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miniszterelnök október 6-án meghalt.
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Hónapok óta tudtuk, hogy nagybeteg. Hó
napok óta tudtuk, hogy menthetetlen. Ez a leg
szebb korban járó, kifogástalan egészség látsza
tában ragyogó, lelki és testi erejét tudatosan hang
súlyozó nagyszerű férfi úgyszólván a szemünk 
előtt romlott és sorvadt, összeesett és reményte
lenül hanyatlott a szomorú vég felé. Halálhíre 
tehát nem talált senkit sem készületlenül. Mégis, 
most amikor a München melletti szanatóriumból 
megérkezett a jelentés, hogy sorsa beteljesedett, 
halálhírét úgy fogadjuk, mint egy váratlan, lel
künket mélyen megrendítő eseményt. Nehéz elkép
zelni, hogy ez a férfiú, akiben annyi volt a tett
erő, az életkedv, az életakarat és az acélos cél- 
felétörés, nincsen többé...

Az emberi elme szereti egymással kapcsolni 
a szélsőséges ellentétek képét. Visszaemlékezünk 
tehát arra az októberi estére, amikor az ő szép, 
meleg, bársonyosan simulékony bariton hangja 
megszólalt a rádióban: „Magyar testvéreim!" 1932 
október negyedikét írtunk akkor és Gömbös Gyula 
mint magyarország frissen kinevezett miniszterej- 
nöke programbeszédét mondta a magyar polgá
rok milliói előtt.

Mit tudott akkor Gömbös Gyuláról a ma
gyar közvélemény?

Tudta róla, hogy kötelességét híven teljesítő, 
kitűnő katona volt. Hadiiskola, vezérkari szolgá
lat, harctéri sebesülés, bécsi beosztás Hazai Samu, 
a hadsereg pótlásügyi főnöke mellett. Tudta róla

a közvélemény, hogy politikai karrierje az össze
omlás után akkor kezdődött, amikor levetette az 
egyenruhát és szolgálatonkívüli állományba lépett, 
A Károlyi-korszak és a kommün alatt úgy ismer
ték mint ellenforradalmárt, mint az akkoriban nagy 
szerepet játszó tisztiszövetségnek, a Movénak szer
vezőjét. Később, amikor 1920-ban mint kisgazda- 
párti képviselő a parlamentbe került, köztudomású 
volt róla, hogy minden hajlandósága a szélsőjobb- 
oldal felé vonzza. Elszánt volt és határozott. A 
második királypuccs idején 1922-ben az ő erélye 
tudott a Győr felöl közeledő királyi hadak elé 
egyetemi hallgatókból toborzott rögtönzött hadse
reget vetni. Éppen olyan elszánt és határozott volt 
többi közéleti szereplésében is. Bethlen István 
egyre jobban kifejeződő mérsékelt konzervatív irá
nyával szemben töretlen daccal hangsúlyozta a 
maga szélsőjobboldali hajlandóságait addig, amíg 
végre is lehetetlenné vált a helyzete a kormány
pártban és az ellenzékbe szorult. Megalapította a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Pártot, vagy amint 
ezt köznyelven nevezték, „fajvédő párt“-ot. ö t 
éven keresztül ellenzéki oldalról nézett farkassze
met volt vezérével. Végül azonban megbékélt vele, 
viszalépett az egységespártba, előbb honvédelmi 
államtitkár, majd honvédelmi miniszter lett. Ezt a 
tárcát megtartotta akkor is, amikor Bethlen Istvánt 
gróf Károlyi Gyula váltotta föl a kormányelnöki 
székben. Mint honvédelmi miniszter nagyszerű 
munkát végzett, lelkes, odaadó munkájával, ötle
tességével, gyors elhatározó képességével pompás 
rendben tartotta, továbbfejlesztette a trianoni had
sereget.

Ennyit tudott Gömbös Gyuláról a magyar köz
vélemény akkor, amikor a rádióban'mint kinevezett 
miniszterelnök megszólalt. De nem tudta róla a
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legfontosabbat, azt, hogy az új miniszterelnök mi
lyen szint, milyen irányt jelent majd a magyar 
kormányelnöki székben? A miniszterelnöki kine
vezését megelőző utolsó hat esztendő alatt tartóz
kodott mindenféle politikai színvallástól. Úgy, 
amint ez minden katona számára kötelező. Mi
niszterelnöki kinevezése után a közvélemény riad
tan találgatta: vájjon ezt a lehiggadt, kiegyensú
lyozott, mérsékelt magatartást folytatja-e a hatal
mon is? Vagy visszatér első fiatalkori szerelméhez, 
a jobboldali szélsőséghez?

Nos az első rádióbeszéd alkalmas volt arra, 
hogy minden aggodalmaskodót megnyugtasson. 
Gömbös Gyula mértéket tartó és meggondolt volt 
az egész vonalon. Minden magyar embert felszó
lított arra, hogy osztály és felekezeti különbség 
nélkül vegyen részt programja megvalósításában. 
Ez a program, az ismert és sokat emlegetett 
kilencvenöt pont (annak idején megjelent a Biza
lomban), talán túlságosan gazdag is volt, túlságo
san részletes, sok minden akadt benne, aminek a 
megvalósítása az első pillanattól kezdve bizonyta
lannak, sőt valószínűtlennek látszott. De semmi 
sem volt benne, amit ne fogadhatott volna el a 
magyar népközösség bármelyik tagja. Minden ma
gyar szívet megdobogtatott azzal, hogy félreérthe
tetlen határozottsággal és bátorsággal kormány- 
programmá emelte a trianoni szerződés revíziójá
nak követelését.

Gömbös Gyula rádióbeszédében tehát nem 
volt nyugtalanságot és aggodalmat okozó újság. 
Ellenben volt benne valami, ami az utolsó évek 
gazdasági válságának egyre jobban fojtogató lég
körében teljesen hiányzott a különböző kormány- 
nyilatkozatokból: Vidám bizalom és reménykedés. 
Az új miniszterelnöknek volt merészsége rá, hogy 
a szorongás, félelem és fatalista lemondás korsza
kában optimista legyen, azt ígérte, hogy már a 
közeljövőben megoldja a nyomasztó gazgasági és 
szociális kérdéseket. Tetterő volt benne és cse
lekvő szándék. Bátorság, hogy a felsöházban el
mondott program beszédét ezzel a mondattal fe
jezze be: „Minden program annyit ér, ameny- 
nyit megvalósítanak belőle. Engedjék meg tehát, 
hogy beszédemet befejezzem és a tettek mezejére 
lépjek."

