sai elő re ve tí tet ték azt az össze tet tebb és ne he zebb köz igaz-
ga tá si egye sí tést és kul tu rá lis egy sé ge sí tést, amely a két vi lág há bo rú kö zött ment vég be 
Nagy-Ro má ni á ban. Mind azo nál tal, míg a Nagy-Ro má ni á ban vég be ment nem ze ti kon-
szo li dá ci ót nem ré gi ben egy át fo gó, nem te le o lo gi kus el mé le ti né ző pont ok ból vég zett 
ku ta tás nak ve tet ték alá (lásd Livezeanu 1995), ad dig Dobrudzsa asszi mi lá ci ó já nak 
kér dé se csak igen kor lá to zott fi gyel met ka pott. A tar to mány egyé ni jel leg ze tes sé gei 
el le né re a leg újabb ko ri ro mán tör té nel met tár gya ló mun kák Dobrudzsát nem kü lön-
böz te tik meg a Ré gi Ki rály ság te rü le te i től. Rá adá sul egy olyan idő szak ban, ami kor a 
tör té net írás fon tos sze re pet ját szott Ke let-Kö zép-Eu ró pa nem zet épí té si fo lya ma ta i-
ban, a ro mán és bol gár tör té nel mi mun kák több sé ge szin te egy be hang zó an sa ját or szá-
guk tar to mány hoz fű ző dő jo gá nak az „ér vé nyes sé gé re” kon cent rált. Így, mi köz ben 
lé nye gé ben egy primordialista és lo kál pat ri ó ta tör té nel mi dis kur zust hoz tak lét re, 
el mu lasz tot ták fel tár ni Dobrudzsa Ro má ni á ba asszi mi lá lá sá nak je len tős vo ná sa it.1

Je len ta nul mány azt kí ván ja be mu tat ni, hogy Észak-Dobrudzsa egy faj ta „bel ső Ame-
ri ka ként” szol gált Ro má nia szá má ra – olyan di na mi kus ha tár vi dék ként, amely hoz zá já-
rult a nem zet gaz da ság és az et ni kai hat árok ki ter jesz té sé hez.2 A tar to mány Ro má niá ba 
tör té nő in teg rá lá sa a „bel ső gyar ma to sí tás” min tá ját kö vet te: Dobrudzsa be ol vasz tá sá-
nak meg gyor sí tá sá ra a ro mán po li ti kai elit egy há rom elem ből – az et ni kai gyar ma to sí
tás ból, a kulturális egységesítésbőlés a gaz da sá gi mo der ni zá ci ó ból – ál ló me cha niz must 
dol go zott ki.3 A me cha niz mus lé nye ge az ál lam pol gár ság ra vo nat ko zó tör vény ke - 

1 A tör té net írás nak a ke let-kö zép-eu ró pai nem zet ál la mok épí té sé ben ját szott köz pon ti sze re pé rõl lásd: 
Seton-Watson (1922).

2 Fernand Braudel (1972) Nyu gat-Eu ró pa te rü le ti és de mog rá fi ai ter jesz ke dé sét le író me ta fo rá ját al kal-
ma zom.

3 Hechter (1986) írá sát kö vet ve, a bel sõ gyar ma to sí tás át té te le sebb és ki tá gí tott meg ha tá ro zá sát al kal ma-
zom a fõ vá ros és a pe ri fé ria köz ti te kin tély és a for rás el osz tás egy ol da lú min tá já nak je lö lé sé re, de a fo ga lom 
nem ki zá ró lag a la tin-ame ri kai, af ri kai és ázsi ai eu ró pai gyar ma tok szer ve zõ dé sé re volt jel lem zõ, ha nem az 
eu ró pai ál la mo kon be lü li fej lõ dés re is.
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zés volt: Ro má ni á val tör tént for má lis egye sí té se el le né re Észak-Dobrudzsát egy kü lön
ál ló köz igaz ga tá si rend szer irá nyí tá sá nak ren del ték alá 1878 és 1913 kö zött. Ez a stá tus 
azt je len tet te, hogy a dobrudzsaiak „he lyi” ál lam pol gár ok vol tak: a tar to má nyon kí vül 
nem ve het tek részt a po li ti ká ban, és nem sze rez het tek föld tu laj dont. Ugya nak kor a 
ro mán ál lam pol gár sá got a ius sanguinis elv alap ján ren de ző tör vény ke zés szé les kö rű 
pán román be ván dor lá si le he tő sé ge ket biz to sí tott Dobrudzsába.

Az elem zés kö zép pont já ban a ro mán po li ti kai elit Dobrudzsában al kal ma zott asszi-
mi lá ci ós me cha niz mu sa áll. Az el ső rész a Dobrudzsáról ki ala kí tott ro mán na ci o na lis ta 
dis kur zust és a tar to mány integrációjának az ál lam pol gár ság gal és tu laj don nal kap cso-
la tos tör vény ke zé sé re gya ko rolt ha tá sát mu tat ja be. A má so dik rész azt vizs gál ja, 
ho gyan in teg rál ták Dobrudzsát Ro má ni á ba a köz igaz ga tás, az et ni kai gyar ma to sí tás és 
a kul tu rá lis egy sé ge sí tés szint jén. Kü lön le ges fi gyel met kap nak az ál lam pol gár ság ról 
szó ló tör vény ke zés nek a tar to mány Ro má ni á ba tör té nő asszi mi lá ci ó já ra gya ko rolt 
ha tá sai, el ső sor ban az er dé lyi pász to rok, a mocanok (ejtsd „mokán”) dobrudzsai 
be ván dor lá sá nak pél dá ján ke resz tül. A har ma dik rész a nem ze ti kon szo li dá ció és a 
mo der ni zá ció össze füg gé se it, va la mint azok mel lék ha tá sa it tár ja fel, va gyis az Észak-
Dob ru dzsá ra irá nyu ló erő tel jes bu ka res ti cent ra li zá ció és a regionalista ten den ci ák 
vi szo nyát. A ne gye dik rész a Dobrudzsában élők po li ti kai eman ci pá ci ó ját vizs gál ja. Az 
össze fog la lás a tar to mány ban zaj ló nem zet- és ál lam épí tés né hány kü lön le ges jel lem-
ző jé re vi lá gít rá, hogy Észak-Dobrudzsa el ső vi lág há bo rú előt ti asszi mi lá ci ó já nak eset-
ta nul má nya ki egé szít hes se az 1918 utá ni Nagy-Ro má ni á ban le zaj lott össze tet tebb és 
prob lé má sabb köz igaz ga tá si in teg rá ci ó ról és kul tu rá lis egy sé ge sí tés ről al ko tott ké pet.

Az írás el mé le ti hát te ré ül a nem zet ál lam és az ál lam pol gár ság ta nul má nyo zá sá nak 
újabb, neoweberiánus meg kö ze lí té se szol gál (lásd Glazer és Moynihan 1970; Cohen 
1981; Brubaker 1992). Max Weber a tár sa dal mi vi szo nyok két fő for má ját, a nyi tot tat 
és a zár tat kü lön böz tet te meg (Weber 1987: 68–71). A nem ze ti ál lam pol gár sá got ti pi-
kus zárt tár sa dal mi vi szony ként ha tá roz ta meg, mi vel né ze te sze rint a nem zet ál la mok 
az ál lam pol gár sá got ar ra hasz nál ják, hogy „tör vé nyes ren det” hoz za nak lét re, „mo no-
pó li u mokkal kor lá toz za a ver senyt”, és az ál lam pol gár ok tö me gét „tör vé nye sen pri vi le-
gi zált cso portokká” ala kít ja át (Weber 1992, II: 39). Így az ál lam pol gár ság a tár sa dal mi 
ta go ló dás ha té kony esz kö ze ként nyíl tabb/zár tabb di men zi ót kap, és ez vi lá gun kat az 
„ál lam pol gár ok kö töt tebb és zár tabb nem ze ti kö zös sé ge i nek” mo za ik já vá ala kít ja át 
(Brubaker 1992: 5). Weber nyílt/zárt tár sa dal mi vi szo nya i nak meg fo gal ma zá sá ra épít ve, 
Rogers Brubaker az ál lam pol gá ri stá tus ba ágya zott ki zá rás főbb for má i ként a) az 
ál lam kö zi szin ten sza bá lyo zott te rü le ti ki zá rást, és b) az ál lam be lügyé nek te kin tett 
„bel ső ki zá rást” azo no sí tot ta (lásd a Citizenship as Social Closure cí mű fe je ze tet, 
Brubaker 1992: 21–34). A te rü le ti ki zá rás fő leg a ha tá ro kat il le tő tör vény ke zés sel kap-
cso la tos, a bel ső ki zá rás azon ban szám ta lan va ri á ci ót fog lal ma gá ban. Ezek a vá lasz tá-
so kon va ló rész vé tel ből, a ka to nai szol gá lat alól, az ál lam pol gár ság meg szer zé sé ből va ló 
„ru tin sze rű” vagy „ter mé sze tes nek vett” ki zá rástól a specifikusabb ál la mi po li ti ká ig, a 
kü lön bö ző tár sa dal mi-po li ti kai cso por tok biz ton sá gá ig, po li ti kai, sőt anya gi ér de ke i nek 
sza bá lyo zá sá ig ter jed hetnek. Er re ala poz va von ta le Brubaker azt a kö vet kez te tést, 
hogy „az ál lam pol gár ság a ki zá rás nak egy szer re esz kö ze és tár gya” (Bru ba ker 1992: 23).
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4 A muszlim né pes ség re vo nat ko zó ada tok je len tõ sen kü lön böz nek egy más tól: Abdolonyme Ubicini 
1879-ben 134 662 dobrudzsai muszlimot és 87 900 ke resz tényt be csült mû vé ben (Ubicini 1879: 246), míg 
Lorenz (1880) csak 56 000 muszlimot és 54 726 ke resz tényt em lít (lásd Dobrogea: Cincizeci de ani 1928).
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Belsőorientalizmus:Észak-DobrudzsaintegrálásaRomániába

Egy ot to mán bi ro dal mi örök ség: Dobrudzsa, a föld és a nép

Dobrudzsa – a Bal kán-fél szi get észa ki csú csá ban, a Du na al só fo lyá sa és a Fe ke te-ten-
ger kö zött el he lyez ke dő tör té nel mi tar to mány – föld raj zát te kint ve egyé ni jel leg gel bír. 
A tar to mány kö ze pét al ko tó szá raz sztyepp éket ke let ről hosszú ten ger part, észak ról a 
ha tal mas Du na-del ta, nyu gat ról a ter mé keny Du na-part és dél ről a bol gár szá raz föld 
öve zi – egy szé les föld sá vot, egy faj ta „de rék ban szű kí tett, sza bály ta lan tég la la pot” hoz-
va lét re (Farmborough 1924). Ez az elő nyös geo po li ti kai el he lyez ke dés ma gya ráz za 
Dobrudzsa vi ha ros tör té nel mét: az eu rá zsi ai sztyepp ék de mog rá fi ai gyűj tő me den cé je 
és a me di ter rán vi lág kö zöt ti át já rást biz to sí tó fo lyo só ként szám ta lan nép be ván dor lá-
sá nak volt ta nú ja. Az ot to mán bi ro da lom ha tár vi dé ke ként és Dél ke let-Eu ró pa egyik 
leg fej let tebb ka to nai bá zi sa ként a tar to mány in ten zív ot to mán ka to nai gyar ma to sí tás 
cél pont ja lett: a Krím dé li ré szé ről és Kis-Ázsi á ból szár ma zó tö rök és ta tár la kos ság 
be te le pí té se a kö zép kor ban Dobrudzsát isz lám te rü let té ala kí tot ta át. A ti zen nyol ca dik 
és a ti zen ki len ce dik szá zad fo lya mán a tar to mány de mog rá fi a i lag egy még na gyobb 
te rü let tel állt kap cso lat ban: szá mos ro mán pa raszt ván do rolt be Ha vas al föld sík sá ga i-
ról, bolg árok a Bal kán he gye i ből és Dél-Besszarábiából, ko zá kok a Dnye per del tá já-
ból, lipovánok Kö zép-Oro szor szág ból, né met gyar ma to sí tók Dél-Oro szor szág ból. 
En nek kö vet kez té ben Dobrudzsa et ni ka i lag na gyon össze tet té vált: a Du na del tá ját 
szláv ha lá szok lak ták; a vá ros okat fő leg olasz, zsi dó, gö rög és ör mény ke res ke dők; 
észa kon a bolg árok, kö zé pen és dé len a tö rö kök és a tat árok vol tak túl súly ban, a Du na 
jobb part ját pe dig ro má nok né pe sí tet ték be.

A ka to nai ese mé nyek to vább fo koz ták ezt az et ni kai sok szí nű sé get. Dobrudzsa az 
ot to mán ka to nai rend szer fon tos ré sze volt: véd te a Kons tan ti ná poly ba ve ze tő utat, 
biz to sí tot ta a krí mi ta tá rok kal va ló össze köt te tést, és in nen fel ügyel ték a ro má nok lak-
ta vi dé ket. Stra té gi ai je len tő sé ge mi att a tar to mány ál lan dó csa ta tér ré vált az orosz–
tö rök há bo rúk (1767–1878) so rán. A há bo rú köz igaz ga tá si anar chi á hoz és a né pes ség 
szá má nak je len tős in ga do zá sá hoz ve ze tett: 1828 és 1878 kö zött a muszlimok több mint 
hat szor ván do rol tak ki, majd tér tek is mét vissza Dobrudzsába. A pusz tí tó 1828–29-es 
há bo rú kö vet kez té ben Dobrudzsa la kó i nak szá ma 40 000 fő re csök kent, 1850-re pe dig 
100 000 fő re nőtt (The Encyclopedia of Islam, 1965: 613). A krí mi há bo rú (1850–1853) 
után Dobrudzsát új ra több mint 100 000 krí mi ta tár és Kubánból, il let ve a Ka u ká zus ból 
ér ke ző cser kesz né pe sí tet te be. Vé gül az 1877–78-as há bo rú nyo mán je len tős szá mú 
muszlim la kos ság, becs lé sek sze rint mint egy 90 000 em ber hagy ta el a tar to mányt.4 
Ro mán for rá sok sze rint 1879-ben a tar to mány há rom fő et ni kai cso port ja a ro mán 
(31 177 fő), a bol gár (28 715 fő), va la mint a tö rök-ta tár (32 033 fő) volt a 106 943 fős 
lé lek szá mon be lül (Statistica din România, 1879: 3).

