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VISSZHANGJÁRÓL 

Az 1876-os Áprilisi Felkelés a XIX. század azon nagy eseményei közé 
tartozik, amelyeket az egész demokratikus és haladó európai közvélemény 
együttérzéssel fogadott és erkölcsi támogatásban részesített. Az Áprilisi 
Felkelés, mint a bolgár nemzeti felszabadító mozgalom és a bolgár nemzeti 
demokratikus forradalom csúcspontja, rendkívül jelentős Bulgária törté
netében. Alapjaiban rázta meg a társadalmi-gazdasági fejlődésében évszá
zadokkal elmaradt feudális-despotikus Oszmán Birodalmat. És a sikertelen
ség, a hatalmas veszteségek s a bolgár nép embertelen szenvedése ellenére 
politikailag teljes mértékben kompromittálta az uralkodó köröket, bizonyí
totta alkalmatlanságukat arra, hogy a néptömegek elviselhetetlen helyzeté
nek minimális javítása érdekében akár elemi reformokat is végrehajtsanak. 
Természetesen az Áprilisi Felkelést, a bolgár nép XIX. századi forradalmi 
harcainak legnagyobb eseményét és következményét nem vizsgálhatjuk a 
feudális szultáni birodalom általános és mély válságától, belső és nemzetközi 
helyzetétől, valamint a korszak balkáni eseményeitől elszakítva. A bomlás 
általános és feltartóztathatatlan folyamataival együtt figyelembe kell itt 
venni a többi balkáni nép, közöttük különösen a délszláv népek nemzeti fel
szabadító küzdelmeit az évszázados ellenség, a közös rabtartó ellen. De az 
Áprilisi Felkelésnek hatalmas nemzetközi jelentősége is van. Hozzájárult 
ahhoz, hogy felgyorsuljanak azok a régóta megérett történelmi jelentőségű 
folyamatok, melyek következményei kihatottak az egész európai délkeletre. 
Ugyanakkor a bolgár nép hősi küzdelmei, véres áldozatai visszhangra talál
tak, hangot kaptak mind a szomszédos országokban és szomszédos népek 
körében, mind pedig a nagy európai államokban, meghatározott befolyást 
gyakorolva a nagyhatalmak politikájának alakulására. A felkelés, amellyel 
nemcsak a bolgár, de az európai sajtó is foglalkozott,1 nagy mértékben elő
segítette egy erős, nemzetközi mozgalom kialakulását a bolgár nép igazsá
gos ügyének védelmében. Ez a mozgalom, mint ismeretes, legerőteljesebben 

l K. Vazvazova-Karateodorova: Az 1876. évi bolgár és külföldi időszaki sajtó és az Ápri
lisi Felkelés. Szófia. 1966. 181. o. (bolgárul). 
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a testvéri Oroszországban jelentkezett, mely történelmi küldetést teljesített, 
amikor felszabadította Bulgáriát a közel öt évszázados oszmán rabság alól.2 

Az Áprilisi Felkelés védelmében hatalmas mozgalom bontakozott ki a 
balkáni országokban, elsősorban a délszláv népek körében.3A mozgalomból 
kivették részüket az Osztrák—Magyar Monarchia határain belül élő szláv 
népek is, a csehek, a szlovákok, a horvátok stb.,4 de ezeket a mozgalmakat 
egyként pánszláv mozgalomnak nyilvánították. „Gróf Andrássy keleti po
litikájának előadása — olvassuk Monori Wertheimer Ede »Gróf Andrássy 
Gyula élete és kora« című háromkötetes munkájában5 — világosan mutatja, 
hogy ő ugyan mindig ellensége volt a végzetes, forradalmi pánszlávizmus
nak, de soha magának a cári birodalomnak, amellyel inkább a legjobb 
egyetértésben akart élni. Oroszország a berlini kongresszuson sohase húzta 
volna a rövidebbet, ha politikáját nem állította volna akkor az egész Európát 
fenyegető pánszlávizmus szolgálatába." Természetesen éppen ez az érvelés 
segítette Andrássyt, hogy meghatározza a birodalom külpolitikai irányvo
nalát, melyről az említett munkában ezt olvashatjuk: „De Andrássy neve 
nemcsak Európa Keletjének történetével függ szorosan össze. Az az igye
kezete, hogy a német birodalommal a legbensőbb barátságba kerüljön, a 
legjobb együttérzésbe hozta Bismarck herceggel. Andrássy külügyminisz
terségének története 1871—1879-ig, egyúttal Bismarck története is, amit az 
életrajz előttünk fekvő két kötete a legvilágosabban mutat. Közös működé
süket örökre dicsőíti legjelentékenyebb műveik egyike: a német—osztrák— 
magyar szövetség — ez a történelemben egyedülálló tett, amelynek gyümöl
cseként már két generáció élvezhette az európai béke jótéteményét." Ha 
azonban figyelembe vesszük, hogy ezeket a sorokat 1913-ban írták — a 
Bismarck és Andrássy „barátsága" óta egymással szövetségben levő német 
imperializmusnak és a Habsburg birodalom uralkodó köreinek kezdemé
nyezésére kirobbant első világháború előestéjén —, akkor látnunk kell 
ebberr a politikai demagógiát is. Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemé
nyek, az azonban világos, hogy gróf Andrássy oroszországi külpolitikáját 
nem kis mértékben a nagyhatalmak, s mindenekelőtt Anglia és Németország 
határozta meg. Diószegi István, az ismert kortárs történész szerint: „Bis
marck Ausztria—Magyarországnak is, miként Oroszországnak, a megegye
zést tanácsolta. A két rivális így mégiscsak egymásra fanyalodott. Orosz
ország megpróbálkozott ugyan még egyszer a válság békés megoldásával, de 
erőfeszítései a konstantinápolyi nagyköveti konferencián kudarcba fullad
tak. Péterváron ekkor elhatározták a háborút, és egyben úgy döntöttek, 
hogy a háború feltételeit és eredményeit illetően megállapodásra lépnek 
Ausztria—Magyarországgal. Az egyezményt 1877 januárjában Budapesten 
írták alá. Ausztria—Magyarország semlegességre kötelezte magát, Oroszor-

2 G. D, Tódorov: Az Áprilisi felkelés társadalmi-politikai feltételezettségë. Az. Áprilisi Fel
kelés visszhangja Oroszországban. Szófia, 1966. 117. o. (bolgárul). 

3 Kr. Sarova; Az Áprilisi Felkelés és-ä többi-délszláv nép szabadságharca. Až Áprilisi Fel
kelés visszhangja Oroszországban. Szófia,1966. isi'.'o. (bolgárul). 

4 Hrisztó•-Hrisztov: Bulgária felszabadítása és-a nyugati államok politikája 1876—1878. Szó
fia, 1968."22—36. o. ; uő. : Bulgária felszabadítása a török iga alól. Szófia, 1958; Virzsinija 
Paszkálévá: A nyugat-európai demokratikus közvélemény és Bulgária felszabadítása. Szófia, 
é. n. 44—81. o. (mindhárom mű bolgárul); 

5 Monori Wertheimer Ëde: Gróf Andrássy Gyula élete és kora, n . k. Budapest, 1913. 'IV. o, 
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szag pedig megígérte, hogy a hadműveleteket a Balkán nyugati felére nem 
terjeszti ki."6 

Ugyancsak Diószegi István „Ausztria—Magyarország és Bulgária a San 
Stefano-i béke után (1878—1879)" című könyvében, a következőket írja: 
„Anglia és Németország magatartása szabják meg alapjában véve Andrássy 
politikáját a keleti válság és az orosz—török háború időszakában. Disraeli 
szó-radikalizmusa, amelyet Gladstone törökellenessége még tartalmatla
nabbá tesz, Andrássynál tapasztaltabb diplomatát is meggyőzött volna arról, 
hogy Anglia még végső esetben sem kész a háborúra; az Oroszországra 
gyakorolt diplomáciai nyomás diplomáciánál többet soha nem fog jelenteni. 
Bismarck viselkedése viszont eléggé egyértelműen tartotta vissza Ausztria— 
Magyarországot a háborútól."7 

Hasonló álláspontot képvisel Andrássy a bolgár nép vonatkozásában is. 
Monori Wertheimer erről a kérdésről így ír: „Jelentőségénél fogva nem 
kevésbé magára vonta Andrássy figyelmét az a mozgalom, amely a bolgár 
egyháznak a konstantinápolyi görög patriarchától való elszakítását tűzte ki 
céljául. Annál is inkább, minthogy ebben is, valamint a trónutódlás kérdésé
ben »orosz intrikák« művét látta, hogy az a török birodalomban állandó 
belső lázakat okozzon. A bolgárok a maguk nemzetéből való püspököt kö
veteltek a konstantinápolyi görög patriarchától már 1833-ban; de eredmény 
nélkül. 1860-tól kezdve azonban ez a kérdés mindinkább előtérbe nyo
mult, természetesen Oroszország bujtogatására, amely Keleten az orosz egy
házat akarta egyedül uralkodóvá tenni, s a bolgár egyházat a konstantiná
polyi görög patriarchától végleg függetlenítve, a szt.-pétervári synodus alá 
helyezni. 1870 tavaszán sok vita és tárgyalás után sikerült odaterelni az 
ügyeket, hogy a szultán egy fermánban a konstantinápolyi patriarcha el
lenére egy bolgár exarchátus felállítását rendelte el. Andrássy arra helyezte 
a fő súlyt, hogy Törökországot baráti tanácsokkal ellátva a bolgárokhoz 
való közeledésre hajlítsa, ezeket pedig rávegye, hogy ne helyezkedjenek a 
pétervári synodus fennhatósága alá. Andrássy nagyon meg volt elégedve 
actió j a sikerével. Minthogy egyrészt megakadályozta a már önállóvá lett 
bolgár egyháznak Pétervárhoz csatlakozását és másrészt magukat a bolgá
rokat meggyőzte Ausztria—Magyarországnak a Portánál az ő érdekükben 
kifejtett munkálkodásáról, azt gondolta, hogy eredményes munkát végzett 
az orosz izgatás terjedésének feltartóztatására. Angliát ellenben haladékta
lanul figyelmeztette, hogy a bolgár komiték, mint a törökellenes mozgalom 
gyújtópontjai, napról napra mily sokat veszítenek jelentőségükből és hogy. 
az események Bulgáriában az orosz diplomácia céljainak kevéssé megfelelő 
irányba terelődtek."8 

Az új külügyminiszter, gróf Andrássy Gyula vezette osztrák—magyar 
diplomácia politikáját nemcsak az a szükségszerűség határozta meg, hogy 
szembeállítsák egymással a szláv nemzeti felszabadító mozgalmakat, illetve 
e mozgalmak egészét Oroszországgal. A magyar uralkodó körök sajátos ér
dekei megkövetelték, hogy Ausztria véglegesen szakítson a német hege-

6 Diószegi István: Klasszikus diplomácia — m o d e r n ha t a lmi poli t ika. Budapes t , 1967;,269. o. 
Ezzel a kérdésse l foglalkozik Halász Imre i s : B i smarck és Andrássy . Budapes t , 1913. 157. o 

7 Diószegi István: Ausztr ia—Magyarország és Bulgár ia a San Stefanó-i béke u t á n (1878— 
1879). Budapes t , 1961. 18. o. 