M i o k o z ta  G ö m b ö s  G y u la  h a lá lá t?

Illyés Géza egyetemi tanár, a kitűnő vese
specialista, már hosszabb idő óta kezelte a mi
niszterelnököt. A professzor a következőket mon
dotta a miniszterelnök betegségének és halálának 
körülményeiről:

Az első komolyabb tünet két és fél évvel 
ezelőtt mutatkozott Gömbös Gyula állapotában. 
Régebben is voltak vesekő bántalmai, de a kövek 
simán eltávoztak és komoly következményeket nem 
okoztak. Két és fél évvel ezelőtt alaposan meg
vizsgálták a Herzog-klinikán és megfelelő étel- és 
életrendet irtak elő számára.

— Idén áprilisban Rómában járt — mondotta 
Illyés professzor — látogatóban Mussolininál. Ak
kor igen megerőltető, hosszú útakat tett meg ló

háton, rázós tankokon, repülőgépen is járt és ami
kor a gép leszállt, nem a lépcsőn jött le, hanem 
egyszerűen leugrott vagy két méter magasságbói. 
Mindezek nagyon megviselték és amikor Olaszor
szágból hazajött, teljesen összetört ember volt. 
Súlyos vérzései voltak és betegsége átment két
oldali heveny-vesegyulladásba. Vérnyomása is ag
gasztóan emelkedett és tulajdonkép ez volt a be
tegségének a kezdette, amelybe most belehalt.

— Először itt Budapesten igyekeztünk le
fektetni, de amikor láttuk, hogy nincs meg a kellő 
nyugalma, elküldtük Balatonfüredre, ott szigorú 
étel- életrendet írtunk elő neki. Amikor a füredi 
pihenésről hazatért, nyomban bekapcsolódott a po
litikai életbe, sőt át akarta venni a hivatala veze
tését is, de erre képtelen volt. Ekkor újból úgy 
határoztunk, hogy hagyja el a fővárost és teljesen 
kapcsolódjék ki a politikai életből. Tulajdonkép 
már ekkor is szanatóriumi kezelésre lett volna 
szüksége, de pénzügyi okokból — mert szegény 
ember volt és nem telt rá — a királyszállási álla
mi vadászkastélyt választotta pihenőhelyéül, ez 
azonban egyáltalában nem volt megfelelő hely 
számára.

— Királyszálláson a miniszterelnök végtele
nül egyhangú, sótalan, füszernélküli hústalan éte
leket kapott és bár jól érezte magát, mégis aggasz
tóan tovább fogyott. Vesegyulladása újra meg újra 
fellobbant. Nemsokára hazatért, kiment Téténybe, 
néhánynapi pihenés után azt hitte, hogy most már 
rövidesen rendbejön és ismét be tud kapcsolódni 
a politikai életbe. Arra kísérletet tett, hogy átvegye 
a miniszterelnökséget, többször be is jött autón a 
fővárosba, de állapota egyre rosszabbodott. Most 
már neki magának is rá kellett jönni, hogy nem 
bírja munkát, vagy legalább is teljes nyugalomra 
van szükége.

— Mi, kezelőorvosai, konzílium egybehivását 
tartottuk szükségesnek. Ezt közöltük a családdal, 
mire elhozatták Bécsből Wenkebach professzort 
is. O is ugyanolyan súlyosnak találta a miniszter- 
elnök állapotát, mint mi, ugyanazokra a megálla
pításokra jutott, mint mi és hogy nincs más keze
lési mód, mint amit mi előírtunk. Ez pedig passzív 
védekezés, vagyis igyekeztünk távoltartani az étel
és életrendjében mindattól, ami árthat neki. Ez 
azonban tulajdonkép csak tüneti kezelés, mert a 
rosszindulatú vesezsugorodást, amely a kétoldali 
vesegyulladásból fejlődött, semmi sem tartóztathatta 
fel többé és az ment a maga útján.

— Olaszországból való visszaérkezése után 
már preurémiás görcsök következtében bénulások 
is jelentkeztek. Balkeze és az arca megbénult, a 
szája és szeme egészen félrehúzódott. Ő maga er
ről szerencsére nem tudott és csak arról panasz
kodott, hogy a keze elzsibbadt. Ekkor terjedt el 
az a hír, hogy gutaütés érte. Ez azonban nem 
felel meg a tényeknek, mert csak preurémiás ér
görcsök jelentkeztek bénulás alakjában és néhány 
óra alatt el is múltak.

— Azt is Wenkebach professzorral együtt 
határoztuk el, hogy a neuwittelsbachi szanatóri
umba küldjük, mert megállapítottuk, hogy sem
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hazai, sem ausztriai szanatóriumban nem biztosít
hatjuk számára a tökéletes nyugalmat. Schittenheim 
tanár — a német szanatórium igazgatója — az
után, hogy Boros tanár repülőgépen kivitte a mi
niszterelnököt, hetenkint részletesen tájékoztatott 
bennünket. Sajnos, egyre rosszabb és rosszabb 
hírek érkeztek Münchenből. Már három hete uré- 
miás tünetek kezdtek mutatkozni rajta. Nagyon alu- 
székonnyá vált, étvágya elromlottésminduntalan gör
csök gyötörték. — Schittenheim tanár is konzíliumot 
tartott Vollhard tanárral, a frankfurti belgyógyászati 
klinika igazgatójával, aki a  világ legelső belgyó
gyász vese-specialistája. Ö is azt állapította meg, 
hogy orvosilag nem lehet semmit sem tenni.

— Úgy volt, hogy a napokban hazajön. Bo
ros tanárnak kellett volna érte mennie. Repülőgé
pet és szalonkocsit akartak érte küldeni. Azért volt 
szükség szalonkocsira, mert repülőgépen csak ab
ban az esetben utazhatott volna, ha nem emelke
dik a gép 1000 méternél magasabbra, mert ezt a 
minszterelnök a magas vérnyomása miatt nem bírta 
volna ki. Ez a terv az ő határozott kívánsága volt, 
mert nagyon vágyakozott haza. Nagyon optimistán 
ment ki Münchenbe és meg volt győződve, hogy 
onnan egészségesen tér haza. így érthető meg, 
hogy amikor azt látta, hogy müncheni szanatóri
umi élet sem segít, egy pillanatig sem akart tovább 
ott maradni.

— Halálának közvetlen oka a vesegyulladás
ból származó rosszindulatú vesezsugorodás volt. 
A vese teljes pusztulása miatt urémia keletkezett, 
ami megölte.

G ö m b ö s  é d e s a n y ja  a  m in is z te re ln ö k sé g e n .

