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AZ 1876-OS ÁPRILISI FELKELÉS KITÖRÉSÉNEK 
ÉS LEVERÉSÉNEK VISSZHANGJA A MAGYAR SAJTÓBAN* 

Sztojan Radev 

A bolgár nép 1396-ban közel százéves állhatatos küzdelme ellenére török 
rabság alá került. Ezzel nemcsak Bulgária, hanem valamennyi balkáni or
szág történetének legtragikusabb időszaka kezdődött el. Bizánc, Bulgária és 
más régi államok, amelyeik addig a félsziget legcivilizáltabb országai voltak, 
társadalmi-politikai és kulturális fejlődésükben közel öt évszázadra meg
álltak. 

A bolgár nép a történelem által ismert legkegyetlenebb elnyomás alatt 
egy pillanatra sem békélt meg sorsával. Az Ötszáz év alatt szinte minden 
esztendőben felkelések robbantak ki. Az elnyomók azonban valamennyi 
megmozdulást kegyetlenül levertek és megtoroltak: a felkelő bolgár haza
fiak százait és ezreit gyilkolták meg, illetve adták el rabszolgának * sokezren 
pedig a szomszédos államokban — Oroszországban, Romániában, Magyar
országon stb. — kerestek menedéket. Mint ismeretes, az első bolgár fel
keléseik Magyarország támogatásával számolva, illetve jelentős magyar 
segítséggel törtek ki, mini például az utolsó bolgár cárok örököseinek, 
Konsztantinnak és Fruzsinnak 1403-as felkelése. 

Az 1876-os áprilisi felkelés a bolgár nép nemzeti felszabadulásáért vívott 
küzdelmében (különös helyet foglal el. Az áprilisi felkelés a bolgár nemzeti 
felszabadító mozgalom és a XVIII. század második felétől megindult bolgár 
nemzeti megújhodás csúcspontja. A felkelést a bolgár nemzeti felszabadító 
mozgalom nagy alakjainak: Vaszil Levszkinek és Hriszto Botevnek, a for
radalmár költőnek a forradalmi köztársasági pártja készítette elő. Jellegét 
tekintve nemzeti polgári- demokratikus forradalom, célját illetően pedig a 
török elnyomók és bolgár ügynökeik, a csorbadzsik és a gazdagok alóli 
felszabadulás volt. 

Az 1876-os áprilisi felkelés azonban elbukott. A török elnyomók véres 
terrorral torolták meg a bolgár nép szabadságvágyát. Több, mint 30 ezer 
férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. Egyes falvakat, mint például Batak 
községet, temetővé változtatták. 

Ám a felkelés mégis •kiheverhetetlen csapást mért a törökök bulgáriai 
uralmiára: áthidalhatatlan gátat emelt a bolgár nép és a kegyetlen szultáni 
önkényuralom közé. A bolgár hazafiak — ha szétszórva és megtizedelve is, 
de egy pillanatra sem érezték magukat legyőzöttnek, a vereség után ugyanis 
azonnal hozzákezdtek az új fegyveres harc előkészítéséhez. Ugyanakkor az 
1876-os április—májusi bulgáriai események egy csapásra bolgár kérdést 

* A tanulmányt az áprilisi felkelés 90. évfordulója alkalmából közöljük. 
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csináltak az akkor már közismert keleti kérdésből. A demokratikus közvé
lemény minden országban elítélte a törökök kegyetlenkedéseit. A semleges 
nyugati újságírók és diplomaták egész sora, mint például E. Piers, Mac-
gahan, Skyler, de Vesten, Schneider és mások, nyíltan szóltak közleményeik
ben és jelenitéseikben a törökök bulgáriai mészárlásairól. Nagy hatással vol
tak a közvéleményre az angol liberális ellenzék vezetőjének, Wilham G'iad-
stone-nak a brosúrái is, amelyekben a törökbarát Disraeli Biconsfield politi
káját bírálta ós tényeket közölt a törökök kegyetlenkedéseiről. A bolgár nép 
védelmében felemelte a szavát a nagy angol tudós, Charles Darwin, valamint 
Oscar Wilde, a nagy francia író, Victor Hugo, az olasz forradalmár Garibaldi 
és mások is. Különösen erős volt a bolgár nép megmentésére irányuló mozga
lom Oroszországban. Az orosz nép együttérzését és segítőkészségét a török 
elnyomástól szenvedő szláv testvérei iránt az orosz irodalom és művészet 
olyan nagyságai juttatták kifejezésre, mint Tolsztoj, Turgenyev, Doszto
jevszkij, Mengyelejev, Garsin, Verescsagin és mások. 

Az áprilisi felkelés bár nem szabadította fel Bulgáriát, de megteremtette 
a felszabadításhoz szükséges összes diplomáciai, politikai és egyéb feltéte
leket. A kialakult helyzetben egyetlen európai kormány sem állt ki nyíltan 
Törökország védelmére. Mindez szabad kezet adott Oroszországnak: 1877. 
április 12-én hadat üzent Törökországnak és a következő 'évben — mintegy 
200 000 orosz katona és tiszt életének árán — az ötszázéves török elnyomás 
után Bulgária visszakapta nemzeti szabadságát. 