8 Monori Wertheimer Ede: i. m. 69—70. o. .' í 
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móniáért folytatandó harc gondolatával, „mert Poroszország meggyengülése, 
sőt egy esetleges veresége okvetlenül Bécs centralisztikus törekvéseinek erő
södéséhez vezetne, s ez kétségessé tenné Magyarország pozícióit a Habsburg 
monarchia keretein belül, sőt magát az 1867-es kiegyezést is. Ugyancsak nem 
kívánatos a magyar uralkodó körök számára Ausztria veresége egy újabb 
háborús konfliktusban Poroszországgal, miután ez az egész birodalom vé
gének, s a birodalom romjain nemzeti államok kialakulásának kezdetét je
lentené. Általában véve a magyar uralkodó osztálynak szüksége volt az erős 
monarchiára, mely arccal nem Nyugat, hanem Kelet felé fordul, képes 
szembeszállni Oroszországgal, és aktív terjeszkedő politikát folytatni a 
Balkánon."9 

Az 1866-ban, a Poroszország ellen viselt háború után kialakult helyzet
ben — és mert nem volt lehetőségük saját német „nemzeti" bázisuk ki
terjesztésére — a Habsburgok különösen szükségesnek tartották egy haté
kony szövetség létrehozását az új német birodalommal. Otto von Bismarck 
kancellár szerint, „amennyiben Ausztria Németország iránti barátságát fel
cserélhetné az orosz barátsággal, kénytelen lenne minden Kelet felé irányuló 
törekvését felcserélni, pedig ez utóbbiak teszik a magyarokat Oroszország 
ellenségeivé. Ausztria közeledése Franciaországhoz, sőt a Krími Liga egye
sült nyugati államaihoz az összes résztvevő közül éppen az Osztrák—Magyar 
Monarchiát tenné legsebezhetőbbé Németország és Oroszország vonatkozá
sában, így Ausztria szembe kerülne az orosz törekvésekkel, melyek célja, 
hogy [Ausztria] lakosságának nagyobb részében a baráti szláv szellemet, a 
bomlás csíráit elhintse . . ."10 Mindez ismételten bizonyítja, hogy az osztrák— 
magyar külpolitika kerekei mily rögös és bonyolult terepen haladtak a múlt 
század utolsó negyedében. A birodalom külpolitikája sok — első látásra 
néha ellentmondásos — tényező hatására alakult. Nagy mértékben ezek a 
tényezők indokolják a dualista monarchia rendkívül aktív, de ugyanakkor 
igen elővigyázatos keleti és ezen belül balkáni politikáját a keleti kérdés 
rendkívüli kiéleződésének időszakában. Másfelől viszont az 1876-os Áprilisi 
Felkelés következtében a keleti kérdés egy időre gyakorlatilag bolgár kérdés
sé vált, s ez bizonyos módosításokat eredményezett az osztrák—magyar dip
lomácia céljaiban Keleten, az Oszmán Birodalomban és a Balkán-félszigeten. 

Azok a tanácsok és reformok, melyekről Andrássy gróf beszélt, olyan ta
nácsok és reformok, melyek az Oszmán Birodalom belső helyzetének javítá
sára irányulnak. Az osztrák—magyar külügyminiszter, akárcsak az egész 
hivatalos Európa, kiválóan tudta, hogy a szultánok birodalma csak úgy 
kerülheti el a teljes pusztulást, a végleges felbomlást, ha olyan reformokat 
vezet be, melyek a feudalizmus megszüntetésével szabad utat engednek tár
sadalmi-gazdasági fejlődésének. És ennek a célnak a nevében nemcsak ta
nácsokat, hanem reális támogatást is ígértek, beleértve a beruházásokat és a 
kölcsönöket is — természetesen harácsoló, imperialista kölcsönöket. Ennek 
ellenére az Oszmán Birodalom általános válsága olyan méreteket öltött, oly 
mértékig behatolt az állami és a gazdasági mechanizmus szövetébe, hogy 
gyógyítása gyakorlatilag lehetetlenné vált. A birodalom különböző köz
pontjain működő osztrák—magyar diplomáciai képviselők és ügynökök ál-

9 Magyarország története II. k. Moszkva, 1972. 239—240. o. (oroszul). 
10 O. Bismarck: Gondolatok és visszaemlékezések III k. Moszkva, 1941. (oroszul). 
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landóan panaszkodva jelentik főnökeiknek a minden képzeletet felülmúló 
zűrzavart és fejetlenséget, az állami hivatalnoki apparátus teljes szétesését és 
hozzá nem értését. Kucsera alkonzul Ruszcsukból (Rusze) 1875. június 30-ról 
keltezett jelentésében11 a bulgáriai kereskedelemről, a dunai forgalomról, a 
ruméliai vasútvonalak és utak állapotáról, valamint az Oszmán birodalom 
európai részében levő postaszolgálat állapotáról írva tényeket sorol fel a szép 
kezdeményezésekről és szegényes eredményekről, a jó elképzelésekről és a 
teljes sikertelenségről, a visszaélésekről stb. Miután rámutat a Fekete-tenger 
közelében, a Duna partján fekvő város rendkívül kezdvező helyzetére és 
arra, hogy ennek következtében nagy lehetőségek állnak a kereskedelem fej
lesztése előtt — mely bizonyos időre valóban felélénkült —, Kucsera így 
ír: „Közvetlenül azután, hogy ez a kedvező földrajzi helyzetben levő város 
területi központ lett, igen erőteljes felvirágzásnak indult, sv ez nemcsak 
Midhat pasa jó vezetésének köszönhető, hanem az egymás után következő 
jó termésnek, valamint az akkor kezdődött vasútépítésnek is. Nem sokkal 
ezután azonban Ruszcsuk kereskedelme és felvirágzása érezhetően lanyulni 
kezdett. Néhány rossz évszak, továbbá a búza és a nyersanyagok fokozódó 
behozatala Angliából, Amerikából és Ausztriából korlátozta, csökkentette 
az al-dunai államok exportját. Az állandóan csökkenő életszínvonal csök
kentette az európai áruk behozatalát."12 A továbbiakban Kucsera részle
tesen elemzi a dunai forgalom csökkenésének okait és következményeit. 
A török kormány megpróbált versenyre kelni a dunai államokkal, mikor 
1872-ben az Azizie és az Akif nevű hajókkal bővítette a Dunán közlekedő 
járművek számát. De ez az eredmény sem bizonyult tartósnak. A gépészek 
és a kapitányok nagyobb részét az osztrák hajózási társaságtól elbocsátott 
személyzet közül toborozták, ezek azonban nem voltak képesek elboldogulni 
a török személyzettel és az illetékes igazgatóságokkal. A hajókat teljesen 
elhanyagolták, állandóan javítás alatt voltak, s ez akadályozta az állandó 
és rendszeres forgalmat. Az utasok szüntelenül panaszkodtak a lehetetlen 
piszok és a rossz ellátás miatt, s így a török hajók nem vehették fel komo
lyan a versenyt az osztrák társaságokkal, melyek Donauwörth és Odessza 
között továbbra is járatták a vasútvonalakkal kapcsolatot tartó hajóikat. 
„A kormány azzal próbált segíteni a helyzeten, hogy az egész személyszállító 
flottát a hadiflotta parancsnoksága alá helyezte, haditengerészekkel váltotta 
fel az egész személyi állományt, de egy sor pénzügyi nehézséggel találta 
szemben magát. Miután hiányoztak a kőszénbányák, a hajók számára 
szükséges szénmennyiséget Angliából hozták be, s ez rendkívül megdrágí
totta a hajózást. Nem segített sem az állami segély, sem a helyi közigazgatás 
segítsége. Ennek következtében, szinte közvetlenül az 1875-ös tavaszi hajó
zási évad megkezdése után, az igazgatóság utasítást kapott, hogy állítsa le a 
személyszállító hajókat, s vezesse ki azokat pénzügyi számadásaiból. Ter
mészetesen az osztrák kormány rögtön az intézkedés után növelte személy
szállító járműveinek számát, s minimálisan megemelte a jegyek árát" — 
amit Kucsera bölcs döntésként üdvözölt. „De ugyanakkor — folytatja — 
új versenytárs jelent meg a Dunán, miután megbízható hírek szerint az 

11 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban — HHStA). Correspondenzen, K. 
und K. Missionen und Consulaten Türkei. No. 26. 

12 Uo. 
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ogyesszai egyesített hajózási, kereskedelmi és vasúti társaság azt tervezi, hogy 
vonalait meghosszabítja Turnuszeverinig, sőt tárgyalásokat folytat az otto
man társaság vagyonának megvásárlásáról." Kucsera a továbbiakban így 
ír: „Hasonló visszalépés figyelhető meg a vasútvonal építése területén. 1874-
ben amúgyis igen lassan haladt előre az építkezés, a Szófia—Belovo, a 
Szófia—Üszküb szakasz építése teljesen leállt . . . 1874 tavaszán a munkálato
kat megszakították, kifizették, s ez azt bizonyítja, hogy a kormány nem 
képes irányítani és pozitív módon befejezni az építkezést."1,3 Ugyancsak a 
vasútépítkezéssel kapcsolatban foglalkozik az alkonzul a mozdonyok szá
mára nélkülözhetetlen kőszénnel is — azt ugyanis korábban Angliából im
portálták. A kormány határozatot hozott a Trjavna környéki bányák ki
termelésére, s a feladattal a tirnovói müteszarifot (megyei vezetőt) bízta meg. 
De ebből sem lett semmi, miután a hajózáshoz felhasználandó szenet Tirnovó 
és Szvistov között a rossz utak miatt nem lehetett kocsikkal szállítani, csak 
lóháton, ötven kilós zsákokban. Ez különlegesen megdrágította a szenet, s 
így a kitermelést hamarosan abbahagyták. 1875 tavaszán egy belga mérnököt 
küldtek Trjavnába, hogy vegye át a szénbányák kitermelésével kapcsolatos 
munkálatok irányítását, de miután egy fillért sem kapott, hamarosan el
utazott. Kucsera részletesen taglalja, hogy tekintettel az észak-bulgáriai kör
zet fejlődésére, szükség lenne Ruszcsukban az Osztrák—Magyar Bank egy 
megbízható fiókjának a megnyitására, de ehhez is hiányoznak a szükséges 
feltételek. Sőt, az Angliától kapott kölcsön is „elpárolgott" egy szempillan
tás alatt, eltűnt a tisztviselők és a hivatalnokok feneketlen zsebeiben. A te
rület gazdasági életének, kereskedelmének felélénkítése érdekében az al
konzul javasolja Ruszcsuk szabad kikötővé nyilvánítását. A török hatósá
gok tulajdonképpen engedélyezték a kereskedőknek, hogy saját költségükre 
raktárakat és dokkokat építsenek Tulcsában és Ruszéban, de az alkonzul az 
oszmán vámellenőrzés teljes megszüntetését követeli, mert ez szerinte ked
vezően befolyásolná az osztrák—magyar kereskedelem fejlődését ezen a 
területen. Ez különösen kedvező lenne — hangsúlyozza —, ha figyelembe 
vesszük az osztrák—magyar határ közelségét, s azt, hogy küszöbön áll a 
magyar vasútvonalak csatlakoztatása a románokhoz, s azon keresztül Gyur-
gyevóhoz. Kucsera saját országának érdekeiből kiindulva kiemeli: ,,A felső 
szakasz összekapcsolása a tervezett Sumen—Jambol szakasszal biztosítani 
fogja Ruszcsuk kapcsolatát a ruméliai vasutakkal, s ez lehetővé teszi, hogy 
kivitelünk eljusson a Márvány- és az Égei-tenger kikötőibe, és versenyre 
keljen Nyugat-Európa ipari termékeivel."14 Végezetül foglalkozik az Oszmán 
Birodalom kormányának szerinte abszolút helytelen döntésével, azzal, hogy 
bezárja az összes külföldi postahivatalt és fiókot. Szerinte ez kiáltó ellen
tétben áll a nemzetközi kereskedelem érdekeivel és a berni nemzetközi pos
taügyi egyezménnyel. Kucsera úgy véli, hogy az Oszmán Birodalom évszá
zados elszigeteltsége, valamint az oszmán posta hihetetlen lassúsága és bi
zonytalansága indokolttá teszi külföldi postahivatalok létesítését. Az Isz
tambulban megjelenő folyóiratok és újságok — írja — sokat panaszkodnak 
még az állampolgárok és az állam belső szükségleteit szolgáló posta lassú
sága és bizonytalansága miatt is. „A pénz- és értékküldemények mindig ké-
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séssel érkeznek, ha egyáltalán megérkeznek, a levéltitkot egyáltalán nem 
tisztelik."15 Kucsera közli, hogy a dunai Bulgáriában nyolc osztrák posta
fiók működik: Ruszcsukban, Vidinben, Tulcsában, Szulinában, Csernavodá-
ban, Küsztendilben, Várnában és Szófiában. A tartomány más helységeibe 
címzett leveleket át kell adni a török postának, de az a szolgálatkészség rá 
jellemző hiánya miatt nem vesz át sem közönséges, sem ajánlott leveleket. 