Gömbös Gyula édesanyja hétfőn este Murgán, 
kis házában, a rádiót hallgatta, amikor meghallotta, 
hogy fiának állapota rosszabbra fordult. Nyugtalan 
érzések fogták el és elhatározta, hogy feljön Buda
pestre. Aáég elérte az éjszakai személyvonatot és 
reggel megérkezett Budapestre. Rögtön felkereste 
leányait, akikkel együtt fölment a miniszterelnök
ségre, hogy megtudja, milyen újabb hírek érkeztek 
beteg fiáról.

Amikor a miniszterelnök édesanyja a Sándor- 
palotába érkezett, ott már tudták a szomorú hirt 
és Traeger Ernő miniszteri tanácsosra hárult a szo
morú feladat, hogy a katasztrófa hírét közölje vele. 
Zokogva, minden tagjában reszkedve rogyott az édes
anya a hír hallatára a minisztertanácsi előszoba 
pamlagára. Percekig fuldokló zokogás rázta és Trae
ger miniszteri tanácsos orvosért telefonozott. Sajgó 
főorvos, aki hónapokkal azelőtt Gömbös Gyulát is 
kezelte, injekciót és csillapító port adott a szinte 
eszméletenül fekvő úriasszonynak.

A minisztertanács után Darányi Kálmán veze
tésével a kormány valamenyi tagja átment a minisz
tertanácsi terem mellett levő titkári szobába, ahol 
a díványon magába roskadtan feküdt özvegy Gömbös 
Gyuláné. A súlyos csapás nagyon megtörte, síró
görcsök gyötörték és föl sem tudott ülni, amikor 
a kormány tagjai egyenként hozzájöttek és leg
mélyebb részvétüket nyilvánították. A miniszterek

maguk is mélyen megrendülve igyekeztek vigasz
talni a fájdalomtól sújtott édesanyát.

Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás a dél
előtti órákban szintén megjelent a miniszterelnök
ségen és részvétét fejezte ki özvegy Gömbös Gyulá
imnak, a miniszterelnök édesanyjának. Amikor az 
idős úriasszony magához tért, leányai kíséretében 
autóba ült és lakására hajtatott.

É le te  é s  p o l i t ik a i  p á ly a f u tá s a .

Gömbös Gyula a tolnamegyei Murgán szüle
tett 1886-ban. Áz evangélikus tanító gyermeke 
soproni diákévei után a katonai pályára lépett és 
a pécsi hadapródiskolában avatták zászlóssá. A 
zágrábi honvédgyalogezredhez került csapatszolgá
latra, majd elvégezvén a bécsi cs. és kir. hadiis
kolát, a háború kitörése előtt a zágrábi hadtest 
vezérkari irodájába vezényelték. A világháborúban 
Gömbös magasabb ■ parancsnokságok kötelékében 
vett részt a szerb és orosz harctereken 1916 nya
ráig, amikor megsebesült.

Az összeomlás után szolgálattételre jelentke
zett a honvédelmi minisztériumban. Katonai atta
sénak rendelték ki Zágrábba, Bállá Aladár követ 
mellé. Posztjáról sűrűn küldte előterjesztéseit a 
kormánynak különböző intézkedések végrehajtására, 
így gyakran sürgette a Muraköz védelmét, de a forra
dalmi kormány nem méltatta figyelemre jelentéseit. 
December elején vissza is tért Budapestre és a 
hadügyminisztérium hadműveleti osztályába ka
pott beosztást.

E lle n fo n o d á im  i te v é k e n y s é g e .

A szocialista agitáció és a munkaszervezetek 
erejének növekedése egyre nyugtalanabb módon 
ösztönözték cselekvésre a fiatal és ambiciózus ve
zérkari kapitányt. Amikor Pogány József, a kato
natanács hírhedt elnöke felvonultatta a budapesti 
helyőrséget az akkori hadügyminiszter ellen, Gömbös 
is beszélni akart a katonákhoz a minisztérium er
kélyéről, de a katonák nem hallgatták meg. Ettől a 
pillanattól kezdve — írja feljegyzéseiben — ellen
forradalmár. Megbízásból cllenforadalmi tervet is 
készített, de cselekvésre nem kerülhetett sor. Ab
ban az időben alakult meg a MOVE. Gömbös ar
ra gondolt, hogy ebben az egyesületben, amely 
elnökévé választotta, alkalmas terrénumot kap el
lenforradalmi munkásságának folytatására. A for
radalmi kormány válasza erre az volt, hogy Nagy
kanizsára vezényelték csapatszolgálatra. Gömbös 
sem késett a felelettel: nyugdijaztatta magát. Nem
sokára Bécsbe kellett szöknie, itt összeköttetésbe 
került a „Reichspost“ szerkesztőjével és ettől az 
időtől „Hunfalvy" álnév alatt ebben a lapban on
totta ellenforradalmi cikkeit, később a megindított 
„Bécsi Magyar Futár“-ban folytatta harcát a vörös 
diktatúra ellen.

Április vége felé Gömbös oszlopos tényezője 
a szegedi ellenforradalmi szervezkedésnek. Közre
működésével megalakul ott az Antibolscvista Ko- 
mité, azután az Országos Magyar Kormányzó Bi
zottság; mind a kettőnek Gömbös a hadügyi elő
adója. Nemsokára hadügyi államtitkára a szegedi



156 B I Z A L O M

kormánynak. Ebben a pozíciójában alapvető mun
kát végez a nemzeti hadsereg megszervezésére.

S z e r e p e  a  k é t n e m z e tg y ű lé s  id e jén .

A nemzeti hadseregben teljesített ezután ve
zérkari szolgálatot, de csak rövid ideig. Az elmúlt 
hónapok lázas tevékenysége végleg eljegyezte Göm
böst a politikával. Szolgálaton kívüli viszonyba 
helyezteti magát, újra elfoglalja a MOVE elnöki 
székét, majd 1920. jánuárjában a törökszentmik
lósi kerület kisgazdapárti mandátumával bekerült 
a nemzetgyűlésbe. A kisgazdapártban nagyon ha
mar befolyásra tesz szert és a párt szabadkirály- 
választó szárnyának egyik vezére lesz, annyira hogy 
gróf Bethlen István kormányralépésekor befejezett 
tény volt Gömbös belügyi államtitkársága, de a 
legitimisták parlamenti vezére az utolsó percben 
meghiúsította a kinevezését.

