
GARAI JÁNOS: VERG�D� MAGYAR VIDÉKEK. (Tatatóváros, 1936) 

Eger, Mez�kövesd, Jászárokszállás és Sorokpár életének kereszt-
metszetét adja riportsorozatában Garai, aki, mint ahogy fűzetétiek el�-
szavában az olvasóval közli, „1935 tavaszától �szig, mint egy budapesti 
folyóirat ügynöke" járta az országot. Szociográfiát irni, több adatot 
gyűjteni, már helyzetemnél fogva is egyértelmű volt a lehetetlenséggel." 
— folytatja tovább, — „tehát szociográfikus külszint, tudományos ala-
posságot ne keressen munkámban senki, mert ez hiányzik bel�le. Ugy 
adok vissza mindent, ahogy láttam." A városok és falvak képe, melye-
ket Garai leir, plasztikus és amennyire megjelenitésében romantikát 
nélkülöz�, lényegében és állapotában lehangoló. A pestkörnyéki sváb 
népiségű Soroksárról irt riportjából közöljük a következ� részletet. 
(R. Zs.) 

A gazdasági válság legjobban a munkásosztályt sujtja. Ennek tud-
ható be, hogy a munkásság nem d�l be a horogkereszt maszlagának, ha-
nem még ma is szinte kivétel nélkül szociáldemokrata. A Vargatelepen 
például alig van ház, amelynek gazdája ne volna Népszava�el�fizet�. Az 
is jellemz� tünet, hogy a „vegyesházasságot"�köt�k kilencvenkilenc szá-
zaléka a szociáldemokraták soraiból kerül ki. Soroksáron a sváb szer-
vezett munkásság az egyetlen csoport, amely állandó, szakadatlan har-
cot folytat a magyarellenes pángermán agitációval szemben! És hogy az 
a néhány intelligens munkás, (mert Soroksáron az egyetlen szellemileg 
fels�bbrendű réteg a munkásság), aki nem tagja a szociáldemokrata 
szervezetnek — milyen mentalitású, mutatja az a terebélyes asszony-
ság, akivel beszélgetni kezdtem, miután elmondta, hogy a. szakszerve-
zetbe „az ember csak pefiszet, pefiszet, de ha k�l, nem kap semmi se-
gély." Meg kellett kérdeznem: 

— Melyik szakszervezetben van, hogy ilyen jól tudja? 
— Asz uram fan penn... A keresztély�szociál... 
— Értem. Szóval a férje munkanélküli lett és nem kapott segélyt. 

De miért nem ment a szociáldemokratákhoz? 
— Á... Foltunk mi már ott is. De ma keresztény kurszus fan, hát 

k�l lenni keresztény. Ha lesz szociáltemokrát, mi is leszünk az. Ha lesz 
kómunista, mi leszünk kómuniszmus. Mindig oda k�l tartani, ahol az 
urak! 

Ennél világosabb és �szintébb beszédet, amely egyuttal egy egész 
korszellem keresztmetszete is, még nem hallottam. Hány és hány tizezer 
ilyen „magyar testvér" ágál ma az országban, mint ez a egyszerű sváb-
asszony ? De csak legyenek is! Minél több ilyen élharcost a mai rend-
szernek — s akkor mégsem olyan fekete az ördög, mint ahogy azt a, 
tulsó oldalon festik el�ttünk! 

J. F. HORRABIN: EURÓPA TÖRTÉNETÉNEK TÉRKÉPE 
(A II. századtól a XX. szazadig. Tamás Aladár forditása. Faust Imre könyv-

kiadó. Budapest, 1936.) 
„A könyvben lév� térképeknek nem az a céljuk, hogy a „történel-

met a történelemért" illusztrálják, még kevésbé, hogy az európai fejl�-
désnek ezer és egy tényét teljesen bemutassák. Az volt a célom, — irja 
munkájának el�szavában Horrabin, — hogy oly' tényeket mutassak meg, 
amelyek szerintem többé�kevésbé befolyással voltak annak az Európá-
nak a kialakulására, amelyben ma élünk — és reszketünk"... Arra az el-
lenvetésre, — folytatja —, hogy ezek a tények túl excluziv módon van-
nak kiválasztva a politikai és területi változások bemutatására, csak azt 