Az 1876-os áprilisi felkelést követő barbár török kegyetlenkedések hatal
mas sajtóvisszhangot váltottak ki az egész civilizált világban. Az Osztrák— 
Magyar" Monarchia magyar része — bizonyos burzsoá-nacionalista meg
nyilvánulásoktól eltekintve —. forró együttérzést tanúsított a szenvedő bol
gár nép iránt. 

Ügy vélem, az áprilisi felkelés magyar sajtó visszhangjának ismertetése 
előtt, hasznos lesz vázolni a Monarchia akkori belső helyzetét. 

A Bulgáriában lezajló áprilisi felkelés idején az Osztrák—Magyar Mo
narchia igen komoly gazdasági válságot élt át. Ennek következtében a dol
gozó tömegek helyzete még rosszabbá vált. Különösen sokat szenvedett a 
több millió főt kitevő szláv lakosság, amely a német—magyar burzsoázia 
és a feudális urak nemzeti, politikai és gazdasági elnyomása alatt nyögött. 
A Monarchia szláv lakosságának nemzeti felszabadító mozgalma napról 
napra erősödött. Ez a mozgalom jelentősen fellendült volna abban az eset
ben, ha a török birodalom összeomlik, ha a délszlávok harcát siker koro
názza. Természetes volt tehát, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia a „ke
leti válság" kezdetétől fogva hivatalosan a török feudális birodalom épsége 
mellett a balkáni szláv népek felszabadítása ellen szállt síkra. A Monarchia 
eme politikájának legnagyobb ellenzője Oroszország volt, amely támogatta 
a Balkán-félsziget népeinek nemzeti felszabadító mozgalmait. 

A sajtó irányvonalát lényegében az uralkodó társadalmi-politikai viszo
nyok, az állam bel- és külpolitikai céljai határozzák meg. Az Osztrák— 
Magyar Monarchia politikai érdekeit figyelembe véve világossá válik, hogy 
a demokratikus érzelmű szerkesztők és újságírók számára a haladó és bal
oldali újságok kiadása, vagy ilyen hangvételű cikkek megjelentetése igen 
nehezen megoldható és főleg veszélyes feladat volt. 

Ennék ellenére voltak, akik ezt a veszélyt vállalták és be mertek számolni 
a bolgár nép rendkívül nehéz helyzetéről, már az áprilisi felkelés kitörése 
előtt is. Figyelemre méltó az is, hogy sok esetben a reakciós, törökbarát 
újságírók is kénytelenek voltak többé-kevésbé hiteles képet adni Bulgária 
gazdasági és politikai helyzetéről. így például a jól ismert Vasárnapi Újság 
,/Tirnova"1 című cikkében beismeri, hogy a törökök betörése előtt a Balkán-

1 Vasánnapi Újság, 1875. augusz tus 3., 40. sz. 
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félsziget gazdag kultúrával rendelkezett, majd utána így ír: ,,Azóta szomorú 
sorsa lett az egykor virágzó tartományoknak. A török csak hódítani tudott, 
de szigorú rendet és egyszersmind igazságos társadalmi helyzetet sohasem 
volt képes létrehozni. 

A török uralomnak e sajnos, élhetetlensége főleg Bulgárországban bosz-
szulta meg magát. Itt a hódító törökök aránylag még legnagyobb számban 
telepedtek le, s mégsem tudták oly szilárdan megvetni lábaikat, hogy biro
dalmúknak legalább ebben a részében biztosítva lássák hatalmúkat." Egy 
évvel később ugyanez a lap „Keleti tartományok"2 című vezércikkében ezt 
írja: 

,,Egy-két bő esztendőre, midőn a fölöslegen túladni nem képesek, rend
kívül szigorú évek következnek úgy, hogy a leggazdagabb vidékeken ez
rekre -menő éhes nép eseng az alamizsnáért; s egyszer az éhség miatt, más
kor a rekkenő meleg után bűzhödten párolgó mocsárok körül járványos 
betegségekben vész el a lakosság tetemes része . . . 

Bolgáriában, Ruméliában majdnem folyvást bujdokol a kholera, s e hideg
lelés, a lázok különböző veszedelmes faja, mely további baj olykor Romá
niában is borzasztó pusztításokat tesz." 

A bolgár nép tűrhetetlen helyzetéről ír a Paster Lloyd rendkívüli, tudó
sítója is. A ,,Lom-Palankától Szófiáig":i című tájékoztatójából ugyan nem 
hiányoznak a bolgárellenes megjegyzések, sőt, egyenesen ostoba megálla
pítások sem, mégis kénytelen elismerni: ,.Az elképzelhetetlenül rossz utakon 
órák hosszat lovagolhatsz anélkül, hogy élőlénnyel találkoznál. Az ország 
mintha teljesen kihalt volna. Héják, hollók, varjak kárognak, repkednek 
mindenütt. . . Emberhez nem méltó siralmas életet élnek a bolgárok, ver
mekben, vályog kunyhókban laknak. Éppen csak akkora darab földet mű
velnek meg, amiből saját létfenntartásukhoz szükséges minimumot meg
termelhetik. Mire nekik több? A bolgár ember csak a földbirtokosnak és c 
kajmakán-nak (török járási főnök) dolgozik és még ha maradna is feleslege, 
ugyan mit is kezdhetne vele?" 

