Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
„Requiem aeternam
dona eis Domine,
et lux perpetua
luceat eis”
Gondolatok a diszkó-tragédia után
Az elmúlt húsz év bûneinek egyik legsúlyosabbja történt szombaton éjjel. Mondhatnám azt is, hogy az elmúlt húsz év bûneinek a keresztmetszete az, ami történt. Ártatlan emberek, fiatal lányok haltak
meg értelmetlenül, és ártatlanul. Beleborzongok, ha ennek a drámának az okait keresgélem. Mert csak okokat lehet keresni, magyarázat és vigasz erre nincs.
Ha valaki megkérdezné, hogy ki a hibás, ki a felelõs ezért, akkor
legelsõsorban az elmúlt húsz év liberális-kommunista demagógiáját,
és felelõs állami vezetõit, lelketlen és alávaló politikusait említeném.
Az önös érdekeket, a saját zsebeiket szolgáló ócska senkiháziakat,
akik „demokratikus” választásokon nyerték el a lopáshoz, a gyilkossághoz, az erkölcstelenség társadalmi terjesztéséhez való jogot –
igaz, a kampányokban nem ezeket ígérték. Ám, ígéret ide vagy oda,
húsz év alatt nem volt egyetlen olyan politikus sem(!), aki azt tette
volna, amit ígért, akinek a nemzet, a fiatalság, a tudás, a nevelés lett
volna a célja. Az SZDSZ, majd Hiller István teljesen lezüllesztette az
oktatást, sõt, a tanári pályára is félmûvelt és félig képzett senkik kerültek a kommunista-liberális züllesztés okán.
Igen, a liberalizmus átka az, ami halálba kergette ezeket a fiatal
áldozatokat. Mert átértékelõdött a zene fogalma, a kultúra fogalma,
a szereteté, az erkölcsé, a hité, s mindené, amitõl az ember, ember
volt… Átértékelõdött a nevelés, a rend, a jog és kötelesség, a tisztelet, a szófogadás… bár ez utóbbit ma már nem is ismeri a fiatalság – a gyermekek – kilencven százaléka. Minden „modern” lett,
minden megváltozott a vörös-liberálisok szellemi és lelki diktatúrájának következtében.
A „rendszerváltáskor” még reménykedett az, aki hitt a rendszer
megváltoztatásában. Reménykedett abban, hogy lesz hit és erkölcstan az iskolákban, hogy egy olyan Magyarország épül, amilyenben élni lehet, amilyenben a kommunista diktatúra alatt elgondoltuk
az életünket. De nem lett, nem épülhetett olyan csodálatos Magyarország, mert a dögkeselyûk, azaz, a liberálisok és a gazdasági
hatalommá változott kommunista politikai hatalom (Antall József
súlyos bûne révén) és a balga társadalom elutasította mindazt, amitõl egy állam tisztességes utódokat nevelhetett volna. Nem kellett
többé kettes sorokban sorakozni az iskolák folyosóján a tanítás elõtt
és után, nem kellett többé a tanárt tisztelni (ma már többnyire nincs
is miért!), nem kellett többé a szülõi tiszteletet emlegetni, mert a
gyerekeknek csak joguk lett hirtelen, s nevelõiknek pedig joguk sem
maradt ahhoz, hogy fegyelmezzenek és megköveteljenek a tanulóktól bizonyos ismereteket, házi feladatokat. Már a kommunista söpredék eltörölte a mûvészeti oktatást, a zenét, s megszûntek az iskolai énekkarok ahol a közös, többszólamú éneklés olyan szellemi és
lelki táplálékot biztosított Monteverditõl Farkas Ferencig, amely él-

„Felelõsségre
vonásom”
a kereszténység és a
magyarság
védelméért
Döbbenten olvasom a hozzám írt levelet, amelyet papbarátom
fogalmazott meg. „Utóbbi két cikked stílusa nagy port vert fel…”
– írja. Ez utóbbi két cikk lapunk hasábjain megtalálható. Az egyik
Orbán Viktor straßburgi beszédével kapcsolatos, a másik a budapesti diszkóban történtek által megfogalmazódott gondolatokat
tartalmazza. Mindkét cikk mondanivalója, hogy a kereszténység, a
Krisztus-követés nélküli világ értelmetlen, s vissza kell térni a
klasszikus értékek és Krisztus parancsai által mutatott útra mind
Európának, mind a Kárpát-medence magyarságának. És ez ma,
aggódó katolikus papbarátomnak telefonálgató rosszakarók és álszentek szerint, stílusában nem elfogadható.