felelhetem el�ször, hogy nehéz vagy talán lehetetlen is a szellemi fej�dés 
történetét térképek fejl�désével bemutatni. Másodszor, hogy a történelmi 
háttér, mely legjobban világitja meg azokat a rosszul sikerült politikai 
és területi elrendezéseket, amelyek valószinű okai egy mai háborúnak, 
pontosan bemutatja, hogy ezek a sajátos problémák hogyan lettek azzá, 
amik ma." Kétségtelen, hogy maga Horrabin, mint ahogy művének el�-
szavából látjuk, maga is tisztában van munkájának nehézségeivel, téve-
dése felvetett problémájából fakad, kételyei, — sajnos — nem termé-
kenyek, hanem lemondásra késztet�k. Ez a világsikert befutott könyv, 
amely úgy megfogalmazásánál, mint szempontjainál fogva teljesen kiér-
demelheti érdekl�désünket, legalább ugyanannyi hiányt pótol ismere-
tünkben, mint amennyi hézagot hagy is egyben. A kötet beosztása az, 
amely mindenekel�tt figyelmet érdemel. Hetven térkép, áttekinthet� 
beosztással, minden térképhez féloldalas szöveg. Ez a közlési mód mód-
felett szerencsés, nagy vonalakban el�nyösen alkalmas arra, hogy meg-
ismerkedjék az olvasó a mindeddig meglehet�sen elhanyagolt, legalább 
is alig érintett történelmi tényez�kkel. A területi változások, Horrabin 
áttekinthet� vázlatai nyomán, gazdasági kényszer nyomása alatt kelet-
keztek, bár nem minden esetben mutattak egységes haladást a centrali-
záció felé. Voltak korok, akárcsak az is, amelyben élünk, amid�n a vi-
szonylagos egyensulyt, legalább is a politikailag befolyásosabb és gazda-
ságilag er�sebb és kulturálisan haladottabb birodalmak szempontjából a 
politikai, gazdasági és területi decentralizáció tartotta fenn, ami a hatal-
masabb birodalmak részére a szétforgácsolt gazdasági és politikai közös-
ségekkel szemben könnyű elnyomási lehet�séget jelent. Horrabin köteté-
nek hiánya, hogy a korok általános és a népek speciális szellemi mozgal-
mainak megjelölését elmulasztja. De különösen hézagossá válik a kötet, 
azoknak a térképeken is könnyen jelölhet� kapcsolatok feltüntetésének 
hiányai miatt, amelyek Európa és a többi földrészek között id�k folya�
mán különösen a X V . század után kialakultak. Bizonyos európai esemé-
nyekr�l megemlékezni Afrikára, Ázsiára vagy Amerikára való hivatkozás 
nélkül, ugyanolyan helyrehozhatatlan tévedés, mint Afrika, Amerika és 
Ázsia szintén változásoknak kitett térképét megrajzolni az Európára való 
hivatkozás nélkül. Jóslásokba, hisz' módszerének formai alakja ki is zár-
ja ezt, nem bocsátkozik Horrabin, a képek áttanulmányozása után azon-
ban senkiben sem lehet kétség, hogy nagy vonalakban Európa a közpon�
tositás felé halad. Hogy évszázadok vagy évtizedek mulva következik�e 
be ez a gazdasági és politikai centralizáció, azt gazdasági hatóer�kön ki�
vül másmilyen, ma már történelminek nevezhet� er�k is döntik el, min-
den esetre olyan hatóer�k, amelyekre a hivatkozást Horrabin térképkom�
mentáló szövege sajnálatosan mell�zi. (R. Zs.) 

A MŰVÉSZETEK LEGF�BB BIRÁJA: ,,Noha jómaga abbamaradt 
fest�, Hitler ugy véli, hogy hivatott birája a német művészetnek. Igy 
aztán nem egyszer súlyosan tudatlan kijelentéseket tett a művészetr�l, 
mint pl.: ,,Nincsen se kinai, se egyiptomi művészet, csak görög�északi 
művészet van" � maga vizsgálta felül a müncheni Barna Ház terveit és 
része van a müncheni Képtár el�tti régi tér ujraépitésében. Szereti a fes-
tészetet és Göringnek Emmy Sonnemannal való egybekelése alkalmából 
Correggio Léda a hattyúval c. képének másolatát küldte el nászajándé-
kul. Göbbelset a Németországban ma igen divatos Spitzweg egyik képé-
vel ajándékozta meg. A maga részére nem vásárol műtárgyakat, hanem 
beéri két pompás rend�rkutyájával, amiket imád. Nem feledkezik meg 
régi pártbeli bajtársai egyetlen születésnapjáról sem, és könyvekkel vagy 
miitárgyakkal kedveskedik nekik." (Janet Flanner. New�Yorker.) 


