
2 6 6 

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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Az út jóbarátok, ismerősök holttes-
tei közt halad Párkánytól a török 
sereg mögött Érsekújvár felé, on-
nan vissza Esztergomba, a nagy-
vezír szállására. Az esztergomi út 
szélén ott hever Auer egy ismerő-
sének, Nógrádi Miklós nevű híres 
vitéz huszártisztnek a feje, akit 
már nem a küzdelem véres dühé-
ben, hanem a nagyvezír paran-
csára, a mögöttes országrészben vé-
geztek ki több társával együtt a 
törökök. És Esztergomban, a nagy-
vezír sátra előtt állott az emberma-
gas fejpiramis, azon rabokéiból, ki-
ket nem tartottak érdemesnek to-
vábbszállítani, s ezért felkoncolták 
őket. De az életbenmaradtak száma 
is folyvást fogyatkozott. Eszter-
gomban háromszáz magyar és né-
met foglyot csuknak egy szűk helyi-
ségbe; a hőség és zsúfoltság miatt 
az első éjjel ketten halnak meg kö-
zülük. Budáról Belgrádig tizenkét 
napig tart az utazás, a harminc-
négy előkelőbb fogoly közül, kik 
Auerrel együtt voltak, nem keve-
sebb, mint hat hal meg ez úton; 
köztük egy magyar, kinek holttes-
tét a törökök nem engedik vízbe 
dobni, három napig ott marad az 
élők közt. 

Általában csak erős idegzetűek-
nek való olvasmány szegény Auer-
nek a naplója, mely a barbár piszok 
minden visszataszító fajának oly 
naturalisztikus leírását nyujtja, 
hogy Zola is megirigyelhette volna 
érte. Az esztergomi börtön, a budai 
átmenő rabok számára való tömlöc 
és a Csonka-torony nemcsak a mi 
fogalmaink szerint, de az akkori 
kereszténység felfogása szerint is 
egészségtelen piszok és állati műve-
letlenség tanui, ahol a magyar és 
német foglyok rangkülönbség nél-
kül szenvedtek és pusztultak. Auer 
fogolytársainak legtöbbje, köztük 
szimpatikus magyar nemesek, egy 
Boronkay, egy Berényi, már itt, 
Budavára börtöneiben elvesznek. A 
belgrádi börtön a Budáról elindult 
harmincnégyből ötöt emészt meg. 
Általában a foglyok legnagyobb el-
lensége a képzelhetetlen szenny és 
a török nemtörődömség volt. A 
budai börtön lakói a szerencse ked-
vezésének nézik, mikor szabad ne-
kik felváltva kijárni, hogy koldul-
hassanak. Ételük- s italukról senki 
sem gondoskodik, és nem egyszer 

érezniök kell a szántszándékos kín-
zást is, amikor például folyóvíz 
mellett csak pocsolyából szabad in-
niok. Legrosszabbul megy a soruk, 
míg az ázsiai török sereg közt van-
nak. A katonák arculköpik őket, 
komoly törökök jönnek be szállá-
sukra és szidalmazzák őket, mint 
Auer mondja: katonai becsületük-
ben sértegetik. Legelső gazdája, a 
tábori rendőrség egyik tisztje, bú-
csúzóul földre taszítja, új profósza 
pedig üdvözlésül löki fel. A rendőr-
tisztnek két fia, nyolc-tízéves gyer-
mekek, kicsúfolják a rabot, lekö-
pik és gúnyosan jelzik a nyakmet-
szést, mint reávárakozó sorsot, aty-
juk pedig a sátor előtt ülve, meg-
elégedetten nézi csemetéi játékát. 