Igen sok tudósítást és híranyagot lehetne felsorolni, melyek mind Bul
gária akkori helyzetével foglalkoznak. Közülük okvetlenül említésre méltó 
a Fővárosi Lapok ,,A bolgárokról" című cikke. írója a bolgár nép történeti 
fejlődésével foglalkozik, majd a gazdasági élet helyzetét vázolva a követ
kezőket hangsúlyozza: „De a gazdászatnak nagy akadályai vannak: katasz
ter nincs, az adót terményekben szedik, a közlekedés nyomorúságos. A hajó
zás és a kikötők fejlesztésére a török vajmi keveset tesz." 

Ezután sorra vizsgálat alá veszi a kereskedelem, a földművelés, a rózsa
olaj sajtolás, a selyemhernyó tenyésztés, a gyümölcstermelés stb. helyze
tét és lehetőségeit. Mindenütt kiemeli a rendkívül nehéz körülményeket, 
amelyeik a gazdálkodás fejlődését megbénítják. A szőlészettel kapcsolatban 
például a következőket mondja: ,,A borra vetett nagy adó a szőlőművelést 
máris sok helyen igen megcsorbítá."4 

A cikk elemző jellege arra mutat, hogy azt tapasztalt burzsoá közgazdász 
írta. Fejtegetésének minden részletén vörös fonalként húzódik végig az a 
megállapítás, hogy a •» kapitalizmus fejlődéséhez szükséges előfeltételek Bul
gáriában nincsenek meg. Sőt, a cikk egyik részében határozottan ki is 
mondja, hogy a török uralom és a görög papság módszeresen gátolják a 
társadalmi osztályok fejlődését. 

Mindezeknek, de a többi híranyagnak is rendkívül nagy propagandisz
tikus jelentősége volt. Ebben a vonatkozásban mind az áprilisi felkelés he
lyes értékelésénél, mind magasztos eszméinek magyarországi népszerűsíté-

2 Vasá rnap i Újság, 1876. j ú n i u s 4., 23. sz. 
3 Pes t e r Lloyd, 1876. jú l ius 30., 179. sz. 
•í Főváros i Lapok, 1876. jú l ius 22., 166. sz. 
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sénél igen nagy szerepet játszottak az újságokban leközölt bolgár forradalmi 
kiáltványok. Bár mindössze két ilyen van, de publikálásuk felbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a bolgár forradalmi mozgalomnak. Ezek ugyanis önmaguk
ban leplezik le azokat a rágalmakat, hogy a felkelést külföldi ügynökök és 
kalandorok készítették elő, továbbá egész más színben tüntetik fel a bolgár 
népet a magyar közvélemény szemében is. Olyan népet ismerünk meg a 
kiáltványokból, amely nem tűri tovább az elnyomást, amely elhatározta, 
hogy fegyverrel vívja ki nemzeti és politikai szabadságát. Az első kiált
ványt kisebb ^rövidítésekkel a Pesti Napló,5 az Egyetértés6 és a Politikai 
Újdonságok7 közlik ,,A bolgár nép kiáltványa" címmel. Ez a „Harcba!" című 
kiáltvány magyar fordítása, melynek eredetijét a Nova Balgaria 1876. évi 
1. számában (első évfolyam) nyomtatták ki. Összehasonlítva a két szöveget, 
a bolgár és a magyar szinte azonosnak mondható. Dimitrov akadémikus 
szerint ennek a kiáltványnak a szerzője Botev.8 Ezt az álláspontját Dimitrov 
megerősíti Botev műveinek utolsó kiadásában is. Van azonban olyan véle
mény is, hogy a kiáltvány szerzője Zsivkov. A rendelkezésre álló bizonyí
tékok és bizonyos mértékig a kiáltvány stílusa is ez utóbbit támasztja alá. 

A második kiáltvány ,,A bolgár nemzet proclamatioja" címmel a követ
kező lapdk hasábjain kapott helyet: Pesti Napló,9 Hon,10 Ellenőr,11 Kelet.12 

A Pesti Naplóban található szöveg kisebb fordítási pontatlanságoktól 
eltekintve teljesen megegyezik a bolgár történelemben ismert „A népi 
kormány kiáltványa"-val.13 Meg kell azonban jegyezni, hogy az eredeti pél
dány az idők folyamán elveszett, s így a bolgár történelmi dokumentumok
ban az orosz Szovremenyije Izvesztyija 1876. évi július 8-án megjelent 185. 
számú példányából vett szöveg szerepel. 

Ismeretes, hogy ezt a két proklamációt nem csupán a már említett lapok 
közölték, hanem megjelent az orosz, az osztrák és a szerb újságokban is. 
Mindennek a bolgár nemzeti felszabadító mozgalomra nézve igen nagy 
jelentősége volt. 

