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A genderelmélet hívő megközelítése – 1.  
 

EGYSZER NÉZZÜNK SZEMBE, ISMERJÜK MEG! 

Székely János:  

Mi fán terem a genderideológia,  
és milyen gyümölcsök várhatók még erről a fáról? 

 1. Helyzetkép 

A nyugati kultúrkört néhány évtized alatt elárasztotta 

egy új életszemlélet, amely a szexualitás szinte 

bármilyen formáját helyesnek tartja, annak kiélését 

emberi joggá emeli, az elől minden korlátot el akar 

tüntetni, és nagy erővel támadja mindazokat, akik 

ezzel az új életszemlélettel esetleg nem értenek 

egyet. 

Ennek az életszemléletnek az alapállításai a következők: 

– A nemi identitását mindenki a saját vonzalmai, érzései alapján 

választhatja meg, alakíthatja ki. Ebbe senki kívülről ne szóljon bele. 

– A társadalom fogadja el az egyén által választott identitást, tartsa 

tiszteletben. E miatt őt semmilyen hátrányos megkülönböztetés, 

kirekesztés, megvetés nem érheti. 

– A választott nemi identitás érdekében bárki kérhet orvosi 

beavatkozást (hormonkezelés, műtétek), bizonyos feltételek mellett már 

gyermekkorban is. 

– A házassághoz és gyermekek örökbefogadásához való jogot biztosítani 

kell minden párnak, azonos neműeknek is 

– A gyerekeket és fiatalokat kiskortól kezdve nevelni kell a toleranciára, az 

elfogadásra mindenfajta nemi irányultságú emberrel szemben. 

Első hallásra mindez jónak és helyesnek tűnhet. Ezeknek a szépnek hangzó 

elveknek azonban mára olyan radikális megnyilvánulási formái jelentek 

meg a társadalmainkban, amelyek komoly aggodalomra adnak okot. 

Hadd idézzek fel néhány tényt illetve esetet, amelyek mutatják ennek az 

ideológiának a mindent elárasztó jelenlétét. 
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Nemzetközi folyamatok 

Az ENSZ különböző szervezetei, az Egyesült Államok és igen sok 

alapítvány azzal a feltétellel ad fejlesztési segélyeket fejlődő országoknak, 

ha az abortuszt ingyenessé és könnyen elérhetővé teszik minden nő 

számára, ha törvénybe iktatják a meleg házasságot, ha a fogamzásgátló 

szereket terjesztik, ha az iskolákban bevezetik a teljes szabadosságra 

buzdító szexuális felvilágosítást. Afrika püspökei több alkalommal is 

tiltakoztak ez ellen az ideológiai gyarmatosítás ellen. 

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala 2019-ben kijelentette, hogy 

„az államoknak meg kell szüntetniük mindenfajta korlátozást 

az örökbefogadás terén a nemi identitással vagy annak kifejezésével 

kapcsolatban, beleértve a transznemű, interszexuális és vagy bináris 

személyeket is”. 

Egy olasz politikus, Rocco Buttiglione – senkit sem sértve, de határozottan 

– kritikával illette ezeket a folyamatokat. 2004-ben Olaszország őt jelölte 

az Európai Unió belügyi és igazságügyi biztosának. 2004. okt. 11-én a 

jelöltet meghallgató bizottság a nézetei miatt elutasította az ő jelölését, 

alkalmatlannak ítélve őt bármilyen uniós posztra. 

Az internetes letöltések kb. 35%-a világszerte pornográf tartalom. Az 

Egyesült Állomokban a serdülő korú lányok kb. 25%-a szenved valamilyen 

nemi betegségben. Az Európai Unió legtöbb országában a 15 éves 

korosztály 20-25%-a él nemi életet. 

Nemzeti szintű rendelkezések 

2005-ben a spanyol parlament (Hollandia és Belgium után) megszavazta az 

azonos neműek házassághoz való jogát a gyermek-örökbefogadáshoz való 

jogával együtt. Nemsokkal később kötelezővé tették a „polgári nevelés” 

nevű tantárgyat az iskolákban, amelynek keretében előírták azt, hogy a 

különböző családmodelleket egyenlő értékűnek 

kell bemutatni.  

Angliában a policeman helyett a police 

officer kifejezést kell használni férfi rendőrökre is. 

Az új német kormány egy teljesen gender semleges 

nyelvhasználat kialakítását is célul tűzte ki. 

Egyedi esetek 

A New York-i Batavia gimnázium egyik férfi tanára 2006-ban orvosi 

kezelésnek vetette alá magát. Ettől kezdve női ruhában jelent meg, és 

elvárta, hogy nőként szólítsák meg. Több gyerek szerette volna átkérni 



magát egy másik osztályba. Nem engedélyezték ezt a számukra. Egy 

kanadait 15 millió forint összegű bírságra ítéltek, mert férfiként mert 

megszólítani egy férfiból nővé átműtött személyt. 

