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A szeretet ünnepe.
C. A. Kolozsvár.

A természeti erők külső megnyilvánulásai, 
az ember lelki élete és a világmindenség nagy 
történései közötti kapcsolatok nem véletlen játékai, 
hanem egy isteni gondviselés bölcs elrendezései, 
amit mai állapotában az emberiség felfogni még 
nem tud. Sajnos a tudományok és találmányok 
mai korszakában a nagy tömeg, azt amit meg
érteni, vagy felfogni nem képes, lekicsinylő mo
sollyal el is intézi. Ez nagyon hibás és káros 
álláspont, mert hiszen maguk a tudománynak iga
zi művelői nem viselkednek igy, hanem amint 
azt müveik is igazolják, egész lényüket a leg
mélyebb hit ihleti, hatja át. Ezek a tudósok 
és filozófusok, akik az emberi megismerés 
határait elérték, tudatában vannak már annak, 
hogy mily keveset ismernek és ismerhetnek a vi
lág nagy titkaiból és annak a kevésnek is amit 
megismertek a csodálatossága és nagyszerűsége, 
őszinte alázatra és tiszteletre buzdítja okét. Eb
ből az alázatból és tiszteletből fakad az ő hitük 
és ez a hit erősebb minden oktatás útján szerzett 
hitnél, mert ez lényük alapjává válik.

A fentieket azért említettem meg, mert a 
mai kor vallástalanságában, sok ember felületesen 
tekint a húsvéti ünnepekre, pedig ezek olyan ese
ményekre emlékeztetnek, melyek a történelemben 
egyedülállóak.

Krisztus idejében az európai népek lelki ha
nyatlása a legmélyebb fokra jutott. Emlékezzünk 
csak a történelem leírásaiból azokra a borzal
makra amelyek a római birodalom idejében min
dennaposak voltak. A római császár istennek kép

zelte saját magát. És mégis ezeket a nagy hatal
makat alapjaiban ingatta meg, nem annyira a 
külső ellenség, mint inkább az uj tan, a keresz
tény vallás, amely a maga kezdeti stádiumában 
még annyira át volt hatva a krisztusi és apostoli 
szellemtől, az alázatosságtól, a türelemtől s legin
kább a szeretettől. Hová sülyedt volna az embe
riség, ha az uj tan uj életet nem hozott volna?

Valóban az uj tan kezdettől fogva feltáma
dást jelentett a lelki halottak számára. Krisztus 
is feltámadt szeretete és ártatlansága által legyőzve 
a halált. És ha Ő mintakép, az emberek számára, 
a testi feltámadás nem jöhet el csak amikor az 
Ő tisztaságát és szeretetét leszünk képesek vissza
tükrözni. De addig is a lelki feltámadás lehető
sége bennünk van. Ez nagy és boldogító vigasz
talás és mérhetetlen erő az élet göröngyös utain 
a megpróbáltatások elviselésében.

Krisztus feltámadt, mert a legnagyobb erő, 
á szeretet által legyőzte a halált. A szeretetet be
fogadó lelkek is feltámadnak. Földünk éppen a 
húsvéti ünnepek táján új életre támad, mert a nap 
melengető sugarai legyőzik a fagy és hideg okozta 
halált. És vájjon ez a meleg sugár nem maga is 
szeretet? Hiszen a hasonlóság, egyfelől a szeretet 
és melegség, másfelől a gyűlölet és hidegség kö
zött nagyon is szembetűnő és tapasztalható.

Krisztus egész lénye, egész földi ténykedése, 
a megtestesült szeretet volt. Amikor a golgothai 
szenvedésre készült tanítványaihoz intézett intelmei 
között a legfőbb helyet a szeretet foglalja el. Hogy 
miért tulajdonít akkora fontosságot a szeretetnek, 
minden magyarázatnál ékesebben szólnak a szent
írás szavai:

János evangélium 13. fejezet, 34. vers:
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„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeres
sétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy 
ti is úgy szeressétek egymást." *

Tehát paracsolatot, törvényt ad. Nem egy
szerű morálról van itt szó, ami a mai felfogás 
szerint mindenkinek a saját magánügye lenne, ha
nem törvényről, parancsról, amely mindenkire néz
ve kötelező. És ez a parancs új. Nem mintha ez
előtt nem beszéltek volna szeretetröl és nem gyako
rolták volna azt, de mint törvény valóban új az 
ó-testamenlumi törvénnyel szemben, amelynek el
ve volt: szemet szemért, fogat fogért. A két tör
vény közötti külőmbség oly nagy, hogy egy új
világnak határköve lett.

De Krisztus, ha már parancsot adott meg is 
határozza azt (János cv. 15. fej. 13. versében): 
„Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint
ha valaki életét adja barátaiért."

Csupán ez a két bibliai vers az emberi bol
dogulásnak mekkora perspektíváit foglalják maguk
ban. Krisztus boldogságot Ígért, még földi bol
dogságot is, de megköveteli, hogy parancsolatait, 
intelmeit be is tartsák.

Az emberiség összesége soha nem volt akkora 
forrongásban mint napjainkban. Új államformák, 
új társadalmi és gazdasági rendszerek keletkeznek, 
módosulnak és elbuknak. A végső kibontakozást 
illetően senki sem mer jóslatokba bocsátkozni, 
mégis e forrongás eddigi tapasztalataiból is már 
sikerült egy sarkalatos igazságot leszűrni: hogy 
nem is annyira a forma és a rendszer a fontos, 
a cél és boldogulás eléréséhez, mint inkább az 
egyén szellemi és lelki beállítottsága. Tehát az 
egyén reformja fontosabb mint az államforma, 
vagy szociális és gazdasági rendszer reformja.— 
Ee az igazság nem új. Ez Plafon és Sokrates ide
álja, és ez a krisztusi tanítás alapja. Az evangéli
um sehol sem beszél állami, szociális és gazda
sági reformról, de mindenütt beszél az ember, az 
én, reformjáról.

Nem lehet kétséges, hogy a jobb jövő azoké 
a nemzeteké, amelyeknek fiai szellemi és lelki tulaj
donságokban gazdagok. Az anyagi jólét nem egye
düli feltétele a fejlődésnek ahogyan azt tévesen 
sokan hiszik. A történelem annyi példát szolgál
tat arról, hogy az anyagi jólét puhává és erkölcs
telenekké tett egész nemzeteket. Az egyensúly az 
anyagi és szellemi javak között az egyedüli he
lyes arány. Az egyéni emelkedésnek alappillérjei pe
dig a felvilágosultság, az erkölcsiség es a szeretet.