Magyarországon főként akkor nőtt meg az érdeklődés az áprilisi felkelés 
iránt, amikor Botev felkelői élén elfoglalta az osztrák—magyar lobogó 
alatt úszó „Radeczky"1'1 hajót. A magyar sajtó hónapokon keresztül foglal
kozott ezzel az esettel, sőt a bátor forradalmárok további sorsával is. 

Az újságokban közölt híranyag alapos vizsgálata során azonban meg kell 
állapítanunk, hogy mindez a felkelés kitörése után jelent meg. Általában 
az áprilisi felkeléssel kapcsolatos adatok nem rögtön a felkelés kitörésekor 
láttak napvilágot. Amikor írni kezdtek róla, a felkelés lényegében már le 
is volt verve. Ezért a kitörésről szóló jelentések gyakran összekeverednek 
hol a hadmozdulatokat ismertető, hol a török kegyetlenkedéseket taglaló, 
hol meg a Balkán-félszigeten kitört más felkelésekről beszámoló hírekkel. 
A Pesti Napló 1876. május 6-i számában például tudatja: „Tatár-Bazard-
jukban (Bulgária) bolgár parasztok és muzulmánok között jelentéktelen 
zavargás ütött ki."15 Ennek ellenére öt nappal később, azaz május 11-én 
ugyanez az újság „Felkelési előjelek Bolgárországban"16 címmel közöl tájé
koztatást. A következő napon pedig már azt jelenti az újság mindkét (esti 
és hajnali kiadású) számában, hogy a felkelés fenyegetően terjed és veszé-

5 Pes t i Napló , 1876. j ú n i u s 38., 147. sz. 
> 6 Egyetér tés , 1876. j ú n i u s 29.. 148. sz, 

7 Pol i t ikai Újdonságok, 1876. jú l ius 5. 
8 Hriszto Botev: Válogatot t művel . II. köt . Szófia. Bolgárszki Piszatel . 1958. 749. és 800. o. 
9 Pes t i Napló, 1876. jú l ius 12., 159. sz. (Esti kiadás) 

10 Hon, 1876. jú l ius 12. Esti k iadás . 
11 Ellenőr, 1876. jú l ius 13.. 191. sz. 
12 Kelet , 1876. jú l ius 15. 159. sz. (Kaposvárt 
13 Hriszto Botev: i. m. 753. o. 
i4 Balgarsz'ki Voin, 1959. 5. sz. „Radeczky elfoglalása" című cikk. 
15 Pes t i Napló, 1876. má jus 6., 105. sz. 
ifi Pes t i Napló, 1876. m á j u s 11., 109. sz. 
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lyes méreteket ölt. A Pesti Napló május 13-án közli, hogy a hó 5-én a 
Rodope hegység lábánál öt faluban felkelés tört ki. Viszont május 16-án a 
lap már a felkelés kudarcáról számol be. A további 17., 19., 20-i stb. szá
mok híranyagában azonban egy szó sincs a felkelés leveréséről. Ellenkező
leg, az olvasható, hogy a lázadás újabb és újabb területeken üti fel a fejét, 
így lázadás tört ki a gabrovói, tirnovói és a ruszcsuki_ vilajettekben. Sőt, a 
lap adatokat is közölt a felkelők számáról, mintegy 8—10 ezerről írt. Ha
sonló ellenőrizhetetlen tájékoztatók találhatók a Kelet Népe című ellenzéki 
lap hasábjain is. Ezt olvashatjuk: ,,Egy ismerősünktől, aki Bulgáriából e 
napokban tért vissza, hallottuk a következő érdekes esetet: A Bukarestben 
székelő bolgár forradalmi comité egyik tagja átment Ruszcsukba és ott a 
kormányzó pasának besúgta, hogy bizonyos napon, a határ bizonyos pont
ján fegyvereket szándékoznak Oláhországból Bulgáriába csempészni. E fel
adás következtében a törökök egész figyelmüket a kijelölt helyre irányoz
ták, s csakugyan sikerült is, bár nem nagy számú fegyvereket lefoglal
niuk. Emiatt azonban a Dunának egy távolabb eső pontján 10—12 ezer 
fegyvert csempésztek át minden akadály nélkül; miután a török határ
őrök csakis a feladásban megjelölt pontra ügyeltek. Természetes, hogy a 
bolgár comité tag által történt feladás csupán a törökök kijátszására irá
nyult csel volt."17 

A szóban forgó lap következő számaiban ezt olvashatjuk: „Karavelov, a 
bolgár mozgalom intézője a szerb kormánytól 4 ágyút és fegyveréket ka
pott, melyek a Dunán szállíttattak Bolgáriába."18 Vagy: ,,A bolg. felkelés a 
»Polit. Gorr.« szerint két év óta van előkészítve, s 1868. óta önkiden bolgár 
hazafi adót fizetett forradalmi célokra. Hat központi pénztárból külföldre 
vitték a külön ágensek által behajtott pénzt, melyért fegyver vétetett. 
Tavaly nyáron a Balkánban egy bizottság toborozni kezdett a f. év május 
1-én kitörendő mozgalom számára. Jelenleg 6000 ember van a Balkánban 
Benkovski és Volof (bolgárok) vezérlete alatt."10 