A bulgáriai gazdasági élet sok kérdésében foglal állást D. Montlong, az 
Osztrák—Magyar Monarchia ruszcsuki főkonzulja is. ö szintén támogatja azt 
az elképzelést, hogy Ruszcsukot nyilvánítsák szabad kikötőnek, és javasolja 
Várnában egy másik kikötő építését, illetve a két város között az össze- -
köttetés biztosítását. 1876. március 6-án keltezett jelentésében a konzul ar
ról tájékoztat, hogy a kormány bejelentette, 2,5 millió frankot bocsát a 
ruméliai vasúttársaság rendelkezésére egy várnai kikötő építéséhez annak 
érdekében, hogy megszűnjék a végletesen rossz összeköttetés a külvilággal. 
Mindez azonban a mesék és a tervek szférájában maradt.16 Rendkívül ér
dekes Montlong elképzelése arról, hogy ne csak Várnában és a várnai öböl
ben építsenek kikötőt, hanem a devnyai tóban is, körülbelül úgy, ahogy 
azt a mai tervek előirányozzák. Ügy véli, hogy egy ilyen elképzelés meg
valósításának sok előnye van, és nem kerül sokba. A pénzügyek állapota 
azonban az Oszmán Birodalomban olyan, hogy a kormánynak nincs ereje. 
Ezért javasolja külföldi, osztrák—magyar, francia és más tőke felhasználá
sát, bár ez szerinte gyakorlatilag lehetetlen, mert a kormány semmiféle biz
tosítékot nem tud nyújtani a visszafizetésre és a nyereségre. Montlong az 
Áprilisi Felkelés előestéjén rámutat arra is, hogy a várnai kereskedelmi 
hajózás érzékelhetően csökken. így például míg 1872-ben 850 hajó 222 282 
tonna árut hozott a várnai kikötőbe, 1875-ben csupán 641 hajó érkezett, 
187 593 tonna áruval. Montlong jelentésében arra a következtetésre jut, 
hogy az osztrák—magyar kereskedelemnek érdekében áll, ha Ruszcsukot 
vámmentes várossá nyilvánítják s Várnában kikötő épül, illetve a két város 
között vasúti összeköttetés létesül. Végül kijelenti, hogy a terület jóléte, 
valamint a fenti tervek megvalósítása érdekében indokolt lenne vasúti hi
dat építeni a Duna felett, mely Gyurgyevót kötné össze Ruszcsukkal. Hirsch 
báró vasúttársasága bizonyos érdeklődést mutatott ez iránt a terv iránt, de 
azóta „e tekintetben is teljes a csend"17 — fejezi be jelentését. 

Az Oszmán Birodalomban szolgálatot teljesítő osztrák—magyar diploma
ták jelentéseikben természetesen saját országuk érdekéből indulnak ki, de 
a fogadó ország válságos helyzetének megítélésében igen pontosak. Elem
zéseik teljesen egybevágnak a sajtóban megjelent információkkal. Némely 
újság azonban még kategórikusabb, amikor az oszmán állam lehetetlen 
belső helyzetéről beszél. Általában véve tehát az Orszák—Magyar Monarchia 
kormánya és külügyminisztériuma, melynek élén akkoriban Andrássy gróf 
állt, ismerte a bolgár nép súlyos helyzetét, a bolgár lakosság elégedetlensé
gét. Bizonyos értelemben nem lepték meg őket a bulgáriai nyugtalanságok, 
sőt természetes jelenségnek tartották azt. Méreteit, politikai és társadalmi 

15 Uo. 
16 HHStA. Berichte der K. und K. Missionen und Consulaten in handelspolitischen Angele
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céljait tekintve azonban az Áprilisi Felkelés messze felülmúlta elképzelései
ket a lehetséges, „kívülről, a bukaresti Bolgár Bizottság tagjai vagy orosz 
ügynökök által bujtogatott falusi lázongásokról". Érthető okokból — így a 
rossz távírókapcsolatok, a szervezetlen postahálózat, az igen elhanyagolt 
utak stb. miatt — viszonylag későn érkeznek meg az első jelentések az 
Áprilisi Felkelésről. Zichy Ferenc gróf, az Osztrák—Magyar Monarchia isz
tambuli nagykövete, csupán 1876. május 3-án tájékoztatja távirati úton a 
birodalmi külügyminisztert, Andrássy Gyula grófot. Első távirataiban a 
Tatar-Pazardzsikban és környékén kirobbant „zendülésekről" és „nyugta
lanságról" számol be, de május 5-én keltezett táviratában már „komoly 
rendzavarásokról és nyugtalanságról" beszél. Ugyanebben a táviratban, az 
edirnei osztrák—magyar konzul híreire hivatkozva, többek között ezt írja: 
„Tegnap Koprivsticában és Panagjuristében... komoly nyugtalanság rob
bant ki. Felfegyverzett bolgárok és más keresztények két fa lut . . . feléget
tek és az ottani rendőröket megölték. Ma éjjel Szlivenből Macedóniába, 
Tatar-Pazardzsikba egy zászlóaljat, innen [Isztambulból] 240, Haszkovóból 
pedig 200 tartalékost küldtek a mozgalom leverésére. 

Hasonló híreket kaptak más missziók is adrianopolisi [Edirne] és filippo-
polisi [Plovdiv] konzuljaiktól. 

A Porta nem akar nagy jelentőséget tulajdonítani az ügynek és arra tö
rekszik, hogy azt közönséges »vitának« állítsa be, de ezzel teljes ellentmon
dásban állnak az általa hozott biztonsági rendszabályok. Tegnap reggel pél
dául innen is megerősített katonai konvojokat indítottak útnak a véres 
események színhelyére."18 Később naponta érkezik néhány távirat, közülük 
némelyik igen részletes. Zichy gróf május 6-án jelenti miniszterének: 
„ . . . Körülbelül kétezer felkelő Filippopolis körzetében öt falut felgyújtott. 
Konstantinápolyból kétezer katonát indítottak erre a helyre. Tirnovo kör
nyékén a vasúti hidak veszélybe kerültek. Fennáll a veszély, hogy a fel
kelés kiterjed."19 Május 7-i táviratában figyelmezteti külügyminiszterét: 
„ . . . Terjed a felkelés. A hadsereg Panagjúristenéi harcol. Belovo teljesen 
néptelen, elhagyott. Lakói, akikhez még három falu csatlakozott, felfegyver
keztek. Jambolban agyonlőttek egy vasúti munkást."20 

Zichy május 9-én igen részletes anyagot küld Andrássynak Isztambulból. 
Ehhez csatolja a plovdivi és az edirnei konzulok távirati jelentését és kifejti 
saját értékelését a felkelésről. „Már volt szerencsém tájékoztatni Nagymél
tóságodat a bolgárok mozgolódásairól, melyek a balkáni körzetekben rob
bantak ki — írja. — Annak ellenére, hogy a Porta megpróbálja csökkenteni 
a felkelés jelentőségét, különböző szimptómák és tények arra mutatnak, 
hogy a mozgalmat előkészítették, s hogy a bolgár lakosság körében terjedő 
elégedetlenség és nyugtalanság kedvező talaj a lázadók törekvéseinek meg
valósításához. 

Az itteni külföldi missziók nem kis aggodalommal szemlélik a birodalom 
szívében jelentkező mozgalmat, és feszült figyelemmel kísérik a balkáni 
körzetekből érkező híreket. Sőt, az itteni lakosság körében is nyugtalanság 

18 Okmányok a cs. és k. közös külügyminisztériumnak a keleti ügyekre vonatkozó levele
zéséből. (1873. évi május hő 16-kától 1877. évi május hó 31-kéig.) Nyomatott a Cs. Kir. Udvari 
és Állami Nyomdában. Bécs, 1878. 204. o. 
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és nyomott hangulat uralkodik, amelyhez természetesen hozzájárultak a 
szaloniki véres események is . . . 

Mellékelem az Edirnében székelő császári és királyi konzul tegnap ér
kezett jelentését, aki az ott hallott hírek alapján a felfegyverzett felkelők 
számát 7—8000 főben határozza meg, másfelől viszont. . . a plovdivi konzul 
jelentésében csupán 2000 felkelőről beszél . . . 

Mellékelem továbbá von Adelburg folyó hó 7-i, legutóbbi táviratát, mely
ben a törökök és a keresztények hangulatát végsőkig felkorbácsoltnak mu
tatja b e . . . , valamint Filek konzul új táviratát Edirnéből.. ."21 A plovdivi 
konzul valóban így ír május 7-i táviratában: „A környéken növekszik a 
felkelők és a tűzvészek száma. . . A törökök és a keresztények között a 
feszültség végletekig kiéleződött. A város és Szófia között mindenféle kap
csolat megszakadt." És valódi habsburgi hivatalnokként nyugtalan: „A he
lyi szerveknek nincs sem hatalmuk, sem utasításuk a tevékenységre. Ké
rem, hatalmazzák fel sürgősen az itteni müteszarifot, hogy használjon fel 
minden arra alkalmas eszközt a legrettenetesebb megakadályozására."22" 
Von Fileknek az a távirata, melyet Zichy nagykövet csatolt saját jelentésé
hez, ismételten felhívja a figyelmet a felkelés terjedésére. Ö már május 
6-án jelent a Tatar-Pazardzsik-i körzetben történt komoly incidensekről, a 
panagjuristei és koprivsticai összecsapásokról, a postai kapcsolatok megsza
kadásáról, a Sztara Zagora-i felkelési kísérletről, a felkelők próbálkozá
sairól a vasúti hidak megsemmisítésére, a burgaszi eseményekről stb. Töb
bek között így ír: „A Balkán-hegységben a felfegyverzett felkelők (bol
gárok, külföldi, ahogy beszélik, szerb tisztek vezetésével) létszáma a jelen 
pillanatban eléri a körülbelül 7—8000 főt, az általuk felgyújtott falvak szá
ma pedig 20—30. Szarambej és Belovo kihalt, lakossága a hegyekbe vonult^ 
a vasúti tisztviselők családostul Plovdivba menekültek. 

Tatar-Pazardzsikban minden zárva van, a török lakosság teljesen felké
szült és felfegyverkezett."23 Itt hozzá kell azonban tennünk, hogy mint is
meretes, a felkelés irányításában szerb tisztek egyáltalában nem vettek 
részt. 

Az Áprilisi Felkelés az egész Oszmán Birodalomban kiélezte a feszültsé
get. Zichy nagykövet május 9-i jelentésében felhívja Andrássy figyelmét 
arra, hogy Isztambulban igen bizonytalan a helyzet. „A körülmények itt 
szemmel láthatóan romlanak — írja. — A keresztények is, a mohamedánok 
is fokozottan vásárolnak fegyvereket." Felfigyel arra, hogy a fővárosban 
elterjedt az általános elégedetlenség és fékezhetetlenül fokozódik a vallási 
fanatizmus. És amennyiben a fővárosban, „kétségtelenül figyelembe véve 
az általános nyomort és a mindenütt uralkodó nincstelenséget, valóban 
lázadásra kerülne sor, az nemcsak a kormány ellen irányul majd, hanem 
személyesen a szultán ellen is. Ebben az esetben minden a hadsereg maga
tartásától függ. De annak létszáma jelentéktelennek és elégtelennek tűn
het, ha figyelembe vesszük a lakosság számát és a város nagy területét. 
Nem hiányoznak olyan hírek sem, melyek szerint a külföldi nagykövetségek 
szintén veszélyben vannak . . . 

21 UO.: 213. O. 
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Természetesen a jelenlegi helyzetben mindenféle rémhíreket lehet hallani. 
De mindenképpen kétségtelen, hogy a lakosság összes osztályára kiterjedt 
nyugtalanság igen nagy, és tovább növekszik, s ehhez hozzájárul az általá
nos nyomor. így nem nehéz előrelátni, mire vezet e z . . . 

