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H I R D E T É S

Szivárványszínű jövőkép, 
avagy az identitászavar

szabadsága

Példátlan tiltakozást váltott ki az Európai Unióban az, 
hogy a magyar Országgyűlésben a képviselők elfogadtak 
egy olyan törvényt, amely a bírálók szerint a pedofíliát a 
homoszexualitással összemossa. Sokan homofób pe-
dofi ltörvénynek titulálták, és az orosz mintájú homofób 
szabályozáshoz hasonlították a gyermekek védelmére 
irányuló intézkedéseket, mivel szerintük gyakorlatilag tilt-
ják az LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, 
queer és interszexuális) csoportokról szóló tanítást, ezál-
tal megkülönböztetnek és korlátozzák a véleménynyilvá-
nítás szabadságát. Amúgy a törvény azt mondja ki, hogy 
a tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a 
nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szó-
ló foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek 
megfelelő önazonosságtól való eltérésre, a nem megvál-
toztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésé-
re. Tehát az uniós országok többsége, vezetőikkel az élen 
– saját példamutatásból, meggyőződésből, vagy csupán 
a többiekhez való felzárkózás kényszeréből – azt tartaná 
helyesnek, ha különböző „melegpárti” civil szervezetek 
képviselői szabad véleménynyilvánításon alapuló szexu-
ális nevelést tartanának az iskolákban.

Keresztény szülőként egyetértek az Európai Unió szel-
lemiségével és az „európai hagyományokkal” szemben 
álló magyarországi törvényi szabályozással. Én sem sze-
retném, ha még általános iskolás, legkisebbik lányomat 
bárki meggyőzné, hogy fi ú is lehetne. Egyetértettem a ko-
rábbi parlamenti döntéssel is, amely meghatározta a ha-
gyományos család fogalmát, és gyakorlatilag megtiltotta 
az azonos nemű pároknak az örökbefogadást. Persze, az 
fáj az európai hatalmasoknak, a jelenleg piacgazdasággal 
és mindenféle emberi és emberen kívüli jogokkal elmani-
pulált, egyre táposodó választóiknak, hogy Magyarország 
példát mutat térségbeli szomszédai számára. Nem alkal-
maz szexuális megkülönböztetést állampolgárai számára, 
de nem támogatja (még) a melegek házasságát és az örök-
befogadást, helyette a hagyományos családot helyezi elő-
térbe, és azt segíti különböző családtámogatási progra-
mokkal. Hallani sem akar arról – talán már a közeljövőben 
bevezetve a „fejlett Nyugaton” –, hogy az apát „szülő 1”, 
az anyát pedig „szülő 2” új megnevezéssel defi niálja. És 
a Megváltó nemében sem kételkedik, marad klasszikusan 
értelmezett keresztyénnek. Már aki, mert számosan van-
nak már, akik eljutottak az identitászavar szabadságához. 
Erre időszerű példa az, hogy a pornólapok követésének 
elméleti tiltása mellett lehessen szabadon beszélni a 18 
éven aluliaknak a másneműség lehetőségeiről.

A „szivárványkérdés” nyilvánvalóan bonyolult, még 
a „saját térfelünkön” is keveset tudunk róla, nehezen 
vagyunk képesek egészséges nyíltsággal szembenéz-
ni a témával. A tabutól a szabadosságig nagyon sok az 
árnyalat. Én magam is többször tudatosan kerestem a 
szembesülést. San Franciscó-i tartózkodásom során jár-
tam Castróban, a világ talán leghíresebb LMBT-negyedé-
ben, ahol még a gyalogosátkelők is szivárványszínekben 
pompáznak. Berlinben a Brandenburgi kapu túloldalán, a 
Reichstaggal szemben levő Tiergarten parkban véletlenül 

„belebotlottam” a holokauszt meleg áldozatainak állított 
emlékhelybe. Egy hasáb alakú zárt termet alakítottak ki, 
amelybe két oldalról egy-egy ablakon lehetett betekinteni. 
A teremben egy képernyőn vetítés zajlott, két férfi  csókoló-
zásáról szólt a videófelvétel. Innen siettem a Charlie-pont-
hoz, ahol annak idején az amerikai katonák a határzónát 
alakították ki a második világháborúban vesztes Németor-
szág felosztott fővárosában.