Rövid idő múlva emlékezetes szerephez ju
tott Gömbös. IV. Károly király első trónfoglalási 
kísérlete után, minden figyelmét erre a kérdésre 
irányította. Mint maga mondta egyik nemzetgyűlési 
beszédében, kiterjedt hírszolgálatot rendezett be, 
hogy minden puccskísérletet megakadályozhasson. 
Szerepe a királykérdésében ebben az időben már 
különös súlyt adott személyének. Amikor azután 
IV. Károly 1921. október 20-án ismét megjelent az 
országban. Gömbösnek, mint a Nagy Pál tábor
nok mellé rendelt miniszterelnöki megbízottnak 
jelentékeny része volt a kísérlet meghiúsításában, 
a hirtelenében összeszedett egyetemi- és MOVE- 
zászlóaljak harcbavetésével.

A második nemzetgyűlési választások előtt 
az egységespárt ügyvezető alelnökének választotta 
meg. Ő vezette a párt választási hadjáratát, amely 
a kormánynak nagy többséget adott. Az új parlament 
összeülése után határozottabban kezdett kibonta
kozni politikai felfogása. Mint erőteljesebben fajvéde
lem irányának érvényesítésére törekedett, ezért az 
egységespárt jobbszárnyának előretörését szorgal
mazta. A kormánypártban ülő fajvédő elvbarátai 
élén, nyíltan együttműködött az ellenzéki fajvédő 
érzületű kéviselőkkel. Ilyenformán szembe kellett 
kerülnie a mérsékelt és a középút politikáját hir
dető Bethlen Istvánnal. Gömbös hat barátjával ki 
is lépett az egységespártból, megalakította a faj
védő párt néven ismert Nemzeti függetlenségi pár
tot és ellenzékbe vonult.

Gömbös azonban lassankint ismét közelebb 
került Bethlenhez. Arra a megállapításra jutott, 
hogy közte és Bethlen között csak tempóbeli kü
lönbség van, másfelől az volt az álláspontja, hogy 
a nemzeti erők összefogására szükség van. Ebből 
indulva ki, 1928. őszén feloszlatta a fajvédő pár
tot és barátaival együtt visszalépett az egységes 
pártba. A következő napon Gömbös Gyula hon
védelmi államtitkár lett.

A  h o n v é d e lm i tá r c a  élén .

Egy esztendő alig múlt el, amikor gróf Csáky 
Károly lemondása után Gömbös a honvédelmi 
minisztérium élére került és szkv. tábornokká lépett 
elő. Ebben a szívéhez közel fekvő pozíciójában,

távol tartva magát a politikától, teljesen hivatásá
nak szentelhette tevékenységét.

Honvédelmi miniszteri működéséhez fűződik 
az az erélyes tisztogatási munka, amelyet egyes 
nyilvánosságra került visszaélésekkel kapcsolatban 
végzett. Sokat tett a honvédség fejlesztéséért. Tár
cáját gróf Bethlen lemondása után, gróf Károlyi 
Gyula, majd a maga kabinetjében is megtartotta. 
Hét évig volt honvédelmi miniszter, oly hosszú 
ideig, mint előtte báró Fehérváry Géza kivételével 
egyetlen honvédelmi miniszter sem. Legfontosabb 
alkotásai közül való a rokkanttörvény és légvédelmi 
törvény.

A  m in is z te r e ln ö k i  s z é k b e n .

1932. szeptember 21-én lemondott gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnök. Az esemény váratlanul érte, 
de nem lepte meg a politikai világot. Tizenhárom 
hónapig állott fenn az a helyzet, hogy kormány
elnök és kormányzópárt soha egy percig lelkileg 
össze nem forrott. Nyilvánvaló volt, hogy csak idő 
és alkalom kérdése a válság kirobbanása. A lemon
dott miniszterelnök azt az előterjesztést tette az 
államfőnek, hogy először gróf Bethlen István vé
leményét hallgassa meg a kibontakozás kérdésében. 
Az egységespárt pedig izgatottan várta a kormány 
lemondásakor vidéken tartózkodó Bethlen Istvánt, 
az egységespárt alapítóját, igazi vezérét és lázas 
türelmetlenséggel követelte, hogy újra Bethlen vegye 
kezébe a kormányzást.

Nem így történt. Kilenc napja tartott már a 
kormányválság, amikor szeptember 28-án este fél
nyolc órakor, másfélórás kihallgatás után, Gömbös 
Gyula lépett ki a kormányzó dolgozószobájából. 
Észrevehetően megilletődödött volt, amikor az új
ságírók érdeklődésére azt felelte:

— Öfőméltósága kegyesen miniszterelnökké 
dezignált.

Harmadnapra, 1932. október 2-án Gömbös 
Gyula politikai pályájának csúcspontjára emelke
dett: Magyarország miniszterelnöke lett. A közvé
lemény rendkívüli érdeklődéssel fordult az új kor
mányelnök vállalkozása elé. Két körülmény adta 
magyarázatát ennek a közhangulatnak. Egyfelől a 
Károlyi lemondását megelőző hetekben, széltében- 
hosszában beszéltek arról, hogy Gömbös Gyula 
személyében az „erős kormányzás" ideje követke
zik, másfelől Károlyi bukását annak a kormányzó
pártnak belső forrongása idézte fel amelynek bizal
mára óhajtott támaszkodni Gömbös is, amikor a 
kormányzást magára vállalta.

Érezhető volt ilyen körülmények között az 
ország figyelme, amellyel az új miniszterelnök első 
megnyilatkozást várta. A kormánypártban hang
zottak el első kormányelnöki kijelentései:

— Békés munkát hirdetek kifelé és befelé 
egyaránt és hirdetem a nemzeti öncélúság gondola
tát... A realitás politikáját hirdetem... Mindenkit 
egyformán magyarnak tartok, aki velem és a hiva
tottakkal együtt kiformálja a nemzet életét... A 
szélsőségek ellen harcot hirdetek...

Bejelentette Gömbös, hogy 95 pontból álló 
nemzeti munkatervet dolgozott ki, amely a magyar
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politika messze időkig terjedő céljait foglalja össze, 
emellett pedig úgynevezett „Sofortprogram“-ja a 
legközelebbi kormányzati teendőket öleli fel.

A  re v íz ió  é s  a  f e le k e z e t i  b ék e  a z  e ls ő  k o r m á n y 
e ln ö k i n y ila tk o za to k b a n .