Gróf Teleki Pál
Magyarország miniszterelnöke meghalt.

Teleki Pál meghalt és ezekben az órákban, 
mikor ocsúdni kezdünk e hír hatása alól, iparko
dunk választ adni az első kérdésre, mely eltölti 
lelkünket. Ez a kérdés így hangzik: ki volt ez az 
ember. A kérdés történelmi távlatot kap Teleki Pál

halálának pillanatában. Teleírhatnók ennek az új
ságnak minden oldalát, ha lelkiismeretesen fel 
akarnánk sorolni a tudós, az államférfi, a peda
gógus Teleki Pál műveit és érdemeit. Mégis, most, 
az első pillanatban, mikor a gyász fájdalmában 
kell megfelelnünk a kérdésre, két szóval válaszo
lunk legtalálóbban. Ez a két szó így hangzik: 
magyar volt.

Magyarnak lenni végzet. Magyarnak lenni 
végzet, mert ezer éve állandóan nagy, idegen po
litikai, szellemi és katonai erők, áramlanak e nem
zeten át, s minden magyar érzi azt a mély és 
végzetes szerepet, az ellenállás és a megmaradás 
parancsának szerepét, mely úgy hatja át a nem
zet történelmi öntudatát, mint a legfőbb erkölcsi 
parancs. Teleki halála pillanatában minden ma
gyarnak egy név ötlik eszébe: Széchenyi. Ugyan
az a vívódás a lélek mélyén. Ugyanaz a töprengő 
lelki alkat. Ugyanaz a rögeszmés féltése min
dennek, ami magyar. Ugyanaz a tudásszomj, al
kotásvágy, ugyanaz az égés és önfeláldozás. Ma
gyar volt, mint Széchenyi, végzetesen magyar. Ol
vassuk el utolsó beszédeit, akár a legutolsót, a 
szatmárit, mikor talán már szívében és eszméleté
ben forgatta tragikus tervét, mikor már megráz
kódtatta ezt a nagy és nemes lelket szerepének 
végzete, és felelőssége: milyen kérdő, kutató sza
vakkal akart választ adni az egyetlen kérdésre, 
mely életének értelme volt. Ez a kérdés, melyet 
szatmári beszédében is, mint az előzőekben, föl
vetett, így hangzik: mi a magyar? Ez a kérdés, 
ez volt életének tartalma, és a meggyőződés, hogy 
a magyar nagy volt és nagy lehet, ha engedi, hogy 
hivatott nevelők kibontsák lelke természetes nagy
ságát, ha megismeri önmagát, ha meg tud egyez
ni egy nagy társadalmi és szellemi egységben 
önmagával.

Mi a magyar, kérdezte számtalan beszédben, 
mi a sorsa e vad és veszedelmes világban, elég 
erős-e, megmaradni magyarnak, megtartani azt, 
amit szerzett? Gondoljunk vissza szavaira, melye
ket a Keleti pályaudvaron mondott, mikor hazaér
kezett Bécsből Csáky Istvánnal — fájdalmas érzés 
ma, együtt és egyszerre leírni e két nevet —, hoz
ta a hazatérő erdélyi országrészeket, s fáradtan és 
komolyan, mint egy zsörtős tanító, az érkezés 
pillanatában oktatni kezdte rajongással, fanatiku
san szeretett nemzetét: iparkodjunk megszolgálni 
azt, ami a miénk, ne ünnepeljünk, hanem készül
jünk fel a nehéz feladatokra. Mindig tanított, mint 
Széchenyi. Mindig serkentett. Különös szónoki 
modora volt, nagyon közvetlen, nagyon apai, s 
ugyanakkor zsörtös, tréfásan és szeretettel szigorú. 
Nevelni akart, példát mutatni, életében és holtá
ban. Élete utolsó pillanatáig szolgálni akarta ezt 
a nemzetet, élete utolsó pillanatával, halálával is ad
ni akart hazájának valamit.

Olvassuk beszédeit, az elmúlt két nehéz, ke
serű, véres esztendőben elmondott miniszterelnöki 
megnyilatkozásait, s lelkünk megtelik hálás szo
morúsággal : elment egy magyar, aki olyan aggó
dó-féltő gonddal és akarattal iparkodott egységre,
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összefogásra, emberségre, kitartásra, okos erényre 
nevelni ezt a nemzetet, mint csak legnagyobbja- 
ink. Gyűlölte a nyilvánosságot, se teste, se lelke 
nem kívánta a politikai szerepet. Mikor elkövet
kezett az óra, s a Kormányzó és a nemzet bizal
ma magas szerepére kijelölte, tépelődő lélekkel, 
hosszas megfontolás után vállalta ezt a végzetes 
hivatást, az államférfi nehéz szerepét, melyre neki, 
a bölcsnek, a nagyúrnak, a tudósnak, a világ hí
zelgésétől és nyilvánosságától mindig tüntetőén el
vonuló embernek semmi, de semmi szüksége nem 
volt. Hiúság ezt az embert nem fűtötte, személyi 
becsvágy soha nem vezette. A világtól nem várt 
és nem kért a maga számára semmi jót. De nem
zete számára tudott fáradhatatlan lenni, vállalta az 
államvezetés kicsinyes és nagy terheit, legszíve
sebben személyesen intézett minden ügyet, s a 
pillanattól, mikor elvállalta nehéz feladatát, nem 
volt többé magánélete. Teleki tudós volt, Európa 
egyik legelső tudósa a földrajz szakmájában. Hí
res vörös térképe, mely a trianoni béke igazság
talanságait élesen kimutatta, megdönthetetlen érv 
volt a magyar igazság érvényesítéséért folytatott 
küzdelmünkben ellenségeinkkel szemben is, a tör
ténelmi igazság tudományos remekműve. Tudós 
volt és nevelő, humanista és európai, a régi erdé
lyi humanisták és nevelők szellemében: a magyar
ság szellemi és erkölcsi szintjét akarta minden 
erejével javítani. Mikor elvállalta a politikai szere
pet, ez a nemes és érzékeny lélek talán érezte 
már titokban, hogy végzetes lesz számára ez a 
feladat. Amíg e sorokat írjuk, szól a szerkesztő
ségi szobában a telefon, barátaival beszélünk, jel
lemének új és új adalékait ismerjük meg. Egyik 
legjobb barátja mondotta el e szomorú napon, 
hogy Teleki Pál a békekötés napján így nyilat
kozott: „Ha énjjvolnék kénytelen aláírnia trianoni 
okmányt, aláírnám, de ott a békekonferencia előtt 
rögtön agyon is lőném magam." Ez volt a lelke 
mélyén, ilyen ember volt. Most agyonlőtte magát.

