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Cséki Győző

A melegházasságok 
toleranciája és annak hatása 

az egyházakra

örökségével”.1 Idézek ebből a cikkből: 
„A svájci protestáns egyház mostantól támogatja a 

melegházasságot, amely azt jelenti, hogy mostantól me-
legpárokat is összeadnak majd. A 60 tagú egyházi veze-
tőségből 49 igennel szavazott. A vezetőség elnöke azt ál-
lította, hogy a homoszexualitás Isten teremtési akarata, 
és hogy ha az állam elfogadja a melegházasságot, akkor 
nem lát okot arra, hogy az egyház ezt ne kövesse.”

1. https://www.hitradio.hu/hirek/

Cséki Győző a Magyarországi Üdvhadsereg egyik 
vezetője, a Baptista Teológiai Akadémia MA szakos 
hallgatója. Alábbi dolgozatát etikai tárgykörben 
készítette.

Novemberi hónapban olvastam egy internetes cikket a 
következő főcímmel, ami megragadta a figyelmemet: 

„A svájci protestánsok döntése szembefordulás a Kálvin 
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„Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek 
közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma.”

pozitív vagy negatív, csak idő kérdése, hogy a magyar 
nemzetre is hatással legyen. Ezért nem lehet a fejünket 
a homokba dugnunk, és állást kell foglalnunk ebben a 
témában is.

Ezért választottam etikai dolgozatom témájául a me-
legházasság toleranciáját és hatását az egyházra, mivel 
ilyen impulzusok értek az elmúlt időben. Lelkészként 
egyértelmű választ kell adnom elsősorban magamnak 
és a gyülekezetemnek. Jónak és időszerűnek láttam 
utánajárni, milyen vélemények ütköznek a társadalom 
és az egyházak oldaláról. három szemszögből pró-
bálom megközelíteni a témakört, amit természetesen 
sokkal szélesebb körben is lehetne kutatni. 
A három témakör a következő:
1. hogyan érvel a társadalmat képviselő politika
2. Melegek mellett lobbizó civil szervezet(ek)
3. Az egyházak nyilatkozatai

A dolgozat végén konklúzióként saját hitbeli megy-
győződésemet fogalmazom meg a Szentírás alapján. 
Előreláthatóan nem fogok tudni teljes átfogó képet 
adni erről a témáról, és nem is célom, mivel igen sok-
rétű, és behatárolt oldalszámban kell írnom. 

Hogyan érvel a társadalmat képviselő politika
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) (L) 

Napokig gondolkodtam erről a témáról, és fele-
ségemmel beszélgettünk, hogy milyen folyamatokat 
indíthat el ez a döntés a svájci társadalomban. Erre a 
jövőben fog igazán fény derülni. Valójában nem egy új 
hír az egyházak oldaláról, hogy a melegpárokat össze-
adják. Az elmúlt években egyre több ország egyházi 
közösségeiben adtak ki nyilatkozatot a melegházasság-
gal kapcsolatban. Mondhatnánk, minket nem érint a 
svájci vagy más országok hozzáállása a melegházasság-
hoz, de úgy gondolom, hogy a mai globális világban, 
ami egyre inkább erősödik, nem lehetünk naivak.

Eszembe jutott egy másik újságcikk is a pestisracok.
hu honlapról, amit szintén idézek: „Karácsony Gergely 
frissen megválasztott budapesti főpolgármester csütör-
töki sajtótájékoztatóján elmondta: egyik első rendelke-
zése, hogy a szivárványos zászló a Pride ideje alatt kike-
rül a Városházára.”2

Számomra ez egy üzenet Karácsony gergelytől és 
az őáltala képviselt politikáról. Ergo, nyíltan kijelenti 
pozitív hozzáállását a szexuális másságról, a melegek 
házasságáról és gyermekek örökbefogadásáról meleg-
párok esetén. Amint az előbb említettem, egy globális 
világban élünk, és minden szellemi hatás, legyen az 

2. https://pestisracok.hu/karacsony-elsokent-fogja-ki-
tuznin-a-pride-zaszlot-a-varoshazara/
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„A számok alapján egyre nő Magyarországon 
a melegek élettársi közösségének a száma, és 
nem állnak meg ennél a jogi lehetőségnél, mert 
házasságban és családi jogformában szeretnének élni.”

