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Az 1877—1878. évi függetlenségi háború 
gazdasági hátteréről 

A román nemzeti állam megalakulása (1859) nyomán nem csupán a területi 
egység megszilárdítását célzó folyamat gyorsult fel, hanem nagyobb hangsúlyt ka
pott a teljes nemzeti függetlenség megvalósítására irányuló törekvés is. A z egye
sülés megteremtette a feltételeket a társadalom különböző osztályai energiáinak 
érvényesüléséhez, megszilárdította a román nép öntudatát, és jelentős mértékben 
növelte hitét történelmi küldetésében. Az ország lakosságának túlnyomó többségét 
kitevő parasztság körében az 1864. évi földreform után egyre szilárdabbá válik a 
meggyőződés, hogy fontos alkotó eleme a nemzetnek, mivel a földreform — amint 
egy korabeli feljegyzés leszögezi — „felemelt egy szenvedésektől, nélkülözésektől 
és megaláztatástól sanyargatott népet". Az élet minden területén jelentkező pezs-
düléstől és tettvágytól fűtött légkörben a függetlenség eszméi egyre mélyebb gyökeret eresztenek a közvéleményben. A z évszázados törekvéseket megtestesítő esz
me már politikai erőként hat. Egy 1866-ban, Párizsban napvilágot látott, radikális-
liberális eszméktől telített politikai írás kifejti: „Románia függetlensége ma olyan 
kérdés, melyet az európai közjog napirendre tűzött, s Európának nyilatkoznia kell 
e tekintetben." 

Az egyesülés után politikai szerephez jutó liberális, radikális erők olyan 
irányban igyekeztek hatni, hogy a belső és nemzetközi adottságokat kihasználva 
előrelendítsék a függetlenségi törekvéseket. Ugyanakkor ezen erők tudatában 
voltak annak is, hogy a függetlenség kivívásáért folytatandó sikeres küzdelem, le
gyen az békés jellegű vagy fegyveres, nehezen képzelhető el megfelelő anyagi erő
tartalékok, eszmeileg felkészített, a hadakozás tudományában a kor színvonalán 
jártas emberanyag nélkül. Ez a felismerés csendül ki Ion C. Brătianunak a kép
viselőházban 1868-ban elmondott egyik beszéde néhány szavából: „erőssé kell vál
nunk, szervezkednünk kell, hogy midőn napirendre kerül a probléma (független
ség), kellő szerepet játszhassunk. Vegye észre Európa, hogy itt egy erős, felfegy
verzett néppel kell számolnia, mely el van szánva megvédeni saját létét." 

Az ország katonai erejének növekedése és védelmi kapacitásának megszilár
dulása szoros kapcsolatban állt gazdasági felemelkedésével. A z 1859 után bekövet
kezett alapvető változások fémjelezték az ezirányú pozitív kibontakozás megindu
lását. 

A földreform, annak ellenére, hogy nem számolta fel a nagybirtokot, nagy 
lökést adott az agrártermelésnek, siettette a modern kapitalista módszerek elter
jedését; ezt tükrözi a gépek számának gyors növekedése. 1873-ban 989 gép dolgo
zik a földeken az 1865. évi 312-vel szemben. Növekedett a parasztság önérzete, az 
ősi földhöz való ragaszkodása, s ugyanakkor javultak életkörülményei. Ez utóbbi 
változás egyike azon tényezőknek, amelyeknek köszönhető az agrártermelés meg
kétszereződése a függetlenségi háború előtti évtizedben. Ugyanakkor a parasztság 
életfeltételeinek javulása fokozta e társadalmi erő hazája iránti szeretetét, füg
getlenségi vágyát, mivel a függetlenségtől társadalmi helyzete további javulását 
remélte. 

Még látványosabb előrelépés tapasztalható ipari téren. Uralkodóvá válik a 
tőkés termelési mód, felgyorsul a tőkefelhalmozás, ami lehetőséget teremt az ipari 
befektetések számának gyarapítására, kereskedelmi és iparkamarák létesítésére, 
pénzintézetek felállítására. A statisztikák száraz adatai arról beszélnek, hogy 
1864—1878 között az ipari üzemek száma 51-ről 136-ra, a fémiparban 6-ról 24-re 
növekedett. Termelni kezdtek a sascuti és chitilai cukorgyárak (1875, 1876), a. kő
olajtermelés pedig 1877-ben 15 100 tonnát ér el az 1864. évi 4591 tonnával szem
ben. Hasonló jelenséggel találkozunk a sóbányászat, erdőkitermelés és könnyű
ipar terén. 