Igazuk lenne? Nem szabad söpredéknek nevezni a kommunista
liberális sátánistákat? Stílustalanság volna „kreténnek” nevezni a
Magyarországot ócsárló, keresztényellenes hazudozó uniós képviselõket? Netán helytelen név szerint megemlíteni azokat, akik felelõsök a rendszerváltás utáni idõszak tragikusan rossz politikájáért? Szalonképtelen lehet azokat elmarasztalóan fölemlegetni, akik
1945 után katasztrófába sodorták az országot, akik papok ezreit
mészárolták le, akik hívõ emberek százezreit tették nyomorékká,
földönfutóvá, vagy menekültté? Vagy az lehet kifogásolható, hogy
akik ma Magyarország ellen magyar állampolgár létükre uszítanak
és gyûlöletet keltenek Európában, azokat hazaárulónak neveztem,
s megemlítettem, hogy a hasonló cselekedetekért egykor – joggal
- kötél járt? Isten tudja hát, hogy mi az a stílusjegy, amely problémát okozott a papbarátomnak leveleket író, telefonálgató ostobáknak, álszenteknek, szemforgató liberálisoknak. Ezek után elgondolni sem merem, hogy miként reagálna a társadalom eme álszent,
aljasul nem szemtõl szembe, hanem a hátam mögött levelezgetõ,
mószeroló része, például Mindszenty József, Márton Áron, Ordass
Lajos, Ravasz László, P. Boross Fortunát ofm, vagy esetleg Prohászka Ottokár, Debreczeni Sixtus, dr. Fûzy Sándor magatartására, szavaira, írásaira. Hová telefonálgatnának, e kiváló keresztény
vezetõk ellen azok, akik ma igyekeznek engem elhallgattatni?
A tudatlan ember úgy értelmezi a kereszténységet, és a keresztény életvitelt, hogy a Krisztus-követõ emberekkel, csoportokkal bármit meg lehet tenni, mert nekik kötelezõ a krisztusi szere-
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ményt semmivel sem lehet pótolni. Az értéktelen értékké, az érték
értéktelenné vált a beteg agyú liberálisok (jobbára a volt ÁVH-sok
utódainak) szellem, és jellem nélküli világában. S mindezt tûrte, olykor támogatta, s nem megváltoztatta az Antall József és Boross Péter vezette nemzeti kormány…
Most meghalt két kiváló diák, s egy huszonéves fiatal. Haláluk
fajsúlyos, kemény figyelmeztetés a társadalom és annak vezetõi
számára.
Kormányszinten is újra kell(!) értékelni az oktatás ügyét, a gyermekjogokat, a mûvészeti és vallási oktatást, s arra kellene törekedni, hogy megismertessük a fiatalokkal az értéket, az igényességet, a
magasabb rendû élvezeteket. Nem a foci az és az egyéb sport az elsõ, hiszen az ép testhez az ép lélek is hozzátartozik. A lelket pedig a
valódi értékek, a tényleges és magasabb rendû élvezetek fejlesztik.
Be kell vezetni újra az erkölcstant, és mintegy a legkomolyabban
vett tantárgyat kell kezelni, számon kérni a diákoktól. Ugyanis, amíg
ez nem történik meg, addig a kormány és a képviselõk egyre többször fognak gyertyát gyújtani saját áldozataik halálának emlékére
haláluk helyszínén. És ez nem elegendõ!
Van még tanulsága ennek a tragikus éjszakának. Ezernyi… tanulmányt lehetne írni az okokról, és a következtetésekrõl. A lényeg
azonban az, hogy e három halott fiatal az elmúlt húsz év összes politikusának személyes áldozata! Kivált a liberális és a kommunista
bûnözõkéi.