Igen sok tudósítást közöl a Hon is. Az egyikben többek között ezt olvas
hatjuk: ,,A bolgár felkelők táborából, Berkovaczból írják, hogy az insur-
gensek két fő csapatra vannak osztva, egyiket (800 ember) Bottoff, a má
sikat (600 ember) Teadorovics vezényli. A külföldről jöttek rendes egyen
ruhában járnak, a bennszülött polgárok, többnyire fiatal emberek, a leg-
tarkább öltözetben. Munitio több hónapra való van. Általános fölkelésre 
számítanak e táborban, mely szoros összeköttetésben áll a Bukarestben szé
kelő forradalmi bizottmánnyal. A fölkelők czélja Bolgárországnaík oly állást 
vívni ki, minő Romániáé vagy Szerbiáé, addig nem akarják letenni a fegy
vert."20 

A Pesti Napló azonban azt írta: ,,A lázadás Bulgáriában, mint onnan 
újabban érkezett hírek jelentik, nem igen terjed. A lapályos vidéken sike
rült a törököknek elfogatások, sőt ki végeztetések által a nyugalmat helyre-
álfítani; a hegyek között és a Balkán-völgyében, mint állítják, számos jól 
szervezett felkelő csapat van ugyan, melyek éppen nem. gondolnak arra. 
hogy letegyék a fegyvert."'21 Sőt, az író azt is állította, hogy forradalmi 
egységek tevékenykednek egész Északkelet-Bulgáriában, s ezeknek számát 
25—30 ezer főre becsülte. 

Annak, hogy ilyen és hasonló cikkek láttak napvilágot, több oka van. 
Elsősorban oka ennek Bulgária teljes izoláltsága a külvilágtól, a török cen
zúra, a török- kormány rendkívül szétágazó hatálma és a hazai tudósító 

17 Kelet Népe, 1876. má jus 16.. 134. s? 
18 Kelet Népe, 1876. má jus 26., 144. sz. 
19 Kelet Népe, 1876. má jus 24., 142. sz 
20 Hon, 1876. j ún ius 13., 135. sz. (Esti k iadás i 
21 Pest i Napló, 1876. jú l ius 9., 156. sz. 
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hálózat hiánya. Ha lényegesebb összefüggéseket (keresünk, kiderül, hogy 
a fő ok mégis más volt. Nevezetesen az, hogy az áprilisi felkelés hirtelen 
került a közvélemény érdeklődésének középpontjába. Hiszen a felkelés egy
ben egy több évszázados elnyomás felszámolását tűzte ki célul. Egy olyan 
hatalom ellen irányult, mint a török birodalom. Természetesen azokat az 
újságokat keresték leginkább az olvasók, amelyek erről az eseményről vala
milyen híranyagai szolgáltak. A lapok pedig azon versenyeztek, hogy 
melyikük tud több érdeklődésre számot tartó hírt közölni Bulgáriáról. 

Az áprilisi események a különböző újságok közleményeiben más és más 
megvilágítást kaptak. Néhány lap szerint a felkelők nem alkottak egységes, 
összekovácsolt szervezetet. Mások érdekesen világítják meg a törökbarát 
bolgárok szerepét. Így például a Pesti Napló május 11-i, az Alföld pedig a 
május 13-i számában arra mutatott rá, hogy ,,A jobb módú polgárság békés 
úton akarja kieszközölni az ígért reformok keresztülvitelét."22 Később ezek
ről a „jobb módú polgárok"-ról a Pesti Napló „Bolgár ellenforradalom" 
című cikkében többek között ezeket mondja: „Sok tekintélyes bolgár a dri-
nápolyi vilajetből egyesült, hogy — amint programjuk -tartja — a népet az 
enyészettől megmentsék. Ezek a bolgár nép forradalmi csábítóit népgyilko
soknak s nyegléknek mondják, kik a tömegeket a halál torkába kergetik, 
mert nem rendelkeznek annyi hatalommal, hogy a valóban új politikai 
alkotásokat hozzanak létre. 

E bolgárok á maguk részérői szintén proclamátiókat intéztek minden 
»bolgár testvérihez, amelyekben felhívják őket, s különösen a, falvak 
lakóit, a felkeléstől való tartózkodásra . . . Külön e czélra fogadott ágense
ket küldtek ki, hogy a népet nyugodt magatartásra bírják."23 Ugyanebben 
a lapban más helyen meg ezt olvashatjuk: „Bolgárországban nagy ellen-
mozgalom készül az idegen lázítók ellen, kik az országot a bennszülött 
lakosság rovására kísérleti térnek használják fel és nyomorba süllyesz
tik."24 Ezek a „tekintélyes és jobb módú polgárok" természetesen nem lehet
tek mások, mint a kegyetlen török feudális rendszer leghűbb bolgár táma
szai — az áruló csorbadzsik. Ugyanezekben a számokban közlik azt is, 
hogy a bolgár egyház elszakadása miatt elégedetlen görög papság állan
dóan ellenségeskedést szít a görögök és a szlávok között. 