Magyarnak lenni végzet, s Teleki Pál szívé
ben hordozta ezt a végzetet. Úgy szolgált ennek 
a nemzetnek a katedrán, vagy a miniszterelnöki 
szobában, ahogy a pap szolgál az egyetlen prin
cípiumnak, hitének. Még egyetemi tanár korában, 
évekkel ezelőtt, levelet írt legjobb barátjának és 
hűséges munkatársának, Incze Péter miniszteri 
tanácsosnak, s a levél borítékján a címzés 
alá azt irta, hogy csak halála esetén szabad fel
bontani. A hű barát ma felbontotta a levelet s ezt 
olvasta benne: „Temetésem ne csak legegyszerűb
ben, de teljes titokban reggel 7 órakor történjék 
és azon a papon kívül csak Te végy részt. A 
Magyar Távirati Iroda útján közzéteendő, hogy 
koszorúkat-senki se küldjön és a temetésemre sen
ki se jöjjön el. A cserkészek és az egyetemi ifjak 
röviden értesítendők, hogy maradjanak otthon. Az 
egyetem értesítendő, hogy nem onnan temetnek 
és a professzorok is maradjanak otthon. Vigyenek 
ki mielőbb a halottasházba, hogy itthon ne zavar
jak. Gyászjelentést ne nyomassatok. Síromra se 
most, se később emléket ne tegyetek, még név

táblát sem. A szokványos temetői ápoláson kívül 
síromat ne gondozzák." Nem lehet mélységes 
megrendülés nélkül olvasni ma, halála napján, e 
sorokat. Benne van az egész ember, az a mély 
szemérem, az a rejtőző .nemesség, mely ezt a 
rendkívüli lelket jellemezte.

Utolsó kívánságát nem teljesíthetjük: Teleki 
Pál sírját gondozni fogja a nemzet a temetőben 
és minden magyar lelkében, amíg magyar él a 
földön. Meghalt, mert elviselhetetlenné vált számá
ra a hazája sorsáért való felelősség. Meghalt olyan 
pillanatban, mikor reng a föld az emberi világban, 
hegyek omlanak széjjel. Öt e világból a magyar 
sziget érdekelte. Ezt féltette, szívének utolsó dob
banásával, eszméletének utolsó villanásával is ezt 
szolgálta. Lelki erejét súlyosan megpróbálta ez a 
kegyetlen idő. Utolsó hónapokban hiányzott olda
la mellől éleiének hűséges osztályosa, nagybeteg 
hitvese. Magányos volt és hősiesen volt magányos. 
Utolsó pillanatig tárgyalt, irányította a magyar sor
sot, intézkedett. Ez nem a pillanat, mikor halála 
igazi értelmét minden következménnyel mérlegelni 
tudjuk. A történelem feladata ez. Ma csak egy 
kötelességünk van: megérteni azt, ami ebben a 
halálban üzenet és parancs. Megérteni, hogy lehet 
ilyen mélyen és végzetesen is magyarnak lenni, 
engedelmeskedni Teleki Pál halálontúli akaratának 
és parancsszavának : magyarok, egységesek, erő
sek, kötelességteljesítők maradni. Amit az éló szel
lemének minden erejével hirdetett, azt hirdeti a 
halott emléke is.

Meg keik értenünk, hogy nincs jogunk, nincs 
módunk többé pártoskodásra, széthúzásra. Teleki 
Pál életének utolsó esztendejében lelkének minden 
aggódásával ettől félt, ezért nevelte, tanította, kor
holta a magyar társadaslmat: félt a széthúzástól, 
félt attól, hogy politikai szenvedélyek, pártérdek 
megbonthatják válságos pillanatokban a nemzet 
erőit, gyöngíthetik akaraterejét és ellenállását. 
Minden beszéde intelem és kérlelés volt, korholás 
és ösztönzés: ma nem engedhetjük meg magunk
nak a széthúzás fényűzését. Halála pillanatában 
sem tudunk másra gondolni, koporsója előtt nem 
fogadhatunk mást, mint azt, hogy ez időben, mi
kor népek felett telik be a végzet, megfogadjuk 
nagy tanítómesterünk parancsát, iparkodunk egy
ségesek, béketűrők, erősek és magyarok maradni.

Megérte Erdély részének hazatértét, messzire 
nézett, lelke tele volt féltő gonddal. Hadsereget 
akart és erős, nemzeti és egészséges szociális ala
pokra felépített magyar társadalmat. Müve jóré
szében eredményes volt; müvének betetőzését már 
nem volt módja megvárni. Nagy örökség ez, mely 
Teleki Pál ravatalánál reánk marad. Nagy örök
ség és feladat a vezetők számára, s minden ma
gyar számára. Át kell éreznünk ~a magyarság ér
telmét olyan erővel és következetességgel, ahogyan 
Teleki Pál átérezte. Könnyes szemekkel állunk e 
.nagy magyar koporsója előtt. S letörölve könnye
inket, e nehéz órában minden magyar nemzetünk 
nagy vezére felé néz. A Kormányzóra nézünk, kö
rülötte seregiünk össze, tőle várjuk a parancsot,
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az útmutatást. Nehéz órákban a magyarságnak 
mindig volt hivatott vezére. Ma is van, hála a 
Gondviselésnek, s a megpróbáltatás idejében a 
nemzet egyetlen családként csoportosul Kormány
zója köré. Teleki Pál halála homályba borította a 
magyar életet; ebben a homályban egyetlen fény
sugár világít, Horthy Miklós jelleme és szelleme. 
Gyászoljuk a halottat s iparkodunk élni és meg
maradni azzal az erővel, végzetes akarattal, mint 
ahogy ezt Teleki Pál megparancsolta. Magyart te
metünk el és nehéz a szívünk; nem vagyunk so
kan ... S mégis reménykedünk, mert van kit kö
vetnünk.

Teleki P á l h o lttesté t feketezsin óros m agyar  
ruhában h elyezték  koporsóba.