Takáts Sándornak a végbelieket 
illető kutatásait megerősíti Auer 
megfigyelése: szerinte is a végbeli 
törökök sokkal szelídebbek és mű-
veltebbek voltak. Esztergomban és 
Budán meglátogatják és megaján-
dékozzák a foglyokat a végbeli vité-
zek, akik panaszkodnak a török se-
regre, mely az ő marháikat éppúgy 
elhajtja, mint a magyarokét, s az ő 
jobbágyaikat éppúgy sanyargatja 
és földönfutóvá teszi, mint a ma-
gyar terület lakosait. Emlegetik a 
„végbeli szokást", mely sokkal em-
berségesebb, s melyet ők megtarta-
nak, nem úgy, mint az Ázsiából ide-
zúdult és a hadjárat végével vissza-
özönlő barbár tömeg. Kétségtelen, 
hogy a keresztényekkel való érint-
kezés szelidítőleg hatott a vad er-
kölcsökre és a végeknek állandó la-
kosai, a török hűbérbirtokos kato-
nák civilizáció dolgában messze ki-
emelkedtek ázsiai testvéreik közül. 
Auer is megható példáit mondja el 
a felebaráti szeretetnek. Így az esz-
tergomi török asszony esetét, aki 
napokon át két vézna tehenének 
tejével táplálja a magyar rabokat, 
mert fia Batthyányi fogságában 
szenved és a pénzsóvár nagyvezír 
nem engedi, hogy a most behozott 
foglyok egyikével kicseréltessék. A 
rabok állandó jóltevői a renegát 
törökök, így egy lengyel és egy 
bosnyák származású, meg egy kilenc-
venéves osztrák renegát, továbbá a 
végbeli hódolt magyar jobbágyok, 
kik életük veszélyeztetésével szállít-
ják át a határon a leveleket és az 
otthon maradtak pénzküldeményeit. 
Igazi keleti törökök közül csak egy-
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nek a jótéteményéit mondja el Auer, 
de ez az egy felülmúl mindent: Dri-
nápolyban Aner a többi fogolytól 
mindegyre elmarad; janicsár kísérő-
jét ez szidalmakra ingerli; de mi-
kor látja, hogy rabja nem rosszaka-
ratból, hanem a lábsebét súroló 
béklyó miatt maradoz el, saját nad-
rágjából vág le egy darabot, be-
csúsztatja a vasbéklyó alá, hogy ne 
vágja a sebet, s karjaiba véve tá-
mogatja a hitetlen rabot. 

Jól esik ilyen evangéliumi csele-
kedeteket regisztrálni. De a kötet 
egészében végtelenül szomorú olvas-
mány, s aki olvasás közben végig-
szenvedte Auer sanyargatott életét, 
az nem egyhamar fogja fülét meg-
nyitni a ma divatos hangoknak, 
mintha a török hódítás idején a tö-
rök barátunk, nem pedig romlásunk 
okozója volt volna. A történetszem-
léletben nincs nagyobb öncsalás, 
mint mikor saját korunk érzelmeit, 
sőt távol jövőt illető óhajtásait ve-
títjük vissza a multba és annak vilá-
gánál próbáljuk szétkülönböztetni a 
homályból felbukkanó tárgyakat. 
Bármennyire rokonnak érezzük is 
manapság a törökséget, s bármeny-
nyire reméljük is hogy e rokonság 
valamikor külpolitikai tényeket is 
fog szülni, — ámbátor az is csak ön-
csalás volna, ha azt hinnők, hogy kül-
politikához elegendő lesz a rokoni 
érzelem — mindez kevés arra, hogy 
érette lemondjunk történetünk év-
századainak józan, helyes felfogásá-
ról és szégyeneljük, sőt eltagadjuk 
azt, ami történetünk legnagyobb 
európai dicsősége: hogy tudniillik 

a kereszténység védbástyája vol-
tunk a török ellen. Más népek, me-
lyek nem áldoztak annyit e nagy 
célra, mint mi magyarok: a lengye-
lek és a velenceiek ma is büszkék a 
szolgálatra, melyet a török vissza-
tartásával Európának tettek. Egy 
neves krakói, most vilnai lengyel 
tudós, Zdziechowski, a napokban 
mutatott rá, európai publikum előtt 
a kapocsra, mely magyart, lengyelt, 
németet összekötött a török elleni 
közös harcban; s hogy Velence 
mennyire büszke volt a török har-
cokban szerzett európai érdemeire, 
az meglátható Tintoretto vásznain, 
s a doge-síremlékek pompázó felira-
tain csakúgy, mint a kopott falfest-
ményen, mely Marc Antonio Bra-
gadinnak, Famagusta hős várvédő-
jének sírját veszi körül Velence 
egyik méltóságos templomában, s 
azt a jelenetet ábrázolja, amikor a 
győzelmes törökök a fogságba esett 
ősz hadvezérnek elevenen lehúzzák 
a bőrét. 

Tévedés volna azt hinni, hogy a 
történet tündérrege. Nem, a törté-
net gyakran még az életnél is kese-
rűbb, mert hiányzanak belőle azon 
imponderabilék, melyek a legsze-
rencsétlenebb életet is elviselhetővé 
teszik. És a magyar történet még 
egy fokkal feketébb, ami azonban 
nem ok arra, hogy elforduljunk tőle, 
vagy hangulatainkhoz alacsonyítva 
meghamisítsuk. Auer naplója azon 
kútfők közé tartozik, melyeknek ko-
mor valósága elől nem térhetünk ki 
többé. Szekfű Gyula. 
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