1878 után Dobrudzsának a multikulturális bi ro dal mi örök ség ről egy nem zet ál lam 
egy sé ge sí tő rend jé re kel lett vál ta nia. A Ber li ni Szer ző dés (1878. jú li us) sze rint a tar to-
mányt Ro má nia és Bul gá ria kö zött osz tot ták fel: Ro má ni á nak ju tott a na gyobb Észak-
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5 Dobrudzsa sok ban ha son lít a fran cia–spa nyol ha tár vi dék re (Sahlins 1993).
6 A Bal kán ot to mán örök sé gé nek leg át fo góbb le írá sát lásd Todorova (1997: 161–183). Todorova kez de-

mé nyez te az ot to mán örök ség konceptualizálását, hogy az a Bal kán új el mé le ti meg kö ze lí té sé nek alap ja 
le hes sen, és így meg te rem tõd jék a ré gi ó ról szó ló tu do má nyos dis kur zus ban a hi ány zó „antirészecske”.

7 Kogălniceanu em lí ti, hogy I. Kár oly ro mán ki rály a tar to mány ban tett el sõ lá to ga tá sa so rán részt vett a 
ti zen há rom val lá si kö zös ség Te Deumán (Kogălniceanu 1974 V/I: 287).

8 Az 1866-os Alkotmányról lásd: „Constituţiadin1866”.Muraru és Iancu (1995: 32).
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Dobrudzsa (15 536 km2) – más né ven Ré gi Dobrudzsa –, Bul gá ri á nak pe dig a ki sebb 
Dél-Dobrudzsa (7609 km2) – más né ven Új-Dobrudzsa vagy Kadriláter. Ezt kö ve tő en 
Dobrudzsa egy ki éle zett ro mán–bol gár te rü le ti konf lik tus szín te ré vé vált: a tar to mány 
te rü le tén mind két ál lam lá zas ter jesz ke dés be és ha tár ki je lö lés be fo gott.5

Hogyanváltegyvégzetesadományősirománfölddé?
Dobrudzsa és a mí tosz te rem tés fo lya ma ta a ro mán na ci o na lis ta dis kur zus ban

Ro má ni á val va ló egye sí té se kor Dobrudzsa sa já tos ot to mán örök ség gel ren del ke zett. Ez 
leg in kább de mog rá fi á já ban mu tat ko zott meg, hi szen et ni ka i lag Eu ró pa egyik leg össze-
tet tebb né pes sé ge lak ta: tö rö kök, tat árok, ro má nok, bolg árok, oro szok, gö rö gök, ör mé-
nyek, szer bek, zsi dók, né me tek, ola szok, al bá nok, ara bok stb.6 Ezt a vo ná sát sok uta zó 
és tu dós is meg je gyez te: a tar to mányt „unbariolageethnique”-nek (de Martonne 1918: 
78), „kü lön le ges rasszmo za ik nak”, „az össze ha son lí tó et nog rá fia cso dá la tos la bo ra tó ri-
u má nak” (Pittard 1917: 278–279), „ mi ni a tűr Ke let nek, az összes ott élő nép öt vö ze té-
vel” (Eminescu 1989, X: 97), és „et ni kai Bábelnek” (Şandru 1946: 7) is ne vez ték. A 
tar to mány sok szí nű et ni kai össze té te le el lent mon dott a ro mán ál lam ius sanguinis el vén 
ala pu ló, ál lam pol gár sá got sza bá lyo zó po li ti ká já nak. Szá mos ro mán po li ti kus azon 
ag go dal má nak adott han got, hogy a tar to mány kül föl di la kos sá ga meg bont hat ja 
„Ro má nia latinitásának ho mo ge ni tá sát”. A na ci o na lis ták nyug ta lan sá gát a Dob ru dzsá-
ban ta lál ha tó sok fé le val lá si kul tusz is fo koz ta – a tar to mány „az összes val lás mik ro-
koz mo szá nak”7 szá mí tott –: az or to dox ke resz tény ro má nok, bolg árok és gö rö gök mel-
lett szá mos muszlim, zsi dó és orosz óortodox hí vő (lipován), to váb bá ka to li ku sok és 
pro tes tán sok is él tek ott. Ro má ni á ban az or to dox ke resz tény több ség lé te, va la mint a 
fe je de lem sé gek és az ot to mán bi ro da lom kö zöt ti ré gi szer ző dé sek – a „kapitulációk”,
ame lyek meg til tot ták az isz lám val lás gya kor lá sát a ro mán te rü le te ken – ked vez tek a 
ro mán nem ze ti iden ti tás és a ke resz tény ség jo gi tár sí tá sá nak. Így az 1866-os al kot mány 
7. cik ke lye sze rint „csak ke resz tény kül föl di ek kap hat nak ál lam pol gár sá got”.8 A kö vet-
ke ző idő szak ban szá mos ro mán po li ti kus emelt szót a val lá si tü re le mért ar ra hi vat koz-
va, hogy a ro mán ka to li ku sok és pro tes tán sok a nem ze ti kö zös ség nél kü löz he tet len 
ré szét ké pe zik. Szá mos na ci o na lis ta ér ve lé sé ben azon ban egy „ro mán zsi dó” vagy egy 
„ro mán muszlim” „in he rens el lent mon dás” volt, amely alá ás ta a ro mán ke resz tény ál la-
mot. Ezt az el lent mon dást Dobrudzsa annexálása után egy év vel rész ben meg szün tet-
ték: a ro mán al kot mány 7. cik ke lyé nek mó do sí tá sa a nem ke resz tény val lá sú ak szá má ra 
is le he tő vé tet te az ál lam pol gár ság ért va ló fo lya mo dá sát és an nak egyé ni el bí rá lá sát a 
par la ment ben (1879). Dobrudzsa meg szer zé se nem ke resz tény polg árok új ka te gó ri á ját 
hoz ta lét re, azo két, akik a ro mán ál lam pol gár sá got nem szü le té si ala pon, ha - 
nem az an nek tá lás ré vén kap ták. Az an nek tá lás sal a ro mán ál lam kö te lez te ma gát ar - 
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9 Ezek a po li ti ku sok ins pi rál ták a Kép vi se lõi Ka ma ra 1878. jú ni us 28-i dön té sét, me lyet 46-an sza vaz tak 
meg, és amely ke mé nyen el uta sí tot ta Dobrudzsát bár mi lyen kö rül mé nyek kö zött, mi vel az „sér ti Ro má nia 
ér de ke it” (Kogălniceanu 1974, IV: 322).
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Űra, hogy az or szág po li ti kai in téz mé nye i ben kép vi se le tet biz to sít és vé del met nyújt 
nem ke resz tény pol gá ra i nak, va la mint biz to sít ja a fel té te le ket val lá suk gya kor lá sá hoz.

A fent em lí tett okok mi att Dobrudzsa Ro má ni á hoz csa to lá sa bo nyo lult dip lo má ci ai 
és bel po li ti kai epi zó dot je len tett: W. Gladstone sze rint a tar to mány „egy kel let le nül 
át adott és vo na kod va fo ga dott ado mány” volt (Constantinesco 1998: 150). Dobrudzsa 
sor sa kez det ben a Dél-Besszarábia te rü le té ért foly ta tott ver sen gés sel fo nó dott össze, 
ame lyet a Pá ri zsi Kong resszus (1856) ha tá ro za ta el vett Oro szor szág tól, és Mold vá nak 
jut ta tott. Dél-Besszarábia vissza szer zé se az orosz dip lo má cia cél pont já vá vált, fő leg a 
Ke le ti Vál ság (1875–1878) so rán. Az 1878. már ci us 3-án Orosz or szág és Tö rök or szág 
kö zött meg kö tött San Stefanó-i Szer ző dés ren del ke zé se alap ján Tö rö kor szág nak Dob-
rudzsát és a Du na del tá ját át kel lett ad nia Oro szor szág nak, míg az fenn tar tot ta a jo gát 
ar ra, hogy el cse rél je eze ket a tar to má nyo kat a ro má ni ai Dél-Besszarábiára. A ja va solt 
te rü let cse re vi szont ke se rű fel há bo ro dást kel tett Bu ka rest ben: az I. C. Brătianu 
mi nisz ter el nök ve zet te ro mán po li ti ku sok és a köz vé le mény egy han gú an el uta sí tot ták 
a te rü let cse re el fo ga dá sát. Mi ha il Kogălniceanu ro mán kül ügy mi nisz ter 1878. már ci us 
9-i dip lo má ci ai me mo ran du má ban Dobrudzsa meg szer zé sét „a fe je de lem sé gek szá má-
ra alap ve tő en hát rá nyos nak”, „za var nak, te her nek, és egy va ló szí nű leg ál lan dó ve szély-
for rás nak” ne vez te (Kogăl ni cea nu 1974: 578–579). Így ab ban a kon tex tus ban, mely ben 
Ro má nia dip lo má ci á ja ki zá ró lag Besszarábia meg őr zé sé re irá nyult, Dobrudzsa át vé te-
le a rossz al kut, el uta sí tá sa pe dig az or szág egy sé gé nek meg vé dé sét szim bo li zál ta.

A Ro má nia ha tá ra i ra vo nat ko zó utol só dön tést 1878 jú ni u sá ban hoz ta az Eu ró pai 
Kong resszus Ber lin ben. Ro má nia te rü le ti egy sé gé nek meg őr zé sé re irá nyu ló dip lo má-
ci ai erő fe szí té sei el le né re a Ber li ni Szer ző dés 46. cik ke lye ki mond ta Dél-Besszarábia 
el vesz té sét; cse ré be Észak-Dobrudzsát egy meg hosszab bí tott dé li ha tár ral Ro má ni á-
nak jut tat ta. A Ber li ni Kong resszus dön té sei meg osz tot ták a ro mán po li ti ku so kat, és 
meg kez dő dött a Dobrudzsa Ro má ni á hoz csa to lá sa el le ni harc má so dik fá zi sa. Ek kor 
I. Kár oly fe je de lem, Ion C. Brătianu mi nisz ter el nök és Mi ha il Kogălniceanu kül ügy mi-
nisz ter a Ber li ni Szer ző dés el fo ga dá sát és Dobrudzsa an ne xi ó ját tá mo gat ta, ab ból a 
meg fon to lás ból, hogy az eu ró pai dön tés el le ni til ta ko zás „po li ti kai ön gyil kos ság” len-
ne. Ez zel szem ben ve ze tő po li ti ku sok, mint pél dá ul Dimitrie A. Sturdza, Nicolae 
Di man cea és Petre P. Carp to vább ra is a tar to mány an nek tá lá sa el len fog lal tak ál lást.9 
Nézetük sze rint Dobrudzsa egy „vég ze tes ado mány” volt, el fo ga dá sa meg bon ta ná a 
ro mán nép la tin et ni kai egy sé gét, Ro má ni át Orosz or szág Bal kán nal kap cso la tos geo-
po li ti kai ter ve i nek szín te ré re von ná, ron ta ná a Szer bi á hoz és Bul gá ri á hoz fű ző dő dip-
lo má ci ai vi szonyt, és ko moly pénz ügyi ál do za tok kal jár na. Mi ha il Kogălniceanu összes 
re to ri kai ké pes sé gét lat ba ve tet te, hogy a ro mán par la ment tel el fo gad tas sa Dob ru-
dzsát: 1878. szep tem ber 28-án és 30-án, két em lé ke ze tes be szé dé ben Kogălni ceanu 
ki emel te egy olyan te rü let gaz da sá gi és geo po li ti kai elő nye it, amely nek „ha tal mas ten-
ger part ja és há rom ki kö tő je” van. Ja va sol ta a kép vi se lők nek, hogy fek tes se nek be „a 
ki kö tők bő ví té sé be, hogy Dobrudzsa gaz dag sá ga gyarapodjék” (Kogălniceanu 1968, 
IV: 621). Kogălniceanu ér ve lé sé ben az volt a leg fon to sabb, hogy ki kris tá lyo sí tot ta a 
Dob rudzsát érin tő ro mán na ci o na lis ta dis kur zust az or szág nak a tar to mány hoz fű ző dő 
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tör té nel mi jo ga it hang sú lyoz va, és meg fo gal maz ta a ro mán kor mány zat na ci o na lis ta 
cél ja it – „Dobrudzsában csak is ko lá kat és uta kat fo gunk épí te ni” –, va la mint je len ték-
te len né tet te a bol gár ne hez te lés ve szé lyét (Kogălniceanu 1974, IV: 621, 641). Ko găl-
niceanu kam pá nyá hoz kap cso lód va Brătianu mi nisz ter el nök szin tén ar ra biz tat ta a 
kép vi se lő ket, hogy győz zék le fé lel me i ket, és bíz za nak ab ban, hogy Ro má nia ké pes lesz 
Dobrudzsa asszi mi lá lá sá ra (Brătianu 1932, I: 103). A Brătianu és Kogălniceanu ha tá-
ro zott sá ga ál tal fel lel ke sült li be rá lis par la men tá ris több ség ke resz tül vit te Dobrudzsa 
meg szer ve zé sé nek el kép ze lé sét: 1878 ok tó be ré ben a kor mányt fel ha tal maz ták, hogy 
Dobrudzsát ad hoc sza bá lyo zás sal irá nyít sa a vég ső al kot má nyos po li ti kai meg ol dá sig.

