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Akármilyen szürke, egyszerű és 
hétköznapokból összetevődő is az 
élet, a realizmus óta tudjuk, hogy 
szép, hiszen a perspektiva megmu-
ta t ja : a küzdelmek és szomorúságok, 
de meg a spleenes egyhangúság is le-
het érdekes, sőt képzeletet izgató, 
mert magának az életnek a gondolata 
a fejlődést, a folyamat szép tragiku-
mát juttatja kifejezésre. Ám különö-
sen szép az az élet, melynek kereteit 
hősi lendületek és akarások feszítik és 
melynek értelme az elküldetésben, az 
embertestvérek, a nemzetközösség 
üdvének szolgálatában van. Ez az 
élet a Gömbös Gyuláé is, melyet a 
szerző megértésének és rokonérzésé-
nek át-megátizzó melegével vetít 
elénk. 

Tüneményes életpálya mindenkor 
egyetlen, nagy cél érdekében, élet-
pálya, melyről most, amikor olva-
sunk, nem egyszer úgy tűnik fel, 
mintha regény volna. Napoleon tá-
bornokairól olvashatunk ilyesmit. 
Hogyan lesz a murgai luteránus pres-
biter-tanító kicsi fiából vezérpoli-
tikus, tábornok és miniszterelnök, 
akinek nevével gyakran heteken ke-
resztül tele van a világsajtó és akit 
Európa hatalmasságai minden tény-
kedésük alkalmával számbavesznek 
és aki minden hiú történelemcsinálási 
vágy nélkül az elküldött emberek fa-
natizmusával a tragikus válságba ju-
tot t nép és haza boldogulását segíti elő. 

Időben jött ez az ember a virág-
tengerben álló dombok közül, hiszen 
már szüleitől örökölt, kiegyenlített 
vérében magával hozta a minden em-
ber szeretetét és a nyelven, fajon túl 
felmagasodó, lelki, szellemi magyar-
ságot. A leghűségesebb városban, 
Sopronban érlelődik hivatásérzete, 
katona, vezér akar lenni és Gömbös 
növendék, majd az idegenben járó 
tiszt megfeszített, derekas munkával 
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készül fel a feladatokra, amelyekről 
akkor talán csak ösztönösen sejtette 
még, hogy mekkorák lesznek. Aztán 
elhangzik a messzi revolverlövés, jön 
az ítélet és megindul a történelem 
eszeveszett áradása. Ám az ananké 
törvénye az is, hogy a végzetes pilla-
natban mindig vannak, akik ezzel az 
árral szembeszállnak s ez volt Göm-
bös Gyula is, aki már gyermekségé-
ben megérezte, hogy vezérnek külde-
tet t és most becsülettel dolgozik a 
hazáért és tüzeket gyujt az éjszaká-
ban. Ott van annak a tűznek gyuj-
tásánál is, mely a csodálatos if j ú sereg-
ben Horthy Miklós fővezér alakja 
közül fellobog. Aztán a vér és a 
vas után könnyben és gyászban, 
megcsonkítva, de függetlenül áll itt 
a magyar föld, ezer fájdalma van 
a kenyértelenség miatt és a király 
tragédiája miatt, de a magyar rög 
szerelmese most már végérvényesen 
eljegyezte magát a magyar sors-
sal, megjárja az államférfi iskoláját és 
Dante szavával élve, pártot alkot ön-
magából, amikor a magyar élet két 
szimbolumát, a búzakalászt és a fo-
gaskereket vázolja fel. Szintézist akar, 
hogy a nemzeti érzés hatalmas kohé-
ziójával végre rendszerbe foglalja az 
ezerfelé szertehulló, magyar életet. 

Ennek a lendületes életnek, mit a 
harmonikus, célját tudó jellem és lé-
lek hevít, még nincs pihenője, külde-
tésében, a magyar szintézist még be 
kell fejeznie, addig azonban az igazság 
és emberszeretet jegyében legalább 
még egy ilyen szép kötetre terjedő 
életpozitivum gyűl egybe. 

Révay József avatott tollal írta 
meg a miniszterelnök gazdagtartalmú 
életének első felét, a kezdettől máig. 
A Franklin Társulat remek kiállí-
tásban nyújtotta át a közönségnek 
a terjedelmes kötetet, mely egy bátor 
és férfias harcos magyar élet nagy-
erejű példáját állítja ezrek és ezrek 
szemei elé. 
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