A Bukarestet Giurgiuval összekötő első vasútvonal megnyitása (1869) mint
egy jeladás a közlekedési vonalak, de különösképpen a vasúthálózat kiépítésére. 
1877-ben már megindulhat a forgalom az ország közlekedési hálózata gerinceként 
tekinthető Burdujeni—Verciorova fővonalon és az ebből kiágazó Vereşti—Botoşani, 
Paşcani—Iaşi—Ungheni, Tecuci—Bîrlad, Bukarest—Giurgiu szárnyvonalakon, me-



l y e k hossza közel 1300 km, A közlekedési hálózat gyors ütemű fejlődésével nem
csak a gazdasági élet lesz egyre lüktetőbb, hanem javul az ország katonai po
tenciálja is. 

Az egységes nemzeti állam gazdasági erősödésével egyenes arányban válik 
egyre anakronisztikusabbá a még mindig fennálló török függőségi viszony, füg
getlenül attól, hogy ez sok tekintetben már csak névleges. Éppen ezért, a Cuza 
fejedelemmel színtérre lépő, a nemzeti törekvéseket magukévá tevő politikai erők 
központi problémája lett a teljes önállóság megteremtése. Ezen politikai csopor
tosulások számos képviselője a függetlenség ügyét összekapcsolja egy ütőképes 
hadsereg életrehívásával. Cezar Bolliac például már 1860-ban szorgalmazza a 
Românul című újság hasábjain „az ország felfegyverzését", mert enélkül — amint 
írja — sem az autonómia, sem a nemzet, sem a román állam nem nyeri el a kellő 
tekintélyt. Az a tény pedig, hogy a Cuza által 1859-ben újjászervezett hadsereg 
felszerelése végett 1864 januárjában számos falu és város lakói jelentős összege
ket adnak össze „ágyúk és puskák beszerzésére", vagy pedig hogy 1868-ban az 
ország több helységében polgári bizottságok alakulnak adományok gyűjtésére, 
hogy fegyvereket vásároljanak „a haza szabadságának és függetlenségének ki
vívására", beszédes bizonyítéka egy széles alapokon nyugvó nemzeti összefogás 
kibontakozásának. 

A nép körében megnyilvánuló áldozatkészség és célratörés nem kis mérték
ben hatott buzdítólag az uralkodóra, Mihail Kogălniceanura vagy N. Golescura, 
hogy a török tilalommal dacolva, a megengedett 30 000-es létszámú milícia helyett 
már 1865-ig 45 000-re emelje a katonaság számát. Az 1868. évi, a hadsereg újjá
szervezését célzó különleges törvény alapján pedig modern elvekre helyezik a 
haderőszervezést, ami biztosítja mind a kiképzés színvonalának emelését, mind 
pedig a csapatok létszámának további növelését. Ezek az intézkedések tették le
hetővé, hogy a függetlenségi háború kitörése előtt a román hadsereg mintegy 
százezer emberrel rendelkezzék, amelyből körülbelül 65 000 az ún. frontkatona
ság száma. 

Nagy erőfeszítések történtek a fegyverek beszerzése elé tornyosuló akadá
lyok leküzdésére. Az ország költségvetése nem bírt el túlméretezett hadi kiadá
sokat, s ugyanakkor egyes hatalmak — élükön Törökországgal — minden módon 
igyekeztek meghiúsítani a fegyvervásárlásokat. Ezek ellenére a függetlenségi há
borút megelőző évtizedben kifejtett erőfeszítések eredményeként a román had
sereg műszaki színvonala sok tekintetben felzárkózik az általános európai követel
ményekhez. Ha 1867-ben a csapatok fegyverzete még gyengének mondható — a 
kb. 15 000-20 000 Minié-típusú, már túlhaladott kézifegyvert különböző gyártmá
nyú és kaliberű puska egészíti ki —, az 1868-ban Poroszországból beszerzett 20 000 
Dreyse-puska, valamint az azt követő évben vásárolt Peabody típusú kézifegy
verek, amelyekkel két évvel előbb a svájci haderőt is felszerelték, s amelyek a 
kor legjobb fegyverei közé sorolhatók, lényegesen javítottak a hadsereg tűzerején. 
Ha 1875-ben az ország költségvetése elbírta volna a francia fegyvergyártók fel
ajánlotta 100 000 modern Chassepot puska megvásárlását, a hadsereg az akkori leg
hatásosabb hadifelszerelés birtokába jut. E fegyver akkori értéke darabonként 
egy szarvasmarha árának felelt meg. 