A Dobrudzsa be ke be le zé sét jó vá ha gyó par la men ti sza va zás meg mu tat ta, hogy a tar-
to mánnyal fog lal ko zó ro mán na ci o na lis ta dis kur zus rö vid idő alatt lát vá nyos át ala ku-
lá son ment ke resz tül. A par la men ti vi ták kez de tén Dobrudzsa jó né hány po li ti kus 
szá má ra ide gen tar to mány nak szá mí tott, a „rossz al ku” szim bó lu má nak, „fa tá lis ado-
mány nak”, egy „geo po li ti ka i lag kí nos hely zet nek”. A par la men ti vi ták vé gén azon ban 
egy han gú an ősi ro mán föld nek, a ro mán nem ze ti örök ség ré szé nek te kin tet ték (ezt az 
át ala ku lást kel lő en il luszt rál ta Ion C. Brătianu mi nisz ter el nök Dobrudzsa irán ti ér zel-
mei nek a kez de ti me rev el len ál lás ból lel kes tá mo ga tás sá va ló át vál to zá sa). A tar to-
mánnyal kap cso la tos na ci o na lis ta dis kur zus azon a tör té nel mi ér ven ala pult, hogy 
Ha vas al föld a ti zen ötö dik szá zad ele jén egy rö vid ide ig már bir to kol ta Dobrudzsát, 
va la mint azon, hogy ott je len tős szá mú ro mán él. A mí tosz te rem tés nek ezt a fo lya ma-
tát M. Kogălniceanu kez de mé nyez te, aki úgy ér velt, hogy „Dobrudzsa nem bol gár föld 
… min den szög le té ben ro mán őse ink nyo ma it ta lál juk”. Ké sőbb ezt az ér ve lést a 
ro mán tör té net írás rész le te sen ki fej tet te, és a ro mán na ci o na lis ta ide o ló gia fon tos 
ré szé vé vált (Kogălniceanu 1974, IV: 639; ugya ner re az érv re lásd: Durandin 1979: 
61–77).

Belsőorientalizmus:Románia„civilizáló”missziójaDobrudzsában

A tar to mánnyal kap cso la tos na ci o na lis ta re to ri ka el le né re a tar to mány an nek tá lá sa 
mö gött geo po li ti kai mo ti vá ció állt. Dobrudzsa szim bo li kus be fo ga dá sa va ló já ban a 
ro mán nem ze ti ide o ló gia alap ve tő át ala ku lá sá val füg gött össze: a nem ze ti szu ve re ni tás 
el éré sé nek kö szön he tő en a tar to mány Ro má nia Bal ká non be töl tött po li ti kai sze re pé-
nek új ra gon do lá sát jel ké pez te.

A füg get len Ro má ni át „egy új ke resz tény ál lam nak”, „Ke let új Belgiumának”, „Nyu-
gat ha tá rá nak”, va la mint „a ke let-eu ró pai rend és a po li ti kai egyen súly szi lárd pil lé ré-
nek” ne vez ték (Boerescu: „A Kon zer va tív Párt kül po li ti kai prog ram ja”. Idézi Ko găl ni-
ceanu 1974, IV: 515). A Dobrudzsáról szó ló na ci o na lis ta dis kur zus ki fi no mí tá sa kor 
Ko găl niceanu a tar to mány an nek tá lá sát Ro má nia eu ró pai és ci vi li zá lós hi va tá sá val 
kap csol ta össze; Dobrudzsa ezek sze rint: „egy Eu ró pa ál tal [ne künk] adott föld” volt, 
„mely össze kap csol(t) ben nün ket Nyu gat-Eu ró pá val” (Kogălniceanu 1974: 620). Esze-
rint Dobrudzsa és a Du na-del ta ro mán irá nyí tá sa az or szá got a Nyu gat (orosz el le nes) 
ka to nai bás tyá já vá és a po li ti kai sta bi li tás ke let-eu ró pai vé dő jé vé tet te, va la mint biz to-
sí tot ta a Nyu gat és Ke let köz ti ke res ke del mi össze köt te tést. Így a „je len ték te len” tar to-
mány, Dobrudzsa Ro má nia nagy ará nyú geo po li ti kai át ér té ke lő dé sét tet te le he tő vé, és 
ez a tény ma gya ráz za az in teg rá ci ós fo lya mat paradoxonát is: ahe lyett, hogy a tar to mány 
Ro má nia bal ká ni sá gát emel né ki, a ro mán nem ze ti ide o ló gia sze rint Dobrudzsa in teg-
rá lá sa Ro má nia Nyu gat tal va ló kap cso la tát erő sí tet te meg. Brătianu mi nisz ter el - 
nök szug gesz tív meg fo gal ma zá sá ban:
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10 Az „orientalizmus” fo gal mat úgy hasz ná lom, ahogy Said (1979) hasz nál ja „Orientalism” cí mû köny-
vé ben: ez egy olyan dis kur zus, mely Nyu gat-Eu ró pá nak tart ja fenn a ha la dás és a modernitás ka te gó ri á it, és 
elõny te le nül ha son lít ja azt össze Ke let fel té te le zett lemaradottságával és ir ra ci o na li tá sá val. Az újabb, orien-
talizmusról szó ló mun kák az ori en ta lis ta min tá kat az egyes po li ti kai egy sé gek cent rum-pe ri fé ria narratíváin 
be lül ha tá roz zák meg (lásd R. Hayden és M. Hayden 1992: 1–15). A „me to ni mi kus orientalizmus” ki fe je zést 
Antohi hasz nál ja (1994: 234–236, 238–284).
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Sem po li ti ka i lag, sem föld raj zi lag nem tar to zunk a bal ká ni ál la mok kö zé. Sze ren csé re már 
át vé szel tük azo kat a meg ráz kód ta tá so kat, ame lye ket Bal kán-fél szi ge ti szom szé da ink most 
él nek át; föld raj zi lag ki tün te tett po zí ci ó val ren del ke zünk, és ez jól szim bo li zál ja hely ze-
tünk egye di sé gét: a Du na tor ko la tá nál he lyez ke dünk el, de a Nyu gat meg bí zá sá ból va gyunk 
itt, és a Nyu gat hoz tar to zunk (Brătianu 1932: 629–631).

Hosszú tá von ez a né ző pont bel ső „me to ni mi kus orientalizmust” ho zott lét re.10 
Dobrudzsát a kol lek tív szim bo li kus föld rajz Ke let le ma radt, ci vi li zá lat lan ré szé nek 
bé lye gez te, és Ro má nia ne mes, „eu ró pai misszi ó ja” volt a ma gas kul tú ra be ve ze té se a 
tar to mány ban an nak ér de ké ben, hogy a Nyu gat ki ter jessze ha tá ra it a Bal ká non 
(Sturdza 1902). A kül de tés ön iga zo ló narratíváját hasz nál ták a Dobrudzsában vég re-
haj tott asszi mi lá ci ós, mo der ni zá ci ós és ad mi niszt ra tív gyar ma to sí tá si prog ram iga zo lá-
sa ként is. Lu ca Ionescu, egy dobrudzsai pre fek tus így fo gal ma zott 1904-ben:

Azért jöt tünk ide, hogy a ró mai élet fo na lát foly tas suk, hogy új ra csat la koz zunk test vé re-
ink hez, aki ket el vá lasz tot tak az anya föld ke be lé től … Ugya nak kor azért is jöt tünk, hogy a 
tar to mány összes né pé hez el hoz zuk a ci vi li zá ció fák lyá ját, még azok hoz is, akik szá za do-
kon át erő vel ural kod tak fi a ink fe lett. … Mos tan tól fog va nem lesz nek töb bé po li ti kai 
klu bok, tit kos bi zott sá gok, pénz gyűj té sek, kül föl di új sá gok ban meg je lent cik kek, a köz-
rend meg za va rá sá ra irá nyu ló, itt, Dobrudzsában, vagy bár hol más hol el le nünk agi tá ló 
rej tett kí sér le tek (N. D. Ionescu 1904: 362).

A szö veg rész kel lő en meg vi lá gít ja a tör té nel mi jo go kon ala pu ló na ci o na liz mus, a 
mo der ni zá ció és a dobrudzsai köz igaz ga tá si szer vek ál tal ér vé nye sí tett erős bü rok ra-
ti kus irá nyí tás kö zött fenn ál ló kap cso la tot. Ugya nak kor a szö veg a ro mán po li ti kai elit 
dobrudzsai multietnikus né pes ség től va ló fé lel mét is tar tal maz za: sok po li ti kus szá-
má ra a tar to mány a for ron gó né pes ség refugium peccatorumát, geo po li ti kai bo nyo dal-
mak terra incognitáját, vagy ép pen éles na ci o na lis ta konf lik tu sok Pandora-szelencéjét 
je len tet te.

„ArománokKaliforniája”:Észak-Dobrudzsaetnikaigyarmatosítása,
földjénekállamosításaésgazdaságibekebelezése

1878 után a ro mán po li ti kai elit ál tal vég re haj tott mo der ni zá ci ós na ci o na lis ta pro jekt 
cél ja Ro má nia nyu ga ti in teg rá ci ó já nak szen te sí té se és a tar to mány asszi mi lá ci ó já nak 
ön iga zo ló, prog resszív jel leg gel va ló fel ru há zá sa volt. Ugya nak kor Dobrudzsát „ori en-
ta lis ta” mó don, bü rok ra ti kus na ci o na liz mus sal irá nyí tot ták. En nek ered mé nye kép pen 
egy há rom fá zi sú – et ni kai asszi mi lá ci ó ból, gaz da sá gi mo der ni zá ci ó ból és kul tu rá lis 
egy sé ge sí tés ből ál ló – me cha niz mus jött lét re, amely ben az ipa ro sí tás ra va ló tö rek vés 
össze kap cso ló dott a nem ze ti kon szo li dá ci ó ért foly ta tott kam pánnyal. A meg szo rí tó, 
ál lam pol gár sá got sza bá lyo zó tör vény ke zé sen ala pu ló me cha niz mus Észak-Dobrudzsa 
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11 LegeapentruorganizareaadministrativăaDobrogei, 1880. március 2. Egy ki egé szí tõ sza bá lyo zást hoz-
tak 1880. jú ni us 5-én. Lásd Hamangiu [1881, II: 267–272, 292–295].

12 1878. áp ri lis 11-én üzent ha dat Ro má nia Tö rö kor szág nak.
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Ro má ni á ba va ló in teg rá ci ó ját a kö vet ke ző szin te ken moz dí tot ta elő: 1. Dobrudzsa 
ro mán et ni kum mal va ló gyar ma to sí tá sá ban; 2. a tar to mány föld bir to ka i nak ál la mo sí-
tá sá ban; 3. a tar to mány kul tu rá lis egy sé ge sí té sé ben; 4. egy erő sen köz pon to sí tott, a 
bu ka res ti eli tet tá mo ga tó és a te rü let po li ti kai el len ál lá sát gyen gí tő po li ti kai rend szer 
be ve ze té sé ben; és vé gül 5. Dobrudzsa nem ro mán gaz da sá gi elit jé nek a po li ti kai jo gok 
gya kor lá sá ból va ló ki zá rá sá ban. A kö vet ke ző rész azt vizs gál ja, hogy a ro mán po li ti kai 
elit Dobrudzsában mi lyen asszi mi lá ci ós stra té gi á kat al kal ma zott a köz igaz ga tás ban, az 
ál lam pol gár ság gal és a tu laj don nal kap cso la tos tör vény ke zés ben.

A szim bo li kus be fo ga dás tól a köz igaz ga tá si ki zá rá sig: ál lam pol gár sá gi 
és köz igaz ga tá si tör vény ke zés ÉszakDobrudzsában

Ro má nia 1878. no vem ber 14-én vet te át Oro szor szág tól Észak-Dobrudzsa köz igaz ga-
tá sát. A tar to mány ban a ro mán had se re get ál la mi tiszt vi se lők, föld rajz tu dó sok, ant ro-
po ló gu sok és köz gaz dász ok tö me ge kö vet te, akik a tar to mányt ta nul má nyoz ták, va la-
mint ter ve ket ál lí tot tak össze a gaz da ság meg szer ve zé sé re. Fej lesz té si stra té gi á já nak 
vég re haj tá sa ér de ké ben az ural ko dó Li be rá lis Párt (1876–1888) a tar to mány szá má ra 
egy úgy ne ve zett „különállóközigazgatásirendszert”dol go zott ki. Ez há rom sza kasz ból 
állt: a) „sza bá lyo zá si idő szak ból” (1878–1880), ami kor a tar to mányt ad hoc kor mány-
za ti sza bá lyo zás sal irá nyí tot ták; b) egy má so dik idő szak ból (1880–1908), ami kor a tar-
to mányt a par la ment ál tal ho zott kü lön tör vé nyek kel igaz gat ták; c) és egy har ma dik 
idő szak ból (1908–1913), ami kor a dobrudzsai tör vé nye ket fo ko za to san egye sí tet ték a 
ro má ni a i ak kal.