Október 4-én, addig nálunk újszerű módon, 
a rádió közvetítésével ismertette meg a közönség
gel programját Gömbös Gyula. A külsőségekben 
megnyilatkozó változásokra akkoriban sokszor te
relték rá a figyelmet. „A fiatalok kormánya," amely
nek csaknem minden tagja ötvenen innen van. („Az 
első kormány 1848 óta, amelyben főúr nem foglal 
helyet" — ezeket a megállapításokat gyakran le
hetett hallani.) A rádió üzenetből kiemelkedett az a 
kijelentés, hogy a békeszerződések revíziója hiva
talos kormányprogram lett. — „Munkatervem alap- 
gondolata — mondta Gömbös — a független, nem
zeti, öncélú állam megerősítése. Evégböl békés 
eszközzel törekszünk a békeszerződés revíziójára. 
Ezt a törekvésünket szemelőtt tartva, nem zárkó
zunk el a dunai államok együttműködése elől." 
Másnap a fehér asztalnál, pártvacsorai beszédében 
közvetlenebb hangon is megfogalmazta álláspont
ját. „Lesz bátorságom — úgymond — mint fele
lős miniszterelnöknek a magyar ügyeket fokozot
tabban képviselni."

Fontosabb részletei voltak még programnyi
latkozatának: a titkos választójogi reform szüksé
gességének bejelentése és felszólítása a munkás
sághoz, hogy vegyen részt a nemzeti munkaterv 
megvalósításában, amihez „bizalommal hívom meg" 
— így mondotta — „minden magyar testvéremet, 
felekezeti-, osztály- és pártkülönbség nélkül." Ezt 
a felszólítást azután határozottabban ismételte meg 
Gömbös néhány nap múlva, a kormány bemutat
kozása alkalmával tartott parlamenti beszédében, 
amikor az egykori fajvédőpárt, szélsőséges felfogá
súnak ismert vezére nyíltan jelentette ki a Házban:

— A felekezeti békét mélységesen kívánom... 
A zsidóságnak pedig nyíltan megmondom: revide
áltam álláspontomat. A zsidóságnak azt a részét, 
amely sorsközösséget ismer a nemzettel, éppen úgy 
testvéremnek kívánom tekinteni, mint minden ma
gyar testvéremet.
D a r á n y i  K á lm á n  a z  ú j  m in is z te r e ln ö k  g y á s z b e s z é d e  

G ö m b ö s  G y u la  ra v a ta lá n á l.

— Mélyen megrendülve érezzük át a nem
zet nagy fiának korai halálát Gömbös Gyula mi
niszterelnök ravatalánál. Lelkünk gyászbaborult s 
az ország társadalma, az egész magyar nép egye
temes részvéte van itt velünk a hazáját híven sze
rető államférfiú és katona koporsójánál. Millió 
szívből fakasztott könnyet az ő elmúlása. Lángoló 
hazaszeretete, önfeláldozó kötelességteljesítése a 
magyar hit, erő és megnyugvás hirdetőjévé tették. 
Életében, lelkében és vérségében születésétől ha
láláig eltéphetetlen szent kötelékkel forrott össze 
a magyar földdel és nemzetünkkel. Küzdelmeinek 
színhelyén és kötelességének őrhelyén a haza- és 
fajszeretet törhetetlen erejével töltötte be hivatását 
és szolgálta nemzetét. Gömbös Gyula a végtelen

séget kereste a magyar életben. Egyénisége elvá- 
laszthatatlanná vált a magyarság történelmi gon
dolatától. Hitte és hirdette, hogy a történelmi nem
zetek végtelenek. Nagy álmaiban megjelent a hon
foglaló magyar, aki öntudatosan nézi a napkeltét 
és a napnyugtát. Most, közülünk, — itthagyva 
eszméit örökül, — a végtelenségbe lép. A halha
tatlanságba, amely megadatik a nemzet szívében 
azoknak, akik örökkévaló és elpusztíthatatlan ér
téket adtak koruknak, nemzetüknek. Gömbös Gyula 
szelleme gyújtott. Magyarsága és szárnyaló kép
zelete emelkedett hitté és reménységgé formálta a 
nemzet öncélúságát. A gondviselés megajándékozta 
nagy tehetséggel és önbizalommal s ez öt az or
szág politikai életében vezetőférvivá avatta s a 
munkának és alkotásnak ihletével telítette izzó 
akaraterejét. A vesztességnek mélyreható súlyát ve
lünk együtt, akik az ő kormányelnöki vezetése 
alatt szolgáltuk négy küzdelmes éven át ö vele 
együtt az ország és a nemzet egyetemes érdekeit, 
ebben az órában — presente cadavere — osztat
lanul átérzi mindenki, amiképpen érezzük azt is, 
hogy nemzetünk iránti forró szeretete túléli mú
landó létét és túléli a halálát is. Részt kér tovább
ra is a mi küzdelmeinkből s a fájdalmas magyar 
végzetből, amelybe most belefárad ez a gyász is, 
amelyet élete virágjában való elmúlása felett ére- 
zünk.

— A halandó ember jelentőségét nem az 
adja meg, hogy életpályáján milyen magaslatot 
foglalt el. Mégis, hogy Gömbös Gyula közéleti 
pályáján a nemzet szolgálatában arra a magaslat
ra ért, amely az egyszerű polgárnak a földi tére- 
ken csak akkor adatik meg, ha saját szellemi és 
erkölcsi erejének joga, a hivatásérzet termékeny 
és termékenyítő érzete s eszméinek átfogó hatalma 
embertársai fölé emeli, kizárólag annak volt az 
eredménye, hogy egyéniségének és szivének min
den gyökérszálával csüngött kora ifjúságától a 
nemzet javán, amelyet élete minden szakában, 
mint katona és politikus egyaránt, a nemzet leg
nagyobb viszontagságai közepette előmozdítani, 
minél szélesebb rétegekre átvinni s odaadással és 
önfeláldozással szolgálni iparkodott.

— Dunántúl szülöttje volt. A vidék, ahon
nan a csúcsra indult, s a tisztes szegénység, mely 
egyetlen öröksége a fiatal magyar tisztnek, ki az 
önálló magyar hadsereg eszméjéért hevült már ka
tonai tanulmányai során és pályája elején is, vele 
küldötte segítőtársul későbbi politikai hivatása 
számára a dunántúli ember jellemző tulajdonsá
gait, a szárnyaló képzeletet és a józan realitást.

— A magyar tanítói lak útravalóul későbbi 
élete számára a romantikus lelket, a melegen érző 
magyar szívet s a kivihetöt és lehetségest szem 
előtt tartó reálpolitika érzékét adta. Ezek a nemes 
vonások, amelyek kiegyensúlyozták elhatározásait, 
színessé és gazdaggá tették hazaszeretetét.

