Gatya vagy lajbi?
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1920. január 17-én tudta meg a magyarság, hogy Trianonban a világ hatalmasai
gyûlölködve és gonosz akarattal kierõszakolják az I. világháborút lezáró magyar
„békefeltételek” 1920. június 4-i aláírását,
Magyarország halálos ítéletét. Az élõsdi,
martalóc cseh, román szerb szövetségesek
kedvéért a trianoni döntnökök balkanizálták Európát.
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

13.

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
(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.

A hazaárulók kellenek…
„Magyarországon ma háromféle embertípus lakik.
Laknak itt elõször is cinikus gonosztevõk, jósvádájú szélhámosok s nemzetközi iparlovagok —
zsidók és névleges keresztények —, akiknek ez a
haza semmi, csak portyázóterület, akiknek a mi
ezeréves múltunk, a mi hitünk, a mi kereszténységünk, a mi morálunk, a mi családi szentélyeink, a
mi ifjúságunk erkölcse, a mi nõink méltósága, ami
tradícióink: mind merõ babona és ostobaság, akiknek az üzlet és az élet borgõzös hejehujája minden.
Ezek akartak felülkerekedni a bolsevizmus révén,
ezek írták újságjaink nagy részét, ezek fûztek karikát a munkásság nagy részének orrába.
Laknak itt másodszor gerinctelen puhányok, kábult holdkórosok, minden sallangos frázist gyermekesen utánalocsogók, hathályogos szemû felnõtt
óvodások, a liberalizmus minden szólamától átitatott s megpuhított napraforgók, minden szellõtõl
nyakukat behúzok, minden zizzenésnél jobbra, balra, elõre és hátra pislogatók, öt percnél messzebb
nem gondolkozók, egy tál lencséért mindent odaadók. Ezek vitték eddig a nagy szót a közigazgatásban és politikában, kultúrában és társadalmi életben
s ma sem látják be, hogy a közélet irányításától távol kellene maradniok. Nem õk csinálták a bolse-

vizmust, de az õ bûnük, hogy Magyarországon bolsevizmus lehetett. Az õ bûnük, hogy a szélhámosok
és aknavetõk szervezett hada évtizedek óta oly
pompásan elhelyezkedhetett s oly fesztelen nyugalommal fúrhatta alá nemzeti létünk alaposzlopait.
És laknak itt végül — hála Isten, mégsem oly
kevesen, mint hittük volna — szorongószívû bús
magyarok, akiknek lelkében az elnémíttatás és
megnemértettség hamuja alatt keserû daccal izzott
a keresztény hit és a nemzeti élniakarás parazsa, a
honfiúi bánattól élesztett meggyõzõdés tüze, hogy
ezt az országot megmenteni csak úgy lehet, ha
visszavezetjük a keresztény krédó felséges idealizmusához s a keresztény erkölcsön kikristályosodott
nemzeti öntudathoz.” (Bangha Béla)
Bangha Béla óta még egy szennyes társadalmi,
de inkább politikai csoport alakult ki Magyarországon. A Bangha által felsorolt elsõ kettõnek a keverékébõl az, amely a hazaárulást mindennapos elfoglaltságának tekinti, s a haza elvesztésének érdekében a legaljasabb és az emberiség történetében
eleddig alig ismert vagy ismeretlen beteges hazudozásra is képes.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György
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