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(Nacionalnija szavetna Otecsesztvenija front, Szófija, 1969. 118 o.) 

A hősi krónikák könyvtára soroza
tának 10. köteteként megjelent tanul
mány a bolgár hadtörténelemnek rend
kívül érdekes és jelentős korszakát érin
ti. Azt az időszakot, amikor a sokat 
szenvedett bolgár nép 1876 áprilisá
ban felkelt a több évszázados itörök el-

* Az áprilisi felkelés és Magyarország 

nyomás ellen, hogy helyreállítsa függeít-
len nemzeti államiságát. 

A szerző az eseménytörténetet mel
lőzve a küzdelem nemzetközi — első
sorban magyar — visszhangját adja 
Plasztikusan bemutatja a korszak fő 
nemzetközi vonásait, a nagy birodal
mak külpolitikai törekvéseit a Balká
non. 

Részletesen elemzi az Osztrák-Ma
gyar Monarchia helyzetét, amelyet ek
kor súlyos gazdasági válság és hallatlan 
nemzeti elnyomás is jellemez. Nem vé
letlen, hogy a kibontakozó bulgáriai 
események hatására az un. „Keleti 
kérdés" a Monarchia nemzetiségi és 
külpolitikájában minden más problé
mát időlegesen maga mögé parancsolt. 
Az áprilisi felkelés idején a Monarchia 
több milliós szlávajkú lakossága köré
ben nagy erjedés indult meg — ezt bi
zonyítják többek között a bosznia-her-
cegovinai és szerbiai események is. 
Fennállt a reális veszély, hogy a bal
káni népek nemzeti felszabadító har
cának sikere esetén felbomlik a török 
birodalom és ez esetben az Osztrák-
Magyar Monarchia addigi Balkán-poli
tikája is csődöt mond. Mert tulajdon
képpen arról volt s^ó, hogy az Osztrák-
Magyar Monarchia nyugatról, a török 
birodalom pedig keletről tartotta elnyo
más alatt a délszláv okát. Éppen ezért 
a bulgáriai forradalmi események hí
rére a Monarchia haladék nélkül, hi
vatalosan síkraszállt a török birodalom 
védelméért, épségének fenntartásáért. 
Határozottan elítélte a délszláv népek 
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mozgalmait, és a függetlenségi harcot 
az „orosz érdekek'' érvényesítésének 
bélyegezte. 

A cári Oroszország ugyanis támo
gatta a balkáni népek szabadságmoz
galmát; a török birodalmat, elavult, 
szétesésre érett hatalomnak tartotta. 

A szerző foglalkozik a Monarchián 
belüli magyar társadalom állásfoglalá
sával a Balkán kérdésében. Megálla
pítja, hogy bár önálló magyar külpoli
tikai törekvések aligha érvényesülhet
tek a „hivatalos" mellett, a közvéle
mény többsége mély együttérzéssel fi
gyelte a bolgár felkelés eseményeit, ál
talánosan ismerte a felszabadító harc 
célkitűzéseit és a felkelés leverését kö
vető terror tényeit. 

A közvéleménynek ez a viszonylag 
reális tájékoztatottsága a haladó gon
dolkodású írók, politikusok és újságírók 
tevékenységének érdeme. Ám a hiva
talos és a „függetlenségiek" törökbarát 
kampányával szemben rendkívül ne
héz volt az igazat akárcsak félig ki-
mondók helyzete. Ebből következően a 
bolgárokkal teljes szolidaritást vállaló 
újságírók sem tudták következetesen, 
egyértelműen és teljes nyíltsággal ki
fejteni véleményüket. A korabeli sajtó
anyag alapos ismeretében a szerző ép
pen a fenti körülményeket is figyelem
be véve .értékeli a cikkek, hírek, kom
mentárok tartalmát és „ami mögöt
tük volt". Megállapítja, hogy amikor 
1876-ban kitört a felkelés, a magyar 
sajtó többsége határozottan hozzájá
rult a bolgár szabadságharc nemzetkö
zi visszhangjának megteremtéséhez. Sőt, 
közvetve még azok a sajtóorgánumok 
is fórumot adtak a felkelésnek, ame
lyek a hivatalos politikát képviselték 
és — (természetesen — a szabadsághar
cot negatív színben igyekeztek kom
mentálni olvasóiknak. Egyszerűen azért, 
mert nem lehetett róla nem beszélni! 

Sztojan Radev tanulmányában rész
letesen foglalkozik az akkori idők szin
te minden magyar újságával. Termé
szetesen bővebben azokkal a cikkekkel, 
amelyek a bolgárok iránti rokonszen
vüknek adtak hangot és így írásaik
ban a közönség jobban megismerhette 
az események igazi hátterét, okait és 
szereplőit — így Hriszto Botevet. Külö
nösen értékesnek ítéli a szerző a ma
gyar közvélemény tájékoztatása szem
pontjából azt a tényt, hogy több ma

gyar lap néhány nap leforgása alatt 
két bolgár felhívás szövegét is közölte, 
így a „Bolgár nép kiáltványá"-t (ere
deti címe: Harcra) az Egyetértés 1867. 
június 29-i, a Pesti Napló a június 28-i, 
rövidítve pedig a Politikai Újdonságok 
július 5-i számaiban. (55. o.) A másik 
felhívás „A bolgár nép proclamatiója" 
címmel a Hon és a Pesti Napló 1876. 
július 12. esti számaiban, az Ellenőr 
július 13-i, az Igazmondó július 16-i és 
a kaposvári Kelet július 15-i számaiban 
jelent meg. 