A tüzérség felszerelésénél is hasonló jelenséggel találkozunk. Még használat
ban vannak ugyan régi elöltöltős ágyúk, de ezeket modernebb bronzágyúkkal, s az 
1870-es évek közepétől a Krupp-üzemektől vásárolt acélütegekkel igyekeznek kicse
rélni. 

Modern elképzelések mutatkoznak a haderő kiképzését és szakosítását ille
tően is. A gyalogság és a tüzérség mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a mű
szaki alakulatok, amelyek a háború alkalmával jelesre vizsgáztak. 

Az első műszaki zászlóalj nem sokkal Cuza uralomra jutása után alakult 
Moldvában, a kormány május 31-én kelt memoranduma alapján. Szervezője és 
lelke Panait Donici őrnagy, aki Párizsban a műszaki főiskola út- és hídépítési inté
zetében szerzett mérnöki diplomát. A zászlóalj négy századból állt, mindegyik 
egy százados-főmérnök parancsnoksága alatt, akit egy mérnökfőhadnagy és két 
hadnagy segített munkájában. Kívülük több altiszti rangot viselő mester tarto
zott a század állományához. A zászlóalj legénységi állománya az altisztekkel 
együtt ezer ember. 1860 szeptemberében Florescu hadügyminiszter Donici őrna
gyot Bukarestbe hívja, hogy a moldvai mintájára megszervezze a II. műszaki zász
lóaljat. Ezen alakulatok a katonai kiképzés mellett 1859—1862 között bekapcso
lódtak az út- és vasúthálózat építésébe is. 1862-ig a műszaki egységek szervezeti 
formájában több módosítást eszközöltek, s ekkor végérvényesen összevonják őket 
az I. műszaki zászlóaljba Bukarest székhellyel, s ettől kezdve az alakulat csaknem 
kizárólag katonai funkciót tölt be. 1864-től nagy hangsúlyt helyeznek a tiszti, 



valamint a legénységi állomány technikai továbbképzésére. A híd- és útépítéssel, 
erődrendszerek építésével foglalkozó több francia szakmunkát fordítottak le, s eze
ket kézikönyvként használták. 1866-tól a műszaki zászlóaljat három század árkász-
és egy század hidászegységbe szakosítják. A hadsereg újjászervezésére vonatkozó 
1868-as törvény értelmében újraalakul a II. műszaki zászlóalj öt századdal. 

Az 1870—1871-es francia—porosz háború tapasztalatai alapján még nagyobb 
figyelmet fordítanak a műszakiak továbbképzésére és szakosítására. Számos tiszt 
Belgiumba utazik ismeretei bővítése céljából, s ugyanakkor a műszaki egységeknél 
létrehoznak egy híradó csoportot, három századot pedig erődépítésre, hídépítésre 
és robbantásra, valamint vasútépítésre szakosítanak. Miután 1873-ban maga az 
uralkodó jóváhagyta a műszaki csapatok újjászervezésének ezt a formáját, szi
gorú kiképzési rendszabályokat léptettek életbe. 

A hadsereg kiépítésére irányuló fáradozások eredményeként a katonai appa
rátus 1877-ben rendelkezik azzal a tiszti gárdával és legénységi állománnyal, amely 
nagyobb méretű hadműveletek végrehajtását a siker reményében vállalhatja. Bi
zonyos politikai meggondolásokon túlmenően az I. C. Brătianu vezette kormány 
ennek tudatában követeli ki, hogy a román csapatok önálló hadseregként, saját 
maguk szervezte és irányította fronton kapcsolódjanak be a háborúba, és nem a 
szövetséges orosz csapatok kiegészítő részeként. 

A függetlenségi háború küszöbén tehát Románia az élet minden területén az 
izmosodó, kibontakozásban levő ország képét mutatja. Az egyre lendületesebbé 
váló gazdasági tevékenység, a megpezsdülő kulturális élet, az erősödő hadsereg, 
s ami igen fontos, az egyesülés, majd az 1864. évi szociális és gazdasági reformok 
előidézte önbizalom és a jövőbe vetett reményteljes várakozás megsokszorozta a 
nemzet tettrekészségét és önbizalmát. Ez utóbbi óriási szerepet játszott az elkö
vetkező nehézségek legyűrésében. Talán ez az önbizalom, s az a várakozás, hogy 
a függetlenség kivívása a parasztság és a munkások állapotában további javulást 
hoz, kölcsönözte azt az energiát, amivel a lakosság ki tudta elégíteni a háború 
követeléseit, a megnövekedett szükségleteket. A gazdasági fellendülés ugyanis még 
távolról sem tudott olyan anyagi alapot biztosítani, hogy az állam abból fedez
hesse a hirtelen magasra szökött kiadásokat. Nem ok nélkül hangsúlyozza R. Ro-
setti történész és katona A polgári lakosság részvétele az 1877—78-as háborúban 
című értekezésében, hogy „a katonai szolgálat és a háború súlya a parasztság vál
laira nehezedett". 