Évekkel ezelőtt az általam irányított dohányzáskuta-
tásban szereplő társaimmal együtt Chicagóban vettünk 
részt egy szakmai konferencián. A kedvező részvétel ér-
dekében beiratkoztunk az Egyesült Államok „fi rst one” 
dohányzási szakmai szervezetébe. Online kérdőívet 
kellett kitölteni, ahol először nevünk, majd nemünk felől 
érdeklődtek. Összesen nyolc választ lehetett megadni, 
én maradtam a legelsőnél. Férfi asságomban nem kétel-
kedtem, bár a „megtépázás” és a „csábítás” fogalmai ott 
„lebegtek a levegőben”.

Nagyon, de nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Eu-
rópai Unió Magyarország-ellenes politikája nem kímélte 
a foci-Európa-bajnokságot. Az Orbán-kormány állítólagos 
melegellenessége hideg fogadtatással párosult a német–
magyar meccsen. Miután az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) nem engedélyezte a müncheni stadion szivárvány-
színű kivilágítását, csak színes lógójával támogatta az 
ügyet, a holokauszt meleg áldozatait egykor halálba küldő 
SS-tisztek mai unokái, dédunokái megtiltották a magyar 
focidrukkerek felvonulását, és megtűrték, hogy a magyar 
himnusz éneklése közben egy szivárványszínű zászlós 
polgár beszaladjon a pályára. Kikérem magamnak, so-
kakkal együtt, az ilyen sértő, megalázó, ember- és nem-
zetellenes magatartást! A nemzeti himnusz éneklésekor 

ugyanis semmilyen más szimbólumnak nincs helye! Fáj-
dalmamban Marco Rossi tréner mélyen józan embersége 
vigasztal – akárcsak Schäfer Andrást a meccs után –, aki 
végigénekelte a magyar himnuszt, és talán észre sem vet-
te a szivárványos „bohócot”.

A németek alig úszták meg a kiesést a foci-Európa-baj-
nokságon, ami a számunkra szerencsétlen 84. percben 
szerzett, számukra azonban szerencsés gólnak köszön-
hető. A szerencse ezúttal a hatalmasokat szolgálta, de 
egyáltalán nem biztos, hogy mindig így lesz. Löw kapitány 
racionálisan értékelte a helyzetet, és dicsérte a magyaro-
kat. Pár nappal később a Magyarországnak intőt adó Mark 
Rutte holland miniszterelnök „fi ai” már teljesen jogosan 
elvéreztek a még versenyben levő utolsó V4-es ország, 
Csehország futballcsapatával szemben.

Európa vezetői, Merkel kancellárral az élen, irracionális 
módon szidják Magyarországot, minket. Milyen európai 
jövőképet rajzolnak meg – néhány kivételtől eltekintve – 
az Európai Unió terméketlen vagy legalábbis többségük-
ben az európai átlagos termékenység alatt teljesítő veze-
tői? Az a néhány kivétel leginkább Közép-Kelet-Európára 
vonatkozik. Kimagasló pozitív jövőképet képvisel Orbán 
Viktor miniszterelnök öt gyermekével, unokáival. Már-már 
viccesnek, sőt tragikusnak tartom, hogy ő a homofób jö-
vőkép megtestesítője Brüsszelben, aki ellentmond Euró-
pa azon hagyományának, amely a másneműségre való 
buzdítást már a gyermekkorban megengedi. Tudtommal a 
keresztyénség Európa legjellegzetesebb hagyománya, eb-
ből erednek kulturális értékei, az európai nemi mozgalom 
némi késéssel került a köztudatba. A keresztyénségnek 
valóban toleránsnak kell lennie, de nem adhatja fel saját 
elveit, értékeit, sőt a természettel sem mehet szembe. A 
természetes élet ugyanis egy nő és egy férfi  kapcsolata 
által jön létre, a sperma- és petesejtbankok biztosította 
fogantatás túlburjánzása mesterséges és személytelen 
volta miatt nemigen lehet kívánatos. Vagy mégsem?
Szivárványszínű jövőkép virít Európa egén.

A szerző marosvásárhelyi egyetemi tanár
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A „szivárványkérdés” bonyolult, nehezen vagyunk képesek egészséges nyíltsággal szembenézni a témával 

 » A keresztyénségnek valóban toleránsnak 
kell lennie, de nem adhatja fel saját elveit, ér-
tékeit, sőt a természettel sem mehet szembe. 