— A hazaszeretet tüze olthatatlan lánggal 
égett szivében s ez a tűz juttatott számára a 
Gondviselés akaratából felsőbbrendü szerepet a 
trianoni szerződés által megalázott nemzet életében. 
Nincs és nem lehet kormányférfiú, aki nemzetét
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nagyobb odaadással és nagyobb munkabírással 
szolgálta volna, mint ahogy Ö akarta és tette, egy 
pillanatra sem nyugodván, amikor az ország vala
milyen belső vagy külső érdekének felkarolásáról 
volt szó. Éjt-napot összevetve, lankadatlanul és 
fáradhatatlanul dolgozott s négyéves miniszterel
nöksége alatt nem volt olyan pillanat, amelynek 
kihasználását elmulasztotta volna, amikor a nem
zet érdekében valamilyen célnak elérése vagy 
megközelítése forgott kockán. Kormányzása ered
ményéről elég csak fölemlítenem annyit, hogy az 
ország négy éven át a békének, a nyugalomnak 
és a rendnek áldásaiban részesült. Olyan időben, 
amikor a külföldön számos államban nyugtalanító 
zavarok ütötték fel fejüket, a mi magyar hazánk 
a békés rend és biztonság irigyelt szigetje volt.

— Hitt a magyar nép elhivatottságában és 
életrevalóságában, hazafiúi szeretetében és munka- 
teljesítésében. Ezzel a hittel vette kezébe az új 
generáció vezéreként és építő munkásaként az 
irányítást. Felrázta közönyéből a nemzetet. Hirdette 
a nemzet összefogásának szükségét: magyar test
vérnek tekintett mindenkit, aki a magyar feltáma
dásért munkálkodik. Olyan nemzeti politikát kívánt 
inaugurálni, amelynek vezetőgondolata a nemzet 
öncélúsága. Hirdette és programjává tette a bé
keszerződések revíziójának követelését, amelynek 
útján Magyarország hozzájut igazságához és jo
gaihoz.

— Gazdaságpolitikájának vezérlő gondolatá
vá a széles néprétegek boldogulását tetté. Tuda
tában volt annak, hogy a mezőgazdaság és a 
gazdanépesség számarányánál, valamint a nemzeti 
vagyonban és jövedelemben való vezető pozíciójá
nál fogva minden jogos iparosítás mellett is ten
gelye és alapja a magyar gazdasági életnek. Ezért 
domborította ki gazdasági és szociális politikájá
ban az agrár-jelleget. Reformtörekvései közt leg
nagyobb érdeklődése mindig a nemzet fontos élet- 
problémái felé fordult, azok megoldására szolgáló 
törvények, rendeletek és kormányintézkedések meg
alkotásában és végrehajtásában szívvel és lélekkel 
közreműködött. Szociálisabb adóztatást, a terme
lés tökéletesítését, a termelő javát szolgáló érté
kesítést és árpolitikát, népies szakoktatást és is
koláztatást, aktív szociálpolitikát akart, erre töre
kedett, ez volt programja, amelynek áldásait el 
akarta juttatni a legelrcjtettebb tanyák legkisebb 
hajlékáig is.

— A széles néprétegekkel, a kisemberekkel, 
az egész nemzettel, a polgári társadalommal, a 
magyar munkással, a néppel való együttérzésének 
költői szárnyalású szavakban adott kifejezést.

— Ravatalánál Gömbös Gyula politikai 
egyéniségét, magyarságát és érző emberi szívét, 
nemes szellemét nem jellemezheti jobban más, mint 
szavainak idézete: Testvérek, — mondotta — 
kálváriát járó magyar vagyok én is, csak úgy, 
mint ti, rögös az út, amelyen nagy magyar célok 
felé haladunk, mintha végtelen volna. Ha a nem
zetről van szó, el nem fáradhatunk. Az erősebb 
szeretettel törölje le a verejtéket a gyengébb hom
lokáról, segítse és erősítse az elesetteket, hogy

együtt lehessünk sötétségben, ködben, viharban, 
egyaránt, hogy elérjük, végre elérjük a virágos 
magyar élet, a magyar boldogság mezejét. De 
nem is vagyunk, nem lehetünk fáradtak. Vala
mennyien sorsunk útját járó magyarok vagyunk 
csupán, kiknek a Mindenható és a történelmi élet 
nehéz feladatok megoldását parancsolja és akik 
— mert bízunk nemzetünk történelmi elhivatott
ságában — célt fogunk érni."

Cicino g r ó f  m e g é rk e zé se  B u d a p e s tre .

Galeazzo Ciano di Cortelazzo gróf olasz ki
rályi külügyminiszter szombaton reggel a hat óra 
húsz perckor a menetrendszerű bécsi gyorsvonat
tal a Keleti pályaudvaron megérkezett Budapestre, 
hogy résztvegyen az olasz király és az olasz kor
mány képviseletében Gömbös Gyula miniszterel
nök temetésén.

Százezernyi tömeg kísérte utolsó útjára 
Gömbös Gyulát.

H o r th y  M ik ló s  k o rm á n y zó , a z  o la s z  k ir á ly , a  n é m e t  
b ir o d a lm i vezér, a z  o s z t r á k  s z ö v e ts é g i  e ln ö k  é s  a  
b o lg á r  k ir á ly  k é p v is e lő je , s z á m o s  k ü lfö ld i  e lő k e lő sé g  

a  te m e té s i m en e tb en .

A nemzeti gyásznak az a komor pompája, 
amelyet az ország képe Gömbös Gyula halálhíré
nek első pillanatáról mutatott, a temetés napján 
bontakozott ki meghatóan hatalmas arányokban. 
Százezrek részvéte kísérte utolsó útjára a minisz
terelnök érckoporsóját. Az útvonalon végig, amer
re a temetési menet elvonult, sűrű tömegben állott 
nemcsak Budapest, hanem a vidék népe is. A ku
polacsarnok, ahol a temetési szertartás lefolyt és 
a búcsúztató beszédek elhangzottak, zsúfolva volt 
és hatalmas tömeg lepte el a Kossuth Lajos-teret, 
ahonnan a gyászmenet elindult.

Napok múltak el, hogy Gömbös Gyula szive 
utolsót dobbant a külföldi szanatórium betegágyán 
és ezek a napok elegendők voltak arra is, hogy a 
nemzet, amely nagy fiát veszítette el, a veszteség 
súlyát is kellően mérlegelhesse. És mert helyesen 
mérlegelte, a gyász, amelybe öltözött, mindegyre 
sötétebb, mindegyre feketébb lett. Az a külsősé
gekben is oly impozánsan megnyilvánult részvét, 
amely a külföld részéről jelentkezett, csak növelte 
a nemzet gyászának súlyát és őszinteségét. Elhall
gatott a halott miniszterelnök ravatala mellett a 
mindennapi élet és különösen a politikai élet zaj- 
lása, mintha nemcsak a halottasszoba órája, ha
nem a szürke hétköznapok gépies mozgalma is 
szünetet tartott volna. A nemzet egészen őszintén 
és minden zavaró momentumtól mentesítve, a 
gyásznak és a gyászban élt a legutóbbi napok 
alatt.

