
zeti. Könyve a magyar tudományos 
irodalomnak értékes gyarapodása, 
mely európai mértékkel mérve is 
tisztes és hiányt pótló alkotás. 

Nagy József. 

A Voggenreiter-cég magyar köny-
vei. A régebbi időkben általában 
inkább ahhoz szoktattak bennün-
ket, hogy külföldön magyarellenes 
avagy legalább is egyik vagy má-
sik nemzetiségünk valódi vagy kép-
zelt érdekeit szolgáló nyomtatvá-
nyok megjelenését nézzük. Magyar 
érzésű és magyar nyelvű könyv, fü-
zet bizony ritka volt mint a fehér 
holló. Ma e tekintetben kellemes 
változást észlelhetünk, ami megté-
pettségünkben, árvaságunkban min-
den bizonnyal kétszeresen jól esik, 
főként ha volt szövetségesünk, a 
nagy világégés csapásai közepett 
szenvedő társunk részéről jön. Nem 
oly rég az Insel-Verlag nagyon szép 
kiállítású, gazdag, tartalmas, ma-
gyarnyelvű Anthologia Hungarica-
jában (Gragger Róbert szerkeszté-
sében) gyönyörködhettünk. Most 
elég gyors egymásutánban a berlini 
Voggenreiter-cég (Weisser Ritter-
Verlag) ajándékoz meg bennünket 
kisebb-nagyobb, főleg az ifjúságnak 
szánt könyvecskéivel, melyeknek 
száma immár jó egy tucatra megy. 

Ezek a kiadványok más oldalról 
is érdekelhetnek: jó részük cserkész-
kötet. Nincs még pár rövid heténél 
több, hogy derék fiaink Dániában, a 
nemzetközi nagy cserkészolimpiá-
szon, a jamboreen a harmadik helyre 
küzdötték fel magukat, mindjárt 
Anglia s Amerika után, hol a cser-
készet régibb s kipróbáltabb, mint 
nálunk. Derék cserkészifjaink több 
nevelője, kik részben maguk is kint 
voltak Kopenhágában e döntő na-
pokban, írta ezeknek a kötetkéknek 
nagy részét, sőt még a szépirodalmi 
sorozat több száma is a cserkészélet-
tel, ezzel az ifjú, de nagy remények-
re jogosító nemzeti mozgalommal 
függ össze, onnan merítve tárgyát, 
oda kapcsolva be meséjét. 

Ilyen Farkas Gyula szép, értékes 
diákregénye, Forrongó lelkek, mely-
ről a Napkeletben volt már egyszer 
szó, amely azóta azonban új kiadás-
ban is megjelent Bodzásy István raj-
zaival, sőt németre fordítva a Weis-
ser Ritternél Berlinben s finnül az 
Otava kiadóvállalatnál Helsinkiben 
látott napvilágot, ami mind belső 
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becsét, mind érdekességét s így ka-
pósságát igazolja. Melléje sorakozik 
ugyancsak Farkas Gyula kedves el-
beszéléskötetkéje A tábortűz üzen s 
Radványi Kálmán bájos Napsugár 
leventékje. Mindkettő cserkészekről 
cserkészeknek szól, de kívülállóknak 
is, akikkel nemcsak megkedveltet-
heti ezt az intézményt, hanem a 
benne rejlő egészséges, ifjúi vidám 
poézissel üdítőleg hathat mind az 
ifjú, mind a felnőtt olvasókra. Fő-
ként Farkas novellái nem nélkülözik 
a mélyebb, filozófiai gondolkodást el-
áruló alapvetést sem, míg Radványi 
humoros táborjelenetei, versei iga-
zán közvetlen, úgyszólván alkalmi 
költemények. 

A gyüjtemény azonban korántsem 
érte be azzal, hogy a cserkészélet 
kellemes, poétikus vagy vidám olda-
lait, testet s lelket edző nevelőerejét 
tárja kötetkéiben az ifjúság elé, ha-
nem a rendszeres, úgyszólván tudo-
mányos cserkészetre is kellő gondot 
fordított. Sztrilich-Mócsy: Tábori 
munkák — Cserkészsegítségnyujtás; 
Gerő L.: Térképolvasás; Buczkó J. 
E.: Törvénymagyarázat: mind — 
részben gazdagul — illusztrálva, 
minden szavukon átsugárzó szere-
tettel és gondoskodással sietnek 
cserkészifjaink segítségére, megta-
nítják őket minden szépre, jóra, 
hasznosra, aminek nemcsak itt, ha-
nem egykor künt az életben is bizo-
nyára hasznát veszik. 

Mindezzel még távolról sem me-
rül ki ez a sokoldalú németföldi 
magyar gyüjtemény. A „Cserkész-
könyvtár", meg az „Ifjúsági regény-
tár"-sorozat mellett van egy „Klasz-
szikus könyvtár"-a is és nem riad 
vissza nagyobb művek kiadásától 
sem. Ilyen pl. a Hangzatka, Sziklay 
Ferencnek, a felvirágzó szlovenszkói 
irodalom jeles művelőjének érdek-
feszítő, jól megírt regénye Csermák 
Antalnak, a nagy magyar zeneszer-
zőnek élettragédiájáról. Épp ezzel 
kapcsolatban kell megemlítenünk a 
gyüjtemény egyik főcélját, mely ne-
künk különösen kedves kell, hogy le-
gyen: „Semleges őrhelyén, menten 
minden politikai és pártszempont-
tól, egybe kívánja gyüjteni az egye-
temes magyarság ifjú íróinak leg-
javát, mindenkit, aki igaz magyar 
kultúrértéket jelent, hogy műveiket 
az egész magyarság közkincsévé 
tegye". Idézni érdemes azonban a 
következőket is: „Emellett legfőbb 
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figyeimét a jövő magyar nemze-
dékre fordítja. Jó és olcsó könyve-
ket akar a magyar ifjúság kezébe 
adni, megismertetni vele a magyar 
irodalom halhatatlan remekeit és 
előkészíteni azokra a nagy felada-
tokra. melyek rá várnak". 