Dobrudzsa köz igaz ga tá sát te hát a szim bo li kus be fo ga dás és az ad mi niszt ra tív ki zá rás 
kü lön le ges kom bi ná ci ó ja jel le mez te. 1880 már ci u sá ban a ro mán par la ment el fo gad ta a 
„Dobrudzsa köz igaz ga tá sá ról szó ló tör vény”-t, amely nek fő cél ja Dobrudzsa Ro má ni-
á ba va ló asszi mi lá lá sa volt.11 A tör vény 3. cik ke lye sze rint: „min den dobru dzsai la kos, 
aki 1877. áp ri lis 11-én ot to mán ál lam pol gár volt, ro mán ál lam pol gár rá vált”.12 Az 5. 
cik kely sze rint „Dobrudzsa ro mán ál lam pol gár ok ká vált la ko sai a tör vény előtt egyen-
lők, min den ál lam pol gá ri jo got él vez nek, és szár ma zá suk ra, il let ve val lá suk ra va ló 
te kin tet nél kül bár mi lyen köz hi va talt be tölt het nek”; a 6. cik kely pe dig ki ter jesz tett 
Dobrudzsa la ko sa i ra szá mos olyan ál lam pol gá ri jo got, ame lyet a ro mán al kot mány tar-
tal ma zott. An nak el le né re, hogy Dobrudzsát for má li san Ro má ni á ba épí tet te, az 1880-
as tör vényt „Dobrudzsa Al kot má nyá nak” te kin tet ték, amely nek a tar to mány ban a 
jö vő ben ki ala kí tan dó ki vé te les köz igaz ga tá si rend szer alap ját kel lett biz to sí ta nia. Ez 
azt je len tet te, hogy a dobrudzsaiak név le ge sen ugyan ro mán ál lam pol gár ok vol tak, 
nem ren del kez tek azon ban po li ti kai jo gok kal. A 4. cik kely sze rint: „Egy kü lön tör vény 
fog ja meg ha tá roz ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek alap ján a dobrudzsaiak po li ti kai 
jo ga i kat gya ko rol hat ják, és Ro má ni á ban in gat lant vá sá rol hat nak. Egy má sik tör vény 
sza bá lyoz za majd kép vi se le tü ket a ro mán par la ment ben” [Hamangiu 1881, II: 268]. 
Ál lam pol gá ri sza bad ság jo ga i kat kor lá toz ta ezen kí vül a tör vény 6. cik ke lye, mely sze-
rint: „a kor mány meg tilt hat min den, a köz ren det ve szé lyez te tő tün te tést a mi nisz ter ta-
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13 Monitorul Oficial, 24. 1880. ja nu ár 30., 552. o. Idé zi Roman (1905: 42).
14 Lásd Ro má nia 1866-os al kot má nyá nak 23. cik ke lyét.
15 Lásd: Roman (1907) és Ioan Roman, va la mint Constantin Filipescu cik ke it (In Dobrogea: cincizeci de 

ani [1928: 279–284, 485–525]).
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nács ren de le té vel”. A dobrudzsaiak po li ti kai eman ci pá ci ó já ról szó ló tör vé nye ket, ame-
lye ket az 1880-as tör vény 4. cik ke lye je len tett be, csak fo ko za to san ve zet ték be 1909 és 
1913 kö zött. 1878-tól 1909-ig Dobrudzsa la ko sai így csak „he lyi” ál lam pol gár sá got 
él vez tek, mi vel: 1. meg von ták tő lük a ro mán par la men ti kép vi se le tet és azt a jo got, 
hogy po li ti kai pár tok tag jai legyenek; ehe lyett éven te egy szer a tar to mány két kép vi se-
lő je Dob rudzsára vo nat ko zó ügye ket ter jeszt he tett az ural ko dó elé. 2. Amint a Du nán 
ke resz tül átlép tek Ro má ni á ba, tu laj don kép pen kül föl di ek ként ke zel ték őket, mi vel 
meg til tot ták ne kik a) a po li ti ká ban va ló rész vé telt; és b) az in gat lan vá sár lás jo gát. 
André Bellessort fran cia uta zó sze rint a dobrudzsaiak leg alább olyan rend kí vü li hely-
zet be ke rül tek, „mint ami lyen rend kí vü li or szá guk jel le ge. … Dobrudzsa ro mán ál lam-
pol gá rai a tar to má nyon kí vül se nem ro má nok, se nem ál lam pol gár ok, és nem tar toz-
nak egyet len is mert ka te gó ri á ba sem” (Bellessort 1905: 278).

TulajdonjogitörvénykezésésállamosításÉszak-Dobrudzsában,1878–1913

Egyik leg főbb „szer ző je”, az ak ko ri ban a be lügy mi nisz te ri posz tot be töl tő Mi ha il Ko găl-
ni ceanu sze rint a kü lön ál ló köz igaz ga tá si rend szer át me ne ti in téz ke dés volt, mely nek 
cél ja a dobrudzsai tu laj don jog sza bá lyo zá sa, mi e lőtt az ot ta ni ak tel jes ál lam pol gár sá got 
kap ná nak.13 Az ot to mán hi e rar chi kus tu laj don vi szony ok ka pi ta lis ta tu laj don ná va ló 
át ala kí tá sa az észak-dobrudzsai et ni kai cso por tok ingatlanainak tel jes új ra el osz tá sát 
tet te szük sé ges sé, és azt ered mé nyez te, hogy a föld tu laj don a tar to mány ban a ro mán 
et ni kum bir to ká ba ju tott. A ro mán ál lam szo ros fel ügye le te mel lett ez négy mó don 
ment vég be: 1. Dobrudzsában az ot to mán ál lam jo gai a ro mán ál lam ra száll tak; 2. a 
ro mán ál lam ki sa já tí tot ta a dobrudzsai föl dek egy ré szét; 3. ro mán gyar ma to sí tók szűz-
föl de ket vet tek mű ve lés alá; és 4. ro má nok kap ták meg a tar to mány ból ki ván dor ló dob-
rudzsaiak föld jét. A ro mán ál lam így tény le ges mo no pó li u mot ala kí tott ki a dob ru dzsai 
föld for ga lom ban, és ez a tu laj don jog fo ko za tos át ru há zá sát biz to sí tot ta a ro má nok nak.

Az ot to mán tör vény ke zés a föld tu laj don lás öt jo gi ka te gó ri á ját kü lön böz tet te meg: 
1. a mülköt, ami a fal vak ban, il let ve a vá ros ok ban le vő föl dek ma gán tu laj do nát je len-
tet te; 2. a miriét, ami olyan ál la mi tu laj don ban lé vő mű vel he tő föl det je lölt, amely 
ma gán sze mé lyek nek évi ti zed fi ze té se fe jé ben en ge dé lyez te a föld hasz ná la tot, en nek 
jo gát egy tapú ne vű hi va ta los do ku men tum bi zo nyí tot ta; 3. az egy há zi tu laj don ban le vő 
vakfot; 4. a metrukét, ami te rek, utak és köz hasz ná lat ban lé vő te rü le tek tu laj do nát 
je löl te; és 5. a mevatot, ami a mű ve lés alatt nem ál ló, Dobrudzsában fő leg a Du na del-
tá já ban ta lál ha tó föl dek re vo nat ko zott. Kö zü lük csak a mülk vet he tő össze a ka pi ta lis-
ta tel jes ma gán tu laj don nal, a má sik négy ka te gó ri á ba tar to zó in gat la no kat tu laj don-
kép pen az ot to mán ál lam bir to kol ta. En nek kö vet kez té ben a tar to mány tu laj don jo ga it 
egy sé ge sí te ni kel lett a ro mán tu laj don jog ok kal, mert Ro má ni á ban a ma gán tu laj don 
„szent és sért he tet len” volt.14 En nek az össze tett ség nek kö szön he tő en a tu laj don jo gi 
át ru há zá sa 1878-tól 1882-ig fo ko za to san ment vég be. Az ot to mán tu laj don lá si rend-
szer ta nul má nyo zá sa és az új tör vény ke zés elő ké szí té sé nek ide je alatt a ro mán ha tó sá-
gok az 1878. áp ri lis 11-ig ha tály ban lé vő ot to mán tör vé nye ket hagy ták ér vény ben.15
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16 Lásd az 1880. jú ni us 5-i sza bály za tot (Codul 1880: II, 292–295).
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Az el ső, dobrudzsai föld tu laj dont sza bá lyo zó tör vényt 1880-ban ad ták ki. A tör vény 
ki mond ta, hogy a ro mán ál lam ra száll „az ot to mán kor mány összes dobrudzsai in gat-
lanának tu laj don jo ga” (11. cik kely). Ez ál tal a tar to mány ban a ro mán ál lam ab szo lút 
föld tu laj do nos sá vált, kö rül be lül 1 000 000 hek tár mű vel he tő föld, szám ta lan er dő, 
bá nya és tó bir to ko sá vá. A dobrudzsaiak ál tal meg mű velt föl dek is ál la mi tu laj don ba 
ke rül tek. 1880 és 1882 kö zött az ál lam köz igaz ga tá si bi zott sá go kat ál lí tott fel az ot to-
mán tu laj don jo gi do ku men tu mok („tapú”) el len őr zé sé re és ro mán do ku men tu mok kal 
va ló he lyet te sí té sé re.16 En nek be fe jez té vel, 1882. áp ri lis 3-án a tu laj do ni rend szert a 
„dob ru  dzsai in gat la nok ról szó ló tör vénnyel” vég le ge sen sza bá lyoz ták. A tör vény cél ja 
az ot to mán fel té te les tu laj don jog nak, a miriének ka pi ta lis ta tu laj don jog gá va ló át ala kí-
tá sa volt. En nek meg va ló sí tá sá ra a ro mán kor mány az 1864-es me ző gaz da sá gi re form 
so rán szer zett ta pasz ta la ta it ka ma toz tat ta: ah hoz, hogy va ló di tu laj do nos sá vál ja nak, a 
pa rasz tok nak a ko ráb ban az ot to mán ál lam nak fi ze tett dézs mát meg kel lett ad ni uk a 
ro mán ál lam nak is (11. cik kely). A pénz ügyi „kom pen zá ció” ér té ke a föld da rab ér té-
ké nek egy har ma dát je len tet te; ezt rész let fi ze tés sel le he tett ki egyen lí te ni a ro mán 
ál lam fe lé. Mi vel a kö vet ke ző évek ta pasz ta la tai azt mu tat ták, hogy sok pa raszt nem 
tud ta meg fi zet ni a kár pót lást, az 1884 jú ni u sá ban ki adott új sza bály zat le he tő vé tet te a 
dézs ma meg vál tá sát a föld tu laj don egy har ma dá ról va ló le mon dás sal (lásd: Codul, 
„Re gu la ment”, 1–2. cik kely, 1880, II: 467–468). A sza bály zat azt is ki mond ta, hogy 
„azok a dob rudzsaiak, akik nem fi ze tik meg az összes rész le tet há rom év alatt, el ve szí-
tik a föld tu laj don jo gát, amely ek kor az ál lam ra száll, épp úgy, mint a ko ráb ban be fi ze-
tett össze gek” (Codul 1880, II: 452). Vé gül az 1910-es „Ér tel me ző tör vény” to vább 
nö vel te az ál lam ha tal mát: „köz igaz ga tá si esz kö zök kel” meg foszt hat ta a föld jé től 
„mind azo kat, akik nem tel je sí tet ték fi ze té si kö te le zett sé ge i ket az ál lam fe lé, … min den 
elő ze tes figyel mez te tés vagy bí ró sá gi el já rás nél kül” (lásd az 1910-es „Ér tel me zé si 
tör vény” 2. cik ke lyét: Codul 1880, II: 452). Az 1882-től 1912-ig tar tó idő szak so rán a 
ro mán ál lam így kö rül be lül 88 000 hek tár föl det vett el azok tól a dobrudzsaiaktól, akik 
nem fizet ték be a ti ze det, és ez zel je len tő sen meg nö vel te az et ni kai gyar ma to sí tás cél-
já ból fel hasz nál ha tó ál la mi tu laj don mé re tét (Ionescu 1928: 274).

Gazdaságihaszonelvűségversusetnikaiasszimiláció:
gyarmatosításitörvénykezésÉszak-Dobrudzsában,1878–1913

Az 1882-es tör vény má sik fő cél ja Dobrudzsa gyar ma to sí tá sa volt. Er re sür ge tő en szük-
ség volt egy olyan kor ban, ami kor „a gaz da sá gi fej lő dés az al kal ma zott mun ka erő lét-
szá má tól függ(ött)” (N. D. Ionescu 1904: 350). Míg a tar to mány né pes sé ge 1878-ban 
kö rül be lül 100 000 főt tett ki, Nicolae D. Ionescu föld rajz tu dós becs lé se sze rint Dob ru-
dzsa könnyen el tart ha tott vol na 900 000 la kost is (N. D. Ionescu 1904: 929). Nagy já ból 
két jelentős gyar ma to sí tó stra té gia azo no sít ha tó Dobrudzsában. Az egyi ket gaz da sá gi 
mo ti vá ci ók ösztönözték, és olyan po li ti ku sok kép vi sel ték, mint pél dá ul Ion Ionescu de 
la Brad. Ők amellett ér vel tek, hogy Dobrudzsának tárt ka rok kal kel le ne fo gad nia bár-
kit, nem ze ti sé gé től füg get le nül. A má sik a tar to mány erő tel jes ro mán gyar ma to sí tá sát 
tar tot ta fon tos nak: ezt az irány za tot Kogălniceanu, va la mint Konstanca el ső pre fek tu sa, 
Romus Opreanu ve zet te.
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17 Lásd az Ér tel me zé si tör vény 3. cik ke lyét, amely az 1882-es tör vény 26. cik ke lyét mó do sí tot ta (Codul 
1880: 453–454).
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A dobrudzsai et ni kai gyar ma to sí tás jo gi ke re te it az 1882-es tör vény biz to sí tot ta. A 
tör vény sze rint a ro mán ál lam fenn tar tot ta a jo got ar ra, hogy a föl det – fő leg az új te le-
pü lé se ken – fel oszt va 3–10 hek tá ros da ra bok ra, ked ve ző fel té te lek kel ad ja el a gyar ma-
to sí tók nak (25–26. cik kely). A tör vény ki mond ta a gyar ma to sí tás ál la mi mo no pó li u mát: 
„Sen ki nek sincs jo ga a mi nisz ter ta nács hoz zá já ru lá sa nél kül föld mű ves csa lá do kat le te-
le pí te ni a föld jén. Csak a mi nisz ter ta nács nak áll jo gá ban el dön te ni – az al kot mány szab-
ta ke re te ken be lül – azt, hogy mi lyen fel té te lek mel lett te le ped het nek le ilyen csa lá dok” 
(31. cik kely). Az 1882-es tör vény a tár sa da lom ta go lá sá nak esz kö ze ként mű kö dött: a 
ro má nok dobrudzsai gaz da sá gi po zí ci ó já nak erő sí té sé re a tör vény a tar to má nyi föld bir-
tok lá sát az ál lam pol gá ri stá tus hoz kö töt te: „csak ro má nok jut hat nak in gat lan hoz” (2. 
cik kely). Az ál ta lá nos cím kén („ro mán”) be lül a tör vény több ka te gó ri át kü lön böz te tett 
meg: 1. az ot to mán bi ro da lom volt alá ve tett je it (rájákat), akik leg alább 1878. áp ri lis 11. 
óta a tar to mány ban él tek; 2. a Ro má ni á ból szár ma zó ro mán ál lam pol gá ro kat (Ro má-
niá ban szü le tett, vagy Ro má ni á ban ál lam pol gár sá got szer zett), aki ket a dobrudzsai 
le te le pe dés re bá to rí tot tak. Ezek a ro mán te le pe sek meg tar tot ták a tar to mány ban 
ro mán ál lam pol gár sá gu kat, de gya kor la ti lag el vesz tet ték po li ti kai jo ga ik gya kor lá sá nak 
le he tő sé gét, mi vel a tar to mány ban nem volt po li ti kai élet; és 3. a kör nye ző or szá gok ból 
ér ke ző ro mán et ni ku mot. A tör vény az 1878 és 1882 kö zött a tar to mány ba ér ke ző szá-
mos be ván dor ló jo gi hely ze tét is sza bá lyoz ta: „A dobrudzsai te le pe sek a tör vény ha tály-
ba lé pé sé nek idő pont já tól fog va ro mán ál lam pol gár ok, és ugyan azok kal a jo gok kal 
bír nak.”