Első szép tavaszi napjára ébredt ezen a reg
gelen Budapest. Mintha az éjszakák megannyi 
nyomasztó árnyát végleg elűzte volna az áprilisi 
napfény, felragyogott a magyar főváros arca, amely
nek gondterhelt vonásai kisimultak, régi, meghitt 
mosolyára derültek. Tíz óra volt, amikor a rádió 
gróf Teleki Pál tragikus hirtelenséggel bekövetke
zett halálának hírét jelentette és ebben a pillanat
ban a szélütöttség dermedése bénította meg a vá
ros képét. Senkisem volt, aki első hallásra elhitte 
volna a hírt, — ismerősök és ismeretlenek úgy 
meredtek egymásra a hitetlennek hangzó jelentés 
döbbenetébe, mint egy nagy család tagjai, amelyet 
szörnyű csapás ért váratlanul. Az élet tovább ment, 
igen, tovább ment gépiesen, a munka, a köteles
ség tehetetlenségi törvényének örök mozgásával, 
de ennek a törvénynek máskor oly diadalmas len
dületéből most hiányzott a lélek, az értelem, a 
dolgos hétköznapból hiány*zott a munka és köte
lesség lelkes öröme, — az emberek legszíveseb
ben letették volna munkájuk eszközét, hogy egy
másra meredve, egymás megdöbbent arcvonásai
ból próbálják kiolvasni ennek a csapásnak mélyebb 
értelmét, magasabb tanulságát és sorszerű magya
rázatát.

Ha a magyar főváros valaha úgy gyászolta 
meg a nemzet egyik nagy fiát, ahogy ez az élők
höz és a halotthoz mindenben méltó, akkor ennek 
ma voltunk tanúi mindnyájan, ezen az első tava
szi napján az évnek.

A házak homlokzatán egymásután felsötét- 
lettek a gyászlobogók, — az utcák során, szinte 
a szörnyű hír terjedési sebességével röppent vé
gig a fekete lobogók tovahúzódó gyászkerete, de 
ha egy főváros, amely küzdelmes hétköznapját éli, 
ennyire önkéntelenül és valósággal percek alatt 
átöltözik gyászviseletébe, akkor nemcsak a fővá
ros, hanem mögötte az egész nemzet, igazán rá
döbben annak a csapásnak félelmetességére, annak 
a veszteségnek teljes súlyára, amely érte és akkor 
egy ország tán csak ebben a sötét pillanatban ér
zi át egészen, ki volt az, akit elvesztett.

Mire megjelent az utcákon a polgármester 
gyászkeretes hirdetménye, amelyben Budapest né
pét felkéri, hogy házaira fekete lobogót tűzzön ki, 
már magától gyászba borult az egész főváros, —

kell-e ennél beszédesebb bizonysága annak, hogy 
a magyar nemzet gyásza Teleki Pálért nem hiva
talos gyász, nem a kényszer vagy illendőség lé
lektelen megnyilatkozása, hanem a családi, lelki 
összetartozás lélekböl fakadt külső jele, azé a ma
gyar összetartozásé, amelynek felismerését — ki 
tudja — nem éppen az a fegyvergolyó akarta-e, 
amellyel Teleki Pál, hazájának szentelt életét ki
oltotta ?

A nemzet egyetlen pillanatban megértette, 
a léleknek minő emberfeletti vajúdásából pattan
hatott ki ennek a tragikus elhatározásnak megsem
misítő szikrája, egyetlen pillanatban az igaz ma
gyarok milliói láttak bele egy nagy és érzékeny 
léleknek abba a sötét szakadékéba, amelyet a vi- 
lágvíharban sodródó magyar nép sorsáért, jövőjé
ért való aggodalmas gond tépett fel benne, egyet
len pillanatban, mintegy villámfénynél, mindent 
meglátott és megértett a nemzet, amit ma egy 
felelősségteljes magyar férfilélek magába zár és 
a magyarok millióinak néma gyászában nemcsak 
fájdalom volt, hanem hódolat is.

A h alá l döbben etes híre.

A tragikus hírről korán tudomást szereztek 
a képviselőházban is. Az ülésre gyülekező képvi
selőket lesújtotta a miniszterelnök tragikus halálá
nak híre. Leverten foglaltak helyet az ülésterem
ben, mikor megérkezett Tasnádi Nagy András 
házelnök és jelentette:

— Mélységes megilletődéssel jelentem a t. 
Háznak, hogy a miniszterelnök úr ma éjjel tragi
kus hirtelenséggel elhunyt. A megdöbbenésnek 
ezek a percei nem alkalmasak arra, hogy a súlyos 
veszteségről méltóképpen megemlékezzünk. De al- 
alkalmatianok ezek a percek arra is itt most bár
milyen kérdésben tárgyalásokat folytassunk. Ezért 
javasolom, hogy a Ház üléseit bizonytalan időre 
napoljuk el.

Mély meghatottsággal hallgatták a képvise
lők az elnök szavait. Többen zokogtak is. Azután 
még órákig együtt maradtak a folyosókon. Várták, 
hogy a megdöbbentő eseményről közelebbi rész
letek váljanak ismeretessé. A déli órákban azon
ban szétoszlottak anélkül, hogy a tragédia körül
ményeiről tudomást szerezhettek volna.

H iva ta los orvosi közlem én y a z  ön gyilkosságró l.

Csak délután lett köztudomásúvá, hogy gróf 
Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követett 
el. Három óra után a miniszterelnökség palotája 
előtt autó állt meg és abból Bakay Lajos egyete
mi tanár és dr. Levitzky Károly rendőrfőorvos 
szállt ki, A két orvos a miniszterelnökség egyik 
szobájába vonult vissza és ott a reggel megtar
tott vizsgálat alapján jelentést szövegezett meg.

Dr. Bakay Lajos egyetemi nyilvános rendes 
tanár és dr. Levitzky Károly m, kir. rendőrfőorvos 
az alábbi hivatalos orvosi közleményt adták ki.

Alulírottak megállapították, hogy gróf Teleki 
Pál miniszterelnök úr folyó hó 3-án a kora haj
nali órákban öngyilkosságot követett el. A holt-
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(estet megvizsgálván kitűnt, hogy jobboldalt a 
nyakon a jobbkéz mutatóujjával érintkezésben egy 
nagytípusú Browning-revolver fekszik. Az ágy 
párnája telve vau véralvadékkal, amely kétoldalt 
lecsurgott. Jobboldalt a halántéktájon a hajas fej
bőr szélén találtuk a behatolási nyílást, amelyet 
megpörkölt és összecsapzódott haj körit.’A nyílá
son át roncsolt agyvelörészek ürültek ki. A kime
neti nyílás a bal halántékfalcsonti tájékon látható 
körülbelül kétpengősnyire tátongó szintén véralva
dékkal és agyrészekkel teli. A fej tájékának megfele
lő ig  a falon fillérnyi nyílás látható, amelynek a 
környéke a falon tapadó agyroncsalékkal borítóit. 
A holttest vizsgálata azt mutatta, hogy a halál a 
kora hajnali órákban következhetett be." Az öngyil
kosság ténye minden kétséget kizárólag megálla
pítást nyert. Budapest, 194] április hó 3. dr. 
Bakay Lajos s. k. egyetemi nyilvános rendes ta
nár, dr. Levitzky Károly s. k. m. kir. rendörfö- 
orvos.