Miután az osztrák—magyar, francia és az orosz nagykövetség közel van
nak egymáshoz, megállapodtunk bizonyos elővigyázatossági intézkedésekben, 
melyek célja mindenekelőtt a tűzvész megakadályozása mind a nagykövet
ségek épületében, mind pedig a szomszédos házakban.. ."24 

Ha a fővárosban még a nagyhatalmak nagykövetségei sincsenek bizton
ságban — ezt bizonyítja ékesszólóan Zichy nagykövet jelentése —, vidé
ken még bizonytalanabb a helyzet. A thesszaloniki konzul tájékoztat a Ka
pu, Negotin, Krivolak, Nevrokop, Kavala stb. környékén kialakult nyugta
lanságról. Magában Thesszalonikiben — mutat rá — csupán 650 megbízható 
katona és tiszt van, és a konzulok gyilkosai szabadon sétálnak.25 

A ruszcsuki főkonzul 1876. május 10-i jelentése szemléletesen mutatja be 
az Észak- és Nyugat-Bulgáriában uralkodó légkört. Montlong konzul ismert 
volt igen objektív értékeléseiről. Andrássy grófhoz intézett táviratában töb
bek között így ír: „Szombaton távirat érkezett a Tatar-Pazardzsik körzeté
ben tapasztalt komoly mozgolódásokról. A hír villámgyorsan elterjedt az 
egész városban. Május 6-án, ugyanaznap este a brit konzulátushoz és a 
bankhoz közel levő Grand Hotel [Islah Hane] kertjében egy mutatványos 
tartott előadást, melyet bengáli tűz és több rakéta színesített. A ruszcsuki 
dombokon sátrakban elhelyezett katonaság ezeket a rakétákat a felkelés 
jelének vette. Riadót fújtak, és a városi elöljáróság előtti tér hamarosan 
megtelt katonákkal. A parancsnok egy zaptie kíséretében hintón járta be az 
egész várost. Nem sokkal ezután a katonák elmentek. . . A riadó azonban 
nem kis mértékben fokozta a nyugtalan hangulatot és feszültséget a mu
zulmánok és a keresztények körében. . . Főleg az kelt figyelmet, hogy fo
kozottan keresik a fegyvereket, még a késeket is. A ruszcsuki fegyverková
csokat sohasem halmozták el annyi megrendeléssel, mint most. A bolgár 
lakosság körében az a hír járja, hogy a kormány titokban fegyverrel látta 
el a török negyedeket, s ennek következtében teljesen természetes, hogy a 
bolgárok izgatottak, nyugtalanok, számukra sokkal nehezebb fegyvert sze
rezni az önvédelemhez. A muzulmán lakosság viszont a bolgároktól fél, 
mert elterjedt a híre, hogy tömegesen kapnak fegyvert külföldről honfitár
saiktól és csempész úton."26 A vidini konzul arról tudósít, hogy erős török 
katonai egységek vonulnak Berkovica felé, ahol állítólag felkelés tört ki. 
Magában Vidinben és a vidini szandzsákban „sor került a katonai egységek 
mozgatására és áthelyezésére."27 

Zichy nagykövet táviratokkal és jelentésekkel bombázza főnökét, me
lyekben hírt ad a főváros, Isztambul végletesen bizonytalan helyzetéről, ar
ról, hogy a szofták követelésére a kormányban változások történtek stb. 1876. 
május 12-én rámutat arra, hogy az általános nyugtalanság egyre újabb és 
újabb körzetekre terjed ki. „Igen rossz hírek jönnek Bulgáriából — hang-
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súlyozza —, mikor a basibozukokat vonattal szállították, lőttek a vasúti 
munkásokra, és a békés lakosokra a vasútvonal környékén. Ilymódon lőt
tek agyon egy nőt. Ugyanakkor a vasútállomásokat felgyújtották, lerombol
tak két nagy hidat, egyes helyeken teljesen megszakadt a távírókapcsolat. 
A bolgárokat ellátták fegyverekkel, lőszerrel és pénzzel, a felkelés terjed, 
és újabbak kitörése várható. A kormány egyre tehetetlenebb. Miután Isz
tambulban is egyre romlik a személyi biztonság, kérem, legrövidebb időn 
belül küldjenek egy hadihajót."28 A hajót természetesen azonnal elküldték, 
és Zichy gróf az osztrák—magyar kolónia nevében válaszul kifejezi legalatt-
valóibb háláját a császárnak. 

A további jelentések újabb momentumokat tartalmaznak a felkelés ala
kulásáról. Május 15-én Montlong ruszcsuki főkonzul jelenti, hogy „Drjano-
vóban, egy kolostorban a hadsereg három napja 800 felkelőt tart körül
zárva. Török források szerint eddig körülbelül 15 000 lázadó adta meg ma
gát."29 Itt azokról a harcokról van szó, melyeket Hariton pópa csapata foly
tatott Petar Parmakov vojvoda vezetésével. Mint látjuk, a számok erősen 
túloznak, mind a csapat létszámára, mind a „magukat megadó" lázadókra 
vonatkozóan. Ez utóbbiak esetében legjobb esetben is csak a polgári lakos
ságról lehett szó, de az Oszmán Birodalomban uralkodó teljes anarchiában 
— s ha tudjuk, hogy az oszmán előkelőségek szerették volna magukat nagy 
hősöknek beállítani Európa előtt — ez nem meglepő. Különösen akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy — mint Montlong írja—, „ezeket a híreket a fő
kormányzó mondta nekem." 

Az Oszmán Birodalomban szolgálatot teljesítő osztrák—magyar képviselő
ket igen nyugtalanította a gazdasági élet, a kereskedelem és a mezőgazda
ság teljes pusztulása, az, hogy az egész gazdaság működésképtelenné vált a 
felkelés miatt. Zichy nagykövet május 19-én erről a kérdésről küld részle
tes jelentést Andrássynak. Hangsúlyozza, hogy a kereskedelem minden for
mája és fajtája a teljes stagnálás állapotában van. A napi bér minimálisra 
csökkent. A tisztviselők nem kapnak fizetést, mint ahogy a katonák sem 
kaptak fizetést 10—12 hónapja. „Ha Törökország pénzügyi helyzetét most 
rendkívül súlyosnak ítélhetjük meg, a közeljövőben sajnos egyszerűen re
ménytelenné válhat"30 — emeli ki Zichy. „A belső nyugtalanságok — foly
tatja tovább ebben a jelentésben — szükségessé tették jelentős katonai erő 
összegyűjtését, mégpedig a legjobb mohamedánok közül, akik természete
sen otthagyták a mezőgazdaságot. Vannak olyan körzetek, ahol az eddigi ha
gyományokkal ellentétben a földet török nők művelik meg, de vannak olya
nok is, ahol a földek teljesen elhanyagoltak. És miután a lázadás Bulgária 
legjobb, legtermékenyebb körzeteire terjed ki, a kormány kénytelen volt fel
használni a basibozukokat, akiknek a magatartásáról rendkívül drasztikus 
képet festhetünk. Nőket, gyermekeket gyilkolnak, házakat gyújtogatnak, 
ahová bezárják az embereket és élve elégetik őket, a menekülni próbálókat 
pedig lelövik. Egyébként a mostanában elkövetett kegyetlenkedésekről sokat 
lehetne beszélni, de ismét szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezek az ocs-
mányságok Bulgáriának éppen a legtermékenyebb területeit érintik, a föl-
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dek teljesen elnéptelenednek, a lakosság a hegyekbe menekül, nem fizetnek 
adót, s ez tovább növelte a zavart az állam pénzügyeiben . . . " 

Hogyan értékelik az Osztrák—Magyar Monarchia diplomatái a felkelést? 
Felfedeznek-e valamiféle különbséget, az 1876-os Áprilisi Felkelést össze
hasonlítva a bolgár nép~ korábbi harcaival? E tekintetben a ruszcsuki kon
zul, Montlong elemez legmélyebben. „Nem szeretnék elébe vágni az esemé
nyeknek — írja Andrássy grófhoz intézett, május 24-i jelentésében —, 
azonban a történtek után úgy tűnik, hogy a bulgáriai felkelés nagyarányú 
volt, és jól előkészítették. Igen jó stratégiai pozíciót választottak. Nem tar
tották azonban be a felkelés meghirdetésének napját, a cselekmények igen 
korán kezdődtek, és ez befolyásolta végső kimenetelét . . . Engedtessék meg 
nekem, hogy a korábbi bolgár felkelési kísérletekkel összehasonlítva ki
emeljem az idei események egy teljesen új jellemvonását: ez a felkelés az 
elképzelések szerint nagyobb méretű lett volna, és átfogóbban, stratégiailag 
jobban megtervezték.. ."31 Montlong ebben a jelentésében kísérletet tesz 
arra, hogy tisztázza a felkelés vereségének okait, s ugyanakkor elítéli az osz
mán kormány tetteit. „A kormány — írja — nem alaptalanul köszönheti 
sikereit nagy mértékben egyrészt a felkelők hibáinak, másrészt annak, 
hogy a hatóságok felhasználták a basibozukokat és a cserkeszeket. Mégis 
engedtessék meg nekem, hogy ismételten és állhatatosan hangot adjak egy, 
mindenesetre személyes véleményemnek. Mindennek ellenére szerintem 
igen kétséges, hogy a kormánynak szüksége volt-e szélsőséges eszközök 
igénybevételére, különösen ami a gyilkoláshoz, rabláshoz szokott cserkesz 
bandák felhasználását illeti. És meg kell mondjam, a kormány számára a 
sikerek ellenére nehéz lesz rendet, békét és nyugalmat teremteni a féke
vesztett cserkeszek körében." Hasonló gondolatokat fejteget Montlong kon
zul Zichy gróf nagykövethez intézett jelentésében is. Június 10-i jelentésé
ben hangsúlyozza: ,,Ami engem illet, úgy vélem, hogy ott, ahol a cser
keszek megjelennek, akár úgy is mint kormány-tisztviselők, talán éppen 
ennek a minőségüknek a demonstrálására, leírhatatlan módszereket használ
nak. Szilárd meggyőződésem, a bolgárok nagy része ártatlan, és csak a hi
hetetlen garázdálkodás, erőszak késztette őket, hogy fegyvert fogjanak. Is
mételnem kell, a bolgár felkelők egyáltalán nem jelentettek olyan nagy ve
szélyt, hogy a kormány ilyen eszközökhöz folyamodjék. És tény, hogy a 
cserkeszeket akkor fogadták fel szolgálatra, amikor teljesen világos volt. 
hogy a felkelőket hamarosan leverik . . . Egyáltalán a felkelést sokszor és 
igen önkényesen használták fel ürügyül. . ."32 

Az osztrák—magyar diplomáciai képviselők jelentéseinek további nagy 
része tájékoztat az Áprilisi Felkelés leveréséről. Kétségtelenül Montlong 
jut el a legbátrabb következtetésekhez, ő az, aki az oszmán kormányt tuda
tos bűncselekményekkel vádolja — mint ez a jelentéseiből vett fenti idéze
tekből kitűnik. A felkelés leveréséről, a bolgár lakossággal szemben alkal
mazott, teljesen indokolatlan kegyetlenségről minden konzul beszámol, s 
velük együtt Zichy nagykövet is. Saját megfigyeléseiken kívül mindnyájan 
felhasználják-külföldi kollégáik véleményét és természetesen a hivatalos 
török forrásokat is. De ettől függetlenül az általános légkör olyan, hogy 