Ezeket a célokat szolgálja a „Klasz-
szikus könyvtár"-sorozat, melynek 
megjelent számai: Vörösmarty, az 
ember, meg Petőfi: Tündérálom. Bo-
lond Istók — mindkettő Farkas 
Gyula kiadásában és utószavával; 
A ma magyar költői Pintér Jenő és 
Sajó Sándor szerkesztésében. A két 
előbbi becsületére válik Farkasnak, 
az írói lélekkel s pedagógiai érzék-
kel megáldott magyar irodalomtör-
ténésznek, aki szerencsés kézzel vá-
logatta ki azt, ami valóban érdekli az 
ifjúságot s egyben jó képet is ad Vö-
rösmartyról; Petőfinek két nagyobb 
s jellemzőbb munkájához pedig tö-
mören, frappáns rövidséggel s mégis 
világosságot gyujtóan olyan utószót 
nyujtott, amely egy csapásra köze-
lebb hozza e költeményeket még an-
nak a lelkéhez is, aki talán némileg 
idegenkedve állt velük szemben. 

A ma magyar költői. Szemelvé-
nyek élő magyar költők lírai termé-
séből ügyes, pár soros életrajzi ada-
taival jól megválogatott darab-
jaival, ízléses kiállításával, könnyen 
kezelhető formájával s olcsóságával 
bizonyára kedves kísérőjévé lesz 
sok magyar ifjúnak, aki egyelőre 
csak a magyar költőkkel való 
együttálmodásban maradhat hű a 
régi hazához, fajához. 

Kívánatos lenne, hogy minél na-
gyobb lelkesedéssel karolnák föl ná-
lunk a berlini magyar vállalat sze-
rény kis köteteit, mert ezek sikere 
egy darab magyar jövő! 

—ó —s. 
Magyarok török rabságban. A 

Történelmi Társulat, és elnöke, 
gróf Klebelsberg Kunó vetésének 
újabb hajtása: Auer János Ferdi-
nánd, pozsonyi előkelő nemes pol-
gár naplója. A pozsonyi városi 
könyvtárban megtalálta s a „Fon-
tes" vállalatban most kiadta Luki-
nich Imre, pozsonyi egyetemi ta-
nár, amíg „Pozsony" volt, most pe-
dig a Nemzeti Múzeumnak tudós 
könyvtárigazgatója. 

Auer János Ferdinánd viruló 
i f jú volt, s a pozsonymegyei és vá-
rosi nemesi felkelők hadnagya, mi-
kor az 1663. évi párkányi csatában 

török rabságba esett; tizenkét évi 
rabság után megtört öregként tért 
szülővárosába. Naplójának legna-
gyobb részét mindjárt a fogság első 
évében, 1664-ben írta, miután az 
esztergomi, budai, belgrádi tömlö-
cökben való hosszas hánykódás után 
a konstantinápolyi Héttorony la-
kója lett. Ehhez képest héttorony-
beli életéről igen keveset szól a 
napló, melynek ezt a hiányát a ki-
adó pótolta ki a bécsi levéltár ak-
táiból. Annál értékesebb kútfőnek 
kell tekintenünk a naplót arra 
nézve, minő élete volt a szerencsét-
len magyar rabnak a fogságbaesés 
pillanatától kezdve egészen addig, 
míg hónapok kínszenvedésein át 
megérkezett Konstantinápolyba, ahol 
a foglyokat véglegesen elhelyezték 
a Héttoronyba, vagy a Bagnóba, 
vagy egy evezőpadra, félmeztelenül, 
megláncoltam Hozzátehetjük: ha 
ugyan eljutottak a szultán székhe-
lyéig, mert bizony szerencsés csil-
lagzat alatt kellett annak a szeren-
csétlen magyarnak születnie, aki 
életben maradt e hosszú út alatt. 
Évszázados magyar szenvedés van 
itt összesűrítve egy ember sorsá-
ban, mert ezt az utat, a harcmező-
től Belgrádig és Konstantinápolyig 
Auerrel együtt százötven-kétszáz 
éven át ezernyi magyar szenvedte 
végig. A konstantinápolyi császári 
követek feljegyzik, hogy ezen és 
ezen a napon 10—20—100—200 fog-
lyot hoztak be a székvárosba; mi-
ként Takáts Sándor kutatásaiból 
tudjuk, nagyobb szállítmány nem 
szokott érkezni, ami azonban nem 
azt jelenti, mintha csak ennyi ma-
gyar esett volna foglyul. Nem, a 
foglyok nagy része már az úton el-
pusztult. Az alacsonyrangúakat, 
kiktől váltságpénz nem volt remél-
hető, mindjárt a csatatéren, vagy a 
táborban levágták a törökök. Auer 
mezítelen, fejetlen holttestek közt 
jár a táborban; piros, meleg vér áll 
a zöld füvön, feltűrt ingujjú kato-
nák még dolgoznak a véres, kicsor-
bult karddal, a kivégzettek fülét 
nyiszálják le és gyüjtik rakásba. 
Amelyik fogoly kezén és mellén lát-
ják, hogy gondozott külsejű, tehát 
előkelőbb ember, annak megkegyel-
meznek, az ilyen rabok nyakába fa-
karikát tesznek, s a karikákat lánc-
cal egybekötve, a pribékek barmok 
gyanánt húzzák a sort maguk után. 
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