Turizmusról beszélünk manapság sokat. Vendéglátásról. Ám, ez
a drámai eset is igazolja, hogy a magyar turizmus és vendéglátás
nem a vendégek, hanem a vendéglátók miatt állt le, csökkent tragikusan. Hiszen ebben a drámában a vendéglátók kapzsiságának a keresztmetszete is benne van. Országos szinten… De tovább megyek. Benne van ebben a tragédiában az összes vállalkozó kapzsisága is, és a „találékonyság”, amely most is megmutatkozott… „a
külsõs a hibás”… mi mossuk kezeinket. A pénz a mûveletlen, kulturálatlan és érzéketlen ember kezében fegyver, ostor, gyilkos szerszám. S ma milliós létszámú mûveletlen, de pénzzel teli ember él
ebben az országban, akiket nem lehet törvényekkel – ma érvényben
lévõ törvényekkel – rendre tanítani, mert vagy megveszik a hivatalnokot, vagy utol sem éri a törvényt betartatni hivatott szerv. Ahhoz,
hogy rend legyen pár napig ebben az országban egy-egy területen,
embereknek kell meghalniuk… Elképesztõen szörnyû ország ez, elképesztõen szörnyû és ostoba társadalomban élünk.
Igen, ezernyi kép, ezernyi baj és probléma „ugrik be” az embernek a szombat éjszakai tragédiát végiggondolva. A végkövetkeztetés mindig ugyanaz. Isten, hit, és erkölcs nélkül katasztrófába torkollik minden. A társadalom, az ifjúság, Magyarország, a nemzet és a
világ. Az ember hátat fordított a normális morális életnek, a léleknek, mert erre sarkallta a kommunista diktatúra, erre nevelte húsz
év alatt az emberiség alja, a liberális eszme és az azt képviselõ politikusok, tanárok és miniszterek, akiknek már a nevét is el kellett
volna felejtenünk, miután halálra ítélték és kivégezték õket. Mert
ezek a politikusok megtorolhatatlanul sokat vétettek Magyarország,
a magyar nemzet és a világ ellen, Hitler és Sztálin együtt a vöröskhmerek vezetõivel sem ártott annyit a világnak, mint a liberalizmus,
a liberális gondolkodásmód, a „csak te vagy a fontos” eszméje és
szellemisége, az egyházellenesség, az Istentõl erõszakosan eltávolító stílus. És ideérkeztünk gyászoló, döbbent barátaim! Három érték,
életét még el sem kezdõ fiatalnak kellett ismét meghalnia. Az elha-

zudott rendszerváltás, és az azt követõ politika, és politikusok áldozataiként. Hiába az vendéglátóhelyek ellenõrzése, hiába minden…
õket nem lehet már visszahozni. S tûrni sem lehet tovább azt, ami e
kis hazában, és a kerti budi aljáig süllyedt Európában van.
Fel kellene ismerni végre Krisztust, az alapvetõ erkölcsi követelményeket, amelyek Krisztus kereszthalála és feltámadása óta beváltak. Meg kellene ismerni a szeretetet, az egymás iránti elkötelezettséget. El kellene kezdeni imádkozni, s meg kell tanítani gyermekeinket is erre. „Hit nélkül sem élni, sem alkotni nem lehet” – énekelte
Szörényi Levente egy régi dalban. S ez a régi dal máig figyelmeztetés mindannyiunk számára.
Most amikor búcsúzunk e három fiataltól, álljunk meg egy percre s kérjük a Teremtõ Istent, hogy ebbõl a posványból, ebbõl az õrült
és lélek nélküli világból vezesse vissza a nemzeteket, a magyarságot arra az útra, amelyen járt, s amelyrõl letérve eltévedt. Amikor
búcsúzunk ezektõl az élettel teli, illatos, virágzó, de idejekorán letört
virágszálaktól, eszembe jut egy ima, amelyet nap-nap után el kellene mondanunk:
„Oltalmad alá futunk Istennek szent anyja,
Hogy, könyörgésünket meg ne vesd szûkségünk idején,
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl,
Mindenkor dicsõséges és áldott Szûz!
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, és szószólónk!
Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,
Ajánlj minket Szent Fiadnak,
És mutass be minket Szent Fiadnak!
