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földrajzi eltéréseiben; általános és 
különleges formáiban. Megkapjuk a 
mai — formájavesztett — csárdás-
nak eredetét; a régi hajdú-táncot, 
a kállai kettőst, a verbungost, az er-
délyi csűrdöngölőt s mind valameny-
nyit, ahányat még az idő romboló 
hatása elől akár egészében, akár 
csak töredékeiben vagy hírében is 
meg lehetett menteni. A szöveget 
igen sok jellemző táncdallam kíséri 
s csak az sajnálható, hogy a leírá-
sokhoz nincsen mellékelve a tánc-
kotta is, a choreographia, mert ez 
rögzítette volna meg elmúlhatatla-
nul a jellemző lépéseket és mozdula-
tokat, mert erre a puszta szó nem 
képes. A tánccal kapcsolatban szól 
a tánczene hangszereiről, melyek ko-
ronként s vidékenként más-mások; 
magukról a zenészekről, kik a „talp-
alá valót" szolgáltatták. Kiegészíté-
sül ehhez említjük, hogy a cigányo-
kon kívül Dunántúl egy időben mu-
zsikus zsidók is voltak; Csokonai 
Dorottyájában nemcsak versébe" ik-
tatja a toponári zsidókat, hanem kü-
lön jegyzetet is szentel nekik s a köl-
temény folyamán több helyt szót ejt 
róluk. 

A gazdag anyagnak puszta föl-
sorolását nem bírja meg az ismer-
tetés szűk kerete, mert a szorosan 
vett magyar táncokon kívül kime-
rítően szól a könyv az idegen tán-
cok hatásáról, valamint a magyar 
táncnak idegenben tett hódításáról, 
a kimeríthetetlenül gazdag tánc-
nyelvről és táncköltészetről, a ma-
gyar táncról a költészetben (csupán 
a versesben) s végül a magyar tánc 
irodalmának teljes jegyzékét is adja. 
Így a könyv mindazt öszefoglalja, 
amit eddig a magyar táncról írtak 
s ezzel biztos alapot ád a további 
kutatásnak is. A szerző nemcsak 
szép könyvet írt. hanem a szó va-
lódi értelmében nemzeti munkát vég-
zett, eszközt és fegyvert adott az 
erejében megfogyatkozott magyar-
ságnak megújulására. 

Tolnai Vilmos. 

Farkas Gyula: Vörösmarty az 
ember. E kis füzet a szerzőtől ki-
adott Klasszikus sorozat második 
számaként jelent meg Berlinben (az 
1. szám Petőfi válogatott költemé-
nyeit hozta), Ludwig Voggenreiter 
könyvkiadó magyar osztályában. 
Vörösmarty azon költeményeit tar-
talmazza, melyek, mint a cím fi-

gyelmeztet rá, az emberre nézve val-
lomást tevők s emellett a költő leg-
szebb remekei. Farkas Gyula Vörös-
martyról, az emberről a füzet vé-
gén rövid életrajzi vázlat mellett 
tartalmas, összefoglaló képet is ad, 
még pedig akkép, hogy az ember 
mellett a költő arcvonásai is meg 
elevenednek. A füzet célja, hogy a 
megszállt területek magyar ifjúsá-
gát a nagy költő ismeretéhez vezesse. 
Vörösmarty huszonhat költeményét 
választotta ki e célból a szerkesztő; 
több költemény „kényszerítő okok" 
következtében maradt ki, valószínű-
leg azért, hogy az ifjúság a kis fü-
zetet olcsóbban kaphassa meg. Emlí-
tésre érdemes, hogy e vállalatban a 
klasszikus sorozaton kívül Ifjúsági 
regénytár és Cserkészkönyvtár is 
megjelenik. pp. 

Torday Emil: Bolyongások Afri-
kában. (Világirodalom kiadása.) 

Torday Emil munkája három uta-
zás, kilenc év tapasztalatainak és él-
ményeinek foglalata. A tudományos 
eredményeket francia nyelven irta 
meg a belga kormány kiadásában 
megjelenő pazar kiállítású, művészi 
illusztrációkkal díszitett, gyönyörű 
kötetekben. 

Torday — folyóiratunk munka-
társa — Budapesten született, 1875-
ben. Húsz esztendős korában került 
Afrikába, a Kongó vidékére belga 
állami szolgálatban és egészen 1909 
nyaráig — csekély megszakítások-
kal — künn tartózkodott. 1901-ben 
tette első nagyobb utazását a Tan-
ganyika- és a Meru-tóhoz. Főleg 
néprajzi és nyelvészeti kutatások-
kal foglalkozott. Kitűnő nyelvtehet-
ségnek bizonyult, több bennszülött 
nyelvet elsajátított oly alaposság-
gal. hogy még nyelvtanukat és szó-
tárukat is elkészítette. 

Európában tett látogatása után, 
1905-ben újabb útra indult a Kvilu 
vidékére, ahonnét egész kötetre való 
feljegyzéssel tért haza. 1907 őszén a 
British Museum megbízásából még 
egyszer visszatért a Kongó vidékére. 
Erről az utazásáról 1909 szeptembe-
rében jött haza. 