Az 1882-es tu laj don jo gi tör vényt 1884-ben, 1885-ben, 1889-ben, va la mint 1893-ban 
mó do sí tot ták, és vé gül 1910. áp ri lis 10-én ki egé szí tet ték az Ér tel me zé si tör vénnyel. A 
mó do sí tá sok rá vi lá gí ta nak ar ra, hogy mennyi re fon tos volt az ál lam szá má ra a gyar ma-
to sí tás, va gyis: 1. a költ ség ve tés nek fo lya ma tos be vé telt biz to sít sa nak az ál tal, hogy a 
gyar ma to sí tók nak föl det ad nak el (Codul 1880: 538); és 2. hogy Dobrudzsát ro má nok kal 
gyar ma to sít sák. Ezért a ro mán ál lam tény le ges mo no pó li um ra tett szert a dob ru dzsai 
föld for ga lom fe lett. Így az 1909. már ci u si tör vény le he tő vé tet te, hogy az ál lam 1012 
hek tár föl det vá sá rol jon meg Szi bé ri á ba ki ván dor ló, dobrudzsai oro szok tól. Az 1910-es 
Ér tel me zé si tör vény fel jo go sí tot ta az ál la mot ar ra is, hogy sem mis sé tegyen egy gyar ma-
to sí tó és egy har ma dik fél kö zött bár mi lyen üz le tet, me lyet nem fel ügyelt.17 1889 és 1912 
kö zött az ál lam össze sen 127 483 hek tár föl det kob zott el a ti ze det ki nem fi ze tő dob-
rudzsaiaktól és ha son ló an a nem fi ze tő, vagy oda nem köl tö ző gyar ma to sí tók tól – 1889 
és 1914 kö zött pe dig 82 127 hek tár föl det osz tott fel ro mán te le pe sek kö ré ben an nak 
ér de ké ben, hogy meg erő sít se a tar to mány ro mán jel le gét (Ionescu 1928: 274).

A ha tár te rü let gaz da sá ga: et ni kai gyar ma to sí tás ÉszakDobrudzsában

Dobrudzsa ha tár gaz da sá ga kez det től fog va pánromán be ván dor ló kat von zott; a tar to-
mány „a ro mán ex pan zió rá di u szá ba” tar to zott (Iorga 1918: 88–89). 1859-ben a ro mán 
ag ro nó mus Ion Ionescu de la Brad Dobrudzsát a „ro má nok Ka li for ni á ja ként” áb rá zol-
ta (Ionescu de la Brad, idézi Slăvescu 1943: 127). Dobrudzsa Ro má nia ter jesz ke dő 
gaz da sá gá ba va ló in teg rá ci ó já val ez a trend to vább erő sö dött 1878 után. Az 1882-es 
tör vény Dobrudzsa ro mán gyar ma to sí tá sá nak ked ve zett. A gyar ma to sí tás több na gyobb 
hul lám ban zaj lott le: 1884 és 1891, 1893 és 1897, 1904 és 1907, va la mint 1912 és 1914 
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18 Statistica din România (1879: 3). A dobrudzsai sta tisz ti kák na gyon vi ta tot tak erõs po li ti kai konno-
tációik mi att. Gyak ran töb bet árul nak el a na ci o na lis ta cé lok ról, mint ma guk ról a té nyek rõl. Míg a ro mán 
sta tisz ti kák mind ig a dobrudzsai szü le té sû ro má nok túl sú lyát ál lí tot ták, a bol gár sta tisz ti kák úgy be csül ték, 
hogy a tar to mány ban a bol gár sá gé a ve ze tõ sze rep. A Dobrudzsára vo nat ko zó bõ sé ges, de egy más nak el lent-
mon dó adat so rok ta nul má nyo zá sa szo ros össze füg gést fed ne fel a sta tisz ti ka, mint tu do mány fej lõ dé se és a 
ré gió nem zet ál lam-épí té sé nek fo lya ma ta kö zött.

19 A szá za lé ko kat Şandru (1940) köny vé ben a 108. ol da lon sze rep lõ ada tok ból szá mol tam ki.
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kö zött (Ionescu 1928: 266–267). En nek ered mé nye kép pen Dobrudzsa „mi ni-Da ci á vá”, 
a „ro mán fa jok mo za ik já vá” vált (Ionescu de la Brad, idézi Slăvescu 1943: 134; Şandru 
1940: 81). A dobrudzsai ro má nok mel lett er dé lyi ro má nok (mocani), ha vas al föl di 
(cojani), mold vai és besszarábiai (moldovani), va la mint kü lön bö ző bal ká ni ro má nok (pl. 
Pindoszról, a Timok-völgyből szár ma zó vla hok stb.) is le te le ped tek a tar to mány ban. A 
be ván dor lás ko moly kö vet kez mé nyek kel járt a ro mán tár sa da lom ra néz ve: új tár sa dal-
mi iden ti tá sok és po li ti kai lo ja li tá sok ala kul tak ki. Dobrudzsa a re gi o ná lis kü lönb sé gek 
ol vasz tó té gely évé és a ro mán nem ze ti ön tu dat la bo ra tó ri u má vá vált.

Et ni kai gyar ma to sí tás és a föld ál la mo sí tá sa ÉszakDobrudzsában

Dobrudzsa ál la mi lag fi nan szí ro zott et ni kai gyar ma to sí tá sá nak ha tá sá ra a tar to mány 
né pes sé ge ug rás sze rű en nö ve ke dett: az 1878-ban kö rül be lül 100 000 fő re be csült la kos-
ság szá ma 1900-ra 260 490 fő re, 1912-re pe dig 368 189 fő re emel ke dett (N. D. Iones cu 
1904; az 1912-es adatot lásd: Manuilă 1938: 456). A ter mé sze tes gya ra po dás tól el te kint-
ve ez a lát vá nyos nö ve ke dés a be ván dor lás nak volt kö szön he tő: 15 év alatt (1884–1899) 
Dob ru dzsa né pes sé ge 49%-kal nőtt; ilyen mér té kű de mog rá fi ai nö ve ke dést egész 
Ro má nia csak negy ven év alatt tu dott el ér ni (1859–1899) (Colescu 1944: 30–31).

Észak-Dobrudzsa et ni ka i lag to vább ra is he te ro gén ma radt: az 1913-as nép szám lá lás 
17 et ni ku mot tün te tett fel, kö zü lük a ro má nok a tel jes né pes ség 56,9%-át ad ták 
(216 425 fő), a bolg árok 13,4%-át (51 149 fő), a tö rö kök és a tat árok 10,8%-át (41 442 
fő), az oro szok 9,4%-át (35 849 fő), a gö rö gök 2,6%-át (10 000 fő), a né me tek 2%-át 
(7697 fő), a zsi dók 1,2%-át (4573 fő), a ci gá nyok 0,9%-át (3263 fő), az ör mé nyek 0,8%-át 
(3194 fő), az ola szok 0,5%-át (1928 fő); de él tek még ott szer bek, al bá nok, ma gya rok 
stb. is (Roman 1919: 92). Az et ni kai gyar ma to sí tás azon ban lé nye ge sen meg vál toz tat ta 
a tar to mány ban a há rom leg na gyobb nem ze ti ség vi szo nyát. A ro mán sta tisz ti ka alap ján 
Dobrudzsában 1879-ben 31 177 ro mán, 28 715 bol gár és 32 033 tö rök és ta tár élt.18 Ezt 
kö ve tő en a ro mán la kos ság szá ma az 1880-as 43 671 fő ről 1900-ra 119 562 fő re, majd 
1913-ra 216 425 fő re ug rott. Ez azt je len tet te, hogy a ro mán et ni kum Észak-
Dobrudzsában 25 év alatt (1880–1905) a re la tív több ség ből (36,3%) az ab szo lút több-
ség re (52,5%) ju tott, és nö ve ke dé se ezu tán is foly ta tó dott: 1913-ban 56,9%-ot, 1930-
ban 64,4%-ot tett ki. A ro má nok te rü le ti el osz lá sa is meg vál to zott, mi vel a ko ráb ban 
szin te ki zá ró lag tö rö kök, tat árok és bolg árok lak ta vi dé kek re is be szi vá rog tak (kü lö nö-
sen észa kon, Tulcea, Mahmudia és Bab adag kör nyé kén, dé len pe dig a bol gár ha tár 
men tén). Ez a dobrudzsai ro mán né pes ség ugya nak kor na gyon he te ro gén össze té te lű-
nek szá mí tott: vol tak kö zöt tük he lyi ek, a diciene (a tel jes ro mán la kos ság 24,2%-a), 
ha vas al föl di cojani (39,5%), mold va i ak (8%), besszarábiaiak (5,6%), er dé lyi és bá ná ti 
mocani (21,8), bu ko vi na i ak (0,1%) és más or szág be li ek is (0,8%).19 Ezek a cso por tok 
erős re gi o ná lis iden ti tást hoz tak ma guk kal, és ezt csak a „pánromán” egy más kö zöt ti 
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20 Alexandru Arbore (1923: 324–328) iga zol ta, hogy Dobrudzsa la kói még 1940-ben is ar ról a te rü let rõl 
kap ták ne vü ket, ahon nan ere de ti leg szár maz tak. Lásd: „Be szél ge té sek dobrudzsai pa rasz tok kal”.

21 En nek a té rí té si kam pány nak a leg fi gye lem re mél tóbb si ke re 1870 áp ri li sá ban zaj lott le, ami kor a nagy 
lét szá mú silistrai ro mán or to dox kö zös ség el is mer te az exarchatus te kin té lyét. Hosszú tá von azon ban a bol-
gá rok csak ke vés si kert arat tak: az ot to mán ura lom vé gén 22 753 dobrudzsai ro mán élt a gö rög pát ri ár ka, és 
csak 1414 a bol gár exarchatus irá nyí tá sa alatt (Mateescu 1972: 299).

22 Roman (1905) 1878-ban Dobrudzsában 16 ro mán és 16 bol gár is ko lát em lí tett.
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há zas sá gok és a szé le sebb ro mán nem ze ti kö zös ség be va ló in teg rá ció tün tet te el fo ko-
za to san.20 A tar to mány et ni kai össze té tel ében tör tént nagy vál to zá sok ki ha tot tak a 
föld bir tok ok meg osz lá sá ra is.

1882-ben a tar to mány 175 075 hek tár nyi mű vel he tő föld jét még egyen lő en osz tot ták 
szét az et ni kai cso por tok kö zött: a tö rö kök és a tat árok bir to kol ták a föld leg na gyobb 
ré szét, majd nem 50%-át; őket kö vet ték a ro má nok és a bolg árok 23–23%-kkal (Stan-
ciu és Ciorbea 1980: 415). A gyar ma to sí tás ra di ká li san meg vál toz tat ta az ará nyo kat: 
1905-re a meg mű velt föld te rü let 685 449 hek tár ra nőtt, de ek kor már a ro má nok 
ké pez ték a föld tu laj do no sok több sé gét, hoz zá juk tar to zott a föl dek 63%-a. Ez zel szem-
ben a tö rö kök és a tat árok ré sze se dé se 7%-ra csök kent. A bolg árok ré sze se dé se ugyan 
38 038 hek tár ról 129 231 hek tár ra emel ke dett, ará nya i ban azon ban 19%-ra csök kent. 
Így 1905-re a ro má nok nak si ke rült meg sze rez ni ük Dobrudzsa föld tu laj do ná nak majd-
nem két har ma dát.

Iden ti tás po li ti ka egy ha tár men ti ré gi ó ban: kul tu rá lis egy sé ge sí tés, 
val lá si szer ve zés és ok ta tá si rend szer ÉszakDobrudzsában

Dobrudzsában az et ni kai asszi mi lá ci ót a ro mán ál lam kul tu rá lis of fen zí vá ja kí sér te. A kor-
mány zat kul túr po li ti ká já nak főbb lé pé se it a dobrudzsai hely sé gek át ne ve zé se, a tar to-
mány egy há za i nak a ro mán or to dox egy ház alá ren de lé se, ro mán tör té nel mi em lék mű-
vek, új val lá si épü le tek és is ko lák eme lé se je len tet ték – ezek ter jesz tet ték az új po li ti kai 
ren det, és a ro mán ál lam irán ti lo ja li tás ra buz dí tot tak.

Dobrudzsában a ro má nok, a gö rö gök és a bolg árok nem ze ti éb re dé sét az or to dox 
egy ház ha ta lo mért és va gyo nért foly ta tott har ca kí sér te. Az 1870-es évek ben az új bol-
gár exarchatus a dobrudzsai gö rög öku me ni kus pat ri ar chá tus te kin té lyét igye ke zett 
meg kér dő je lez ni az ál tal, hogy meg pró bál ta ha tás kö ré be von ni a ro mán or to dox la kos-
sá got.21 1878 után a ro mán po li ti kai elit is el is mer te az egy ház nak a nem ze ti éb re dés-
ben be töl tött fon tos sze re pét: a bol gár egy ház atyák til ta ko zá sa el le né re az 1880-as, a 
tar to mány szer ve zé sé vel fog lal ko zó tör vény a gö rög és a bol gár or to dox egy há za kat a 
ro mán or to dox egy ház alá ren del te (amely 1885-től autokephallá vált), és az al só-du nai 
egy ház me gyé be in teg rál ta azo kat.

