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Újat mondok, de nem új, hanem nagyon régi
igazságot, amelyik azonban mindezideig rejtve
volt a magyar nép elõl. Ennek fõoka elsõsorban
az, hogy sem történetíróink, sem nyelvészeink
nem tanulmányozták át az árpádkori kódexanyagunkat, vagyis a nyomtatásban is megjelent törés jogi okleveleinket. Egyetlen történetíAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja téneti
rónk sem hivatkozik ezekre, hanem amár mások
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gunk 63 vaskos, darabonként átlag 800 oldalas
kötetet tesz ki, amelyekbõl a kutató történetíró
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pontosan meg tudja állapítani....
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 11. 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.

9.

"Már csak ismételni tudom magam"…
(Dr. Emõdy L. Béla interjúja Stoffán Györggyel)
– Mostanában meglehetõsen rosszkedvû cikkeket
írsz. Ugyanakkor a mai kormányt támogatod, amely
kormány, mint azt több cikkedben is említed:
nemzeti… Nem értem a borúlátásodat, az
összefüggést.
– A borúlátás pont annak a következménye, hogy
végre van egy magyar kormány, amely hibáival együtt is
páratlan érdemeket szerzett az utóbbi hetven évet
tekintve, ám a társadalom olyan mélyre süllyedt
erkölcsileg, szellemileg és nemzeti tudatában, hogy nem
csak nem érti, de a kommunista és liberális lázítás okán
minden erejével akadályozza is a nemzeti stabilitás
szellemiségét és annak gyakorlati megvalósítását. A
jobboldalon is! Embertelenné és aljassá vált a magyar
társadalom, ami egy ország életében és a nemzet jövõjét
tekintve katasztrófához vezet…
– Mi ennek az oka szerinted?
– Már elmondtam – és sajnos ma már ott tartunk, hogy
csak ismételni tudom maga. Magyarországon volt egy
olyan társadalmi réteg, amely kézben tartotta a nemzet
erkölcsi normáját, mindig tudta, hogy hol lazul a
társadalom, és mint egy várat, ott erõsítette meg, ahol erre
szükség volt. Ha kellett az oktatást, ha kellett a haza iránti
elkötelezettséget, s ha kellett, akkor az egyéni tisztességet
erõsítette meg. Soha nem engedte elbillenni a mércét.
Megvolt egyfajta magyar mentalitás, amely egész
Európában híres és irigylésre méltó volt. Ez a társadalmi
osztály a nemesség volt. A nemesség ezer éven át
génjeiben hordozta a haza iránti felelõsség érzetét, hiszen
akár mit is mondanak ma a kommunista történészek, ez
volt a krémje az elitje Magyarországnak, s ez vezette,
irányította és kormányozta a társadalmat. Majd jött 1945,
amikor a társadalom megfeledkezve mindenrõl kirabolta,
elsöpörte, hagyta kirabolni és elsöpörni a nemességet.
Kitört a társadalomból az a primitív ösztön, amelyben ott
lappangott az irigység, harácsolás, a fosztogatás, a
kapzsiság, az embertelenség, a hitetlenség szelleme, azaz
minden olyan emberi tulajdonság, amit ma már világosan

látunk a társadalomban, mert ezek az érzések és ösztönök
máig megmaradtak, felerõsödtek az úgynevezett
demokráciának tudhatóan.
– Akkor nincs is mirõl beszélni?...
– Hogyne lenne! Ha ugyanis nem tárjuk fel a
társadalom milyenségét, nem hívjuk fel a társadalom
figyelmét azokra a bûnökre és hibákra, amelyeket
elkövet, lehetetlen lesz kilábalni a mai helyzetbõl.
– Mit tartasz a legnagyobb bajnak?
– Mindazt, ami probléma, de szemérmesen
elhallgatjuk. Alapvetõen azt, hogy a Fidesz gyõzelme
után két évvel még szabadon alapíthat pártot a volt
kormányfõ, aki voltaképpen tönkretette az országot,
választási csalással került hatalomra, máig uszít, és
nemzetközi szinten is hazaárulással felérõ vádakat,
rágalmakat terjeszt Magyarországról. A hazaárulást sem
torolja meg az állam, noha erre határozott és felre nem
érthetõ törvényink vannak. Az ország erkölcsi
értékrendjére jellemzõ, hogy a magyar bíróság
engedélyezi a beteges hajlamúak nyilvános felvonulását,
ami a fiatalságot mérgezi, és rettentõen gusztustalan is.
– A bíróságokkal nem vagy kibékülve… miért?
– Nem a bíróságokkal van bajom alapvetõen, hanem
az bíróságokat körülvevõ hazudozással nem értek egyet.
A mai bíróságok nem azok a bíróságok, amelyek
valóban az igazságot és az emberi jogokat szolgálnák. A
rendszer az, ami rossz és teljesen hiteltelenné teszi a
taláros urakat és hölgyeket. A rendszer szerint a bíróság
alapvetõen a mindenkori hatalom kiszolgálója. Nem az
emberi tisztesség és erkölcs mezsgyéjén mûködik,
hanem a mindenkori hatalom parancsára, törvényei
szerint ítél és old. Hiszen a törvényeket a hatalom hozza,
és a bíróság ennek megfelelõen mûködik. Ha olyan
törvények vannak, mint Rákosi idején, akkor, ha kellett,
ha nem akasztófa várta a meghurcoltat. Koncepciós
perek százai zajlottak a „független” bírságokon.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Véreskezû román
kommunista
pribék menedéke:
Magyarország
Boross Péter volt miniszterelnök szerint az állampárti titkosszolgálatok ügynökeit ma bolygatni nem más,
mint "sérült lelkek" ambícióinak a megnyilvánulása. Õ
ezt a kérdést különösen bonyolultnak látja. Igaza van.
Tényleg bonyolult. A kommunista állambiztonsági szervek ugyanis hatalmas információmennyiséget gyûjtöttek össze; és együttmûködtek egymással (pl. a román
Securitate és magyar AVH 1956-ban).
Hálózato(ka)t építettek és mûködtettek, és a még
életben levõ érintettek számára elborzasztó, hogy minderre lassan-lassan fény derül. Különösen akkor, ha a
mozaik darabjait sziszifuszi munkával elkezdjük összerakni.
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