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változatos kanyargásait csaknem 
lihegve követjük. Ez eljárás bizo-
nyára elsőrangú művészi erőről ta-
nuskodik, hiszen a képzeletet a na-
turalisták sem tehették trónfosz-
tottá a művészi hatóerők birodal-
mában. 

Komáromi írói tehetségét e re-
gény újabb fejlődésben mutatja. 
Kom pozició iránti kitünő érzéke, 
gazdag kedélye és képzelete, eleven 
el eszélő modora és meleg humora 
adva vannak. A lelki élet gondosabb 
megfigyelésére hívhatnók tán föl 
figyelmét. Az élet nem oly gyöngéd 
egyikünkhöz sem, hogy e tekintet-
ben megkíméljen útmutatásaitól s 
ne érintse optimizmusunk hímpo-
rát. Az említett képességek maguk-
ban véve is oly adományok, melyek 
az írót további pályáján csak föl-
felé vihetik. Hartmann János. 

Dr. Laky Dezső: Csonka-Magyar-
ország megszállásának közgazda-
sági kárai. (A M. T. Akadémia ki-
adása.) A dicsőséggel és balsorssal 
teljes magyar történelemnek legszo-
morúbb korszaka az az idő, midőn 
a vesztett háború katasztrófája s a 
forradalmak öngyilkos pusztítása 
után a megcsonkított, feldarabolt 
ország romjaira is reánehezült a 
megszálló hatalom. 

A m. kir. központi statisztikai hi-
vatalt illeti meg az az érdem, hogy 
ennek a szomorú korszaknak a tör-
ténetét számszerűleg is megrögzí-
teni igyekezett. Az ország fővárosa 
s a Dunántúl egyrésze még román 
megszállás alatt állott, és máris el-
készültek a központi statisztikai hi-
vatalban a kárfelvétel tervei és elő-
munkálatai, hogy azután fokozato-
san, amint a megszállók elhagyták 
csonka országunk földjét, azonnal a 
kiürítés után, megtörténjék a kár-
felvétel végrehajtása is. A statiszti-
kai hivatalra nem könnyű feladat 
hárult, hiszen nem járhatott a sta-
tisztikai módszertan jól kitaposott 
ösvényein munkakörének ez eladdig 
ismeretlen területén. Nagy szakér-
telemmel, fáradhatatlan energiával 
és kiapadhatatlan leleményességgel 
kellett magának utat törnie nehéz 
feladata megoldásához. Nem végzett 
hiábavaló munkát. Az összegyüjtött, 
megdöbbentően nagy statisztikai 
anyagnak nemcsak a történettudo-
mány és az újjáépítést szolgálni hi-
vatott nemzeti közgazdasági poli-

tika fogja hasznát venni: ez az, 
anyag máris teljes egészében ren-
delkezésére állott a megszállások 
kárainak emgállapítása céljából Bu-
dapestre küldött és itt körülbelül 
két éven át működött „Commission 
spéciale des réparations”-nak, amely-
nek számos ellenőrző útján módjá-
ban volt a magyar statisztikai kár-
felvétel megbízhatóságáról meggyő-
ződést szerezni. 

A kárfelvétel hatalmas anyagát a 
leghivatottabb toll, Laky Dezsőé 
dolgozta fel és tette egy vaskos kö-
tetben a nagyközönség számára is. 
hozzáférhetővé. A rideg számsorok 
óriási tömegét elejéből végig eleven 
és élvezetes formában mutatja be. 
Nem követhetjük őt a károk sok 
szempontból érdekes különféle cso-
portosításának s a tanulságok levo-
násának útjain. Csupán a végered-
ményt emeljük ki. A megszállások 
kárainak összege 1919 augusztus, 
havi magyar koronákban kifejezve 
— (12-68 centime-os zürichi jegyzés, 
mellett) — 26 milliárd 216 millió 
63 ezer koronára, mai koronákba át-
számítva több mint tízezer milliárd 
koronára rúg. Hatalmas szám, a 
gondolat elfárad, mire odaér. Ebből 
a 26 milliárdból az „oroszlán”-rész, 
24 és fél milliárd, oláh szomszédaink 
látogatását örökíti meg. Sokkal ke-
vesebb hozzáértéssel fosztogattak a 
jugoszlávok és a csehek. A legjob-
ban azonban a francia megszállás, 
alá jutott Szeged és környéke járt. 
A francia megszállással kapcsolatos, 
károk kizárólag olyan természetűek, 
amelyek megszállásnál el nem kerül-
hetők. 

A statisztikai anyag feldolgozá-
sán kívül részletesen megismertet 
Laky Dezső könyve a kárfelvétel 
módszerével, röviden vázolja a meg-
szállások történetét, mindenütt reá-
mutat az okozott károk szerves ösz-
szefüggésére a magyar közgazda-
ság élet egészével s kutatja a károk 
közvetett hatásait is termelésünk és. 
államháztartásunk egész rendjére. 
Figyelme kiterjed azokra a károkra 
is, am el veket a megszállók a tria-
noni béke folytán elvesztett terü-
leteken a békeszerződés aláírása 
előtt, tehát jogilag akkor még ma-
gyar földön okoztak közgazdasá-
gunknak. Történeti szempontból igen 
értékesek azok a „szemelvények”, 
melyeket a románok gazdasági vo-
natkozású rendeleteiből gyüjt ösz-
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sze, valamint a személyes sérelmek-
ről és gyilkosságokról gyüjtött ada-
tai is. Egy ilyen kis adat sokszor 
jobban reávilágít e szomorú kor-
szak történetére, mint tömött sta-
tisztikai számsorok hosszú rendje. 
Nem mindennél jellemzőbb-e az az 
adat, hogy a fővárosi népszálló föld-
hözragadt szegény lakói közül 12 
olyan akadt, akit a románok kira-
boltak, vagy hogy a szerbek a gyer-
mekmenhelyeknek és árvaházaknak, 
melyeket szintén kifosztottak, 1 mil-
lió jugokorona kárt okoztak? 