A ro mán köz igaz ga tás tar tó pil lé re Dobrudzsában az ok ta tá si rend szer volt. Az is ko-
la a kul tu rá lis egy sé ge sí tés és a tar to mány kö zös sé gi éle té re jel lem ző lo kál pat ri o tiz-
must és szeg re gá ci ót le gyűr ni hi va tott kulcs fon tos sá gú in téz mény nek szá mí tott. Dob-
ru dzsában 1878-ig egy ro mán, bol gár, gö rög és orosz fe le ke ze ti is ko lák ból ál ló, he lyi 
kö zös sé gek ál tal tá mo ga tott há ló zat mű kö dött.22 A ro mán ura lom vi szont az 1880-as 
tör vény ben ál la mi lag fi nan szí ro zott alap fo kú ok ta tást biz to sí tott. Ez le he tő vé tet te a 
ki sebb sé gi he lyi is ko lák mű kö dé sét is, ha azok a ro mán nyel vet is ta ní tot ták. A köz pon-
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23 Ugya neb ben az év ben az ír ni-ol vas ni tu dás szint je Mold vá ban 39,1%-ot, Munténiában 41,2%-ot és 
Olténiában 33,5%-ot ért el. Lásd StatisticaştiutorilordecartedinRomânia (1915: 39).
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ti tá mo ga tás ré vén lát vá nyo san bő vült a dobrudzsai ro mán ál la mi is ko lák há ló za ta, míg 
a fe le ke ze ti is ko lák szá ma egy re csök kent. Bár az ok ta tás nak nagy nem ze ti je len tő sé get 
tu laj do ní tot tak, a kor mány zat is ko la po li ti ká já nak of fen zí vá ja kö vet ke zet len volt: hol 
meg tor pant a pénz ügyi ne héz sé gek mi att, hol a dobrudzsai pre fek tu sok kez de mé nye-
zé se i nek kö szön he tő en új len dü le tet ka pott. Rá adá sul, míg az ál ta lá nos is ko lai há ló zat 
je len tő sen bő vült, a tar to mány ban to vább ra is hi á nyoz tak a kö zép is ko lák és a fel sőbb 
szin tű ok ta tá si in téz mé nyek. Az 1883-ban ala pí tott tulceai ro mán gim ná zi um is olyan 
mér té kű pénz ügyi ne héz sé gek kel küsz kö dött, hogy 1891–92-ben az igaz ga tó csüg ged-
ten je len tet te: a ro mán szü lők gyer me ke i ket in kább a tulceai bol gár vagy az ismaili 
orosz gim ná zi um ba já rat ják (Georgescu 1929: 661).

A dobrudzsai ok ta tá si rend szer fel len dü lé se a Li be rá lis Párt hoz tar to zó Spiru Haret 
te vé keny sé gé nek volt kö szön he tő, aki 1897–1899, 1901–1904 és 1907–1910 kö zött töl-
töt te be a ro mán ok ta tás ügyi mi nisz ter poszt ját. Haret szá mos lá to ga tást tett a tar to-
mány ban, és sze mé lye sen szer vez te meg az is ko la rend szert. Erő fe szí té se i nek kö szön-
he tő en Dobrudzsában 1912-re az írás tu dás szint je 45,2%-ra emel ke dett, jó val a nem-
ze ti át lag (39,3%) fö lé.23

Nacionalizmusésmodernizáció:Észak-Dobrudzsa
gazdaságiegyesítéseRomániával

A kul tu rá lis egy sé ge sí tést gaz da sá gi mo der ni zá ció kí sér te. 1878 után a ro mán po li ti kai 
elit egy mo der ni zá ci ós, na ci o na lis ta prog ra mot haj tott vég re Dobrudzsában an nak 
ér de ké ben, hogy a tar to mány a ter jesz ke dő ro mán nem zet gaz da ság gal egye sül jön, és 
hogy elő se gít sék Ro má nia in teg rá ci ó ját a nyu ga ti gaz da ság ba. Brătianu mi nisz ter el nök 
so kat mon dó an ad ta elő a Li be rá lis Párt Dobrudzsát mo der ni zá ló stra té gi á ját:

Konstanca ten ge ri ki kö tő je Ro má nia tü de je, raj ta ke resz tül lé leg zik az or szág. Konstanca 
vá lik majd egy Ro má ni át vé dő erő dít ménnyé is; raj ta ke resz tül kap cso lat ba lép he tünk az 
egész vi lág gal, biz to sít hat juk ke res ke del münk leg fon to sabb út ját. … Be fek te tünk még 16, 
20 vagy 25 mil li ót, annyit, amennyi be a ten ge ri ki kö tő és egy ot ta ni du nai híd meg épí té se 
ke rül. Ez bi zo nyít ja majd iga zán, hogy erő tel jes nem zet va gyunk, és azt is, hogy az egész 
Ke let jö vő je tő lünk függ (Brătianu 1932, VII: 276).

A pro tek ci o nis ta ipa ro sí tá sért foly ta tott li be rá lis kam pány fon tos ele me volt, hogy 
Dobrudzsa gaz da sá gi egye sí té se Ro má ni á val egy be esett a ro mán ál lam sze re pé nek 
meg nö ve ke dé sé vel a gaz da sá gi fej lő dés elő moz dí tá sá ban. A tar to mány hasz not hú zott 
a ki vé te les be fek te té sek ből, kü lö nö sen ami a kom mu ni ká ció te rü le tét il le ti. Kez det ben 
a rend sze res ha jó köz le ke dés és egy Du na-híd hi á nya szin te tel je sen el szi ge tel te a tar-
to mányt Ro má ni á tól, kü lö nö sen té len (Durandin 1979: 72). 1878 előtt csak egyet len, 
Konstanca és Cernavoda kö zöt ti vas út vo nal lé te zett Dobrudzsában, és azt is egy brit 
vál la lat, a John Trevor Barklay ve zet te „Danube and Black Sea Railway Ltd.” épí tet te. 
1882 ok tó be ré ben a ro mán ál lam 16 mil lió arany fran kért meg vá sá rol ta Barklay vál la-
la tá tól a Konstanca–Cernavoda köz ti vas út vo na lat, és to váb bi 35 mil lió lejt fek te tett 
egy olyan Du na-híd fel épí té sé be, ami össze kap csol ná Bu ka rest és Konstanca vas út vo-
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na la it. Az 1895-ben fel ava tott, Angel Saligny ál tal ter ve zett „gran di ó zus” Kár oly ki rály 
híd volt ak kor Eu ró pa leg hosszabb, és a vi lág má so dik leg hosszabb híd ja. A hi dat a 
köz vé le mény a ro mán tech no ló gi ai in no vá ció emb lé má ja ként és Dobrudzsa anya or-
szág gal va ló egye sü lé sé nek szim bó lu ma ként ün ne pel te (N. D. Ionescu 1904: 540). A 
Ká r oly ki rály híd fon tos esz közt je len tett Dobrudzsa gyar ma to sí tá sá ban is, mert meg-
könnyí tet te mint egy 70 000 em ber be ván dor lá sát a tar to mány ba. Ugyan csak ez a híd 
biz to sí tot ta a Kis-Ázsia és Nyu gat-Eu ró pa kö zöt ti leg rö vi debb utat is: az Orient exp-
ressz vég ál lo má sa Konstanca lett, a nyu ga ti uta zók ott száll tak át a Kis-Ázsi á ba tar tó 
ha jók ra.

A leg fon to sabb ro mán ál la mi be ru há zás az 1896 ok tó be ré ben meg kez dett ki kö tő-
épí tés volt, amely a ro mán ex por tot a szá raz föld ről a Fe ke te-ten ger re irá nyí tot ta át. 
Ro má nia ko ráb bi, je len tő sebb du nai ki kö tő i től (Galaţitól és Brailától) el té rő en az új 
fe ke te-ten ge ri ki kö tő nem tar to zott a „Du na Eu ró pai Bi zott sá ga” fel ügye le te alá, így a 
ro mán gaz da sá gi füg get len sé get szim bo li zál ta. A konstancai ki kö tő ki épí té se a ro mán 
nem ze ti gaz da ság fő cél pont ja lett, és így az „or szág tü de jé vé” vált: Ro má nia ten ge ri 
ex port já nak mennyi sé ge az 1889-es 89 400 ton ná ról 1913-ra 1,5 mil lió ton ná ra nőtt – 
ek kor ez a ro mán ex port egy har ma dát tet te ki (Bitoleanu és Rădulescu 1979: 295). A 
ki kö tő ha ma ro san fon tos sze re pet ka pott Kö zép-Eu ró pa és a Közép-Kelet össze kö té-
sé ben, va la mint Konstanca és Rot ter dam kö zött is lét re ho zott egy stra té gi ai fon tos sá gú 
ke res ke del mi út vo na lat.

Ur ba ni zá ció és et ni kai asszi mi lá ció ÉszakDobrudzsában

A tar to mány ur ba ni zá ci ó ja is ug rás sze rű en fej lő dött. Az ot to mán ura lom alatt Dob-
rudzsában ti zen négy vá ros volt: ezek ben fő leg gö rög, ör mény és zsi dó ke res ke dő te le-
pek do mi nál tak. 1878 után az ál la mi lag tá mo ga tott ur ba ni zá ció meg vál toz tat ta a vá ro-
sok et ni kai össze té tel ét. Dobrudzsának 1912-ben 94 915 vá ros la kó ja volt (ez tel jes 
la kos sá gá nak 25,7%-át je len tet te). Tulcea és Konstanca köz igaz ga tá si köz pont jai mel-
lett (22 262 és 31 576 la kos) még hat, 5000 la kost meg ha la dó vá ros volt a tar to mány-
ban. Az új po li ti kai rend se gít sé gé vel a ro má nok je len lé te nö ve ke dett a tar to mány 
vá ros ai ban, és ők mo no po li zál ták az ál la mi köz igaz ga tást is. 1909-re hét vá ros ban 
ju tot tak több ség be: ro má nok ad ták a la kos ság 98%-át Cozgunban, 92%-át Ostrovban, 
66%-át Macinban, 68%-át Cernavodában, 61%-át Hirsovában, 51%-át Isacceában, és 
50,6%-át Mahmudiában. Má sik hat vá ros ban re la tív több ség ben vol tak: a ro má nok 
tet ték ki a la kos ság 37%-át Medgidiában, 34%-át Konstancában, 33%-át Bab adag ban, 
28%-át Mangaliában, 27%-át Kiliában, és 26,8%-át Tulceában. A ro má nok csak 
Sulinában szo rul tak ab szo lút ki sebb ség be (17%) (Petresco-Comnène 1918: 137). A 
tar to mány ban a fel emel ke dő ro mán vá rosi bur zso á zia a ke res ke del mi te vé keny ség ben 
is do mi náns sze re pet töl tött be, ez zel össze füg gés ben a „ke le ti” vá rosi elit gaz da sá gi 
sze re pe egy re ha nyat lott. Így, míg 1878-ban „a dobrudzsai ro mán ke res ke dő ket egy 
ké zen meg le he tett szá mol ni”, 1909-ben a 7764 be jegy zett ke res ke dő kö zül már 4815 
volt ro mán, és csak 2849 „kül föl di” (az az gö rög, zsi dó, vagy ör mény) (Kogălniceanu 
1910: 105). Dobrudzsa vá rosi mo der ni zá ci ó ját Konstanca fej lő dé se szim bo li zál ta: az 
in gat la nok ba va ló be fek te té sek ha tá sá ra – ilyen be fek te tő volt a ve ze tő pá ri zsi ban kár, 
Alléon, akit Mi ha il Kogălniceanu csá bí tott Konstancába – a vá ros la ko sa i nak szá ma 
meg nőtt: az 1878-ban szám lált 5000 la kos he lyett 1900-ban 12 725, 1912-ben pe dig a 
mo dern vá ros sá fej lő dött Konstanca 31 000 la kost mond ha tott a ma gá é nak.
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Ametropoliszfüggeléke:egyenlőtlenfejlődésÉszak-Dobrudzsában

A Dobrudzsa gyar ma to sí tá sá ban és mo der ni zá ci ó já ban el ért si ke re ket a ro mán elit az 
ege kig ma gasz tal ta, és a tar to mány gaz da sá gi fej lő dé sét a ro mán ura lom le gi ti má ci ó ja-
ként hasz nál ta fel. 1903-ban, 25 év vel Dobrudzsa annexálása után Nicolae Ionescu azt 
ál la pí tot ta meg lel ke sen, hogy „Dobrudzsa gaz da sá gi ural ma óri á si lé pé sek kel ha ladt 
elő re” (N. D. Ionescu 1904: 929). Dobrudzsa, Ro má nia töb bi ré sze és más eu ró pai 
or szá gok sta tisz ti kai össze ha son lí tá sá ra ala poz va Ionescu ki mu tat ta, hogy Dobrudzsa 
„egy rom hal maz ból” vi rág zó tar to mánnyá ala kult át.

A ro mán kor mány zat azon ban csak vi szony la gos si kert köny vel he tett el. Az in ten zív 
gyar ma to sí tás el le né re a tar to mány né pes sé ge ala csony ma radt: 1899-ben Konstanca 
me gyé ben csak 19,5, Tulceában pe dig 14,2 la kos ju tott egy négy zet ki lo mé ter re, és ezek 
az ada tok a ro má ni ai me gyék kel va ló össze ha son lí tás ban csak a 28. és a 32. (az az az 
utol só) he lyet je len tet ték.24 Sok vá ros pusz tán köz igaz ga tá si kre á ció volt, fa lu si te le pü-
lé sek re jel lem ző vo ná sok kal. A tar to mány inf rast ruk tú rá ját te kint ve is ala po san le ma-
radt az or szá gos át lag tól: 1900-ban Tulcea és Konstanca me gye a 28. és a 29. he lyet 
fog lal ta el a har minc két ro mán me gye kö zött (N. D. Ionescu 1904: 698). Va ló já ban 
Dobrudzsa „az alul fej lett fej lő dés nek” (Gunder Frank 1969; Hechter 1986: 31) kü lön-
le ges ese te volt: gaz da sá gá nak szer ke ze tét csak nem ki zá ró lag Bu ka rest szük ség le te i-
nek a ki elé gí té sé re ala kí tot ták ki, anél kül, hogy fi gye lem be vet ték vol na a gaz da sá gi 
fej lő dés he lyi jel lem ző it. A leg fon to sabb köz pon ti be fek te té se ket azok a vá ros ok kap-
ták, ame lyek a stra té gi ai fon tos sá gú Bu ka rest–Konstanca út vo nal men tén he lyez ked-
tek el, ez pe dig a tar to mány ré gi ó i nak egye net len fej lő dé sét ered mé nyez te. Föld raj zi 
hely ze té nek kö szön he tő en Konstanca me gye kü lön le ges mér ték ben lát ta a gaz da sá gi 
fej lesz tés nem ze ti prog ram já nak hasz nát: a du nai híd, a vas út, a fő ki kö tő és a re gi o ná-
lis fő vá ros mind ott ta lál ha tó. Ez zel szem ben Tulcea me gye hát rá nyos föld raj zi adott-
sá gai (ta vak, mo csa rak és a Du na del tá ja) és ne héz meg kö ze lít he tő sé ge mi att csak 
1938-ban kap cso lód ha tott be az or szá gos vas út há ló zat ba, kö vet ke zés kép pen vi szony-
lag las san fej lő dött: köz le ke dé si há ló za tát fő ként Sulina és Tulcea du nai ki kö tői biz to-
sí tot ták, gaz da sá gát a me ző gaz da ság és a ha lá szat túl sú lya jel le mez te (Z. Gherasim és 
L. Gherasim 1984: 401–477).

