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TÁNCSICS
PÁRATLAN OLDAL - LX. évfolyam, 12. szám, 2016. március 25.
Balog Zoltán miniszter március 15‑e alkalmából kitüntetéseket adott át, többek között Faggyas Sándornak,
a Magyar Hírlap újságírójának is, aki nemrég az alábbiakat írta lapjában: „Az azonban furcsa időzítés, hogy
a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője éppen múlt pénteken tette közzé állásfoglalását, mely szerint az
azonos neműek házassága nem jelent veszélyforrást a házasság eszményére és a családok életére. Ma,
amikor Európa immár tartósan mély demográﬁai hullámvölgyben van, a vén kontinens legtöbb társadalma
képtelen az egyszerű önreprodukcióra, mert évről évre kevesebb gyermek születik, mint ahányan
meghalnak, azért is indokolt ﬁgyelmeztetni a házasság, a család intézményének fontosságára, mert a laza
és törékeny párkapcsolatokban igazolhatóan sokkal kevesebb gyerek születik, mint a házasságokban.
Európa krónikus betegségének nyilvánvaló jele, hogy éppen az Európai Unió legnagyobb, legerősebb és
leggazdagabb nemzete produkálja a legalacsonyabb születésarányt, miközben – a Willkommenskultur
ostoba doktrínája alapján – ázsiai és afrikai ﬁatalok tömegeit hívja és fogadja be saját hiányzó gyerekei
»pótlására«. Az is jól látható, hogy a szexuális deviánsok és mutánsok ideológiai és ízlésterrorja az 1968-as
»szexuális forradalom« óta példátlan rombolást végzett a zsidó–keresztény gyökerű európai kultúrában és
életformában. Ennek egyik legbizarrabb jele az volt, amikor két éve a nemi hovatartozását illetően
bizonytalan, homoszexualitását nyíltan felvállaló, szakállas nőként megjelenő osztrák énekes, Conchita
Wurst kapta a legtöbb szavazatot, így megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét. Mivel sorsunk
emlékezetünkben van megírva, idézzük fel, még mi történt azon a különös májusi napon. Éppen Conchita
Wurst koppenhágai győzelme napján Budapesten Orbán Viktor az Országgyűlésben miniszterelnöki
eskütételét követően elmondta: »Olyan Európát akarunk, amely tiszteli saját gyökereit, tiszteli a
kereszténységet, és megadja a nemzeteknek az őket megillető tiszteletet. Elismerést és tiszteletet
akarunk a családoknak, visszautasítjuk a házasság és a család relativizálását, kitágítását és kiüresítését.«
Ez éppúgy világos, tiszta üzenet volt, mint az osztrák államfő, a szociáldemokrata Heinz Fischer gesztusa
is, aki szerint honﬁtársa diadala »nemcsak Ausztria győzelmét jelenti, hanem a sokféleség és a tolerancia
győzelmét Európában«. Figyelmeztető jel, hogy a Lajtán túl már tizenkét európai országban
törvényesítették az azonos neműek házasságát; ezt a Fertőn innen tíz európai ország – köztük hat EUtagállam – törvénye vagy alkotmánya kizárja. Ez utóbbiak közé tartozik Magyarország.”
A szerző Táncsics-díjban részesült.