A tragédiát csütörtökön reggel először gróf 
Teleki Pál inasa fedezte fel. A miniszterelnök szer
dán este azt az utasítást adta inasának, hogy mint 
mindennap, csütörtökön is, reggel háromnegyed 
hétkor keltse fel Meghagyta az inasnak a minisz
terelnök azt is, hogy készítse -elő cserkészruháját, 
mert az a szándéka, hogy csütörtökön résztvesz a 
cserkészek lelkigyakorlatán.

Háromnegyedhétórakor nyitott be az inas a 
sötét hálószobába. Úgy mint máskor, most is elő
ször a miniszterelnök ágya mellé helyezte a reg
geli újságokat, Azután az ablakhoz lépett, m ajda 
világossá lett szobában gazdája ágyához ment. És 
amikor fel akarta kelteni, megrémültén vette észre, 
hogy gróf Teleki Pál holtan fekszik az ágyban.

A K orm án yzó  Ú r a halo ttas ágyn á l.

A miniszterelnökségi palota kapujában dél
előtt 11 órakor bárciházi Bárczy István várakozott. 
Nem sokkal később kormányzói autó állt meg a 
palota előtt. A Kormányzó Ur szállt ki szárnyse
géde kíséretében a kocsiból. Kezet fogott az állam
titkárral és felsietett gróf Teleki Pál halottaságyá
hoz. Negyedórái ott tartózkodás után a Kormányzó 
Ur visszahajtatott a királyi palotába.

A nem zeti g y á s z . '

A nagy eseményhez méltón nyilatkozik meg 
a nemzeti gyász. A kultuszminiszter elrendelte a 
sajtó és rádió utján, hogy a gyász jeléül az or
szág valamennyi tanintézetében pénteken és szom
baton szüneteljen a tanítás s péntqken reggel va
lamennyi tanintézet mindegyik osziályában az elő
adó tanár és tanító megemlékezzék gróf Teleki 
Pálnak a magyar nemzet szolgálatában egy életen 
át fáradságos odaadással végzett munkásságáról 
és érdemeiről. A miniszter felkérte az egyházi fő
hatóságokat, hogy saját iskoláikra vonatkozóan a 
maguk hatáskörében hasonlóképpen rendelkezze
nek. Pénteken és szombaton valamennyi közgyűj
temény is zárva marad. A református egyetemes 
konvent elnöksége felhívta a református iskolai
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hatóságokat, hogy a kultuszminiszter rendelkezé
seit a református iskolákban is hajtsák végre.

A középületekre és összes házakra, nyomban 
a halálhír után kitűzték a gyászlobogókat. Szendy 
Károly polgármester gyászértekezletre hívta össze 
a tanácsnoki kart és mélyen megrendülve számolt 
be a nemzetet ért óriási veszteségről. Az ilyen 
sorstragédiák idején — mondotta a polgármester 
— fokozott jelentősége van annak, hogy minden 
közfunkcionárius hivatása magaslatán álljon és 
fáradhatatlan szorgalommal, higgadtan végezze 
teendőit. A főváros igazoló választmányának ülé
sén Cselényi Pál elnöki megnyitójában számolt be 
a megrendítő eseményről.

A bíróságokon is hamar elterjedt a tragédia 
Ilire. A folyamatban lévő tárgyalásokat félbeszakí
tották. Az értéktőzsdén, a tőzsde megnyitása előtt 
Tormay Béla alelnök az emelvényre lépett és be
jelentette a nemzetet ért súlyos csapást. A tőzsde 
megrendült közönsége kétperces szünettel áldozott 
gróf Teleki Pál emlékének. A kitűzött előadások, 
értekezletek természetesen elmaradtak, igy a 36-os 
bizottság péntekre összehívott ülése is. Elhalasz
totta küldöttközgyűlését a Magyar Tűzharcos Szö
vetség is. Az országos elnökség felszólította a 
tűzharcos alakulatok vezetőit, tagjait, hogy igaz 
áldozatos lélekkel, még fokozottabb fegyelmezett 
felkészültséggel álljanak őrt a felszentelt fronthar
cos lobogók alatt az egyetemes hazafias magyar 
nemzeti érdekek szolgálatára. Elmaradt a főváros 
péntekre hirdetett közgyűlése is.

A miniszterelnök holttestét április 3-án dél
után 5 óra tájban helyezték koporsóba. Fekete 
zsinóros magyar ruhájába öltöztették és kezébe 
édesanyjának ezüst keresztjét tették. A holttestet 
a miniszterelnökségi palotából a kerepesi úti te
mető halöttasházába vitték.

Á prilis 5-én  volt a z  en geszte lő  szen tm ise  á ldoza t.

Tekintettel arra, hogy a hétfőn kezdődött 
nagyhéten, valamint a husvét ünnepeit követő hér 
ten engesztelő gyászistentiszteletet a római kato
likus egyház liturgikus szabályai értelmében nem 
lehet tartani, gróf Teleki Pál lelki üdvéért az en
gesztelő szentmiseáldozatot két nappal a temetés 
előtt, április hó 5-én, szombaton délelőtt 10 óra
kor a Nagy-Boldogasszonyról elnevezett koronázó 
főtemplomban mutatták be az Egek Urának. A 
gyászmisét Witz Béla prépost, pápai kamarás, a 
Szent István Bazilika plébánosa végezte, aki gróf 
Teleki Pálnak gyóntató atyja volt és akinél a meg
boldogult a halála előtti napon a cserkésztisztek 
részére tartott lelkigyakorlatok alkalmával húsvéti 
gyónását elvégezte.

A p o lg á rm ester  a h áztu la jdon osokh oz.