Ennek az őszinte gyásznak szertartásai im
már véget értek. A végeláthatatlan tömeg, a ma
gyar testvérek és a külföldi előkelő barátok kikí
sérték Gömbös Gyulát utolsó útjára a parlament 
kupolacsarnokától a kerepesi-úti temető díszsír
helyéig, ahol azután ráhullott az érckoporsóra a 
murgai, rög és egy élet emberi tragikuma után 
pontot tett a friss sirhantra tűzött fakereszt.
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A sírhantra pazar kézzel hintett virágokat 
őszi nap ragyogta be, de éjjel már jön a dér és 
a hervadás. Ám a nemzeti kegyelet eszmei virágai 
dacolni fognak dérrel és fagyokkal, és a néma sír 
lakójának emlékezete nem semmisül meg. Él a 
magyar testvérek lelkében és élni fog a történelem 
lapjain. Mert az a férfiú, akit ma mint a nemzet 
halottját temettünk el és akinek nyitott sírja mel
lett a baráti nemzetek kiküldöttei állottak, beleírta 
nevét a magyar történelembe. Az isteni gondvi
selés rendeltetéséből akkor jött, akkor állott az él
re, amikor a romok építésének már-már biztatóvá 
fejlett korszakában a tornyosuló világesemények 
közepette szorongó érzéseket keltett reakció állott 
be. A nemzet tanácstalanul állott, a gazdasági 
élet vérkeringése akadozott. Senki sem mert hin
ni, senki sem mert bízni.

És ekkor jött Gömbös Gyula. A maga bátor 
optimizmusával, fanatikus magyar hitével, csengő, 
inesszehallatszó igehirdetésével visszaadta a tes- 
pedő nemzetnek a hitet és a reményt. Munkára, 
cselekvésre, vállalkozásra ösztönözte a gazdasági 
élet tényezőit és mert a jó Isten is arra teremtet
te, hogy energiaforrása legyen a nemzeti ébredés
nek, valóban új korszakot jelentett élreállása: az 
alkotó szociális munka korszakát.

Ezt az igazságot érezte az ország népe, 
amikor Gömbös Gyulát utolsó útjára kísérte és 
amikor ott állott a nyitott sír mellett. És ez az 
igazság az, amelynek megfelelő megvilágítására és 
kielemzésére az utókor lesz hivatott.

A  k o rm á n y zó  D a r á n y i  K á lm á n t n e v e z te  k i  
m in isz te re ln ö k k é .

Legmagasabb kormányzói kézirat, amely a 
hivatalos lap vasárnap reggeli számában jelent 
meg, Darányi Kálmán kinevezésével betöltötte a 
Gömbös Gyula halálával megüresedett miniszter- 
elnöki széket. A kinevezett új miniszterelnök, a leg
rövidebb idő alatt megalakította a kormányt úgy, 
hogy a miniszteri kinevezések már a hivatalos lap 
hétfői rendkívüli számában megjelentek, ezt követte 
az eskütétel, amely után az új kormány hivatalba 
lépett.

Az egész ország pártkülönbségre való tekin
tet nélkül örömmel és megelégedéssel fogadta Da
rányi Kálmánnak miniszterelnökké történt kinevez- 
tetését. Az új miniszterelnök ugyanis olyan örök
séget vesz át, amely az emberi képességet teljes 
mértékben igénybe vevő nagy feladatok megoldá
sát jelenti. Darányi Kálmán eddigi közéleti pálya
futása nyitott könyvként tárja az ország elé az ő 
puritán egyéniségét, munkabírását, és azt a poli
tikai rátermettségét, amely a múltban annyi biza
lom letéteményesévé tette. Az az időszak pedig, 
amikor a nagybeteg miniszterelnök helyett ő vette 
át az ország ügyeinek intézését, teljesen megérlel
te és természetessé tette az államfőnek azt az el
határozását, amelyet a legmagasabb kézirat tartal- 
maz, bizonyságául annak, hogy a mai súlyos idők
ben, amikor külpolitikai téren napról-napra változ
nak a világviszonylatban is jelentőségteljes esemé
nyek, a magyar állam kormányzója Darányi Kálmán

személyében találta meg azt a férfiút, aki az- or
szág ügyeinek vitelére alkalmas.

A miniszterelnöki kinevezés, amelyet a ma
gyar közélet a legőszintébb rokonérzéssel fogad, 
megtörtént. Darányi Kálmán megalakította kabinet
jét és néhány nap múlva, amikor a képviselőház 
összeül, bizonyára részletes programot ad. Érzé
sünk szerint azonban ennek a programnak kon
túrjai máris láthatókká váltak. Előre vetítette eze
ket a nagyvonalú kontúrokat az a beszéd, amelyet 
Darányi Kálmán a parlament kupolacsarnokában, 
nagy elődje ravatalánál elmondott. Ebben a be
szédben nemcsak Gömbös Gyula közéleti egyé
niségét vázolta a hallgatók elé biztos kézzel,- ha
nem kibontakozott benne az ö politikai és etikai 
elgondolásának világos képe is.

És ez a kép minden tekintetben megnyugtató 
és harmonikus volt. Hangban, tartalomban egya
ránt kicsengett és kisugárzott belőle egy államfér
fiú tiszteletreméltó egyénisége, aki múltjához hí
ven fog és akar dolgo ni a magyar jövendőért. 
Hiszen azt, hogy megcsonkitottságunkból eredő és 
életbevágóan fontos nemzeti és népi érdekeink hű 
istápolója, bebizonyította sok esztendős miniszter- 
elnökségi politikai államtitkár korában.