A kiáltvány-szövegek megismertetése 
az olvasókkal igen nagy jelentőségű 
volt, mert leleplezte a bolgár felkelés
sel kapcsolatos reakciós rágalmakat, 
világossá tette a felkelés célkitűzését, 
azt, hogy a bolgár forradalmárok nem 
akarják tovább tűrni az idegen rab
ságot, fegyverrel szerzik meg a nem
zeti és politikai szabadságot. 

A szerző részletesen foglalkozik a 
felkelés leverését követő török véreng
zések magyar sajtóvisszhagjával. Az 
egész nemzetközi közvéleményt mély 
felháborodással töltötte el a török ter
ror, amelynek több mint harmincezer 
férfi, asszony és gyermek esett áldoza
tul. Ezt az adatot annakidején megírta 
a Pesti Napló is, amely más írásokban 
is leleplező tényeket közölt az ozmán 
uralom igazi arcáról, vérengzéseiről. 

Nagy hatással volt a közvélemény 
formálására, hogy a lapokban olyan 
köztiszteletben álló személyek ítélték 
el nyilatkozataikban a terrort és vették 
védelmükbe a délszláv népek jogait, 
mint Garibaldi és Victor Hugo (Hon 
1876. szeptember 1. száma 87. o.) 

Az áprilisi felkelés leverését követő
en kialakult helyzetben végül is egyet
len európai kormány sem állt ki nyíl
tan Törökország mellett. A törökök ter
rorjának borzalmait az Osztrák-Magyar 
Monarchia vezető körei nem tudták 
sem agyonhallgatni, sem csökkenteni. 
Az európai államok elhatárolódása a 
török birodalomtól szabad kezet adott 
a cári Oroszországnak, amely 1877. áp
rilis 12-én hadat üzent Törökországnak. 
Az orosz-török háború eredményekép
pen — az orosz nép segítségével — így 
nyerte vissza öt évszázaddal azelőtt 
elvesztett függetlenségét Bulgária. 

Ily módon, bár a felkelés elbukott, 
nemzetközi visszhangja megteremtet
te a felszabaduláshoz szükséges diplor 
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máciai és politikai feltételeket. Ebben 
a közvélemény-formálásban értékeli 
nagyra Sztojan Radev a magyar sajtó 
szerepét. Függetlenül a bonyolult hely
zettől, a gyakori törökpárti (nemcsak 
az uralmon levő csoportok politikusai, 
hanem emigrációban élő 1848-as veze
tők részéről is) megnyilatkozásoktól a 
magyar közvélemény a bolgár esemé
nyekről lényegében objektív ismere
tekhez is jutott és így különbséget tu
dott alkotni a hivatalos külpolitikai 
tendenciák és a bolgár nép tényleges 
helyzete között (99. o.) 

A szerző azt a megállapítását, hogy 
miként az 1863—64-es lengyelországi 
felkelés, úgy az 1876-os bulgáriai for
radalmi események is a magyar kül- és 
belpolitikai élet homlokterében álltak 
(47. o.), a bolgár forrásokon kívül a 
Cs. és kir. közös Külügyminisztérium 
keleti ügyekre vonatkozó levelezésének, 
a diplomaták jelentéseinek és az em
lített sajtóanyag nagymennyiségű anya
gának alapján bizonyítja. 

Sztojan Radev, aki sokáig élt Ma
gyarországon, ismeri nyelvünket és éve
kig a budapesti Bolgár Kultúra igaz
gatója volt, munkájában népeink tör

ténelmi kapcsolatának olyan időszaká
val ismerteti meg az olvasót, amely-
lyel eddig, ebben a megvilágításban és 
ilyen mélységben még nem foglalkoz
tak. 

Nagy kár, hogy az igényes munka 
szerkesztésére nem fordítottak kellő 
gondot. Célszerűbb lett volna az anya
got a szöveg logikai felépítéséből adó
dóan alcímekkel tagolni és nem egybe-
ömlesztve tárni a mintegy 100 oldal
nyi terjedelmet az olvasó elé. 

Sajnos, nincs mód a dolgozat részle
tes elemzésére, mivel csak bolgár nyel
ven hozzáférhető. Ezért ismertetésünk
ben csupán a szerző koncepciójának fő 
irányvonalát tárhattuk fel. Igen hasz
nos lenne, ha ez a munka magyar nyel
ven is megjelenne, mert történelmi 
kapcsolataink tartalmi ismereteit gaz
dagítaná. Érdeklődésben sem volna hi
ány. Ezt bizonyítja az a visszhang, amit 
a szerző egy korábbi, e témakörből írott 
tanulmánya, „Az 1876-os áprilisi felke
lés kitörésének és leverésének vissz
hangja a magyar sajtóban" címen kel
tett, és amelyet a jelen folyóirat 1966. 2. 
számában közölt. 

Godó Ágnes 
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