31 Uo . : 246. O. 
32 Uo. : 289. o. 
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akkor is kénytelenek kimondani a kegyetlen igazságot, ha ez különböző el
képzelésekből kifolyólag kényelmetlen. Zichy június 20-án újabb jelentést 
küld főnökének, melyben megpróbálja feltárni a felkelés okait, de egyúttal 
bírálja az oszmán kormány példátlan intézkedéseit is. Szerinte a felkelés 
a Romániába és Moldvába kitelepült bolgárok aknamunkájának eredménye. 
Ezek ugyanis gyakran meglátogatták hazájukat, és rábeszélték honfitársai-
kat r hogy fogjanak fegyvert. A nagykövet rámutat arra, hogy agitáció j uk 
jó fogadtatásra talált a fiatalok körében, de a felnőttek, és különösen az 
előkelők (vagyis a csorbadzsik — Sz. R.) körében nem. Ez utóbbiak — mu
tat rá a nagykövet — maguk adták át a hatóságoknak a „rendzavarókat 
és izgatókat".33 Zichy ugyanebben a jelentésében a kormányt vádolja a 
basibozukok és a cserkeszek bűneiért. „Már a múlt ősz végén volt szeren
csém jelenthetni Nagyméltóságodnak, milyen megengedhetetlen módon jár
tak el a török hatóságok . . . Felfegyverezték a basibozukokat, éš a cser
keszeket, és ezek minden bűnös cselekedetet büntetlenül követhettek el. 
Számtalan szörnyűséges tett elkövetéséért felelősek. A felkelésben való 
részvétel önmagában még nem ok az üldözésre, mivel a cserkeszek és a 
basibozukok mindenhová eljutottak, ahol egyáltalán bolgárok telepedtek 
le. Kihívó viselkedésükkel, rablással és gyilkolással mindenütt nyugtalan
ságot okoznak, és a nyugtalanság újabb ürügyül szolgál, hogy leszámolja
nak a bolgárokkal. E körülménynek köszönhető, hogy a felkelés lángja 
mindig újabb és újabb helyeken lobban fel, mert a basibozukok és a 
cserkeszek az új préda reményében mindig nagyobb távolságokra merész
kednek el, a bolgárok pedig a hegyekbe menekülnek, hogy puszta életüket 
megmentsék, ezért a nagyszerűnek ígérkező termést otthagyják. Milyen 
módon lehetne ezeken a szörnyűséges állapotokon segíteni, arra egyelőre 
nem lehet választ adni."34 Aligha igényel kommentárt az Áprilisi Felke
lést követő napok és hetek bulgáriai helyzetének ez a szörnyűséges képe, 
melyet az oszmán birodalommal lényegében baráti kapcsolatot tartó ország 
nagykövete fest. Zichy gróf következő jelentései teljes mértékben megerősí
tik ezeket a megállapításokat, értékeléseket. Még június 16-án írja Isztam
bulból Andrássynak: „Van szerencsém Nagyméltóságodnak mellékelten 
megküldeni von Abelburg alkonzul úr részletes jelentését a bulgáriai hely
zetről. Von Adelburg úr sötét képe a valódi helyzetről, a török hatóságok 
tevékenységének leírása, a felsorolt kegyetlenségek stb. teljes mértékben 
összhangban állnak az egyéb információkkal, melyeket más szavahihető for
rásokból kapok, valamint a több itteni missziótól kapott konzuli jelenté
sekkel is . . . A Filippopolisból érkező riasztó hírek nem elszigetelt esemé
nyek, sajnos hasonlók hallhatók más vidékekről is . . . Mellékelem Chiari fő-
konzul folyó hó 13-i keltezésű jelentését a Szereszben uralkodó hangulat
ról, valamint a Karaszuliban történt túlkapásokról"35 és így tovább, és így 
tovább. Hasonlók olvashatók szó szerint minden nap, egy-egy konzulnak, 
sőt, 'mint látjuk, magának a nagykövetnek minden táviratában, jelentésé
ben. Június 9-én például von Adelburg jelenti a konzulnak Edirnében: 
„Filippopolisban . . . a város távoli részeiben és a városon kívül, a falvak-
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ban még mindig napirenden van a keresztények kifosztása, meggyilkolása. 
A falvakból, különösen Pazardzsikból és környékéről, naponta kísérnek be 
letartóztatottakat, közülük egyesek felkelők voltak, másokat pedig tanúként 
hoznak a kihallgatásokra. Számuk meghaladja már a több százat, de a le
tartóztatásoknak még nincs vége. A törökök kegyetlenül bánnak ezekkel 
a szerencsétlenekkel, akik közül sokan valóban ártatlanok, nemcsak a letar
tóztatáskor, de megérkezésük után is bántalmazzák őket, s ami különösen 
megdöbbentő, az őket kísérő zaptiék vagy katonák nem hagyják abba fog
lyaik állandó kínzását . . . A közlekedés és a kereskedelem teljesen megbé
nult, a keresztényeket nagyon megfélemlítették, teljes anarchia uralkodik, 
s a kilátások teljesen sötétek.. ."36 Hasonló képet fest a thesszaloniki fő-
konzul is június 17-i és 22-i jelentésében. Ritter von Chiari beszámol Sztru-
mica, Malesevo, Gevgelija, Krivolak, Mitrovica stb. lakosságának újabb 
felkeléseiről, a törökök állati kegyetlenségéről stb.37 Június 23-án Zichy tá
jékoztatásul fordításban megküldi főnökének a nagy vezír Felhívását a bol
gár néphez.38 Mint ismeretes, Mehmed Rusdi demagóg felhívása nem ha
tott sem a keresztény lakosságra, sem pedig a feltüzelt bandákra. Ennek 
inkább az volt a célja, hogy biztosítsa a nagyhatalmakat, hogy az oszmán 
kormány tesz valamit a helyzet javítására. Maga Zichy is aligha hihetett en
nek a felhívásnak, mivel néhány nappal később elküldi saját értékelését, 
valamint az edirnei, a plovdivi és a ruszcsuki konzul jelentéseit. Maga a 
nagykövet így kezdi tájékoztatását: „Rumélia bolgár lakosságú területeiről 
kapott jelentésekből világossá válik, hogy a lelkek mindenütt nyugtalanok, 
a helyzet nagyon súlyos . . . A szoluni vilajetből sajnálatos hírek érkeznek. 
A helyi hatóságok úgy gondolják, hogy Sztrumica városában bolgár felkelés 
készül, és rendőri ügynököket küldenek a vilajet minden sarkába, hogy le
leplezzék a bolgár mozgalom hálózatát és ágait. Napirenden vannak a rá
galmak, a besúgások és a keresztény, pontosabban a bolgár lakosság ke
gyetlen bántalmazása."39 A mellékelt jelentésben Montlong ruszcsuki kon
zul arról ír, hogy Tirnovóban hét felkelőt akasztottak fel, Filek odrini kon
zul arról, hogy Filippopolis környékén minden nap hallani gyilkosságokról, 
és hogy a cserkeszek és a basibozukok még a gallipoli szandzsákban is ke
gyetlenkednek, gyilkolnak. Von Adelburg filippopolisi konzul beszálmol a 
mindennapossá vált gyilkosságokról, kegyetlenkedésekről. Sorra gyilkolják 
azokat a bolgárokat is, akiket a bíróság ártatlannak ítélt és szabadon en
gedett. De amikor hazatérnek, a hatóságok által felbújtogatott helyi fana
tikusok megtámadják és a legkegyetlenebb módon legyilkolják őket. Mont
long főkonzul még egy statisztikai térképet is küld Ruszcsukból Andrássy 
grófnak, melyet az amerikai misszionáriusok állítottak össze Gabrovo és 
Szevlievo környékén a legyilkolt, eltűnt bolgárokról, kifosztott házakról, fel
gyújtott vagyonról stb.40 

Hogyan reagál az Osztrák—Magyar Monarchia kormánya, a császári kül
ügyminiszter, gróf Andrássy Gyula, vagy Ausztria—Magyarország isztambuli 
nagykövete, gróf Zichy Ferenc ebben a helyzetben? Természetesen ma, száz 

36 Uo . : 300—301. o. 
37 Uo. : 301. és 310. O. 
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évvel az Áprilisi Felkelés után, mindegyik nagyhatalom reakciója ismeretes. 
Zichy gróf, valamint az osztrák—magyar konzulok Bulgária különböző 
városaiban minden valószínűség szerint Bécsből vártak utasítást. 1376. 
augusztus 17-én Zichy táviratot küld Andrássynak, s ebben tájékoztatja 
főnökét arról, hogy Sir H. Elliot utasítást kapott, adja át a Portának, hogy 
az angol kormány azt tanácsolja, ne használják fel többet a basibozuko-
kat, európai módra harcoljanak, és kívánatos lenne véget vetni a kegyet
lenkedéseknek . . . Az orosz ügyvivő már kapott utasítást, hogy csatlakozzék 
az angol nagykövetség kezdeményezéséhez.41 Zichy már másnap újabb in
formációt küld miniszterének, melyben hangsúlyozza: „A brit követségi tit
kár bejelentése mély benyomást tett a Portára, annál is inkább, mivel nem 
várta volna, hogy angol részről ilyen nyílt és ilyen éles elítélésben részesül, 
mely, mint ismeretes, igen komoly vitát váltott ki a parlamentben. A Por
ta meglepetésében szükségesnek érezte, hogy megcáfolja az általános be
nyomásokat, és sietve egy bizottságot küldött a helyszínre. Ez ismételten ta
nulmányozni fogja az adatokat, melyeket a török miniszterek túlzottaknak 
tartanak. Ezzel a feladattal a sajtóügyek vezetőjét, Blak bejt és Ivancso 
efendi bolgár születésű államtanácsost bízták meg, akik már tegnap elin
dultak rendeltetési helyükre."42 Mint látjuk, az osztrák—magyar nagykö
vet többször hangsúlyozza, hogy a Porta számára váratlan és meglepő volt 
az angol tiltakozás. A oszmán kormány természetesen meglepődött, mert 
minden alapja megvolt arra, hogy ne várjon ilyen hivatalos tiltakozást az 
angolok részéről. Ügy látszik, ez meglepte az osztrák—magyar diplomáciát, 
helyesebben irányítóit is. Pedig a konzulok, s különösen Montlong ruszcsuki 
főkonzul, valamint Zichy nagykövet jelentéseiben elegendő anyag és alap 
található az oszmán feudalizmus barbarizmusának elítéléséhez, ahhoz, hogy 
követeljék a bujtogatok és a középkori vallási fanatizmus igazi hirdetőinek 
elítélését, hogy megvédjék az elemi emberi jogokat és a humanizmust. De 
ilyen lépésre és kezdeményezésre nem szánta rá magát az Andrássy gróf 
vezette osztrák—magyar diplomácia. Nem szánta rá magát azoknak a nyil
vánvaló tényeknek az ellenére sem, melyeket hivatalnokai elég lelkiisme
retesen jelentettek még a következő, 1877-es év folyamán, az orosz—török 
felszabadító háború előestéjén is. A bolgár nép legjobb fiaival és leányaival 
szembeni túlkapások még közvetlenül a háború előtt is folytatódtak. 1877. 
március 22-én Waldhardt császári és királyi alkonzul írja Szófiából: „A he
lyi börtönben elhelyezett politikai elítéltek közül még ketten haltak meg 
kínzások következtében. Nemrég egy konstantinápolyi gazdag bolgár ezer 
Napóleon-aranyat küldött azzal a kéréssel, hogy osszák szét a rászoruló, 
szenvedő bolgárok között. A város bolgár előkelőségei úgy határoztak, hogy 
az 1876 tavaszán lerombolt Kamenica, Rakovica és Belica falvak életben 
maradt lakóinak adják át a pénzt. Az összeget a múlt héten küldték el. A 
pénz azonban aligha került az említett falvak szegényeihez, mert megjelent 
egy csaus hét zaptiével, és kérte, adják át neki az említett pénzt. Kegyet
len kínzások árán Kamenica falu szegényeitől összesen 3000 piasztert sike
rült elvennie.. ."43 

41 Uo . : d72. o. 
42 UO. 
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A diplomáciai képviselők és ügynökök megrázó jelentései és tájékoztatói 
természetesen a külügyminisztérium páncélszekrényeibe kerültek. Ily mó
don az állam és a kormány vezetői többé-kevésbé jól értesültek a dolgok 
valódi állapotáról. És minthogy „a tájékozottság fél győzelem", a tájéko
zottságot fel is használták stratégiai céljuk, politikai irányvonaluk, s nem 
utolsó sorban az adott, az élet által napirendre tűzött problémával kapcso
latos taktika és magatartási forma kialakításához. Ha nem vesszük figye
lembe a szóbeszédet, a pletykát, a közvélemény a diplomáciai forrásokból 
nehezen juthatott információkhoz a balkáni helyzetről, s nehezen igazodott 
el abban. De azt, amire nem szánta rá magát az Osztrák—Magyar Monar
chia diplomáciája — mivel urainak céljai ellentétesek voltak a népek cél
jaival —, elvégezte a haladó és demokratikus sajtó. Természetesen a sajtó 
magatartása és irányvonala végső soron függ a társadalmi viszonyoktól, 
az osztály-erőviszonyoktól, az adott ország belső és nemzetközi helyzetétől. 
Mégis, a bonyolult belpolitikai helyzettől függetlenül, az Osztrák—Magyar 
Monarchia, š különösen a birodalom magyar részének sajtója igen nagy fi
gyelmet fordított a balkáni és a bulgáriai helyzetre. A magyar lapokban a 
keleti kérdésről — mely az Áprilisi Felkelés következtében bizonyos időre 
lényegében bolgár kérdéssé vált — megjelent anyagokat több nagy csoport
ra oszthatjuk. Az első csoportba kétségtelenül azok a cikkek és anyagok tar
toznak, melyek az Áprilisi Felkelést megelőző hónapok és évek gazdasági, 
társadalmi-politikai stb. helyzetére vonatkoznak. Itt olyan útleírásokról, 
cikkekről vagy egyéb anyagokról van szó, melyeket osztrák, francia, német 
stb: lapokból vettek át. Ha meg akarjuk határozni ezek befolyását és szere
pét a közvélemény formálásában, rá kell mutatnunk arra, hogy a magyar 
újságírás ebben az időben fejlődésének felfelé ívelő szakaszát éli. Budapes
ten több nagy hetilap, sok napilap jelenik meg, s vannak vidéki lapok is. 
Ezek egy része, különösen a hetilapok, gazdag illusztrációs anyagot is kö
zölnek. Néhány idézet különböző újságokból jól szemlélteti, hogyan viszo
nyult a magyar sajtó az Áprilisi Felkelés előestéjén a Bulgáriában kialakult 
helyzethez. így például a Vasárnapi Űjság című hetilap már 1875 augusztu
sában terjedelmes cikket közöl ..Tirnova" címmel, melyben többek között 
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 
sajnálatos élhetetlensége főleg Bulgár Országban bosszulta meg magát. Itt 
a hódító törökök aránylag még legnagyobb számban telepedtek le, s még
sem tudták oly szilárdan megvetni lábaikat, hogy birodalmuknak legalább 
ebben a részében biztosítva lássák hatalmukat."44 Több újságban hangot 
kap a gondolat, hogy a törökök által megszállt Bulgáriában hiányoznak a 
feltételek a kapitalizmus fejlődéséhez és a lehetőségek a bolgár burzsoázia 
megjelenéséhez; Az ismert „Fővárosi Lapok" című napilap „A bolgárokról" 
című cikkében45 például arról ír, hogy a gazdaság sok akadállyal találja 
szemben magát: a föld nincs felosztva, az adót természetben fizetik, a köz
lekedés nyomorúságos. A török hatóságok nem fejlesztik a hajózást és a 
közlekedést. A továbbiakban hangsúlyozza, hogy nincsenek meg a kereske-

44 Vasárnapi Űjság, 1875. augusz tus 3., 40. szám. 
45 Fővárosi Lapok, 1876. jú l ius 22., 166. szára. 
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delem, a földművelés, a rózsaolaj-termelés, a méhészet, a szőlészet, a gyü
mölcstermesztés stb. feltételei. A polgárság fejlődése állandóan akadályokba 
ütközik. Az újság hangsúlyozza, hogy az oszmán uralom és a görög papság 
szüntelenül és rendszeresen gátolja a társadalmi osztályok fejlődését. 