Az 1876. évi sajtó az áprilisi felkelés leverésekor véghezvitt török ke
gyetlenkedésekkel foglalkozott a legrészletesebben. Nincs is az ebből az 
időből származó olyan újság, amely hasábjain ne adott volna helyet a török 
gaztetteikről szóló tudósításoknak. És ezek a hírek általában helyesen tájé
koztatták a közvéleményt Bulgária helyzetéről. A Pesti Napló sok olyan 
írást közölt, amely mélyrehatóan világította meg a Bulgáriában uralmon 
lévő török rendszer igazi lényegét. Tájékoztatásaihoz a lap gyakran használt 
fel külföldi forrásokat is. Leginkább az angol Daily News-ből idézett. Az 
újság július 12-i szarna hangsúlyozta, hogy „30 000-re rúg a meggyilkoltak 
száma. A törökök közül e mészárlások alkalmával senki sem esett el, tehát 
nem fegyveres felkelők gyilkoltattak meg."25 Sokat írtak a gyerekek és 
asszonyok tömeges lemészárlásáról és elrablásáról, sőt még arról is olvas
hatunk a jelentésben, hogy a cserkeszek a felkelők húsával etetik a ku
tyákat. 

A Pesti Napló közölte egy vidini katonai tudósító jelentésiét, amely 
egyébként a Tageblatt^ban is megjelent. A tudósító a következőket írta: 
„Vidin keleti város, alig érintve* a mindent nivellírozó polgáriasodás szel
leme által. Mintegy 20 lépésnyire a kiszálló helytől nagy, megszáradt vér-

22 Pest i Napló , 1876. m á j u s 11., 109. sz. 
2.1 Pest i Napló, 1876. jú l ius 14., 161. S7. 
24 Pest i Napló , 1876. jú l ius 21., 168. sz. 
25 Pest i Napló, 1876. jú l ius 12., 159. sz. 
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foltok mutatják a helyet, hol egy cserkesz horda néhány polgár családot, 
melyek a Duna partján békésen k ölték el vacsorájukat, kegyetlenül fel
koncolt. Azon kérdésemre, vájjon megbüntették-e gyilkosokat, válaszolák, 
hogy a rendőrségnek egyéb dolga van. Esténkint, s méha hajnalhasadta előtt 
5—6 cserkeszből álló felfegyverzett csoportok járják be főleg a külső város
részek utczáit s a környékbeli helységeket. A bolgárok által lakott házak 
ajtaján kopognak, s ha nem nyitják ki az ajtót, betörnek a házba. Ha 
ajtót nyitottak, a családfőt az utcára szólítják ki, s bárddal, vagy késsel 
levágják a fejét. Ha nem nyitottak ajtót, dühük nem ismer határt. Nem 
kímélnek serikit, az öregéket csak úgy, mint a gyermekeket felkoncolják. 
Az utczán járók is veszélyben forognak, ha egy ilyen vérszomjas csapattal 
találkoznak. Nappal járnak ugyan rendes csapatok az utczákon, s elfognak 
e§y egy ilyen tetten kapott gyilkost, de ez jobbára csak forma szerint tör
ténik. Még a börtön előtt e szavakkal bocsátja el az őrcsapat vezetője a 
foglyot: »Ne tedd ezt többé báránykám«, mire a rabló a szomszéd utcza-
sarkon váró társaihoz megy, hogy új gyalázatosságokhoz kezdjenek . . . Oly 
kínzó eszközökkel, a minőket még a harmincz éves háborúban se használ
tak, elrejtett értékes tárgyaik kiadására kényszerítenek férfiakat, nőket 
s gyermekeket. A szerencsétlenek mindent kiadnák, s végül mégis a leg-
rémítőbb .módon gyilkoltatnak le."26 

A török hatóságok barbárságáról írt a Magyar Polgár is, amely a Figaró 
konstantinápolyi tudósítójának közleményét vette át. A tudósító négy pont
ban foglalta össze perusticai és bataki benyomásait. , ,1. A basi-bozukok 
raboltak, erőszakoskodtak,- égettek; 2. a hatóság vette el a marhákat, az 
eldugott pénzt; 3. a mindenféle szétszéledt cigányok szedték el, ami még 
megmaradt; végül 4. a rengeteg szerte heverő tetem hollók martaléka 
lett."27 

A magyar közvéleményre különösen nagy hatással voltak az akkori idők 
kiemelkedő politikai és közéleti személyiségeinek nyilatkozatai. A Hon egyik 
számában azt írta, hogy Garibaldi után Victor Hugó is felszólalt a dél
szlávok védelmében.2S Az újság idézett is néhány szemelvényt a nagy fran
cia író nyilatkozatából. Ugyanebben a számiban kapott helyet néhány részlet 
az amerikai konzul beszámolójából, továbbá a Daily News tudósítójának, 
a sokat szenvedett területeken járt Mac Gahon-nák tájékoztatóiból vett 
részletek. A legrészletesebb szemelvényeket az Igazmondó közölte. Ezekből 
az adatokból ismertté válhattak a közvélemény előtt a török feudális urak 
embertelen túlkapásai. 