Azt pedig, hogy mélységes szociális érzés 
hatja át, hogy úgy is, mint nagy és nemes csa
ládi tradíciók méltó örököse, szívén viseli a ma
gyar földnek és népének sorsát, ismételten bebi
zonyította azokkal az agrárszociális törvényalkotá
sokkal, amelyek Gömbös Gyula kormányprogram
jának sarkalatos pontjaiként az ő földművelési 
miniszteri ténykedéséhez fűződnek. Ö volt, a ter
melési ágak harmóniájának megőrzésével, megal
kotója annak a birtokpolitikai törvénynek, amely 
utat nyit a rátermettek számára a földhöz, és egész
ségesebbé, közérdekűbbé hivatott tenni a magyar 
földbirtoklást. Ő kezdette cl azt a nagy és méltán 
korszakalkotónak mondható munkát, amelynek 
eredményeként a nagy magyar Alföld mezőgazda
sági termelési reformja megvalósulhat, ő kezdette 
el az Alföld fásítását és erdősítését, valamint ő 
indította meg az okszerű vízgazdálkodást, megte
remtvén egyúttal a régen sürgetett öntözés lehe
tőségét. Az a vetőmagakciója pedig, amelynek 
köszönhető, hogy az ország búzaterületének több 
mint háromnegyed készén minőségi búza terem, 
sokezer kisgazda számára nyitotta meg a külföldi 
piacokat.

Ez a szociálpolitikai érzés és megértés jel
lemezte mindenkor Darányi Kálmán közigazgatási 
tevékenységét is. És ez a szociálpolitika az, amely
nek jegyében azok, akiket a bizalom magas polc
ra helyezett, teljes sikert érhetnek el.

A z  ú j  m in is z te re ln ö k  p á ly a fu tá s a .

Pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Kál
mán dr, néhai Darányi Béla volt földművelésügyi 
államtitkár fia, Budapesten, 188b március 22-én 
született. A fővárosban végezte közép- és főiskolai 
tanulmányait s itt is nyert államtudományi dok
torátust.
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Közéleti pályáját Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megye közigazgatásában 1909-ben mint közigaz
gatási gyakornok kezdte, de még ugyanez évben 
a belügyminisztériumba rendelték, ahol segédfo
galmazói rangban teljesített szolgálatot. 1910-ben 
már Fogaras vármegyében találjuk, ahol főszolga
bírónak, majd vármegyei főjegyzőnek választották 
meg s ebből az állásból ment el a háborúba, amely
ben mint tartalékos főhadnagy vett részt a cs. és kir. 
13. számú huszárezred kötelékében az orosz és 
román harctéren 1917-ig, amikor a király Zólyom 
vármegye főispánjává nevezte ki. A harctereken 
tanúsított vitéz magatartásáért az ezüst és bronz 
Signum Laudist kapta a kardokkal, valamint a 
Károly-csapatkeresztet és tulajdonosa ezenkívül a 
magyar és osztrák háborús emlékéremnek is. Zó
lyomi főispáni állásában érte a forradalom, amely
nek idején teljességgel visszavonult a nyilvánosság 
elöl és veszprémmegyei birtokán gazdálkodott.

1920-ban Győr és Komárom vármegyék, va
lamint Győr szabadkirályi város kormánybiztosa s 
még ugyanez évben főispán lett. 1923-ban a kor
mányzó Moson, 1924-ben Győr-Moson és Pozsony 
közirAzgatásilag ideiglenesen egyesített vármegyék 
és Győr város főispánjává nevezte ki. Ezt a mél
tóságot viselte 1927-ig, amikora magyaróvári ke
rületben időközi választáson egyhangúan képvise
lővé választották meg. 1928-ban államtitkár lett a 
miniszterelnökségen s e hivatalában Károlyi Gyu
la gróf felkérésére megmaradt a Belhlen-kormány 
távozása után is. Ebben a nagyfontosságú pozí
ciójában Bethlen István gróf és Károlyi Gyula gróf 
miniszterelnökök kivételes bizalmának volt letéte
ményese s mint ilyen, csendes munkássága elle
nére is kimagasló szerepe volt a kormányzati ügyek 
intézésében. Az 1931-ik évi választásokon Balton- 
füreden kapott mandátumot az Egységes Párt prog
ramjával. Államtitkári állását megtartotta akkor is, 
amikor 1932 októberében Gömbös Gyula lépett a 
kormány élére, aki éppen úgy ajándékozta meg 
bizalmával, mint mind a két említett elődje. Sok 
nagyfontosságú munka hárult rá ez időben is.

1935 január 10-én a kormányzó Kállay Mik
lós visszalépése után földművelésügyi miniszterré 
nevezte ki.

A balatonfüredi kerület az 1935. évi általá
nos választásokon újra egyhangúan választotta 
meg képviselőjének a Nemzeti Egység Pártjának 
programjával, amivel nemcsak politikai bizalmá
nak óhajtott kifejezést adni, mint mandátumának 
átadásakor a kerület szónoka mondotta, hanem 
ama nagy szolgálatok felett érzett hálájának is, 
amelyeket Balatonfüred és vidéke, valamint általá
ban a Balaton kultúrájának emelése érdekében 
végzett.

Darányi Kálmán dr egyéb közéleti munkás
ságában világi gondnoka a Dunántúli Református 
Egyházkerület pápai főiskolájának, társelnöke a 
Turáni Társaságnak, a Társadalmi Egyesületek 
Szövetségének, igazgatóválasztmányi tagja az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyesületnek, a Falu

Szövetségnek s még több társadalmi és kulturális 
egyesületnek.

Végül mindenki előtt ismeretes,, hogy amióta 
Gömbös Gyula miniszterelnök betegszabadságra 
ment, Magyarország kormányzója folytatólagosan 
őt bízta meg a miniszterelnöki teendők helyette
sítésével.

Fáim között.
Az én kezem paraszti kéz,
Már toll helyett szerszáma kés.
Fáim vadhajtásit nyesem,
Elbíbelödöm szívesen.
Irtom a hernyót s a gonosz 
Férget, mely annyi kárt okoz,
Magát befúrja a gálád 
S megőrli a fa oldalát.

A munka közt kérges kezem 
Sokszor bizony megvérezem.
Eh, karcolás nem nagy dolog,
Jobb, hogyha rá se gondolok.
S dolgozgatok békén tovább, 
Vigasztalom a béna fát,
Mely téli fagytól betegen 
Mutatja sok sebét nekem.
Sok itt a seb, de nem csoda,
Ily szörnyű tél nem volt soha,
Inkább azon nem fogy csudám,
Hogy baj csak ennyi van csupán.
Hajh, mennyi igy is a beteg . . .
Hová lett sírna kérgetek?
A gyilkos seb megvagdalá,
Itt-ott rongyokba csüng alá.
De oly csodás az öserő,
Dagadva tör a nedv elő,
Árad, hol egy kis rést talál,
S előtte hátrál a halál.

A száradó fa is kihajt,
Magát a seb kiforrja majd 
S fáim fölé dús sátorral 
Megint sötétzöld lomb borul.
Óh természet példázatod 
Egész a szívemig hatolt,
Úgy-é azt súgja ez nekem,
Hogy felvirul még nemzetem!

V a rg h a  G y u la .
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