A lapok később hírekkel és közleményekkel reagálnak az Áprilisi Felkelés 
kirobbanására. Nem egy anyag kíséri figyelemmel a felkelés meghirdetését, 
majd menetét, de érthető okokból sok a pontatlanság, a nem hiteles adat is 
— különösen az első híradásokban. A felkelés valódi okait sem tárják fel 
következetesen. Sőt, egyes információkban külső bujtogatásról, orosz intri-
káról, a Romániában és Szerbiában élő bolgár emigrációs bizottságok „ke
zéről" stb. beszélnek. A lapok nagy többsége azonban egyetért abban, hogy 
Bulgária súlyos helyzete miatt a felkelés és az azt megelőző lázadások ki
váló talajra találnak. 

A közvéleményre kétségtelenül azok a hírek, cikkek, közlemények tették 
a legkomolyabb hatást, melyeket feltételesen négy fő csoportra oszthattunk: 
az első csoportba azok az anyagok tartoznak, melyek hírt adnak arról, hogy 
Hriszto Botev csapata elfoglalta az osztrák—magyar zászló alatt hajózó Ra-
detzky gőzöst, foglalkoznak a költő és forradalmár vojvoda hőstettével, a 
nevéhez fűződő két kiáltvánnyal, melyet a magyar lapok teljes terjedelemben 
közölnek. A második csoportba azokat a cikkeket és híreket sorolhatjuk, 
melyek beszámolnak a felkelés leveréséről és a feudális hatóságok kegyet
lenkedéseiről, a harmadikba a XIX. század jelentős személyiségeinek, így 
Garibaldinak, Victor Hugónak a bolgár nép igazságos ügye védelmében tett 
nyilatkozatairól, az angol parlamentben lefolyt vitáról, Gladstone brossú-
rájáról stb. szóló beszámolókat. A negyedik csoportot pedig azok a közle
mények képezik, melyek beszámolnak arról, hogyan reagált a sajtó és a 
közvélemény a Habsburg birodalom többi országában, elsősorban Csehor
szágban, Szlovákiában, Horvátországban, valamint Oroszországban, amelyet 
egyes lapok a szláv mozgalmak és megmozdulások fő okának tartanak. Az 
Áprilisi Felkelés eszméinek népszerűsítésében és propagálásában, helyes ér
telmezésében és magyarországi elfogadtatásában hatalmas szerepet játsza
nak a Hriszto Botev nevéhez fűződő kiáltványok. Az elsőt, „Kiáltvány a 
bolgár néphez" címmel, kissé rövidítve közölte a Pesti Napló,46 az Egyetér
tés47, a Politikai Újdonságok48. Az Egyetértésben a kiáltvány a második ol
dalra került, és a szerkesztőség szükségesnek tartotta felhívni az olvasók fi
gyelmét: „Bulgáriában is hatalmasan szítják a lázadást. A bolgár forradalmi 
bizottmány harci manifesztumot intézett a bolgár néphez, mely így kezdő
dik: 

»Bolgár testvérek, fel a harcra a hitszegő törökök ellen. Hogy minden nép 
meghallja, hogy mi Isten segélyével elhatároztuk a karddal kezünkben el
űzni a gyalázatos ázsiai fajt. Senki sem könyörül rajtunk, senki sem segí
tett kínjainkban és szenvedéseinkben, melyeket az ázsiai rabló készített ne
künk. 

S törökök elharácsolják a bolgárok vagyonát, hogy tíz-húsz feleséget, s 
gyermeket eltartsanak. 

46 Pesti Napló, 1876. június 28., 147. szám. 
47 Egyetértés, 1876. június 29., 148. szám. 
48 Politikai Üjdonságok, 1876. július 5. 
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A törökök betörnek a parasztgazda házába, és mindent ellopnak, ellop
ják a tejet, vajat, még a száraz kenyeret is, melyet a bolgár gyermekeinek 
készített. 

A törökök behozzák a mezítelen tatárokat, s arra kényszerítenek minket, 
hogy tápláljuk a vas népét. 

A törökök behozzák a vad cserkeszeket, s arra kényszerítik a bolgárokat, 
hogy a cserkeszeknek házakat építsenek, amiért a cserkeszek ellopják a 
bolgárok ruháit és kenyerét, elrabolják a nyájakat, s ezrével agyonverik 
az embereket. 

A törökök a bolgárokat föld alatti börtönökbe dobják, csak azért, mert pa
naszkodnak, hogy meglopták őket, s valamelyiküket agyonverték. 

A törökök a rablókat teszik bírákká, s tolvajokat pasákká, az ostobákat 
kajmakámokká, s ezek kormányozzák az eszes és becsületes bolgárokat. 

A törökök erővel az iszlámra kényszerítik a bolgár gyerekeket. 
A törökök nem tisztelik a házasság szentségét és meggyalázzák a bolgárok 

leányait. 
A törökök megfertőztetik Krisztus vallásának szentségét. 
ötszáz éve már, hogy Európa hallgatja siralmunkat, s ha megérteni akar

na, megértene, s ha segíteni akarna, segítene. — De senkiben sem bízhatunk, 
mint a Megváltó Jézus Krisztusban. 

ö érettünk vérét áldozta fel, ő Isten nevében megküzdött a hitetlenekkel. 
Fegyverre tehát, bolgár testvéreink! Isten máris segít a keresztények 

ügyének. A boszniaiak és hercegovinaiak tíz hónap óta harcolnak a törökök 
ellen, s győzelem kíséri fegyvereiket. Míg 1000—1500 hercegoviniai megver 
15 000 török pogányt, ez Isten csodája, ez Isten hatalma! 

Fegyverre tehát, bolgár testvérek! Mi hétmilliónyi nép vagyunk. Kövekkel 
Is agyonverhetnők az ázsiai kutyáikat. De nekünk puskáink, jatagánjaink, 
baltáink, ásóink, s kaszáink vannak, melyekkel annál gyorsabban verhetjük 
agyon az ördög fiát. 

Fel a harcra bolgár papok! Bolgár tanítók! A bolgár városok lakói! Bol
gár parasztok! Aki ellenünk van, az a szabadság gyilkosa, s ellensége az 
Istennek. 

Ha a bolgár püspökök, szerzetesek és papok nekünk nem segítenek, se 
nem keresztények, se nem bolgárok — gyújtsátok fel mindenüket, fejezzé
tek le, s verjétek agyon őket, mert másként elárulnak minket és megaka
dályozzák a szabadság kivívását. 

Ha a gazdagok nem segítenek nekünk, irtsátok ki őket, mint a haszon
talan dolgot.« 

A felhívás így végződik: 
»Fel a háborúra bolgár nemzet! Ki később akar segíteni, midőn a harc 

már végetért, az áruló, azt elítéli a nemzet, azt nyelje el a föld! Harcra!-«" 
A magyar közvéleményre mély benyomást tett a második felhívás is, 

melyet „A bolgár nép proklamációja" címmel több fővárosi lap, így a Hon49, 
i» Hon, 1876. július 12. (Esti kiadás.) 
50 Pesti Napló, 1876. július 12., 159. szám. 
51 Ellenőr, 1876. július 13., 191. szám. 
52 Igazmondó, 1876. július 16., 29. szám. 
53 Kelet (Kaposvár), 1876. július 15., 159. szám 
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a Pesti Napló50, az Ellenőr51, az Igazmondó52 és a vidéki Kelet53 is közölt. 
A felsorolt lapokban megjelent szöveg teljes, a magyar fordítás igen jó. 
Mégis a Honban megjelent fordítás stílusa a legszebb, s ez valószínűleg a 
lap főszerkesztőjének, a Bulgáriában is jól ismert Jókai Mórnak köszönhe
tő, íme a „Bolgár nép proklamációja" magyar fordításban: 

„Mi, a bolgárok keresztény nemzete, ünnepélyesen elhatároztuk, hogy 
megszerezzük a függetlenséget és a szabadságot ! Kijelentjük ezen változatlan 
akaratunkat a civilizált világ előtt, azon óhajjal, hogy törekvésünk vissz
hangra találjon minden keresztény népek támogatásában, melyek mindent 
megtettek, hogy a rabszolgaság eltöröltessék a föld színéről — számítunk, 
hogy támogatni fognak harcunkban egyházunk meggyalázói és elnyomóink 
ellen, kik századokon át zsarnokoskodtak fölöttünk, de kiknek uralmát to
vább tűrni se nem akarjuk, se nem tudjuk. 

Elvonják tőlünk a legközönségesebb emberi jogokat is: rettenetes adók 
terheit viseljük, melyeket embertelen módon hajtanak be; zsákmányul va
gyunk oda dobva elnyomóink legdühösebb szenvedélyeinek^ és leggyalázato
sabb magaviseletének, egy embertelen nép lábbal tapos minket, mely nép 
vallási rajongókból áll, s melynek vallása azon alapszik: hogy gyűlöld és 
károsítsd meg a kereszténységet! Nem vagyunk képesek elbírni egy oly 
életet, melynél jobb a halál. 

A múlt tapasztalatai arra tanítottak meg minket, hogy a mohamedánok 
ígéreteire mit se kell adni, a kilátásba helyezett reformok csak eszközök 
arra, hogy mi a fegyverek letételére bírassunk, védtelenül akarnának oda 
dobni a vért és bosszút szomjazó mohamedánoknak. 

A diplomácia törekvéseinek és barátaink más országokban való igyeke
zetének, hogy nekünk a szabadság megadassék: eredménytelen kell, hogy 
maradjon. De reméljük, hogy Isten és a mi erőnk meg fogják azt szerezni 
nekünk. 

A g ö r ö g ö k h ö z é s a l b á n o k h o z fordulunk, kik velünk egy val
láson vannak: fordulunk a szláv testvéreinkhez, kik velünk vér és vallás 
szerint rokonok. 

Testvérek! Mi bolgárok, a tollat a karddal cseréltük fel, és addig nem is 
fogjuk azt hüvelyébe visszadugni, míg országunk teljesen és örökre nincs 
felszabadítva a zsarnok lábai alól, és míg nemzetünk békében nem élvez
heti a szabadságnak gyümölcseit. 

Egyetértve kell leszállnunk a hegyekből, kijönnünk a völgyekből, közös 
erővel kell megelőznünk az idegen uralmat, s annak nyomait is ki kell ir
tanunk. 

Nyugodtan maradhattok-e házaitokban, míg mi a mohamedán zsarno
kokkal a szabadságért küzdünk? Meg vagyunk győződve, hogy ti, szavaink 
átolvasása után a Balkán-félsziget minden országából egybegyűltök, hogy 
örvendő szívvel és vas kézzel lépjetek fel szívtelen ellenségünk, elnyomónk 
és utódaink ellenségei ellen. 