Az 1877 tavaszán mozgósított mintegy 100 000 ember — ebből 58 700 front
katona — és 12 300 ló felszerelése hiányos, s a hiányokat részben vásárlások útján, 
de nagyobbrészt a civil lakosság körében eszközölt rekvirálások segítségével kel
lett pótolni. A hadsereg ellátásához szükséges élelmiszereket csaknem teljes egé
szében a parasztság szolgáltatta. Óriási megterhelést jelentett a hadsereg számára 
elengedhetetlen hadianyag és más utánpótlás szállítása. Ezt úgyszólván teljes egé
szében a falusiak végzik ökrös szekerekkel, mivel a Bukarest—Craiova vasútvonal
tól délre ekkor még nincs vasút, s az egész román hadsereget Dél-Olténiába kel
lett összevonni, majd a Dunától délre Bulgária területén tovább ellátni. 

A kor forrásai között nagy számmal találunk Mehedinţi megye prefektusának 
1877. május 7-én a belügyminiszterhez intézett megkereséséhez hasonlókat, amely
ben felhatalmazást kért, hogy a nagyobb katonai egységek parancsnokai támasz
totta igények kielégítésekor az eléje tornyosuló problémák hatékony és gyors meg
oldása érdekében belátása szerint járhasson el: „Kérem egyszer s mindenkorra 
elrendelni, hogyan járjak el a Craiovából és Calafatból érkező kérések áradatá
val; búzát, kenyeret és szekeret igényelnek. Haralambie tábornok úr 600 szekeret 
kér megyémből Craiovára küldeni, Cerchez ezredes úr kenyeret sürget Calafatra." 

Dolj megye prefektusa a bel- és hadügyminiszterhez menesztett kérésében 
a parasztok igénybevételének mérséklését kéri: „Jelenleg a csapatok mozgósítása 
és rendeltetési helyükre való juttatása miatt Dolj lakói nem végezhetik munkáju
kat, naponta mennek szekereikkel lőszert, kenyeret, szénát és más terményeket 
szállítani." 

A z 1877 áprilisában kiadott, majd törvényerőre emelt kormányrendelet sze
rint a fenti kötelezettségeken kívül, a hatóságoknak jogukban állott a hadsereg 
részére lefoglalni a malmokat, pékségeket, kórházi felszereléseket, s hadi szolgá
latra behívni kovácsokat, szabókat és más mesterembereket. Szabad volt lefoglalni 
továbbá bármilyen természetű anyagot, és elvégeztetni a hadikészületekkel és had
műveletekkel kapcsolatos mindenfajta munkát. 

A hivatalosan nyilvántartásba vett rekvirált javak összértéke 11 227 098 lejre 
rúgott, ami az 1877. évi katonai költségvetés 82,70%-ának felelt meg. Brătianu 
miniszterelnök azonban a képviselőház 1878 januárjában tartott egyik ülésén kije
lentette, hogy a lakosságtól „rekvirált javak ellenértékeként tizedrészét sem fizetik 



annak, amit normális körülmények között fizetni kellene". Ilyen erőfeszítések 
mellett nem meglepő, hogy a hadviseleti körzetekbe eső egyes községek jelenteni 
kénytelenek, miszerint képtelenek további fuvarokat kiállítani a szállítások lebo
nyolítására. 

A parasztságra nehezedő súlyos terheket enyhítette a függetlenség kikiáltása 
által kiváltott hazafias lelkesedésből fakadó áldozatkészség. Számos tanító, tanár 
és hivatalnok a háború tartamára lemondott fizetésének egy részéről, hogy ezzel 
járuljon hozzá a hadikiadások előteremtéséhez, mások önként ajánlották fel nél
külözhető javaikat a haza ügye érdekében. Több mint 150 hazafias bizottság és 
társaság szervezi, bonyolítja le az önkéntes segélyakciókat. Ezek során 1639 798 
lej készpénzt gyűjtöttek, amely összegből 1 212 661 lejt kimondottan fegyvervásár
lásra adományoztak. Emellett 3543 juhot, 1290 szarvasmarhát, 1882 lovat, 746 hl 
búzát, 1254 hl árpát, 354 hl zabot, 3769 hl kukoricát, 90 703 kenyeret és nagymeny-
nyiségű más adományt ajánlottak fel a hadsereg részére. 