Lord Devon iparengedélyét Angliában megvonták, mert különböző 

rendezvényekre kiadandó épületeiben nem adott helyet azonos nemű párok 

’esküvői’ számára. Egy északír pékséget elítéltek, mert nem volt hajlandó 

tortát készíteni ezzel a felirattal: „Támogasd a melegházasságot!”. 

Egy tízéves jamaicai származású kislány és családja ellen azért indult 

eljárás egy londoni iskolában, mert felmentését kérte egy tanóra alól, ahol 

többek közt a homoszexualitást népszerűsítő rajzokat kellet volna 

készítenie. 

Egy brit iskolában egy lánynak megtiltották, hogy tisztaság gyűrűt viseljen. 

(A tisztaság gyűrű azt a fogadalmat jelzi, hogy valaki a házasságig megőrzi 

a tisztaságát.). Ingolstadtban kilencéves kortól indul a fogamzásgátlásra 

nevelés, amelynek során a gyerekek többek közt egy műanyagból 

megformázott férfi nemi szervre óvszert húznak fel, ami után „óvszer 

jogosítványt” kapnak.  

Középiskolákban szerepjátékokat játszatnak a fiatalokkal, többek között azt 

játsszák el, hogyan kell egy azonos neműt egy bárból felhívni egy éjszakai 

kalandra. 

A kaliforniai Victoria Egyetem egyik előadásán a tanár 

azt várta el a női hallgatóktól, hogy 2-2 nő kézen fogva 

sétáljon az utcákon, fejezzék ki egymás iránti 

vonzalmukat, és közben figyeljék a reakciókat (20). A 

kanadai Williams College-ben minden évben 

szavaznak, hogy fiúk és lányok közös fürdőszobát 

használjanak-e. Eddig a hallgatók mindig a közös 

fürdőszobát választották, a tétovázó elsősöket is erre 

buzdították.  

Magyarország 

Egy magát Benjáminból Eszterré átalakító személy azért jelentett fel egy 

hollókői vállalkozót, mert nem akart számára népviseleti ruhákat 

kölcsönözni, hogy ezekbe öltözve és így fényképezkedve terjessze a maga 

életszemléletét. Pátyon egy tizenkét éves kislány volt kénytelen részt venni 

egy olyan felvilágosító órán, ahol a többek között a nemi szervek és az 

óvszerhasználat vizuális bemutatása történt. Egy 2017-ben, szintén magyar 

iskolában tartott hasonló előadás végén az egyik tizenegy éves kislány 



befogta a fülét és a padra hajtotta a fejét. Az előadás, amit egy meghívott 

előadó tartott, több gyereket is sokkolt. 

2. Honnan ered ez az életszemlélet? 

Milyen fán termettek ezek a gyümölcsök? A genderideológia szellemi 

gyökerei szélsőségesen liberális és baloldali gondolkodók eszméi. Csak 

néhány tipikus mondatot idézek tőlük. 

Az egyik távoli szellemi előfutár Friedrich Nietzsche. Ő arról írt, hogy „a 

kereszténység megmérgezte a szerelmet”. Az nem halt ugyan bele, de 

rosszasággá torzult. A modern nyugati ember azonban „megölte az Istent”, 

hogy „emberfölötti emberré” válhasson, „túl jón és rosszon”. 

Simone de Beauvoir felszólítja a nőt, hogy szabaduljon meg „az anyaság 

rabszolgaságából”. Azt írja: „A nő a terhességet egyidejűleg 

gazdagodásnak és megcsonkításnak érzékeli. A magzat az ő testének része, 

és ugyanakkor parazita is, aki az ő rovására él.” Az anya és a gyermek 

kölcsönös egymáshoz tartozása „egy végzetes, kétoldalú elnyomás.” A nő 

úrnőként kell, hogy rendelkezhessen a saját teste fölött. 

Margaret Sanger szerint a nőt meg kell szabadítani „a szaporodás 

rabszolgaságától”. A legfontosabb feminista írók az anyaságot az elnyomás 

forrásának tartják. Heidi Hartmann szerint a házasság olyan elnyomó 

intézmény, „ahol a férfiak hozzáférhetnek a nők testéhez, ha szexre van 

szükségük”. 

„A család minden formája”, a „diszkrimináció”, a „homofóbia” és a 

„gyűlöletbeszéd” jelszavai lassan lehetetlenné teszik, hogy bárkinek más 

véleménye lehessen, és hogy a témáról értelmes dialógust lehessen 

folytatni. 

3. Mi az igazság? 

Amiben teljesen egyetértünk 

A feminista, gender- és LMBTQ-mozgalmak 

képviselői sok olyan célért is küzdenek, amelyek-

kel keresztény emberként teljesen egyetértünk. 

Nekünk, keresztényeknek is fontos elsajátítanunk, 

kialakítanunk magunkban az empátiát, a jóindulatot és a 

segítőkészséget minden emberrel szemben, a nemi vonzalmaiktól 

függetlenül. ➔ (Folytatás a genderelmélet 2.-ben.) 
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