Szendy Károly polgármester a főváros ház- 
tulajdonosaihoz a következő gyászkeretes felhívást 
intézte •

„Magyarország miniszterelnöke, gróf Teleki 
Pál meghalt. Budapest székesfőváros közönsége 
megrendülve gyászolja az igaz magyar embert,
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sorsdöntő idők bölcs államférfiét. Felhívom a la
kosságot, hogy nagy halottunk temetéséig lakóhá
zaira tűzze ki a gyászlobogót."

A n a g yb e teg  g r ó f  Teleki Paine a fé r je  ravatalánál.

A János-szanatórium halijában látogatók, ér
deklődök, ismerősök és ismeretlen tisztelők egész 
serege. Ünnepies, komoly a csend, mindenki csak 
susogva beszél, kérdez és felel. Itt a szanatórium
ban fekszik a tragikus körülmények között eltá
vozott miniszterelnök hitvese súlyos betegen.

Teleki Pálnét minlegy tiz nappal ezelőtt 
hozta be a szanatóriumba férje. Telekiné komoly 
és súlyos betegsége az utóbbi napok folyamán 
kissé javult és mindenki bízott abban, hogy a 
nagybeteg hamarosan meggyógyul. Férje nap mint 
nap meglátogatta, szinte legendás volt az a gyen
gédség és szeretet, amellyel a miniszterelnök fele
ségét elhalmozta. Á grófné nagy megbékéléssel 
és néma fájdalommal viselte el szenvedéseit, min
dig türelmes volt és mint az igazgató főorvos 
mondja, keresztényi lélekkel törődött bele sorsába.

Gróf Teleki Pál szokásához híven szerdán 
este is felkereste feleségét a szanatóriumban és 
hosszasan időzött a beteg ágyánál.

Délelőtt azután a szanatóriumban is meg
tudták a tragikus hirt. Az elhunyt miniszterelnök 
fia vállalta magára a szomorú feladatot, hogy 
édesanyjával közölje a történteket. A grófné némán 
fogadta a szörnyű hirt és azonnal férje halottas
ágyához akart menni. Ez azonban csak a délu
táni órákban vált lehetségessé, mikor azután autó
val vitték fel a nagybeteg Teleki Pálnét a Sándor- 
palotába.

Kezelőorvosa kíséretében több mint egy órát 
töltött a grófné a ravatalnál, mélyen imádságba 
merülve.

Azután újra visszaszállították a szanatórium
ba, ahol a leggondosabban őrködnek egészsége 
és nyugalma felett.

Bárdossy László az új miniszterelnök.
A Teleki-kormány tagjai változatlanul helyü

kön maradtak. Pénteken tett esküt a Bárdossy- 
kormány.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök tragikus el
hunyta után a politikai tanácskozások már csütör
tökön délelőtt megkezdődtek. A délelőtt folyamán 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter es Bár
dossy László külügyminiszter folytatott megbeszé
lést, azután a külügyminiszter kihallgatáson jelnt 
meg a Kormányzó Úrnál. A két politikus között 
korán délután újabb tanácskozás volt a külügymi
nisztériumban s azután mindkettőjüket fogadta a 
Kormányzó Úr.

Délután újabb kihallgatások voltak a Kor
mányzó Úrnál. Az alkotmányos szokás szerint 
megjelent Őfőméltósága dolgozó szobájában gróf 
Széchenyi Bertalan, a felsőház és Tasnádi Nagy 
András, a képvisclöház elnöke.

A kihallgatások után a MTI a következő 
jelentést adta ki:

A kormányzó Úr Őfőméltósága bárdosi 
Bárdossy László m. kir. titkos tanácsost az új 
kormány megalakításával megbízta.

Bárdossy László kormányát azonnal megala
kította, a vonatkozó, előjerjesztést bemutatta, ame
lyet a Kormányzó Úr Őfőméltósága elfogadott.

Az új kormány tagjai a következők:
Miniszterelnök és külügyminiszter: Bárdossy 

László.
Belügyminiszter: Keresztes-Fischer Ferenc.
Honvédelmi miniszter: vitéz Bartha Károly.
Vallás- és közoktatásügyiminiszter: Hóman 

Bálint.
Igazságügyminiszter: Radocsay Lászlót.
Pénzügyminiszter: Reményi-Schneller Lajos.
Kereskedelmi és közlekedési, valamin ipar

ügyi miniszter: Varga József.
Földmívelésügyi miniszter:báró Bánffy Dániel.
Tárcanélküli közellátási miniszter: Laky Dezső.
A Bárdossy-kormány ápr. 4-én délelőtt 11 óra

kor teszi le az esküt a Kormányzó Úr Őtőméltó- 
sága kezébe.

Teleki Pál a tudós és államférfiú.
Gróf Teleki Pál, a tragikus végű államférfiú 

1879 november hó 1-én született Budapesten. A 
piaristák gimnáziumában végezte tanulmányait s 
már fiatalon kitűnt sokoldalú tudományos érdek
lődésével. Jogot végzett, de párhuzamosan a föld
rajzot és társadalomtudományt művelte ritka el
mélyedéssel, A gyakorlati életet a közigazgatásban 
kezdte megismerni, Szatmár vármegyének magyar 
és részben román lakta vidékén volt szolgabíró. 
Tudásvágya azonban hamar elterelte innnen, Lóczy 
Lajos profeszor előadásait hallgatta újra és vég
legesen kialakult benne az elhatározás, hogy tu
dós lesz.

T an ulm án y úton E urópában  és A m erikában.

Hosszabb tanulmányútra indult, bejárta Euró
pát. áz afrikai Szudánt, Amerikát, állandóan gya
rapítva tudását. Első munkája 1909-ben jelent 
meg ia Japán szigetekről. Műve a külföldön is 
nagy feltűnést keltett s elnyerte vele a francia 
Földrajzi Társaság díját. Könyvében arra a feltűnő 
tudományos megállapításra jutott, hogy Kolumbus 
Kristóf tulajdonképpen nem is Indiát kereste föl
fedező útján, hanem a japáni szigeteket.

A kiváló tudós munkáságára felfigyelt az egész 
magyar közélet, s már 1905-ben képviselővé 
választotta szülővármegyéjének, Szatmár megyének 
nagysomkúti választókerülete. A világháborúból 
derekasan kivette részét, hosszú ideig teljesített 
frontszolgálatot és több harctéri kitüntetést szer
zett. 1917-ben fontos háborús szociális feladatot 
bíztak rá, a Hadigondozó Hivatal megszervezését. 
Id bizonyította be, hogy milyen kitűnő szervező 
erő is. Az ő elgondolásai alapján készítették elő 
a háború rokkantainak visszavezetését a polgári
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életbe régi, vagy új foglalkozásába és a hadiöz
vegyek és árvák jövőjéről való gondoskodást.