Amen”
Mindazokat kérem, akik hivatalból, vagy érdeklõdõként olvasták
fenti gondolataimat, gondoljanak arra: – ha nem változtatunk a fiatalság helyzetén, ha nem képzünk értelmes okos, lélekben és testben hivatásuknak élõ pedagógusokat, ha nem fordulunk Isten felé e
hatvanöt szánalmas és nemzetromboló év után, akkor gyermekeink
is áldozatokká lesznek, mint ahogyan áldozattá válik a nemzet, és
Európa egyaránt. A mi áldozatunkká… mert a felelõsség az utókor
iránt nem áthárítható. A jelenért és a jövõért mi vagyunk a felelõsök.
Politikusok, törvényalkotók, törvényhozók, írók, értelmiségiek, tudományos munkatársak, jogászok… Krisztust, a kereszténységet –
még ha ma oly nagy divat is –, nem szégyellni kell, hanem kérni, élni vele. A hitet sem kell szégyellni, hanem élni kell a hit lehetõségeivel, bármilyen nevetséges azok elõtt, akik még nem ismerik a hit
erejét és oltalmát. Gondolkodjatok tehát politikusok, és felelõs ország-vezetõk. Mert mostantól egy gyertyagyújtás és bizonyos törvények felülvizsgálata semmit sem ér. Azonnali új oktatási törvényen
és megfelelõ ellenõrzésen, rendõrségi és igazságügyi szervek tekintélyének visszaállításán, és a renden magán. Mert mostantól, ha áldozatokká leszünk, vagy lesznek gyermekeink, Titeket nevezhetnek
a megmaradottak gyilkosoknak… és Ti is odaálltok majd Isten elé ha hiszitek ma még, ha nem –, aki igazságosan ítél majd és ha ismernétek a Bibliát, tudnátok, hogy az, az ítélet milyen lesz számotokra, ha a népet, a nemzetet sanyargatjátok, s meg nem véditek.
Három halottunk van, három, akik a nemzet halottai, a politika és a
politikusok áldozatai.
Nyugodjanak békességben!
Stoffán György

tet elvén elviselni minden támadást, atrocitást. Nem ütnek vissza,
nem védik meg magukat, nem tesznek támadóik ellen semmit,
mert az számukra tilos. S, ha meg merik tenni, hát akkor bizony vétenek a keresztény tanítások ellen, s így megszûnnek kereszténynek lenni. Nos, ez messze nem így van, mint láthatjuk a történelembõl, sõt a Szentírásból is. ("Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be,
hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?" - Jn.
23. – itt kéri ki magának Krisztus az arculütést!)
Nem lenne például déli harangszó, ha Kapisztrán tárt karokkal
fogadta volna a törököt, s nem emelte volna a magasba a keresztet, ezzel erõsítve Nándorfehérvár védõit. Ma a török(nél rosszabb) a világot átjáró vörös liberalizmus, az isten-ellenesség, a hitnélküliségre nevelés. Nap-nap után látjuk,
hogy mivé fajul az a nemzet, az a földrész, az
a világ, amely elfordul Istentõl.
Amellett, hogy a baráti megrovást elfogadom, s jó szándékú papi, baráti figyelmeztetésnek veszem, néhány gondolatot hozzáfûznék.
Mi a dolga az írónak? Miért is kapta a talentumot? Nem azért hogy hallgasson, s elhallgasson. Az író nem a szószékrõl beszél Istenrõl azoknak, akik amúgy is hisznek, és tisztában vannak Isten parancsaival. Az író nem
csak az ab ovo õt értõ társadalomnak, társadalomhoz szól. A társadalom minden olvasó
rétege meg akarja érteni mirõl is beszél az író.
Így, abban a stílusban kell az igazságot, a követendõt, a bajt és annak okait megfogalmazni, amelyet a társadalom egésze megért,
felfog. A társadalomnak érthetõen írni persze nem azt jelenti, hogy
az író drasztikus, szalonképtelen kifejezéseket használjon… ám,
erre is van példa, ha célzottan olyan társadalmi réteghez szól,
amely ezt érti csupán.