„Éppen most láttam Bata városát Schuyler úrral" — kezdte az Igaz-
mondó-ban közölt egyik tudósítás. „Baring úr tegnap volt ott. Itt vam, hogy 
mit láttam. Midőn a város felé közeledtem, sok eb volt egy parton. Elfu
tottak mikor oda mentünk és mi e helyen szétszórt emberkoponyákat és 
egy szörnyű halmaz csontvázat találtunk. Lóháton ülve, száz koponyát szám
láltam, melyről az ebek a húst lerágták, csupa gyermek- és asszonykopo-
nyákat. Bementünk a városba, mindkét oldalán emberfők és csontvázak 
hevertek a romok közé temetve, vagy azon a helyen, ahol elestek, ruháik
ban. Voltak ott nők és gyermekek holt tetemei, fejükről lelógó hosszú, 
barna hajaikkal. A templomhoz közeledtünk. Ott a tetemek sokkal sűrűb
ben fordultak elő, míg lenn a föld a szó szoros értelmében fedve volt csont
vázakkal, koponyákkal és emberi szétmetélt tagokkal azon módon ruhástól. 
A templom és az iskola közt egész halmaz tetemek voltak. A bűz iszonyatos 
volt. Bementünk a templom udvarára. Itt a látvány még rémítőbb volt. Az 
egész udvar három láb mélyen halottakkal volt borítva, s csak részben 

20 Fest i Napló , 1876. jú l ius 22., 169. sz. 
27 Magyar Polgár , 1876. augusz tus 8., 179. sz. i 
28 Hon, 1876. szep tember 1., 207. sz. 
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befedve, kezeik, lábak, karok és fejék egymásra hányva kísérteties zűrza
varban. Láttam sok piczi kezet és fejet, három évesnél fiatalabb gyermeke
kéit és szép hajzattal fedett lányokéit. A templomban a látvány még bor
zasztóbb. A padlón egész fedetlen bevertek a rothadó tetemek. 

Soha nem képzeltem semmi ilyen rémítőt. Háromezer tetem feküdt a 
templom udvarán és a templomban. Az iskolában, mely egy szép épület 
volt, kétszáz nő és gyermek lett élve megégetve. A városiban mindenütt 
ugyanaz a látvány. Némely helyen gödrökbe egy csomó tetem van hányva s 
földdel belkaparva, melyeiket az ebek kikapartak. A kis folyó partja fedve 
van tetemekkel. A városnak 9000 lakosa volt; 1200 maradt meg most. So
kan a kik megmenekültek visszatértek és halottjaikat siratják. A fájdalmas 
siránkozást egy fél angol mérföldre lőhet hallani. Némelyek kiásták szeret
teik tetemeit. Egy nőt három kis koponya fölött láttam sírni, melyéket 
ölében tartott. Az az ember, aki mindezt tette, Achmed aga, magasabb 
állásba helyeztetett, de még kormányzója a kerületnek. A hírlapok adatai 
nem voltak túlzottak. Nem lehették. A törökök kegyetlensége által kitalált 
semmiféle bűn nem marad elkövetetlen. Hétezer tetem feküdt itt május 
12-e óta a napon rothadva, az ebek prédájául és sir Elliot Henrik nem 
hallá soha, hogy a hatóság a megmaradt lakosoktól százezer piaszter hadi 
contriibotiot követel. A város előbb egy milliót fizetett. A vetés a mezőn 
rothad. A tulajdonosok a temetőben fekszenek. Az életben maradtak mar
háit elvették a törökök, kik megtagadják a visszaadást. Lehetetlen aratni. 
Nem igaz, hogy a törökök segélyt küldenek. A lakosok mindenütt azt pana
szolják Schuylernek, hogy marháikat nem kapják vissza és segélyt nem 
nyertek. Az az állítás, hogy a bolgárok követtek el kegyetlenségeket, egé
szen alaptalan, gyalázatos hazugság. Schuyler úr azt hiszi kétszáznál keve
sebb törököt öltek meg, majd mind nyílt csatában. Nincs bebizonyítva, 
hogy csak egyetlen egy török asszonyt vagy gyermeket is legyilkoltak volna. 
Schuyler úr és Baring jelentése meg fogják erősíteni ezen sürgönyömet. 
Sürgős segély szükséges az éhen haló segély tel en családoknak" — fejezi be 
az Igazmondó.29 Ezek és hasonló beszámolók mélyen megrendítették a ha
ladó magyar közvéleményt. A Bulgáriában véghezvitt török túlkapások 
élénk »felháborodást váltottak ki a szocialista eszmék hatása alatt álló mun
kások között. 

Az aldunai véres drámáról a forradalmi munkás újságban, a Munkás 
Heti Krónikában még június 4-én internacionalista szellemű nyilatkozat 
jelent meg „Európai civilizáció" címmel. Ez a nyilatkozat élesen elítélte 
a törökök kegyetlen mészárlását, • de elítélte Európa passzivitását és gróf 
Andrássy külügyminiszter tétlenségét is. „Valóban vérlázító események foly
nak az aldunai határszéleken. A török barbár járma alatt nyögő hercego-
vinai, bosnyák és bolgár vidékeken" — jelentette ki a Munkás Heti Kró
nika. „A legbéketűrőbb természet iš, mely az európai »civilizáció« intéz
ményei s az uralkodó «rend»-hez van szokva, felháborodik azon dolgok hal
latára, melyek jelenleg napirenden vannak oda lenn. A vad szenvedély, a 
vallási fanatismus féktelen dühe s a határt és gátot nem ismerő gyűlölség 
az, a mi ott naponta .üli meg véres orgiáit." 