Egyesüljenek velünk a görögök, az albánok, az oláhok és a szerbek Szer
biában, Boszniában, Hercegovinában, Montenegróban és Ó-Szerbiában, a 
közös célra, az ottománokat örökünkből kiűzni. Feledjünk el minden kicsi
nyes előítéletet, s legyünk egyek, míg mind ki nem vívtuk szabadságun-
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kat, s míg egy ellenséget sem látunk áldott virágágyainkon, akkor, de csak 
akkor fogunk megállni, hogy szervezkedjünk és közös érdekeinket biztosít
suk. 

Legyünk méltó fiai azon régi hősöknek, kik a múlt időkben zászlónkat a 
csaták ezreiben lobogtatták, s kiknek dicső tetteit ma is énekli a raj ah tűz
helyénél népdalaiban. 

Balkáni keresztények! Nem -kell-e nekünk is emlékezetet hagyni utó
dainkra a keresztnek a félholddal való küzdelmeiről? Ne hagyjunk-e mi 
is a jövő századok költőinek anyagot népdalokra? Ne adjunk-e anyagokat 
azon dalokra, melyek a szabadságharcban véghez vitt hőstetteinket felszám
lálják, melyek megénekelik a küzdelmeket, mik a ház, a tűzhely, a haza 
fölszabadításáért vívattak ? 

Harcra testvérek, a dicsőség keresztért s az arany szabadságért. 
A Balkánban, jan. 13. (ó-naptár)." 

A „Bolgárok proklamációja" vagy a ,,Népi kormány felhívása" szövegét a 
Szovremennüe Izvesztyija című orosz lap 1876. július 8-i, 185. számából vet
ték át, az eredeti azonban elveszett. Egyébként a két felhívást nemcsak a 
magyar lapok közölték, hanem az orosz, az osztrák és a szerb újságok is, 
és ez a botevi zsurnalisztika nagy sikere. Mindez rendkívül fontos szerepet 
játszott az Áprilisi Felkelés és a sürgős megoldásra váró bolgár kérdés pro
pagandájában, abban, hogy megmozdult az európai demokratikus és haladó 
közvélemény, s megismerkedett a harcoló bolgár nép ügyével. 

A Hriszto Botevval és csapatával foglalkozó anyagokon kívül a magyar 
sajtó helyt adott azoknak az információknak is, melyek tájékoztattak ar
ról, milyen kíméletlenül járt el a kormány, a hatóság az Áprilisi Felkelés 
leverésekor. Az újságok ezzel kapcsolatban az országnak szinte minden ré
széből adnak tudósításokat. Kétségtelenül MacGahannak a Hon54 és az 
Igazmondó55 hasábjain publikált beszámolója keltette a legmélyebb be
nyomást, A Hon megrázó beszámolót közöl „Bulgáriai kegyetlenségek" cím
mel. Ebben olvasható: 

„A világnak majd csak ezután kell megismerkednie a bulgáriai kegyet
lenkedésekkel. A Daily News különtudósítójától, aki M. Schylerrel, az 
Egyesült Államok főkonzuljával együtt járta be azokat a területeket, ahol 
ezek a kegyetlenkedések történtek, a következő táviratot kaptuk: 

»Pazardzsik, augusztus 1. 
Éppen most láttam Batak városát Schyler úrral. Baring úr tegnap volt 

ott. Itt van, hogy mit láttam. Midőn a város felé közeledtem, sok eb volt 
egy parton. Elfutottak mikor oda mentünk és mi e helyen szétszórt ember
koponyákat és egy szörnyű halmaz csontvázat találtunk. Lóháton ülve, száz 
koponyát számoltam, melyekről az ebek a húst lerágták, csupa gyermek-
és asszonykoponyákat. Bementünk a városba, az út mindkét oldalán ember
fők és csontvázak hevertek a romok közé temetve, vagy azon a helyen, ahol 
elestek, ruháikban. Voltak ott nők és gyermekek holt tetemei, fejükről le
lógó hosszú, barna hajakkal. A templomhoz közeledtünk. Ott a tetemek sok
kal sűrűbben fordultak elő, míg lenn a föld a szó szoros értelmében fedve 
volt csontvázakkal, koponyákkal, emberi szétmetélt tagokkal, azon módon 

54 Hon, 1876. szeptember 1., 207. szám. 
55 Igazmondó, 1876. augusztus 20., 34. szám. 
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ruhástul. A templom és az iskola közt egész halmaz tetemek voltak. A bűz 
iszonyatos volt. Bementünk a templom udvarára. Itt a látvány még rémí
tőbb volt. Az egész udvar három láb mélyen halottakkal volt borítva, s csak 
részben befedve, kezek, lábak, karok és fejek egymásra hányva kísérteties 
zűrzavarban. Láttam sok pici kezet és fejet, három évesnél fiatalabb gyer
mekekéit és szép hajzattal fedett leányokéit. A templomban a látvány még 
borzasztóbb. A padlón egész fedetlen hevertek 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 városban mindenütt 
ugyanez a látvány. Némely helyen gödrökbe egy csomó tetem van hányva 
s földdel bekaparva, melyeket az ebek kikapartak. A kis folyó partja fedve 
van tetemekkel. A városnak 9000 lakosa volt, 1200 maradt meg most. Sokan 
akik megmenekültek, visszatértek és halottjaikat siratják. A fájdalmas si
ránkozást egy fél angol mérföldre lehet hallani. Némelyek kiásták szeret
teik tetemeit. Egy nőt három kis koponya fölött láttam sírni, melyeket ölé
ben tartott. Az az ember, aki mindezt tette, Ahmed aga, magasabb állásba 
helyeztetett, de még kormányzója a kerületnek. A hírlapok adatai nem vol
tak túlzottak. Nem lehettek. A törökök kegyetlensége által kitalált sem
miféle bűn nem marad elköveteti en. Hétezer tetem feküdt itt május 12. óta 
a napon rothadva, az ebek prédájául és sir Elliot Henrik nem hallá soha, 
hogy a hatóság a megmaradt lakosoktól százezer piaszter hadi contributiót 
követel. A város előbb egy milliót fizetett. A vetés a mezőn rothad. A tu
lajdonosok a temetőben fekszenek. Az életben maradtak marháit is elvet
ték a törökök, kik megtagadják a visszaadást. Lehetetlen aratni. Nem igaz, 
hogy a törökök segélyt küldenek. A lakosok mindenütt azt panaszolják 
Schylernek, hogy marháikat nem kapják vissza és segélyt nem nyertek. 
Az az állítás, hogy a bolgárok követtek el kegyetlenségeket, egészen alapta
lan, gyalázatos hazugság. Schyler úr azt hiszi kétszáznál kevesebb törököt 
öltek meg, majd mind nyílt csatában. Nincs bebizonyítva, hogy csak egyet
len török asszonyt, vagy gyermeket is legyilkoltak volna. Schyler úr és 
Baring jelentése meg fogják erősíteni ezen sürgönyömet. Sürgős segély 
szükséges az éhen haló segélytelen családoknak.«" 

MacGahan tudósítása, mely nemcsak a magyar olvasót, de egész Európát 
megrázta, a Hon szerkesztőségének a következő jegyzetével fejeződik be: 
„Ez az a távirat, amely miatt a törökök kegyetlenkedését ismét napirendre 
tűzte az angol parlament. Szerzője, ahogy a Spectator mondja, mérsékelt 
ember, és hihetünk szavainak." 

A Hon szerkesztősége nem véletlenül fejezi be éppen ezzel a megjegyzés
sel az idézett, rendkívül fontos, megdöbbentő adatokat közlő cikket. Olyan, 
semmivel sem indokolható, embertelen és értelmetlen kegyetlenségről van 
szó, hogy azt sem az olvasók, de maguk a szerkesztők sem tudták elképzelni. 

A közvéleményt megrázta és felháborította az oszmán feudális hatóságok 
állati kegyetlensége a felkelés leverésében. Nem véletlenül jelent meg még 
MacGahan beszámolója előtt a Munkás Heti Krónika, a munkáslap hasáb
jain egy tiltakozó nyilatkozat a szervezett magyar munkásosztály nevében. 
A nyilatkozat címe „Európai »civilizáció«", melyet minden valószínűség 
szerint személyesen Frankéi Leó, az ismert magyar munkásvezető, a párizsi 
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Kommün munkaügyi minisztere írt, vagy az ő közvetlen iránymutatásával 
született. A Hríszto Botev vojvoda hősi halála után mindössze két nappal 
megjelent cikk kíméletlenül leleplezi a népellenes szultáni feudális rend
szer, a civilizáció és az európai népek közös ellenségének túlkapásait: 

„Valóban vérlázító események folynak az aldunai határszéleken. A tö
rök barbár járma alatt nyögő hercegovinai, bosnyák és bolgár vidékeken. 

A legbéketűrőbb természet is, mely az európai »civilizáció-« intézményei, 
s az uralkodó »rend«-hez van szokva, felháborodik azon dolgok hallatára, 
melyek jelenleg napirenden vannak odalenn. A vad szenvedély, a vallási 
fanatizmus féktelen dühe, s a határt, s gátat nem ismerő gyűlölség az, ami 
ott naponta üli meg véres orgiáit. 

A »keresztény« és »pogány« vér gőzölgő párája emlékeztet az amerikai 
őserdő borzasztó drámáira, melyek ott a »civilizáció hódító bajnokai«, s 
az ezen törekvések ellen küzdő féktelen vadak közt folytak. Csakhogy oda
lenn Európa keleti határán nem a »civilizáció« bajnokai ontják verőket az 
emberiesség lelkesítő eszméiért, s a valódi kultúra céljáért: hanem sze
gény, éhes, nyomorgó, testileg és lelkileg nyomorult emberek küzdenek el
nyomóikkal, a velük szellemileg egyenlő alacsony fokon álló törökökkel. 

Európában az utóbbi század alatt a nyers erő a vérengző vadság, s em
beri érzelemtől ment kegyetlenség tettei soha nem fordultak elő oly gyak
ran, s oly borzasztó mértékben mint most, midőn mindenhol humanizmus 
és haladás eszméiről van szó. A török katonák nem ismernek törvényt, 
sem f elsőbbségi hatalmat, s elöljárói parancsot, előttük ismeretlen dolog a 
felebaráti szeretet, méltányosság, vagy könyörület: tetteik a vadság, ke
gyetlenség, s vérengző düh bélyegét viselik magukon. Kezeik piroslanak 
a leölt áldozatok füstölgő vérétől: arcuk, melyet a vad düh vonásai torzí
tanak, be van f öcskendezve a jatagán gyilkoló csapása alatt magasra fel
szökkenő vértől, s így rohannak faluról falura kielégítendő 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 halál
harc, minőhöz hasonló csak Amerika őserdeiben található, midőn vérszom
jas állatok marakodnak halálra. 

A lázadók a nyomor, kétségbeesés és elnyomottság érdekében, mely irtóz
tató dühre ösztönzi nyers és természetszerű vad keblüket, határt nem is
mernek a védekezés és ellenállás kegyetlenségében. 

Gróf Andrássy belevágta ugyan fejszéjét a nagy tuskóba, s megígérte, 
hogy alapos reformokkal véget fog vetni ez iszonyatos helyzetnek. Lássuk 
már a hírhedt reform-intézkedéseket, lássuk már a nagy hatalmak huma
nizmusát!"56 

Elképzelhetjük, milyen visszhangja volt a Munkás Heti Krónika nyilat
kozatának az Osztrák—Magyar Monarchiára jellemző bonyolult és ellent
mondásos helyzetben, akkor, amikor bizonyos kísérletek is történtek arra, 
hogy segítsék a szultán keleti feudális birodalmát. De az újság nemcsak 
az oszmán feudalizmust és az embertelen vallási fanatizmust vádolja, ha
nem a burzsoá Európa „humanizmusát", a Habsburg birodalom minden-

56 Munkás Heti Krónika, 1876. június 4. 
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ható külügyminiszterének demagóg reformjait is, melyek büntetlenséget 
biztosítanak, sőt ösztönzik a bűnt. 