A n em zeti ú jjá ép ítés  e lső  reform jai

O volt az első miniszterelnök, aki a háború 
és a forradalmak zavarai után elindította a nem
zeti újjáépítés munkáját. A Simonyi-Semadam- 
kormány lemondása után állt a kormány élére, 
hogy a megcsonkított országban a gazdasági életet 
megindítsa; egész sor reformot valósított meg, ö 
készítette elő az első földbirtokreformot. Miniszter- 
elnöksége idejére esik IV. Károly király vissza
térési kísérlete.

A kormányelnöki székben Bethlen István 
követte, ő pedig visszatért a tudományos életbe, 
hogy folytassa azt a munkát, amelyet küldetésének 
ismert. Kiment Amerikába és tudományos előadá
sok, vitaesték keretében tárta fel Magyarország 
trianoni tragédiáját. 1924-ben az a megtiszteltetés 
érte, hogy a Népszövetség meghívta abba a há
romtagú bizottságba, amely a Törökország és Irak 
között támadt konfliktusban döntő előterjesztést 
tett. Megalapította az Államtudományi Intézetet és 
a Szociográfiai Intézetet, amelyek figyelemmel 
kisérték az elszakított területeken a magyarság 
sorsát és előkészítették a szellemi fegyvertárát an
nak a küzdelemnek, amely ezeknek a népeknek a 
visszahelyezéséért folyt. Teleki Pál a gondviselés- 
szerű államférfiú előrelátásával érezte, hogy ezekre 
a fegyverekre rövidesen szükségünk lesz. Ez a 
két intézet feldolgozott minden anyagot, ami iga
zunk bizonyítására szükséges volt. A munka ala
posságáról képet ad az a tény, hogy az anyag 
katalógusa 800.000 címszót ölel fel.

Nagy szeretettel foglalkozott az ifjúsággal, 
a nemzet jövendő reménységével. Lelkesedéssel 
tanított és nevelt új nemzedékeket a tudománynak. 
Rendkívüli fontosságot tulajdonított az ifjúság neve
lésében a cserkészetnek. Egyik szervezője, mond
hatni apostola volt a magyarországi cserkészmoz
galomnak, mint főcserkész, ő szervezte meg a né
hány év előtti gödöllői világtáborozást, amely az 
összes nemzetek fiainak találkozója volt.

M ásodik  m in iszterelnöksége.

Imrédy Béla lemondása után Teleki Pálra 
esett a kormányzó választása s ő vette kezébe az 
ország ügyeinek irányítását. Nagy várakozással te
kintett a nemzet kormányelnöki működése elé. 
Széleskörű programot adott, amely nagy tetszést 
aratott a törvényhozás mindkét házában s megkezdte 
az életbevágó fontosságú nagy szociális és politi
kai reformok végrehajtását. Miniszterelnöksége első 
hónapjaira esik az ország további területgyarapo
dása, a Kárpátalja visszatérése, amelynek diplo
máciai előkészítése az ő kitűnő reálpolitikai érzé
két dicséri.

A z utolsó hetek.
A súlyos nemzetközi helyzet rendkívüli fel

adatokat hárított vállaira s ő a legnagyobb odaadás
sal és önfeláldozással szentelte magát ennek a 
munkának. Tudta hogy missziót teljesít azon a

helyen, ahova a sors állította. Fanatizmussal és 
heroizmussal küzdötte le a feltornyosuló nehézsé
geket s igyekezett elhárítani a fenyegető viharfel
legeket hazája felől. Rendíthetetlen elszántságáról 
és sziszifuszi munkaerejéről legendákat beszélnek 
közvetlen munkatársai. Aki látta őt a komáromi 
tárgyalásokon térképe fölé hajolva ellenfeleinkkel 
vitatkozni, vagy Bécsben a döntőbíróság előtt iga
zunk mellett lángoló hévvel érvelni az nem szólhat 
róla máskép, mint a magyarság glóriás hőséről.

Éjt nappalá téve szakadatlanul dolgozott, 
tárgyalt, készített elő nagy reformokat, adott ki 
óriási horderejű rendelkezéseket, egészen addig a 
tragikus pillanatig, amikor úgy gondolta, hogy el
érkezett számára a végzet. Magánélete úgyszólván 
nem volt. Az emberfeletti munka, amelyet végeznie 
kellett a nemzet érdekében, odakötötte dolgozó- 
szobájához, a tárgyalóasztalhoz. Ami kis időt sza
kíthatott magának az utolsó hetekben, azt rajon
gásig imádott hitvese betegágyánát töltötte. Buzgó 
katolikus volt és ha elháríthatatlan kormányzati 
gondok nem tartották vissza, nem maradt el a 
Mátyás-templom vasárnapi miséjéről.

Nemzetének lángoló szeretete irányította egész 
életét és munkásságát, amely követendő például 
áll majd késői nemzedékek előtt is.

A miniszterelnök utolsó beszéde a 
szabadságról.

Szatmár vármegye törvényhatóságának ala
kuló ülésén részt vett gróf Teleky Pál miniszter
elnök, aki többek között a következőket mondotta:

Ha én magyart mondok, akkor ez alatt 
Magyarország minden lakóját értem, mert nálunk 
a nemzet sohasem jelent nemzetiséget. Nemzet 
alatt mindig azt értjük, akik a hazafiság érzését 
magasrendüen, országosan érezték át. Ez a poli
tika a megbékélés, az összefogás, a szabadság 
politikája. A köztisztviselői karnak az a feladata, 
hogy mindig a középuton járjon, hogy tudjon 

-igazságos lenni. A mai idők nagy magyar fel
adata: a soknyelvű országot mindenki iránt mél
tányossággal és igazsággal szolgálni.

Körülbelül ,2300 esztendővel ezelőtt mon
dotta valaki Görögországban, hogy a boldogság 
alapja a szabadság, ennek alapja pedig a bátorság. 
Sajnos, sokszor látom azt, hogy mi nem nézünk 
elég bátran szembe a helyzettel. Sokszor igazán 
szégyenlem magamat, hogy panaszkodunk, pedig 
jobban élünk, mint akárhány ország. Legyünk te
hát bátrak anyagiakban és lelkiekben egyaránt. 
Merjünk magyarok lenni és akkor ez az ország 
nagyobb, erősebb és szabad lesz.