,,A »keresztény« és »pogány« vér gőzölgő párája emlékeztet az amerikai 
őserdők borzasztó drámáira, melyek ott a civilisatio hódító bajnokai s az 
ezen törekvések ellen küzdő féktelen vadak közt folytak. Csakhogy odalenn 
Európa keleti határán nem a »civilisatio« bajnokai ontják verőket az em
beriesség lelkesítő eszméiért s a valódi kultúra céljáért: hanem szegény, 
éhes, nyomorgó, testileg'és lelkileg nyomorult emberek küzdenek elnyo
móikkal, a velük szellemileg egyenlő alacsony fokon álló pogány törökök-

29 igazmondó, 1876. augusztus 20., 34. sz, . 
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kel. Európában az utóbbi század alatt a nyers erő a vérengző vadság s em
beri érzelemtől ment kegyetlenség tettei soha sem fordultak elő oly gyakran 
s oly Iborzasztó mértékben mint most, midőn mindenhol a humanismus és ha
ladás eszméiről van szó. A török katonák nem ismernek törvényt, sem f el
sőbbségi hatalmat s elöljárói parancsot, előttük ismeretlen dolog a fele
baráti szeretet, méltányosság vagy könyörület; tetteik a vadság, kegyetlen
ség s vérengző düh bélyegét viselik magukon. Kezeik pároslanak a leölt 
áldozatok füstölgő vérétől; arcuk, melyet a vad düh vonásai torzítanák, 
be van föcskendezve a yatagan gyilkoló csapása alatt magasra felszökkenő 
vértől s így rohannak faluról falura kielégítendők az állatiasság legundokabb 
ösztöneit s kiolthatatlan vérszomjukat. Nem harc folyik ott, nem küzdelem, 
minő folyhat a legelkeseredettebb elemek közt is, de borzasztó gyilkolás, 
tömeges öldöklés, elkeseredett halálharc, minőhöz hasonló csak Amerika 
őserdeiben található, midőn vérszomjas állatok marakodnak halálra. 

A lázadók, a nyomor, kétségbeesés és az elnyomottság érzetében, mely 
irtóztató dühre ösztönzi nyers és természetszerűleg vad keblüket, határt 
nem ismernek a védekezés és ellenállás kegyetlenségében. Gróf Andrássy 
belevágta ugyan fejszéjét a nagy tuskóba s megígérte, hogy alapos refor
mokkal véget fog vetni ez iszonyatos helyzetnek. Lássuk már a hírhedt 
reform-intézkedéseket, lássuk már a nagy hatalmak humanisimusának ki
folyását!"30 

Az Osztrák—Magyar 'Monarchia sötét csendőr világában ezek a szavak 
kétségtelenül igen bátran hangzottak, hiszen a Monarchia az ottoman Török
ország legjobb barátja volt Európában. 

Az a magyar munkásosztály, amely 1871--ben sztrájkokat és tüntetéséket 
szervezett a párizsi kommün védelmében, most is szilárdan állt az interna
cionalizmus talaján. Legkiemelkedőbb vezetői, mint például Frankéi Leó 
és a többiek is, arra tanították a munkásosztályt, hogy aktívan foglaljon 
állást a bel- és külpolitikai kérdésekben. Frankéi Leó határozottan lépett 
fel a balkáni monarchista hódító törekvések, Bosznia és Hercegovina meg
támadása ellen. A nemességgel és a burzsoáziával ellentétben a munkások 
és a szegény parasztok, a magyar nép szimpátiával figyelte a bolgár nép 
harcát. Ez természetes is. A magyar nép saját bőrén tapasztalta 150 éven 
keresztül a török rabság, majd utána az osztrák hódítók „jótéteményeit". 
Ezt a rokonszenvet a burzsoá reakciós lapoknak nem sikerült csökkenteniük 
törökbarát és bolgárellenes írásaikkal. Sőt, néhány újságnak a feudális Tö
rökország védelmében tett kísérlete még inkább növelte a leleplező hírek 
hitelét. 

Ez a néhány, az egykori magyar sajtóból vett szemelvény bizonyítja, hogy 
a .magyar közvéleményt milyen élénken foglalkoztatták a bulgáriai esemé
nyek és a dolgozó tömegek milyen rokonszeiwvel fordultak a sokat szen
vedő bolgár nép felé. A törökök bulgáriai kegyetlenkedéseit elhallgatni vagy 
„megmagyarázni" még az olyan rendszer sajtója sem tudta, mint az Oszt
rák—Magyar Monarchiáé volt. Az egész európai haladó közvélemény együtt
érzéssel figyelte azt az élethalál harcot, amely végül 'is az orosz nép segítsé
gével Bulgária nemzeti felszabadulásához vezetett. 

N 

30 Munkás Heti Krónika, 1876. június 4-

392 