Moór Gyula. 

Verseskönyvek. Varságh János: 
Szélcsend. Szombati-Szabó István: 
Régi japán költők. Bardócz Árvád: 
Javán versek. Balogh István: Égi 
karavánok. Huszár: Magyar éj-
szaka.) Varságh János nem a leg-
újabb lírikusok közül való. Verseit 
csaknem két évtizede olvashatjuk 
fővárosi és vidéki lapokban. Nem 
sokat írt, de ahhoz mindenesetre ele-
get és jót, hogy többen ismerhetnék. 
Igaz, nincs költeménye, amely álta-
lános hatásban a rokon Szabolcska 
legjobb verseivel (A Grand Café-
ban, A salzburgi csapszékben, Dal a 
kis Demeter Rózsikáról) felvehetne 
a versenyt, már pedig közismert-
ségre legalább egy országos hírű 
költeménnyel vergődhetik az ember, 
s akkor aztán bátran onthatja akár 
közepes dolgait is. Amellett Var-
sághnál alig ismerek szerényebb, 
mondhatni: gyanúsan szerényebb 
megjelenésű poétát. Harcias vonás, 
különösebb feltűnési vágy nincs 
benne szemernyi s ahogy elénk áll, 
szinte látjuk arcán versei bírálatát 
is: az én dalaim, magamnak és azok-
nak írtam, akik kedvesek nekem, s 
legnagyobb jutalmam, hogy megír-
hattam őket. 

Varságh János nem a mai világ-
ból való, s költészete, életének hű 
tükre, szintén nem az. A keleti em-
ber jut eszünkbe, aki, midőn ottho-
nába tér, előbb leoldja saruját. Esz-
ményiség ez, mely néhol az esz-
ménykedés határát éri, de kétségtele-
nül alaptermészet és nem hatás-
vadászat. Verseiben — akár tetsze-
nek nekem, akár nem — éppen a 
meggyőződést érzem igaznak mély-
ségesnek, ami feltétlenül tiszteletet 
parancsol. Ezekben a versekben, 
még a gyöngébbekben is, valami 
szuggesztiv erő van, mely az igaz 

gyönyörűségben fogamzottság be-
nyomását kelti, valami szűziesség, 
mely naivságában is meghat és ma-
gunkra eszméltet. Mintha azt halla-
nók a soraiból: Ti már nagyon mo-
dernek, raffináltak vagytok, de ben-
nem még épen, fehéren élnek érzé-
sek és vonatkozások, melyeken ti 
már csak mosolyogtok. A patriar-
chális otthonnak, az Almanach-lírá-
nak, az Eichendorfok, a Justinus 
Kernerek ábrándos, érzelmes vilá-
gának egyik „tavaszból itt maradt” 
költője Varságh János, egyike azon 
keveseknek, akikkel ez az egykor 
virágbaborult s annyira szeretett 
költészet kihalóban van. 

Ezzel szinte körvonalaztuk Var-
ságh János poézisét. Impresszio-
nista, a szó mellékíze nélkül. Köny-
nyen hangolódó, de fel nem korbá-
csolható lélek, még a megpróbálta-
tások legválságosabb perceiben sem. 
Pedig tragédiák is lappanganak 
ezekben a csöndes strófákban, foj-
tott zokogást is érzünk, erősebbet, 
mint amennyit a költő feltár. Örök 
vágy békétlenkedik itten a szabad-
ság után, vágyakozás a rabságból, a 
lekötöttség „kincsesházából”. De a 
kiáltás csak szelídebb visszhangként 
ér hozzánk; legtöbbször ott a békés, 
áldott rezignáció, mint egy jótékony 
fátyol, melynek selymes érintése el-
zsongít, elsímít minden hullám-
törést. Az a lélek ő, melyet órák, na-
pok, sőt évek szenvedéséért kárpó-
tolni tud egy pillanatnyi gyönyör, 
s ebben a gyönyörben minden van, 
csak érzékiség nincsen. Lélek, me-
lyet felüdít, mozgásba hoz egy dal-
foszlány, egy emlék, egy könyvjelző 
selyemszalag, egy rezzenés a levegő-
ben. Mindez bizonyos megnyilatko-
zás jegyében hat ránk, mintha egy-
szerre világosabb lenne körülöttünk 
minden s áhítatos csendet érzünk, 
templomi hangulatot. Ebben van 
valami az ősi, primitiv természet-
imádásból, a tisztán magáért való 
szépségkultuszból. Varságh költésze-
tének javarészét inkább a szín, a 
ritmus teszi; mint a gondolat, s in-
kább a szívén, mint az eszén keresz-
tül látjuk őt. Skálája nem nagy, 
bár szemlátomást változatosabb ki-
fejezési lehetőségekért is küzd: sza-
kítana a túlnyomó jámbussal (mely 
annyira megfelel természetének), s 
amellett szövevényesebb és mélyebb 
gondolatkörökre csapna át. Így 
megpróbálkozik az ódával, amely 
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