
ŐFELSÉGE II. KÁROLY KIRÁLY ÚJÉVI SZÓZATA 

Károly király őfelsége a kará-
csonyi ünnepek alatt és újév alkal-
mából szózatot intézett az országhoz. 
Mint az állam minden őszinte 
szándékú polgárának, úgy nekünk 
is kötelességünk e szózatokról hírt 
adni. Beszédeiben az uralkodó is-
mételten rámutatott arra a nagy 
szándékára, hogy országának olyan 
fejlődési irányt mutasson, mely a 
béke, megelégedettség és a keresz-
tényi megértés útján vezesse az ál-
lamot. Karácsonyi szózatában töb-
bek közölt annak a kivánságának 
adótt kifejezést az uralkodó, hogy 
„ A z országban mindnyájan egyet-
len hitben és egyetlen akaratban 
egyesüljünk. Kicsik és nagyok egy-
aránt meg kell hogy értsék azt, hogy 
elérkezett a konszolidálásra és a 
dicsőségre törő szorgos munkának az 
ideje!” 

Újév napján a pátriárchián meg-
tartott istentisztelet után a magas 
állami méltóságok, élükön Miron 

Cristea pátriárka-miniszterelnökkel, a királyi palotába mentek a hagyomá-
nyos újévi üdvözlésre. Az ünnepség a nagy trónteremben volt, ahol még 
ott állt az óriási karácsonyfa. Őfelsége a király és Mihály nagyvajda azon-
nal megjelentek a trónteremben s a magas méltóságok mély meghajlással 
üdvözölték az Uralkodót és a trónörököst. Miron Cristea miniszterelnök a 
kormány nevében üdvözölte az Uralkodót. 

Őfelsége válaszbeszédében többek között a következőket mondotta: 
– Miniszterelnök ú r ! Uraim! Az 1938. év a nemzet történetében 

az aggodalmakkal teljes év volt, de a nemzeti megújulás és újjáébredés 
éve is. Az elmult évben egyetlen irányító gondolatom volt, amit az új al-
kotmány kihirdetése alkalmával is vallottam: Románia üdve. Ez nem-
csak gondolat volt, hanem jelszó, kiáltás is. A jó eredmények napról-napra 
elő fognak tünni és azt, hogy mind ezt ilyen eleven ritmusban sikerült 
megvalósítani, annak köszönhetjük, hogy mindenki megértette az új idők 
jelszavát: ez a jelszó pedig a munka. 

– Az 1939. év küszöbén figyelembe kell vennünk a mult ta-
nulságait és bizalommal és határozottsággal kell fogadnunk a jövőt. Az 
eddigi ritmust habozás nélkül kell tovább folytatnunk. Nem engedhető 
meg egy pillanatnyi pihenő sem Románia újjászületésének és megerősí-
tésének útján. Az összes polgároknak kötelességük, hogy megfe led-
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kezzenek magánérdekeikről és szorosan egymás mel let t ál lva 
egy gondolattal dolgozzanak a nemzet megerősítésén. 

– A jövő Romániájában nem lehet olyan magánérdek, amely ne 
legyen egyuttal a haza érdeke is. Az ország megerősitése kötelességünk 
a történelem és nemzedékek százai iránt, akik állandóan a nemzet meg-
tartása érdekében harcoltak és szenvedtek és akik hallgatagon, de határo-
zottan töltötték be szerepüket az európai műveltség fejlődésében. 

– Volt idő, amikor a civilizáció fejlődése szempontjából az ország 
határain túl kellett néznünk. Ma ez az idő elmult. Anélkül, hogy ne érté-
kelnénk mások alkotásait, büszkéknek kell lennünk arra, amit alkot-
tunk mind szellemi, mind anyagi téren. 

Az ország fej lődésén segit az, aki a nemzeti termelést báto-
rítja és a bel fö ldi termékeket használja. 

– A következő évben hasonlóan nagy gondot kell fordítanunk gazda-
sági életünk fejlesztésére is. Románia természeti kincseinek kihaszná-
lása lesz a jövőbeni munkatervünk egyik legfontosabb fejezete. Nem hagy-
hatjuk parlagon heverni természeti kincseinket. A haladáshoz új eszkö-
zökre van szükségünk és ezeket az eszközöket gazdag természeti forrása-
inkból kell előteremtenünk. 

– Erőteljesen folytatnunk kell az utak és vasutvonalak karbantartá-
sára és kiépítésére kidolgozott munkatervet is. 

– Egy ország csak akkor boldogulhat, ha gazdasági életét állandó-
ság jellemzi és lakosságának életkörülményei kielégítőek. Mindenki tudja, 
hogy különösen egészségügyi téren még nagy feladatok várnak ránk. A 
tüdővész, a társadalmi betegségek, a malária, a gyermekhalandóság még 
szedik áldozataikat. Általában a lakosság egészségügyi helyzete még kí-
vánnivalókat mutat. Ezen a téren is számos intézkedésre van szükség a 
nemzet egészségesebbé tétele érdekében. 

– Azt kivánom, hogy minden polgár bizalommal nézzen országának 
jövője elé és higyjen azoknak, akik az ország ügyeit vezetik, mert ezek-
nek s közöttük nekem is, nincs más kívánságunk s nincs más célunk, 
mint a haza békés fejlődésének elősegítése. 

– Az a célom, hogy az ország egész népének támogatásával megvaló-
sítsam Románia nemzeti ujjászületését is. Ezekben a napokban nem is 
lehet az országnak olyan polgára, aki ne fordítaná minden erejét és tudá-
sát ennek a célnak a megvalósítására. Az én igyekezetem és az ország 
vezetőinek igyekezete eredményesebb lesz, ha az egész népet maguk mel-
lett érzik ebben a munkában. Egyesült erővel így könnyen legyőzhetjük a 
nehézségeket és boldoggá, áldottá és virágzóvá tehetjük országunkat. Kö-
szönöm Szentségednek a meleg szavait és jó kívánatait, amelyeket az egész 
ország népe nevében itt elmondott. Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
az elmult évben szeretettel dolgoztak az ország megerősödéséért és 
egész népemnek teljes lelkemből boldog és eredményes új esztendőt 
k í v á n o k ! 
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