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A magyar nép fennmaradására esély sincsen mind addig, amíg nem jön létre egy valóban a népbõll szár mazó, kizárólag a nemzetünk sorsa iránt elkötelezett
p l e b e j u s é r t e l m i s é g . I m m á r t ö b b m i n t 6 0 e s z te n d e j e
egyáltalán nincsen a magyarság szolgálatában álló in tellektuális réteg.
Mondhatnánk persze, hogy „független értelmiség“
soha sehol a világon nem létezett: az írástudók régebben az egyházaknak, az uralkodóknak, vagy éppen
gazdag mecénásoknak engedelmeskedtek, az újabb
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja korban pedig a pénzarisztokráciának vannak alávetve.
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! Azonban mindig voltak merész harcosok, akiknek volt
bátorságuk fellázadni a pénzt osztó hatalmasságok elXXI. évfolyam • Idõszak: 2010. augusztus 28. – 2010. szeptember 10.
len, és vállalva megaláztatást, üldöztetést, nyomort,
sõt sok esetben a börtönt is, népük mellé álltak. De
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hol vannak a mai kor intellektuális lázadói?
Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil
– teljes terjedelemben a 2. oldalon! –
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.
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Egy pusztuló nép ünnepén…
Ünnep? Volt! 1919 és 1944 között nemzeti ünneppé
vált a korábban csak kifejezetten katolikus ünnep, majd
1926-ban megrendezték a Szent István hetet, 1927-ben az
elsõ tûzijátékot csodálhatta meg a lakosság, amelynek
helyszíne a Gellérthegy volt. 1928-ban a budapesti Szabadság téren felavatták az ereklyés országzászlót, 1928ban pedig a sokgyermekes anyák elsõ kitüntetését adták
át augusztus 20-án. Kitüntetést Prónay Pál is átadott
1929. augusztus 20-án annak a maroknyi „felkelõnek”,
akik önként vettek részt Lajta-bánság megalapításában,
és fegyverrel igyekeztek megtartani a Trianonban elcsatolt Nyugat-Magyarországot. 1938… Eucharisztikus
kongresszus… Szent István év.
Augusztus 20-a számtalan szép és méltó megemlékezésre, ünnepségre adott és ad lehetõséget, hiszen a magyar államiság és a kereszténység törvénybe foglalt hivatalossá tétele Szent István bölcsességére irányítja e napon
a figyelmet. Az, hogy ma még – ha már csak kevesen is
és egymással hadakozva - élnek magyarok a Kárpátok
gyûrûjében, azt a szentistváni politikának és az azt tökéletesítõ Szent László kemény elszántságának köszönhetjük. E két államférfit nem lehet külön-külön emlegetni,
amikor az európai magyarság megteremtésérõl, az a magyar állam megalapításáról beszélünk.
A katolikus ünnep nemzeti ünneppé tétele Zadravecz
István ferences tábori püspök nevéhez fûzõdik, aki azért
javasolta a Kormányzónak eme intézkedés megtételét,
mert fontosnak tartotta a nemzeti egységet a megcsonkított és kirabolt ország-maradékban, s ezen egység jelképének elsõ királyunkat és államalapítónkat vélte legméltóbbnak, noha úgy tartotta, hogy az államalapítást és az
ország rendjének megteremtését – a szentistváni célokat
– Szent László tökéletesítette, és fejezte be.
A magyarság mai léte tehát, a kereszténységtõl elválaszthatatlan, hiszen, ha akkor Szent István szembeszáll
Európával, ma már épp olyan emlék csupán a magyarság
a világtörténelemben és a régészek körében, mint az avarok, vagy a besenyõk. A nemzet sorsa azonban nem csu-

pán a politikai vezetõktõl függ, hanem az országnagyok
által hozott és a király által megpecsételt törvényektõl, a
törvények betartásától és betartatásától is. István király
rendeleteinek, törvényeinek szigorú betartatása következtében gyorsan vált európaivá a magyarság, hiszen egy
olyan útra lépett, amelyen az akkori Európa járt. Ennek az
útnak is alapja volt a kereszténység, a krisztusi tanítások
megismerése és megtartása, azaz, maga a keresztény hit
gyakorlása, és a lelkekben való kisarjadzása. Ettõl vált
európaivá és Mária országává Magyarország. Elválaszthatatlan a kereszténység és a magyarság, hiszen lételeme
a magyarnak a keresztény hit, Krisztus, és a Magyarok
Nagyasszonya, akinek „István Úr” felajánlotta a Szent
Koronát, a nemzetet, az országot, a nemességet, és a magyarokkal együtt élõket. E felajánlásban, égi segítségkérésben is a népei iránt érzett szeretet, felelõsség és a feltétel nélküli hit tükrözõdik, hiszen olyan pillanatban hívta segítségül a Magyarok Nagyasszonyát, amikor mûve, a
magyar államiság, annak rendje és jövõje veszélybe került.
Nem holmi ostobaság mindez, hanem történelmi tény.
Hiszen él a nemzet maradéka a Kárpátok gyûrûjében.
Ám, felvetõdik ezen az ünnepen, hogy mit tesz ma a magyar politika, és mit tesz a magyar nép azért, hogy a szentistváni mû tovább éljen, fejlõdjék és felvirágozzon Európa és a világ épülésére?
Tud-e szentistváni elkötelezettséggel, alázattal, de épp
olyan eréllyel és hittel irányt és példát mutatni a világnak,
és Európa nemzeteinek? Van-e hite egyáltalán a mai magyar társadalomnak, s kiáll-e megtartva szeretetét még ellenségeivel szemben is a keresztény Magyarország védelmében? Tisztában van-e a magyar társadalom, hogy
mennyire fontos számára a Krisztus-követés, az imádság,
az isten felé fordulás?
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A Józan Ész
halálára
(Nyugodjék békében!)

Ma egy szeretett barátunk halálát siratjuk: a Józan
Észét, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztõiben.
Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott
nekünk, mint „dolgozni kell, hogy tetõ legyen a fejünk felett” és „mindennap kell olvasni egy keveset”; hogy tudjuk, miért lel aranyat, ki korán kel, és hogy felismerjük
olyan mondatok érvényességét, mint „az élet nem mindig
igazságos” és „lehet, hogy én vagyok a hibás”.
Józan Ész egyszerû és hatásos parancsok („addig
nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”) és megbízható szülõi
stratégiák („nem a gyerek, hanem a felnõtt dirigál”) sze(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György rint élt.
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