Ismeretes, hogy az uralkodó körök kétszínüsége, az ellenzék egocentrikus, 
hamis hazafisága bizonyos törökbarát megnyilvánulásokat eredményezett, 
így került sor a műszaki egyetem diákjainak a tüntetésére is, mely azon
ban kiváltotta az ifjúság ellenállását és tiltakozását Prágában, Zágrábban, 
sőt magában Bécsben is. Ebből az alkalomból Jókai Mór lapja vezércikket 
közöl, s abban figyelmeztet: „ahogy várható volt, az ifjúsági tüntetés ellen
kező eredményeket és cselekményeket hozott Zágrábban, majd Bécsben. És 
ez még csak a kezdete a tüntetéseknek. Ha az nagyobb méreteket öltött 
volna? Csak élezte volna az ellentéteket, az ellenszenvet a monarchia kü
lönböző népei között. Azt pedig senki sem szeretné, ha a dolgok ebbe az 
irányba fejlődnének. Ez nyugtalanságot és bonyodalmakat okozna nem
csak a határokon, hanem éppen magában a monarchiában érnék el csúcs
pontjukat. Ki mondhatja, hogy ez kívánatos? Ezért követeljük, hogy a 
fővárosban elkezdődött mozgolódásoknak vessenek vége t . . . Egyetlen fiatal 
vagy idős, józan gondolkodó magyar sem szeretné, hogy éppen ebben a pil
lanatban foglaljuk el az ország és a monarchia többi népe között keletke
ző ű r t . . ."57 Ez a félhivatalos kormánylap, a Hon értékelése. A diákok meg
gondolatlan, törökbarát tüntetését elítélték a többi lapok, például a haladó, 
demokratikus Egyetértés is. Ez közölte a zágrábi diákok válaszát, melyben 
többek között ezt írták: „ . . . A horvát ifjúság szilárdságot és teljes sikert 
kíván a nemes bolgár nemzetnek mostani szent harcában. Mi Nyilatkoza
tunkat lelkes jelszóval fejezzük be: Éljen a szabadság! Éljen a bolgár 
nép! . . . " 5 8 

A diákok méltó választ kaptak a moszkvai egyetemekről. A moszkvai 
egyetemi ifjúság nevében francia és orosz nyelven névre szóló levelet in
téztek a budapesti egyetem rektorához, s azt százötvenen írták alá. Egyúttal 
kifejezték kívánságukat, hogy a levelet vitasság meg és publikálják. És — 
valószínűleg, hála a főszerkesztő, Jókai Mór széles látókörének és demok
ratikus, haladó nézeteinek —, a Hon 1876. november 20-i számában helyt 
adott a levélnek: azt „A MOSZKVAI EGYETEMI IFJÚSÁG A BUDAPESTI 
EGYETEMI IFJÚSÁGHOZ" nagybetűs címmel közölte:59 

„A budapesti egyetem rektora tegnap egy Bonnban, nov. 16-án feladott 
levelet vett. A levél orosz ós francia nyelven mintegy 150 moszkvai tanuló 
feliratát tartalmazza a budapesti egyetemi ifjúsághoz. A felirat így hangzik: 

A moszkvai egyetem hallgatói üdvözlik a budapesti egyetem ifjúságát. 
Tanuló társak! A lapok hihetetlen híreket írtak: Ti, bajtársak, a szabad 

Magyarország fiai, ti összegyülekeztek és bizottságokat alkottok, hogy töb
bek közt fáklyásmenetet rendezzetek a törökök tiszteletére; proklamáció-
kat írtok, sürgönyöket küldtök szerte szét, fölhíván hazátok ifjúságát, hogy 
első helyet foglaljon azok közt, »-kik szóval és tettel bebizonyítják rokon
szenvüket a bátor török nemzet iránt, mely az európai műveltség nevében 
harcol« (Nációnál Zeitung). Nincs jogunk kételkedni e hírek hitelességében, 
de nagy megerőltetésünkbe kerül elhinnünk azokat. 

57 Hon, 1876. október 26., 257. szám (az esti kiadás vezércikke). 
58 Egyetértés, 1876. október 29., 260. szám, 1. o. 
59 Hon, 1876. november 20., 278. szám (esti kiadás). 
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Fáklyásmenet a törökök tiszteletére! Talán a végből, hogy fáklyáitok fé
nye megvilágítsa a sorsüldözött Bulgária tereit, hol a föld ártatlanok vé
rétől piros, s keresztény tetemek hevernek szerteszét? 

Magyarország ifjúsága — incredibile dictu — kiáll a világ elé, hogy szó
val és tettel bebizonyítsa rokonszenvét a török nemzet iránt! Talán a 
szörnytettek ama sorozatáért, mely a »Daily News« leveleiben s más tudó
sítók véres epopéiáiban meg van énekelve? A bátor török nemzet az euró
pai műveltségért harcol! Ugyan hol? Tatar-Pazardzsikban? Batakban? vagy 
Zajcsárnál s a porrá égetett Knyajevácznál? Hol hát? Lehetséges-e az, hogy 
oly küzdelem, mely a keresztény világ legszentebb tárgyait profanálja, 
mely békés lakosokat tekintet nélkül korra, nemre, halomra öldös, mely a 
hitveseket és hajadonokat megbecsteleníti, mely a csecsemőket lándzsa
hegyre szúrja — e küzdelem, mely szétmarcangolja, lángok közé veti a 
védtelen áldozatok ezreit, mely átszegzi karjaikat, lábaikat, s a phisikai és 
erkölcsi szenvedés oly iszony iba sodorja őket, hogy csak a ti hő vérű »fa
jotok« élénk phantásiája képzelheti el azokat; a küzdelem, mely nem ke
gyelmez a sebesült ellenfélnek, hanem irgalom nélkül megsüti a máglya las
san emésztő lángján; a küzdelem, mely egykor gazdag és virágzó tartomá
nyokat sivataggá pusztít; a küzdelem, mely egyik kezében yatagánt, a má
sikban petróleumot hord, lehetséges-e az, hogy e küzdelmet a magyarok 
az »európai civilizátió harcának« nevezik? Bajtársak! Négy század óta szen
ved a keresztény rája a Balkán félszigeten hallatlan kínokat az ozmánok 
zsarnok bilincsei közt. Kétségbeesésig űzve, ma föltámadt e rája, hogy le
rázza vállairól a tovább nem hurcolható jármot, hogy fegyverrel kezében ki
vívja nem is a szabadság, hanem csak a lét jogát. 

Halhatatlan dicsfénnyel övezve harcol a rája elhagyottan, egyenlőtlen 
küzdelemben, oly ellenséggel, mely agyonnyomja tömege súlyával. Nincs 
a világon nemesen dobogó szív, mely mellőzve a nemzeti kérdést, elszo
rult kebellel ne követné a gyászos harc folyamatát s agálylyal és reménynyel 
ne várná végét. Szóval és tettel igyekeznek kifejezni rokonszenvüket a tizen
kilencedik század keresztyén vértanúi iránt. Csak ti magyarok, ti tapsoltok 
— még pedig az ifjúság virága nevében — az elnyomóknak, ti rendeztek 
tüntetést embertelen tetteik tiszteletére! 

Bajtársak! Ti a civilizáció és a szabadság forrásánál éltek: e forrást tudo
mánynak nevezzük. A tudomány nevében, az emberiség nevében, az irgal
masság nevében, mely Európa népeit egy családdá egyesíti, ezennel vádolunk 
és kárhoztatunk méltatlan eljárástokért! E magasztos elvek nevében emlé
keztetünk arra, hogy a boldogtalan rajának épp annyi joga van a létre, 
mint a nemes magyar nemzetnek. E szent elvek nevében esdünk felétek: 
pártoljatok rokonszenvetekkel az elnyomótól az elnyomottakhoz, a hóhérok
tól a vértanúkhoz! 

Talán azt válaszoljátok arra, hogy eljárástokat a legszentebb hazafiság 
sugallta: »A haza veszélyben!« — kiáltjátok felénk. De meggondoltátok-e 
jól, hogy ezzel rémítően vádoljátok tenen hazátokat? Hazátok csak azért 
forogna veszélyben, mert a szomszéd még rabszolgasága láncait le akarja 
rázni s mert az orosz nép, melyhez vérkötelékek fűzik, a nemes ügyet hő 
pártfogásába vette! Lehetséges-e, hogy Magyarország boldogsága és virág-
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zása csak más nemzetek szolgaságán és szenvedésén alakulhat? Mi nem hi
hetjük ezt. De ha mégis úgy van, a barátok iránti kötelesség elfojtja ben
netek az irgalom szavát s vérlázító igaztalanságra készt: mélyen, sajnálunk 
titeket! Jaj az országnak, mely más nemzetek hitvány szolgaságára építi 
szerencséjét! Ha így van, az utókor kérlelhetetlen ítéletet fog hozni fölötte
tek! 

. . . Végül arra kérünk, bajtársak, tegyétek közzé tiltakozásunkat, mely mél
tatlan tüntetésiek méltó válasza: erre nézve mi is megtesszük a magunkét. 

Moszkva, október 25. (november 6.) 1876." (Aláírva 150 név) 
A moszkvai diákok kérése teljesült: mint fentebb már mondottuk, a fél

hivatalos kormánylap, a Hon november 20-i számában teljes terjedelemben 
közölte a levelet. Ez a tény, akárcsak az újságok, politikusok, közéleti sze
mélyiségek reagálása, mutatja, hogy a diákság törökbarát tüntetése elszi
getelt jelenség volt, mely nem a széles néptömegek és a közvélemény ér
zéseit fejezte ki. Teljességgel nyilvánvaló, hogy ez a tüntetés bizonyos cso
portok spekulációira vezethető vissza, akik a törökök „támogatására" szá
mítottak azok ellen az államok ellen, akik Magyarország nemzeti függet
lenségét fenyegették. Ennek igazsága mellett szól az is, hogy a moszkvai 
diákok levele, szellemét és tartalmát tekintve, teljes mértékben egybevág a 
magyar munkásosztály nyilatkozatával, mely a Munkás Heti Krónikában je
lent meg. Itt figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 1876 folyamán, vala
mint 1877 első három hónapjában, a magyar lapok szinte kivétel nélkül 
pozitív hangvételű anyagokat és tudósításokat közöltek a bolgár népről, 
megértéssel és rokonszenvvel viseltettek küzdelmei, törekvései iránt. A ma
gyar sajtó és elsősorban természetesen a haladó, a demokratikus sajtó, s 
ebből következően a közvélemény általános vonala folytatója annak a ha
gyományos rokonszenvnek, barátságnak és kölcsönös segítségnyújtásnak, 
amely a bolgár és a magyar nép viszonyát jellemezte. 

Az Áprilisi Felkelésről és a bolgár nép küzdelmeiről szóló anyagok, cik
kek és tudósítások sokasága, mely szó szerint naponta helyet kapott az ösz-
szes magyar lap hasábjain, nem elszigetelt jelenség. Itt elég csak említést 
tenni arról a számos magyar utazóról, akik bejárván Bulgáriát, nem egy 
értékes leírást hagytak ránk a bolgár nép életéről a rabság különböző szá
zadaiban. Mindenekelőtt említést érdemel azoknak a magyar forradalmár 
emigránsoknak a hozzájárulása a két nép kapcsolatának elmélyítéséhez, 
akik Kossuth Lajossal együtt tartózkodtak Bulgáriában, majd hazatérésük 
után nem egy könyvben, naplóban számoltak be benyomásaikról, a bolgár 
lakosság helyzetével kapcsolatos megfigyeléseikről. Nem feledkezhetünk 
meg a tudós Kánitz Félix hatalmas érdemeiről, aki cikkeiben, de különö
sen „Dunai-Bulgária és a Balkán" című alapvető munkájában*50, megismer
tette egész Európát Bulgáriával és a bolgár néppel. Még sok-sok példát 
idézhetnénk. De az Áprilisi Felkelés magyarországi visszhangja a két nép 
hagyományos barátságának egy újabb, magasabb szakasza. A lapokban meg
jelent gazdag tájékoztatás és tényanyag, a haladó, a demokratikus közvé-

60 Felix Kanltz: Donau—Bulgarien und der Balkan . . . 1860—1879. I—III. k. Leipzig, 1875— 
1879. 
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lemény erkölcsileg és politikailag teljes mértékben megfosztotta fegyvereik
től azokat, akik a status quo elismerésének, az Oszmán Birodalom támoga
tásának vonalát szorgalmazták.61 Mindez hozzájárult ahhoz, hogy olyan lég
kör alakuljon ki, mely nem tűrhette a bolgár kérdés teljes és végleges meg
oldásának további halogatását. 

61 Sztojan Radev: Míg folyik a Duna. Szófia, 1975 (bolgárul). Az 1876-os és a további bulgá
riai eseményekről ír Niederhauser Emil „Forrongó félsziget" c. könyvében. Budapest, 1972. 
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