Németország és Jugoszlávia között 
háború tört ki.

A szomszédos és Magyarországgal örökba
rátsági szerződést kötött Jugoszláviában nagyfon
tosságú belpolitikai események vannak. Jugosz
lávia is nemrég csatlakozott a német-olasz-japán 
háromhatalmi szerződéshez. Már akkor figyelhet-
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tűk, hogy ez a csatlakozás nehezen jött létre, mert 
a kormány több tagja ellenezte azt. Pál uralkodó
herceg és Cvetkovics miniszterelnök azonban meg
oldották a kérdést, mert az ellenző tábornokokat 
nyugdíjazták, a kormány három tagját pedig- le
mondatták. Így győzött Pál herceg és Cvetkovics 
miniszterelnök akarata.

L em ond a ju g o sz lá v  korm ány.
Alig ért haza Bécsből Cvetkovics miniszter- 

elnök és Cincár Markovics külügyminiszter, újabb 
belpolitikát bonyodalom keletkezett. Lemondott Pál 
uralkodóherceg és az uralkodást II. Péter vette át. 
II. Péter még fiatalkorú, ezért nagykorúsították. 
Fia az 1934-ben Marseillesben megölt Sándor 
királynak és körülbelül 17 éves.

Pál herceg lemondása után beadta lemon
dását Cvetkovics miniszterelnök és egész kor
mánya is. Az új király miniszterelnöknek Szimo- 
vics tábornokot nevezte ki, aki katonatisztekből 
és régi politikusokból állította össze kormányát.

Á lemondás után Pál herceg és családja 
Görögországba utazott, mig Cvetkovicsot és mi
nisztertársait háziőrizetbe vették. Ez az őrizet 
azonban két nap után megszűnt és most nyugdí
jazták őket.

N ém etcllenes tüntetések.
A jugoszláv kormányváltozás óta több né

metellenes tüntetésről jött jelentés. Amikor II. Pé
ter letette az esküt, a belgrádi lakosság nagy tün
tetést rendezett és a tüntetés középpontjába került 
Heeren német követ autója is. Ugyanakkor meg
rohanták a belgrádi német idegenforgalmi irodát.
A német kormány ebben az ügyben külpolitikai 
lépéseket is tett. A tüntetések a szerbek által la
kott vidéken kezdődtek és abban főleg szerbek , 
vettek részt.

M enekülnek a  ném etek.
Azonban az események olyan gyors válto

zást vettek, hogy egyes horvát vidékeken is kezd
tek a németek ellen tüntetni. Német jelentés sze
rint itt a tüntetést szintén a szerbek kezdték és 
ahhoz a horvátoknak semmi közük.

M ozgósítá s.
A vasúti forgalom korlátozása mellett rész

leges mozgósítást is rendelt el Jugoszlávia. Ezt a 
rendelkezést azzal indokolták, hogy Bulgária is 
mozgósított. A bulgár mozgósítás híreit egyelőre 
cáfolták, de tény az, hogy Jugoszláviában több 
korosztályt hívtak be. A behívottak mind szerbek. 
A horvátokat és a kisebbséghez tartozókat is be
vonják katonának, de ezeket munkatáborokba oszt
ják be és erős felügyelet alatt tartják. A mozgó
sítással kapcsolatos az, hogy a középiskolákban 
beszüntették a tanítást, mert az iskolákat egész
ségügyi házakká alakítják át.

A z olaszok  is  e lu taztak .
Amint elhagyták a forrongó Jugoszláviát a 

német állampolgárok, ugyanúgy elutaztak az ola
szok is. Elutaztak a követségi tisztviselők fele
ségei. A követek hazautazásának híre e válságos 
napokban már többször felmerült, de mind a né

met, mind az olasz követ, illetve helyettesük még 
tovább kitattonak.

A horvátok.
Jugoszlávia népi szempontból nem egységes 

ország. Sokfajta nép lakja, ezek közül legnagyobb 
szerepe mindig a szerbeknek, horvátoknak és a 
szlovéneknek volt. A Trianon óta elmúlt 22 év 
alatt mindig a szerb nép, illetve azok vezetői igye
keztek a hatalmat megszerezni és uralkodtak is a 
többi nép felett. A horvátok és szlovének ellen
zékben voltak. Ez az ellenzéki álláspont sokszor 
igen heves volt. Nem csak a szóbeli érveket hasz
nálták fel egymás ellen, hanem tettlegességet is.

Úgy látszott, hogy ennek az álláspontnak 
1939-ben vége szakad. Ekkor Cvetkovics minisz
terelnök megegyezett a horvátok vezetőjével, Ma
csekkel. A megegyezés értelmében a horvátok és 
a szlovének teljes önállóságot kapnak és résztvesz- 
nek a kormányban. Valóban, a kormányban hor
vát és szlovén politikusok is helyet foglaltak és 
Macsek lett á helyettes miniszterelnök.

Szimovics kormánya is arra törekszik, hogy 
megegyezzen a horvátokkal. Macsek, a horvátok veze
tője azonban egyelőre Zágrábban tartózkodik. Köz
vetve tárgyal ugyan az új kormánnyal, de egyelőre 
hajthatatlan és azt követeli, hogy új kormány ismerje 
el a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozást 
és a horvátok részére II. Péter adja meg azt az 
önállóságot, amit az 1939-es egyezményben meg
állapítottak.

K itör a háború.
Ezek után az előzmények után, virágvasár

nap, április 6-án reggel közhírré tétetett, hogy a 
hadiállapot Németország és Jugoszlávia között 
kitört Magyarországon teljes elsötétítés rendel
tetett el.

A „Reménység-Háza" hírei.

(Pontos cím : Debrecen, Böszörményi út 60.)
Isten kegyelmével sikerült a kemény telet 

átvészelnünk. A rendkívül nehéz gazdasági viszo
nyok, az egyre dráguló élet, kemény megpróbálta
tások elé állította intézetünk vezetőségét Minden 
erőfeszítést megtettünk az intézet fennmaradásának 
érdekében. A Mindenható Isten nem is hagyott el 
ebben a nehéz küzdelemben. Most pedig megerő
södött hittel, újult erővel tekintünk a jövő elé és 
szeretettel várjuk testvéreinket, akik egy új tiszta 
élet vágyával a szivükben keresik majd fel a jövő
ben intézetünket.

Érdeklődő levelekre mindenkinek külön levél
ben válaszolok.

B en kö  K áro ly
A „Reménység-Háza* vezető lelkésze.
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