Torday könyve bevilágít a „leg-
sötétebb világrész" rejtelmeibe. Be-
látunk révén a négerek lelkivilá-
gába, amelyet oly ferdén szoktunk 
innen a „kultúrvilágból", Európából 
megítélni. Honfitársunk fegyveres 
kíséret nélkül járta be a Kongó álla-
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mot széltében-hosszában, bemerész-
kedett a legharciasabb hírben álló, 
sőt egészen ellenséges, ismeretlen 
törzsek közé és a haja szála sem gör-
bült meg. Ezzel Torday megdönti a 
feketék kegyetlen hajlamairól, em-
bertelen vadságáról szállongó hie-
delmeket. Ideális utazó, amint Tor-
dayt az angolok jellemezték, akinek 
a bennszülöttekkel való érintkezésé-
ből, csak jó háramlik a fehérekre 
éppúgy, mint a feketékre. Türelem, 
emberismeret és tapintat az a három 
erény, amely nélkül néprajzi kutató 
nem boldogul primitiv népek kö-
zött. Már pedig, amint azt a londoni 
földrajzi társaságban megállapítot-
ták: „Torday etimológiai eredményei 
valóban nagyjelentőségűek. Az afri-
kai bennszülöttek művelődéstörté-
netének új fejezetét tárják elénk ku-
tatásai . . . " Ez a magyar népszerű 
útleírás csillog a könnyed, közvet-
len egészséges, humortól, perspektí-
vákat nyit, mert az afrikai lélekben 
is „gigantikus erők szunnyadoznak, 
amelyek egyaránt ragadhatják jó 
vagy rossz felé". 

Belátunk könyve segítségével a 
rabszolga-sorsba is. Primitiv népek 
igazságszolgáltatása más utakon 
jár, mint a miénk. A „házi rabszol-
gaság" lényegében nálunk is meg-
van más nevek alá bujtatva, mondja 
Torday. A primitiv afrikai törzsek 
„rabszolgái" többnyire nem rabszol-
gáknak születnek, csak szerencsétlen 
körülmények döntik bele a rabszol-
gasorsba. Például ha az adós nem 
tud fizetni, a hitelező „rabszolgá-
jává", igazában vendégévé lesz. 
Máskor az úgynevezett falurosszát, 
aki csak szégyenére válik a falunak, 
mert lop és zavarja a lakosság házi 
békéjét, maga a falu adja el rab-
szolgának, mivel ha börtönbe vetne 
(mint nálunk), a községnek kellene 
eltartania. 

Ez a házi rabszolgaság tisztára 
bennszülött intézmény, amit a fehé-
rek nem ismernek. A bennszülöttek 
azonban kézzel-lábbal tiltakoznának 
ellene, ha mi el akarnók törölni ezt 
az intézményt, amely valóságos szük-
séglet az ő társadalmi szervezetük-
ben. 

Az igazi rabszolgaság, amelyet mi 
ismerünk, az Afrikáról olvasottak 
alapján, hivatalosan, papiroson meg-
szűnt. valójában azonban még sok-
szor felüti fejét egyes lelketlen, in-
kább fehér emberek működése révén. 

Szerzőnk művét olvasgatva, 
eszünkbe jut, mennyi badarságot 
szedtünk magunkba a sok népszerű 
munkából gyermek- és felnőtt ko-
runkban egyaránt, amelyeket szer-
zőik itthon, Európában férceltek 
össze, anélkül, hogy csak négert is 
láttak volna. Aki látta a négert, 
másként ír róluk. Azt ajánlja Tor-
day minden Afrika-kutatónak: bánj 
úgy a feketével, ahogy szeretnéd, 
hogy ők bánjanak teveled. A feke-
ték megbocsátják nekünk a mi szín-
telen arcunkat és csúfságunkat; ha 
nem látnak is félistent az európai-
ban, mint ahogy sokan elvárnák tő-
lük, megbecsülik érdeme szerint. 

Az igaz embernek mindig gyö-
nyörűség az igazság olvasása. Tor-
day könyve sok gyönyörűséggel 
van tele. Horváth Károly 

Winkler Elemér: Bűnök és bünte-
tések a régi Sopronban. Külsejére 
nézve egy büntetőjogász történelmi 
tanulmánya, mely gondos levéltári 
kutatásokon alapul; ha azonban mé-
lyebben nézünk az adatok sűrű so-
rai közé, meglátjuk belőle az örök 
emberi mikrokozmosznak képét, 
amint Sopron régi életében tükrö-
ződik; az emberi Janus-felnek söté-
tebb arcát, melyet szenvedély és ra-
vaszság, kétségbeesés és alattomos 
ság torzít. Érdekessé teszi a mű-
vecskét az a körülmény, hogy Sop-
ronban nem országos jog szerint 
ítéltek, hanem a helyi szokásjog 
alapján, melyre némi hatással volt 
egyrészt a német Sachsen- és 
Schwabenspiegel, másrészt a többi 
határszéli város jogszokása; így a 
felsorolt bűnesetek és megtorlásuk 
korfestő színezetet is kap. Sok helyt 
a néplélek naiv lüktetését érezzük, 
amint a hiedelmekben és babonák-
ban nyilvánul s ezért a művecské-
nek néplélektani értéke is van. A 
kínvallatás sötét lapjai mellett 
akadnak olyanok is, melyek jóízű 
mosolyra is bírják az embert; pél-
dául mikor az árdrágító pékeket, ki-
ken a pénzbirság nem fog, arra íté-
lik, hogy egy külön e célra szerkesz-
tett készülékkel megmártják a város 
tavában. (Nürnbergben annyiszor, 
ahány latnyi súly hiányzott a tör-
vényesen megállapított súlyú ke-
nyérből.) Az érdemes polgárok a 
régi Sopronban nem mulathattak 
„kivilágos kivirradtig", mert nyolc 
órakor megszólalt a „sörharang", s 
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