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esnie. Az agrárpolitika nem lehet radi-
kális, hanem folytonosan, lassan, szer-
vesen kell fejlődnie, mint az anyater-
mészetnek. El kell az egész nemzetnek 
telnie azzal a tudattal, hogy a nemzeti 
élet végelemzésben a földmívelésen 
nyugszik és a fiatal nemzedék testi és 
lelki épsége legkönnyebben ott és ez-
által biztosítható. A követendő ú t : 
kifejteni az ország földjében nyugvó 
kincseket, az e célra kellőleg felszerelt, 
kiművelt és megszervezett fizikai és 
szellemi erőkkel. Magyarország agrár 
jellegének mindenütt kifejezésre kell 
jutnia. S a legfontosabb követelmény, 
hogy megtanítsuk népünket szervez-
kedni és «szervezetten munkálni» — 
ami tekintve a szövetkezeti téren elért 
eredményeket, nem lehetetlen. 

Természetesen e tanulmányok gaz-
dag tartalmáról rendkívül vázlatos 
ismertetésünk nem nyujthat hű képet, 
nem is feladata : csak minél szélesebb 
rétegek figyelmét óhajtja felhívni 
reájuk. A magyar agrármozgalom lel-
kes vezérének szellemi fegyvertára, egy 
harcos élet tapasztalatainak eredménye 
ez a mű, melynek talán nem minden 
tételét fogja magáévá tenni az olvasó, 
de még ez esetekben is el kell ismernie 
és tisztelnie kell szerzőjének mély 
erkölcsiségét, igaz magyar érzését és 
prófétai hitét, mely tulajdonságok e 
könyvnek tanításait még az ellentábor-
ban levők előtt is értékessé teszik. 

Trócsányi György. 

Nagy Idők. (Balassa Imre korrajza 
Petőfiről és koráról.) A «Nagy Idők». 
Petőfi lázas életének és korának válto-
zatos rajza ; történelem és regény, kor-
rajz és költészet, a rendkívüliségek 
pazar váltakozása. Kóbor, nyugtalan 
lelki élet, melyet vihar szül és vihar 
ragad el. Álom és valóság. Közönséges 
ember meg se értheti, hiszen ő maga 
se értette önmagát. Vihar kíséri, vagy 
ő kíséri a vihart. Elválhatatlan test-
vérek. Olykor kibukkan a nap, egy 
pillanatra, de mindjárt ott teremnek 
a villámok. Megdördülnek az ágyúk, 
a föld megrendül, az égről meteor hull. 
És ő . . . dalol. A viaskodó világnak, 
a «Nagy Idők»-nek középpontja, körü-
lötte jönnek-mennek, fölbukkannak és 
eltűnnek a kor óriásai : Kossuth, Deák, 
Széchenyi, Jókai, Arany, Vachott, 

Nyáry, meg a többi, a világtörténelem 
akkori izgalmas magyar színpadja, 
mindenestül. Héroszok játszanak és 
gigászok nézik. Ez a Balassa Imre 
könyve : a Nagy Idők. 

Az anyag tehát nem új ; számtalan 
változatban forog az irodalomban, 
mint soha ki nem meríthető folyam, 
mely szakadatlanul hömpölyög a ma-
gyarság lelkén át meg át, nemzedékről-
nemzedékre s mindig új szenzációt 
terem. A téma régi, de a földolgozás, 
beállítás, színezés és előadás új, érdekes 
és szép. Az érzések hosszú skálájában 
mindenütt a szeretet meleg hangja 
reszket. Ez teszi különösen becsessé 
Balassa Imre könyvét. Van azonban 
a könyvnek egy szépséghibája s ez — 
az előszó. 

— Petőfi nem tehet róla — írja 
Balassa a különös előszóban —, hogy 
olyan gyalázatos szobra áll a Duna-
parton. Sokkal különb ő, mint a szobra. 

Gyalázatos? Miért? Mert technikailag 
gyönge? A szobor sohase gyalázatos. 
Ez meg már azért is különlegesen ked-
ves nekünk, mert az árát egy szegény 
vándor muzsikus : Reményi Ede hege-
dülte össze. Maga koldus maradt ha-
lála napjáig, de Petőfi szobrára vagyont 
gyüjtött s Petőfi szobrában oltárt 
emelt a nemzeti ideáloknak. Emellett 
ki nem különb a maga szobránál? Ha 
nem volna különb, nem is érdemelné 
meg, hogy emlékének szobrot állít-
sanak. 

Aztán : Balassának «páratlan él-
mény» volt, hogy hétköznapi emberek-
ként mutat ja be nagy alakjait, vagyis 
hogy a szobrokat «leszállítsa talapza-
tukról*. Ez, szerintünk, frivolitás, mely 
a könyv szellemével nincs összhangban. 
Az írónak nem az a hivatása, hogy 
önmagának, hanem hogy az olvasói-
nak szerezzen «páratlan élményt*. 
A szobrot egyébként sem szoktuk a 
talapzatról leszállítani. A kegyelet in-
kább új talapzatot rak a szobor alá, 
hogy nagyobb legyen és még szilár-
dabban álljon. 

A Nagy Idők előszava árt a Nagy Idők 
tartalmának. Ez utóbbi szép, az előbbi 
elhibázott, szinte szerencsétlen. Ezért 
a szerzőnek azt kívánjuk, hogy még 
sok ily szép könyvet írjon, de előszót 
ne írjon egyik elébe se. 

Lőrinczy György. 