Ezt az egye net len fej lő dést leg job ban a re gi o ná lis köz pont át he lye ző dé se szem lél te ti, 
ami a ko ráb bi ot to mán kor mány za ti szék hely ről, Tulceából Konstancába ke rült át. 1880 
és 1900 kö zött Konstanca me gye né pes sé ge 122,76%-kal nö ve ke dett, szem ben a csak 
45,26%-os tulceai ér ték kel. Így, míg 1880-ban Tulcea me gye né pes sé ge volt na gyobb 
(24 124 la kos), 1900-ban Konstanca 4747, 1912-ben pe dig 28 629 la kos sal előz te meg. Ez 
a de mog rá fi ai fej lő dés a ro mán né pes sé gen be lü li ará nyok ra és a föld tu laj don ból va ló 
ré sze se dé sük re is ki ha tott. Konstanca me gyé ben ma ga sabb volt a ro mán et ni kum ará-
nya, Tulceában pe dig több bol gár (29 633, szem ben a konstancai 12 342-vel), orosz és 
lipován (29 016, szem ben a konstancai 2103-mal) élt (L. Ionescu 1904; Manuilă 1938: 
188).

A föld tu laj don Konstancában a ro má nok (77%), Tulceában vi szont in kább a bol gá-
rok ke zé ben kon cent rá ló dott (38,3%, míg itt a ro má no ké csak 34,3% volt). Ez per sze 
sok ro mán na ci o na lis tá ra ré misz tő en ha tott, akik azt ál lí tot ták, hogy a nem meg fe le lő 
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ál la mi po li ti ka kö vet kez té ben „rosszabb hely zet ben va gyunk, mint az ot to mán ura lom 
alatt” (L. Ionescu 1904: 363). Er re a „szláv ve szély re” a pre fek tu sok, pél dá ul Lu ca 
Ionescu és Ion Neniţescu, Tulcea me gye és a Du na-del ta in ten zí vebb ro mán gyar ma-
to sí tá sá ra vo nat ko zó ter vek kel re a gál tak (uo.: 364).

„Politikaijogokpolgáriszabadságjogoknélkül”:
azállampolgárságdilemmáiÉszak-Dobrudzsában,1908–1913

A hu sza dik szá zad ele jén a dobrudzsaiak po li ti kai eman ci pá ci ó já nak kér dé se egy re 
na gyobb nyo ma ték kal sze re pelt a ro mán po li ti ka na pi rend jé ben. 1905-ben az új, kon-
zer va tív kor mány bi zott sá got ál lí tott fel a Dobrudzsában élők po li ti kai jo gai ki ter jesz-
té sé nek ta nul má nyo zá sá ra. A ki lá tás ba he lye zett eman ci pá ció mö gött fő leg geo po li ti-
kai in do kok hú zód tak meg. Dobrudzsa Ro má ni án be lü li kü lön köz igaz ga tá si rend sze re 
„za var ba ej tő en” ha son lí tott Bosz nia-Her ce go vi na stá tu sá ra, ame lyet 1878-ban an nek-
tált az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia, és amely köz igaz ga tá si lag a kö zös Pénz ügy mi nisz-
té ri um irá nyí tá sa alá volt ren del ve. Több dobrudzsai pre fek tus utalt Bosz nia-Her ce go-
vi na Mo nar chi án be lü li köz igaz ga tá si stá tu sá ra, mint olyan min tá ra, ame lyet a ro mán 
kor mány zat nak kö vet nie kel le ne Dobrudzsában. Jó né hány ro mán po li ti kus né ze te 
sze rint azon ban a bi ro dal mi tar to mánnyal va ló össze ha son lí tás nem volt össze egyez tet-
he tő Dobrudzsának a ro mán nem zet ál lam hoz fű ző dő szim bo li kus vi szo nyá val. A bal-
ká ni po li ti kai fe szült sé gek nö ve ke dé se kor a ro mán po li ti ku sok még job ban meg ré mül-
tek, és ki fe jez ték azon ag go dal mu kat, hogy a dobrudzsai kü lön le ges köz igaz ga tá si 
rend szer táp lál hat ja Bul gá ria ir re den tiz mu sát. Ezért Titu Maiorescu, a Kon zer va tív 
Párt ve ze tő je egy 1903-as új ság cikk ében ar ra fi gyel mez te tett, hogy „a ve szé lyes bal ká ni 
hely ze tet lát va … vé get kell vet nünk a Dobrudzsa köz igaz ga tá sát mos ta ná ig jel lem ző 
át me ne ti hely zet nek”, és Dobrudzsát in teg rál ni kell az „oszt ha tat lan” ál lam ba (Maiorescu 
1903).

A dobrudzsaiak eman ci pá ci ó ja azon ban las san ha ladt. Csak 1908. no vem ber 15-én 
– nem sok kal azu tán, hogy Bosz nia-Herc ego vi nát tel je sen be ol vasz tot ták az Oszt rák–
Magyar Mo nar chiá ba – je len tet te ki I. Kár oly ki rály a ro mán par la ment hez in té zett 
üze ne té ben, hogy 30 évi „gran di ó zus és gyü möl csö ző mun ka” után „el ér ke zett az idő 
al kot má nyos rend sze rünk Konstanca és Tulcea me gyék re tör té nő ki ter jesz té sé re” (I. 
Kár oly, román király; lásd Carol I. 1909: III, 617). A dobrudzsaiak eman ci pá ci ós fo lya-
ma tá nak ne héz kes sé ge va ló já ban a ro mán po li ti kai elit ál lam pol gár ság ról al ko tott 
di lem má i ból eredt. Bár geo po li ti kai meg fon to lá sok alap ján Dobrudzsa sok et ni kum ból 
össze te vő dő né pes sé gé nek az egé szét ér de mes lett vol na eman ci pál ni, ez a dön tés 
el lent mon dott vol na Ro má nia ius sanguinis el ven ala pu ló ál lam pol gár sá got sza bá lyo zó 
tör vény ke zé sé nek. Ezt a jo gi össze fér he tet len sé get a na ci o na lis ta po li ti kai erők a 
ke mény vo na las irány tá mo ga tá sá ra hasz nál ták fel. 1905-ben a tör té nész és po li ti kus 
Nicolae Iorga azt rót ta fel, hogy „Dobrudzsa még mind ig na gyon koz mo po li ta meg je-
le né sű, és a ro mán gyar ma to sí tás tá vol ról sincs be fe jez ve”. Kul tu rá lis na ci o na liz mu sá-
hoz hű en Iorga a tar to mány köz igaz ga tá si al kal ma zot ta i nak ma ga tar tá sát kri ti zál ta, és 
hely te le ní tet te azt, hogy ke vés fi gyel met szen tel nek a kul tu rá lis asszi mi lá ci ó nak (Iorga 
1972: II, 330).25 Ezen az ala pon el le nez te Iorga a dobrudzsaiak „idő előt ti” vá lasz tó-
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jogát 1908-ban, mert sze rin te a szi go rú ro mán vá lasz tá si rend szer a gaz dag, nem ro mán 
dobrudzsaiaknak ked ve zett vol na, alá ás va ez zel a nem ze ti ér de ke ket.26

Ez a na ci o na lis ta po li ti kai irány vo nal for mál ta a ro mán po li ti kai elit nek a dobru-
dzsaiak po li ti kai jo ga i val kap cso la tos ma ga tar tá sát. An nak az alap elv nek az el is me ré-
sé vel, mely sze rint „a ro mán al kot mány csak ro má nok nak ad po li ti kai jo go kat”, 
Brătianu mi nisz ter el nök az ál lam pol gár ság ról szó ló tör vény ke zés nek „a Du na mind két 
ol da lán ugya nab ban a szel lem ben” va ló al kal ma zá sa mel lett fog lalt ál lást.27 Más szó-
val, a ro mán po li ti kai elit Dobrudzsában sem akar ta a nem ro má nok nak meg ad ni azo-
kat a po li ti kai jo go kat, ame lye ket az or szág egé szé ben meg ta ga dott tő lük. En nek 
kö vet kez té ben 1909. áp ri lis 19-én a li be rá lis kor mány kez de mé nye zé sé re nap vi lá got 
lá tott a dobrudzsaiak ál lam pol gár sá gá ról szó ló el ső tör vény, amely tel jes po li ti kai jo go-
kat jut ta tott: 1. azok nak az ot to mán ál lam pol gár ok nak, akik 1878. áp ri lis 11-én már a 
tar to mány ban él tek, va la mint az ő le szár ma zot ta ik nak [3. cik kely, A) pont]; és 2. 
„azok nak a bár mely ál lam ból ér ke zett ro má nok nak, szü le té si he lyük től füg get le nül, 
akik vidéki tulajdonnal ren del kez nek Konstanca vagy Tulcea me gyé ben”, va la mint 
le szár ma zot ta ik nak, amennyi ben azok ko ráb bi ál lam pol gár sá guk ról le mon da nak [3. 
cik kely, B) pont].28 A tör vény ily mó don tel jes jog ki ter jesz tés ben ré sze sí tet te a dobru-
dzsai ot to mán alatt va lók kal (a rájákkal) együtt az összes ro mán et ni ku mú vi dé ki te le
pest, de a po li ti kai jo gok gya kor lá sá ból ki re kesz tet te az összes 1878 után ér ke ző, nem 
ro mán dob rudzsai be ván dor lót vi dé ken és a vá ros ok ban egya ránt, to váb bá a csak 
vá rosi tu laj don nal ren del ke ző, vagy sem mi lyen tu laj don nal sem ren del ke ző ro má no-
kat. Rá adá sul a po li ti kai jo go kért va ló fo lya mo dás so rán az el já rás az ál lam pol gár ság 
meg szer zé sé nél al kal ma zott ügy me net hez ha son lí tott: a dobrudzsaiaknak kér vényt 
kel lett be ad ni uk, szü le té si anya köny vi ki vo na tuk, va la mint a ka to nai szol gá lat tel je sí té-
sét bi zo nyí tó, a la kó he lyü ket fel tün te tő és a tu laj do na i kat iga zo ló do ku men tu mok mel-
lé ke lé sé vel. A kér vé nye ket he lyi pre fek tu sok ból és ki ne ve zett ma giszt rá tu sok ból ál ló 
köz pon ti bi zott sá gok bí rál ták el.

A ren del ke zé sek fel há bo ro dást vál tot tak ki a dobrudzsai ro mán elit kö ré ben. Egy 
szó ki mon dó po li ti kai pamf let ben Vasile Kogălniceanu az 1909-es tör vényt „bru tá lis, 
antiliberális és an ti de mok ra ti kus” ha tá ro zat ként jel le mez te, „amely a már meg szer zett 
jo go kat sér ti, és ahe lyett, hogy ja ví ta ná, in kább ront ja több tíz ezer em ber hely ze tét”, 
va la mint „ká oszt idéz elő” Dobrudzsában (Kogălniceanu 1910: 123). A tör vény leg el-
lent mon dá so sabb ren del ke zé se a vá ros ok ban élő ro má nok po li ti kai jog gya kor lás ból 
va ló ki re kesz té se volt. In ten zív lob bi zá suk ered mé nye kép pen az 1910. áp ri lis 14-i új 
tör vény el tö röl te a vi dé ki tu laj don kö ve tel mé nyét a tel jes ál lam pol gár ság meg szer zé sé-
hez szük sé ges fel té te lek kö zül, és po li ti kai jo go kat jut ta tott az összes vi dé ki és vá rosi 
ro mán nak: „a Konstanca vagy Tulcea me gyei in gat la nok tu laj do no sa i nak, akik a tör-
vény ki hir de té se ide jén már ott lak tak”.29 Azon ban az új tör vény szö ve ge is igen meg-
szo rí tó ma radt, és nem nyer te el a dobrudzsai köz vé le mény tet szé sét. A dobrudzsai 
ve ze tők elő ze tes, hirsovai ta lál ko zó ja után a Constantin Sarry ve zet te tar to má nyi de le-
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30 Lásd: „Tör vény a dobrudzsaiaknak po li ti kai jo go kat biz to sí tó, 1910. áp ri lis 15-i tör vény 3. és 4. cik ke-
lyé nek ér tel me zé sé rõl és tel je sí té sé rõl” (Hamangiu 1905–1921, IV: 936–938).