Nem könnyû megszólítani azokat, akik nem is akarnak odafigyelni. Ha pedig odafigyelnek, akkor nem érzékelnek mást, mint
azt, hogy nevelni akarják õket. Az írónak az a dolga, hogy minden
olvasó szelleméhez eljussanak a gondolatai, a gondolatokat az olvasó be is tudja, be is karja fogadni.
Prédikálni könnyebb, hiszen a célzott hallgatóság alapvetõen
azért megy a templomba, hogy Istenrõl, és az Õ parancsairól halljon, hogy megemlékezzen az Úr napjáról, imádkozzék, keresztény
közösségben lehessen. Ám, miként lehet egy, többségében szellemileg és hitben leépült társadalmat megszólítani, Istenhez vezetni, rádöbbenteni arra, hogy rossz úton jár, hogy Isten nélkül
üres, és kíméletlen élet vár rá, s hogy visszatérni az Atya szeretetébe senki máson nem múlik, mint önmagán az emberen, az Istentõl kapott szabad akaraton, az Isten iránti szereteten, a társadalom

vezetõin, az iskolán. Hiszen nem Isten fordult el az embertõl, hanem az ember tiltotta ki Istent saját életébõl. Hogyan lehet egy
erkölcsiben leromlott társadalomnak megmutatni, hogy mi a
rossz, hogy kik, hogyan csalták meg, hogy kik vezették rá arra, miszerint lelkiismeret furdalás nélkül megölje, megölheti önmaga jóléte érdekében saját magzatát, hogy szembe forduljon a józanésszel, az erkölccsel, magával Istennel?
Csak a társadalom saját stílusában, vagy annál kissé cizelláltabban. Ha a stílus maga az ember, ezt vállalom. Nem vagyok
szent, nem vagyok szelíd, mert ebben a világban szentnek csak a
kolostorok mélyén lehet maradni. Kint harcolni kell, Krisztus hadseregévé kell válnia minden keresztény embernek, mert körbevette a keresztényeket a sátáni gonoszság, amely nem kímél nemzetet, életet, erkölcsöt, hitet.
S az a keresztény, akinek ez a harc nem tetszik, vagy kard helyett e végsõ küzdelemben
megértõen szemléli keresztény felebarátai lemészárlását, az a sátánt szolgálja, nem a jézusi parancsokat, nem az evangelizációt, nem Istent. Mert az alázat nem azonos a birkatermészettel. Isten és az emberek iránti alázattal kell
ma kemény harcot vívni. Nem kell ehhez gyûlölni az ellenséget, de kötelezõ megmutatni a
helyes utat olyan stílusban, amely érthetõ,
egyszerû, és hazugságmentes.
Megrótt tehát papbarátom, mert egyeseknek nem tetszik a stílus, amelyen azonban nem
változtatok. S ajánlom mindazoknak, akiknek nem tetszik, ne olvassák írásaimat. S gondolkodjanak el azon, mennyit ért az elmúlt
húsz év alatti ilyen-olyan tiltakozás, felháborodás… a szép, pallérozott stílusban megírt és aláírt közlemények és tiltakozások százai. Semmit. Tehát, saját stílusomban fogom ezután is védeni saját Római Katolikus Egyházamat, Nemzetemet, Hazámat. Saját
stílusomban fogom Krisztus tanításainak elfogadására sarkallni a
társadalmat, szembe állítva írásaimban ostobaságainak és ellenségeinek látható és tragikus eredményeivel. Viszont a Krisztustól
tanult stílusban imádkozom azokért, akik ostobán és mélyrõl jövõ
rosszindulattal áskálódnak „keresztényként” a kereszténység és a
nemzet védelmében leírtak okán - ellenem. Szánalmas viselkedés.
Nekik is vissza kellene térniük Jézus tanításához.
Papbarátomnak pedig köszönöm, hogy az ellenem irányuló aljaskodás következményeképpen, jószándékú figyelmeztetésben
részesített, amely után leírhattam ezeket a gondolatokat. Nélküle
ugyanis nem jutott volna eszembe mindez, pedig mint látjuk, szükséges volt leírnom. Itt is igaz tehát a régi szólás, miszerint: „Isten
útjai kifürkészhetetlenek”.
Stoffán György