Nagyon közel áll a valósághoz a megállapítás, miszerint a lakosság szolgál
tatta termények és más élelmi cikkek mennyisége elegendő volt, hogy a fronton 
szolgálatot teljesítő katonákat csaknem háromszáz napon át, vagyis a háború tar
tama alatt élelmezzék. 

A z említettek mellett jelentős munkaerőt kötöttek le a különböző természetű 
építkezések. A hadsereg felvonulási útvonalain újjá kellett építeni a hidak nagy 
részét. A Duna mentén tervezett védelmi berendezések elkészítése hasonlóképpen 
sok munkáskezet igényelt. A Dunán átvezető híd megépítése pedig a műszaki csa
patok, a mesteremberek és gyári munkások összehangolt együttműködésének mes
terműve. A négy műszaki, egy tüzér- és egy tengerésztisztből álló bizottság tervei 
és útmutatásai alapján a hidász- és árkászegységek a munkásokkal együtt a galaci 
Pravatka gyárban elkészítették a hídhoz szükséges 120 pontont, horgonyokat, köte
leket és más kellékeket, melyeket hat vonatszerelvény szállított Craiovára. Itt 
a Mesterségek iskolájának műhelyeiben állították elő a híd más alkotóelemeit, az 
építkezéshez szükséges csónakokat és egyéb eszközöket. A hidászok irányításával 
az egész anyagot a Zsil folyón leúsztatták Gângiova helységig, ahonnan ökrös sze
kereken és katonai fogatokon juttatták el rendeltetési helyére, Corabia mellé. 
A meglepően rövid idő alatt — augusztus 14—19. között — elkészülő 1036 m hosszú 
híd a hidászegységek hozzáértését és az őket segítő parasztok, munkások fáradt
ságot nem ismerő erőfeszítését dicséri. „Ezt a nagyszerű, de nehéz munkát, ami
lyent a románok évszázadok óta nem végeztek, Vasiliu kapitány és nagyszerű 
hidászai hajtották végre" — állapítja meg a katonai szakíró, C. N. Herjeu Istoria 
armei geniului című munkájában. 

A csupán főbb vonásaiban érintett gazdasági erőfeszítések tükrében sem tűn
nek irreálisnak azok a kalkulációk, miszerint az ország lakossága a háború alatt 
1045 747 munkanapot áldozott a katonai jellegű szállításokra és 53 676 napot 
építkezésekre. 

A z eddig mondottakból az a kép bontakozhatik ki, hogy a háború teljes 
gazdasági vonatkozású igényeit a néptől rekvirált javakból, a lakosság önkéntes 
adományaiból és munkájából fedezték. Ez a kép főbb vonásaiban a reális helyzetet 
tükrözi, de a történeti hűség további kiegészítéseket kíván, ugyanis a háborúhoz 
az említett gazdasági cikkeken és más természetű szolgáltatásokon kívül nagy 
mennyiségű hadianyagra és olyan felszerelésekre is szükség volt, amelyeket a lakos
ság nem tudott előállítani. A hadsereg tűzerejének növelésére mindjárt a hadmű
veletek kezdetén 25 000 puskát, 20 ostromágyút, 11 mozsárágyút és 3 600 000 töl
tényt szereznek be egyéb felszerelések mellett. Ezeket a kiadásokat az állami 
költségvetésből és a háborúra megszavazott összegekből kellett fedezni. A képvi
selőház 1877 májusában 10 millió, majd még ebben az évben újabb 15 millió lejt 
szavazott meg hadikiadásokra. A háború összköltségeit 80—100 millió lejre be
csülik, amikor az ország évi teljes költségvetése 87 666 905 lej volt. S ha tekin
tetbe vesszük, hogy a lakosság száma 5 073 000 lélek, könnyen kiszámítható, hogy 
a háborús terhekből minden személyre csaknem 20 lej jutott, ami akkoriban egy 
kisebb szarvasmarha árának felelt meg. A mérleg azonban egészen más képet 
mutat, ha csak a munkaképes lakosság számát tekintjük. A dolgozók — ez vilá
gosan kiderül — jóval nagyobb áldozatot hoztak, s ez még inkább kiemeli azt a 
tényt, hogy e hadjárat az egész nép háborúja volt. 