31 A stig ma át fo gó el mé le tét lásd: Goffman (1954); Ro má nia tör té nel mé re va ló kre a tív al kal ma zá sát 
lásd Antohi (1995).
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gá ció 1911. szep tem ber 14-én ta lál ko zott I. Kár oly ki rállyal, aki nél egy li be rá li sabb 
ál lam pol gár sá gi tör vény ke zé sért emel tek szót. En nek ered mé nye kép pen 1912. már ci us 
3-án a Petre P. Carp ve zet te ro mán kor mány egy újabb, az ál lam pol gár ság gal fog lal ko-
zó tör vényt ho zott Dobrudzsa szá má ra.30

Az új tör vény az elő ző ek nél li be rá li sabb volt, hi szen po li ti kai jo go kat jut ta tott: 1. azok-
nak a ko ráb bi ot to mán alatt va lók nak, akik 1878. áp ri lis 11-én Dobrudzsában lak tak, és 
azok nak a tö rö kök nek és ta tá rok nak, akik az 1877–78-as há bo rú után ván do rol tak el 
Dobrudzsából, de a tör vény ki hir de té se előtt leg alább két év vel vissza tér tek oda; 2. a 
ro mán né pes ség összes ka te gó ri á já nak, ne ve ze te sen: a szü le tett ro má nok nak (a ko ráb bi 
ot to mán alatt va lók nak); azok nak a ro mán gyar ma to sí tók nak, akik a tar to mány ban le vő 
vidékivagyvárositulajdonnalren del kez tek; azok nak a tulajdonnalnemrendelkezőro má-
nok nak, akik a tör vény ki hir de té se előtt te le ped tek le a tar to mány ban; és vé gül 3. azok-
nak a kül föl di gyar ma to sí tók nak, akik a tar to mány ban vidékitulajdonnalren del kez tek. 
De a disszi mi lá ció szel le mé ben a tör vény még mind ig ki zár ta a po li ti kai jo gok gya kor lá-
sá ból a vá ros ok ban élő nem ro má no kat, va gyis azok nak a zsi dó, ör mény és gö rög ke res-
ke dők nek a kü lön fé le ka te gó ri á it, akik 1878 után „szi vá rog tak be” Dob ru dzsá ba. Így a 
dobrudzsai ál lam pol gár ság ról szó ló tör vény ke zés volt az utol só fon tos lé pés ab ban „a 
nem ze ti je len tő sé gű mun ká ban”, ame lyet a tar to mány ban a ro mán ha tó sá gok vég hez vit-
tek. Ioan Georgescu sze rint az ál lam pol gár sá gi bi zott sá gok „min den le het sé ges mó don 
ked vez tek a ro má nok nak”, kü lö nö sen az er dé lyi ro má nok nak (Georgescu 1929: 614).

Következtetések

Az észak-dobrudzsai kü lön ál ló köz igaz ga tá si rend szer meg szün te té se azt je lez te, hogy 
a tar to mány asszi mi lá ci ó ja ki elé gí tő ered ménnyel járt: a fo ko za to san túl súly ba ke rü lő 
ro mán ság alig 35 év alatt (1878–1913) na ci o na li zál ta Dobrudzsát. A je len tős be fek te-
té sek nek kö szön he tő en a tar to mány „Kár oly ki rály ko ro ná ján a leg tün dök lőbb bri li-
áns sá” (Sarry 1915: 7) és a ro mán nem zet gaz da ság pó tol ha tat lan ele mé vé fej lő dött. 
En nek kö vet kez té ben a ro mán po li ti kai elit si ker ként, Ro má nia ci vi li zá ci ós ké pes sé gé-
nek ékes bi zo nyí té ka ként ün ne pel te Dobrudzsa in teg rá ci ó ját. Egy dobrudzsai pre fek-
tus sza va i val:

Amit itt mos tan ra el ér tünk, az a ci vi li zá lás igen fi gye lem re mél tó tel je sít mé nye, ame lyet 
más né pek még négy szer ilyen hosszú idő alatt sem tud tak vég hez vin ni sa ját gyar ma ta i kon. 
Sze rény te len ség nél kül nagy ra ér té kel het jük azt, hogy a fa jok ke ve ré ké ből egy né pet ko vá-
csol tunk össze. A le te le pe dé sünk kor ott ta lált et ni kai kong lo me rá tu mot ha za fi as sá gunk 
he ve ol vasz tot ta eggyé (N. D. Ionescu 1904: 4).

Észak-Dobrudzsa asszi mi lá ci ó ja ezért kü lön le ges je len tő ség re tett szert a ro mán 
nem ze ti ide o ló gi á ban. A tar to mány ban vég re haj tott „fi gye lem re mél tó ci vi li zá ci ós tel-
je sít mény” át me ne ti leg or vo sol ta a ro mán po li ti kai elit ha gyo má nyos ki sebb ren dű sé gi 
komp le xu sát,31 mert azt bi zo nyí tot ta, hogy Ro má nia – Ke le tet ci vi li zá ló sze re pe ré vén – 
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va ló ban a Nyu gat ré szé vé vált. Dobrudzsa Ro má nia gaz da sá gi, te rü le ti, et ni kai és ten-
ge ri ha tá ra ként szol gált, ezért az itt vég be ment et ni kai és kul tu rá lis homogenizáció egy 
ál ta lá no sabb, bel ső és kül ső gyar ma to sí tá si fo lya mat ré szé nek is te kint he tő. Ro má nia 
ha tá ra i nak ki ter jesz té se Dobrudzsában azt iga zol ja – mint Katherine Verdery ki mu tat-
ta –, hogy az et ni kai ha tár a nem zet épí tés fo lya ma tá nak ered mé nye, s nem pe dig ka ta-
li zá to ra (Verdery 1994: 47).

Nem ze ti in teg rá ció NagyRo má ni á ban: 
Dobrudzsaasszimilációjaösszehasonlítóperspektívából

Az el ső vi lág há bo rú után Ro má nia majd nem meg dup láz ta ki ter je dé sét és né pes sé gét. 
Bár összes sé gé ben a ro mán et ni kum volt túl súly ban, az et ni kai ki sebb sé gek ará nya 
je len tő sen meg nőtt az új ál lam ban: 1913 és 1923 kö zött 8%-ról 25%-ra (8,4% ma gyar, 
4,3% né met, 5% zsi dó, 3,3% orosz, 3,3% ru tén, 1,5% bol gár, 1% tö rök és ta tár stb.) 
ug rott (Roucek 1971: 187). Észak-Dobrudzsa há bo rú előt ti asszi mi lá ci ó já nak si ke res 
kí sér le te ar ra buz dí tot ta a ro mán po li ti kai eli tet, hogy ha son ló tech ni kák kal moz dít sa 
elő Nagy-Ro má ni á ban is az in téz mé nyes in teg rá ci ót és a kul tu rá lis egységesülést. 
Dobrudzsa asszi mi lá ci ó já nak ta nul sá gai azon ban több fé le kép pen is fél re ve ze tők vol-
tak: a Dobrudzsához ha son la tos köz igaz ga tás-po li ti ka a Kadriláterben, Er dély ben, 
Bu ko vinában és Besszarábiában 1918 után csak kor lá to zott si ker rel járt. Az ál lam 
„nem ze tiesítésének” las sú üte me in kább fruszt rál ta és el ke se rí tet te a ro mán több sé get, 
és egy olyan disszi mi lá ci ós, na ci o na lis ta re ak ci ót kel tett, ami vé gül is erős jobb ol da li 
po li ti kai moz ga lom má fej lő dött (Livezeanu 1995).

Észak-Dobrudzsa Romániába való integrálása jól összevethető azzal az admi niszt-
rá ciós egységesítési, valamint kulturális hegemonizációs folyamattal, amely Nagy-Ro-
má niában később lezajlott. Az asszi mi lá ci ós ered mé nyek kö zöt ti kü lönb ség az Észak-
Dobrudzsában vég hez vitt nem zet- és ál lam épí té si prog ram sa já tos sá ga i nak kö vet kez-
mé nye volt, s ez állt a ta nul mány fó ku szá ban.

Az ot to mán ura lom alatt Dobrudzsa a ka to nai és a ke res ke del mi át já rást biz to sí tó 
fo lyo só sze re pét töl töt te be. Az ot to mán vi lág gaz da ság ha tár vi dé ke ként ren ge teg, a 
ka to nai szol gá lat vagy a fe u dá lis kö te le zett sé gek elől me ne kü lő er dé lyi, ha vas al föl di, 
bol gár és besszarábiai be ván dor lót von zott. A bi ro dal mi ál lam pol gár ság rend sze re egy 
nyi tott, be fo ga dó jel le gű dokt rí nán nyu go dott, így a po li ti kai rend szer to le rál ta Dob ru-
dzsa et ni kai és kul tu rá lis sok szí nű sé gét. Bár az ot to mán ál lam bi zo nyos pénz ügyi és 
po li ti kai elő nyök biz to sí tá sá val tá mo gat ta ugyan a muszlimokat, nem tö re ke dett azon-
ban kul tu rá lis egy sé ge sí tés re. A millet-rend szer a na gyobb et ni kai cso por tok nak biz to-
sí tott hit éle ti au to nó mi át; a Tanzimat-re for mok pe dig a ke resz tény köz ve tí tők szín re 
lé pé sé nek ked vez tek – kö zü lük so kan egyéb ként ro má nok vol tak –, akik a tar to má nyi 
köz igaz ga tás ba is be ju tot tak. Az ot to mán tár sa dal mi rend szer nem tet te le he tő vé egy 
örök le tes muszlim arisz tok rá cia ki ala ku lá sát, és a muszlim elit hely ze tét az ot to mán 
köz igaz ga tás tel jes össze om lá sa, va la mint az 1877–78-as há bo rú alat ti tö me ges ki ván-
dor lás to vább sú lyos bí tot ta. Az itt élő et ni kai cso por tok rend kí vül he te ro gé nek vol tak, 
fő leg fa lu si as né pes sé get tö mö rí tet tek, és összes sé gé ben a nem ze ti ön tu dat igen ala-
csony fo kán áll tak; csak a bol gá rok nál fej lő dött ki je len tő sebb nem ze ti moz ga lom.

Így 1878-ban, a tar to mány Ro má ni á hoz csa to lá sa kor a dobrudzsai elit csak mi ni má-
lis el len ál lást tu dott ki fej te ni Bu ka rest köz pon to sí tó po li ti ká já val szem ben, hi szen: 1. az 
elit tár sa dal mi-gaz da sá gi po zí ci ó ja vi szony lag gyen ge volt; 2. meg fosz tot ták őket a po li-
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ti kai jo ga ik tól, és ez meg gá tol ta, hogy dön tő po li ti kai be fo lyás sal ren del kez ze nek a 
tar to mány ban; 3. több sé gük újon nan, más ro má ni ai tar to má nyok ból ér ke zett, így Dob-
ru dzsában csak kor lá to zott po li ti kai le gi ti má ci ó ra tart ha tott igényt. A dobrudzsai elit 
csak a szá zad for du lón, a tár sa dal mi-po li ti kai kon szo li dá ci ót kö ve tő en vált je len tős 
re gi o ná lis po li ti kai té nye ző vé. Vé gül azt is meg kell em lí te ni, hogy Dobrudzsa né pes-
sé ge tör té nel mi leg igen cse kély volt, és az ott élők lét szá mát az 1877–78-as pusz tí tó 
há bo rú még to vább csök ken tet te. Az ot to mán kö zép ko ri as föld tu laj don lá si rend szer-
ből adó dó an Dobrudzsa föld je i nek nagy ré szét az ál lam bir to kol ta, és ez a föld tu laj don 
a ro mán ál lam ra szállt, amely ezt a szé les kö rű et ni kai gyar ma to sí tás hoz hasz nál ta fel.

Az 1878-as csat la ko zás után ezek a jel leg ze tes sé gek meg könnyí tet ték a ro mán po li-
ti kai elit szá má ra az észak-dobrudzsai köz igaz ga tá si rend szer ki sa já tí tá sát, hi szen nem 
a tár sa dal mi és gaz da sá gi kulcs po zí ci ó kat bir tok ló ki sebb sé gi ek el tá vo lí tá sa volt a fel-
adat (nem úgy, mint ké sőbb Bukovinában és Er dély ben, ahol fel kel lett szá mol ni az 
oszt rák és a ma gyar bü rok rá ci át), ha nem egész egy sze rű en új po li ti kai in téz mé nye ket 
kel lett lét re hoz ni, me lye ket kez det től fog va a leg né pe sebb nem ze ti kö zös ség, az az a 
ro mán ural ha tott. Michael Hechter a cent rum és a pe ri fé ria kö zöt ti kap cso lat há rom 
faj tá ját – ne ve ze te sen: gyarmat,belsőgyarmatés pe ri fe ri kus ré gió – le író ti po ló gi á já ra 
ve tít ve Észak-Dobrudzsa 1878 és 1913 kö zöt ti fej lő dé se leg in kább a nem ze ti fej lő dés 
belsőgyarmatimo dell jé nek vo ná sa it vi sel te ma gán, úgy mint: 1. a cent rum és a pe ri fé ria 
föld raj zi kö zel sé gét; 2. a ko ló nia „kül ső té nye zők” (ti. Bu ka rest aka ra ta) ál tal meg ha-
tá ro zott tár sa da lom po li ti kai fej lő dé sét; 3. a kul tu rá lis fel sőbb ren dű ség re va ló ál lan dó 
hi vat ko zást, mellyel a fő vá ros te kin té lyét legitimizálták; 4. a „gyar mat” köz igaz ga tá si-
lag meg kü lön böz te tett hely ze tét; 5. át me ne ti ál lam pol gá ri stá tus be ve ze té sét; 6. a tar-
to mány és a fő vá ros gaz da sá gi fej lő dé sé nek össze fo nó dá sát (Hechter 1986).

Dobrudzsa fej lő dé se azon ban fon tos pon to kon el tért et től a mo dell től: a ro mán ura-
lom a ki sebb sé gek ro vá sá ra előny ben ré sze sí tet te ugyan a ro má nok tár sa dal mi-po li ti kai 
ér de ke it, még sem ala kult ki az et ni kai cso por tok kö zött egy vi lá go san kö rül ha tá rolt és 
me re ven al kal ma zott kul tu rá lis mun ka meg osz tás a tar to mány ban, me lyet a fő vá ros és a 
ko ló nia kö zöt ti fa ji kü lönb sé gek ről ki ala kí tott el mé le tek tá mo gat tak vol na. Az et ni kai 
egy sé ge sí tés, va la mint az egy más sal össze füg gő gaz da sá gi fej lő dés összes sé gé ben le gi ti-
mál ta a ro mán ural mat, és elő se gí tet te Észak-Dobrudzsa tel jes köz igaz ga tá si in teg rá lá-
sát. A vizs gált idő szak vé gé re Dobrudzsát min den ki a ro mán nem zet gaz da ság nél kü löz-
he tet len al ko tó elem ének tar tot ta, és a fő vá ros kul tu rá lis fel sőbb ren dű sé gé nek dis kur-
zu sát vé gül fel vál tot ta Dobrudzsának a nem ze ti örök ség be va ló szim bo li kus be eme  lé se. 
Hechter ter mi no ló gi á já val él ve el mond ha tó, hogy Észak-Dobrudzsa Ro má ni á ba tör té-
nő in teg rá ci ó ja fo ko za to san ment át belsőgyarmatosításbólnemzetiterjeszkedésbe.

Kulcsár Dalma és Bicskei Éva fordítása

Hi vat ko zott iro da lom
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