Egy térkép és rövid komment, a világban hol enge-
délyezett a melegházasság.

Engedélyezett szerelem – Németország parlamentje 
történelmi jelentőségű szavazáson elfogadta az azonos 
neműek házasságának és gyerekek örökbefogadásának 
legalizálását, amelyet civil aktivisták és a baloldali pár-
tok üdvözöltek, és jó néhányan kritizáltak Angela Mer-
kel kancellár saját konzervatív pártjában és a katolikus 
egyházban is. A változással Németország Európa sok 
más országához hasonlóan, köztük a Nagy-Britanniát, 
Spanyolországot és Franciaországot is magában foglaló 
élvonalba jutott, ahol ezeket a jogokat már korábban is 
szavatolták.5

A cikkben olvassuk, hogy a civil szervezetek üdvöz-
lik a törvényt, de a konzervatív pártok és a katolikus 
egyház kritizálta a törvény elfogadását. Egyértelműen 
két pólusra oszlanak a melegtörvénnyel szemben a po-
litikai és az egyházi erők, akik egyoldalúan ellenzik, de 
bizonyos civil szervezetek pedig üdvözlik és helyeslik 
a melegházasság törvényét. Az a kérdés merül fel ben-
nem, hogyan lehet ezt a feszültséget megoldani. Egyre 
nő azon országok száma, ahol a melegházasságokat 
engedélyezik, és arányosan nő a házasságok száma is 
ezzel. Az ellenzék és az elkötelezett keresztények nem 
tudják elfogadni, és a feszültség egyre fokozódik. Csak 
egy példa:

Átszámítva 40 millió forintjába került egy amerikai 
cukrászdának, amiért visszautasított egy esküvői tor-
tára szóló megrendelést egy azonos nemű pártól. Az 
oregoni Portland környékén működő Sweet Cakes by 
Melissa cukrászda fél éven át dacolt a kiszabott bírság 
megfizetésével, végül hétfőn átadott egy 137 ezer dollá-
ros csekket, ami már tartalmazza a késedelmi kamatot 
is – közölték a hatóságok.6

Melegek mellett lobbizó civil szervezet(ek)
A Magyar LMBT Szövetség a Magyarországon működő 
leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű szervezete-
ket összefogó ernyőszervezet.

5. https://szabadfold.hu/orszag-vilag/orszagok-
ahol-lega l is-az-azonos-nemuek-hazassaga-it t-a-
vilagterkep-nemeorszag-csatlakozasa-utan-267121/
6. https://24.hu/elet-stilus/2015/12/29/nem-sutottek-
eskuvoi-tortat-a-meleg-parnak-jott-a-birsag/
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(1) * Magyarország védi a házasság intézményét mint 
férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létre-
jött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 
fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a 
házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabá-

lyozza. *
A 2011-es alaptörvényben egyértelműen kifejezte a 

politikai hatalom álláspontját, hogy a házasság intéz-
ménye férfiből és nőből áll. Ez a család alapmodellje, 
ami képes a nemzet fenntartására. Tehát az alaptör-
vény szerint két egynemű nem képes családot alapítani, 
és nem képes a nemzet fenntartására.

Jelenleg ez Magyarország alaptörvényének jogi hoz-
záállása. de tudjuk jól, hogy a törvény változhat, ha 
népszavazást írnak ki esetleg ebben a témában. Jelen-
leg család formában nem élhetnek a melegek, de élet-
közösségi formában igen. Egy cikket idézek a hvg.hu 
oldalról:

Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek 
közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a 
hVg.4

Egyre többen használják a bejegyzett élettársi kap-
csolat intézményét Magyarországon a melegek, LMB-
TQI-közösség tagjai közül, írja a HVG. A növekedés 
most megugrott, eddig évente 40–80 azonos nemű pár 
használta ezt a jogi intézményt, 2018-ban viszont 130-ra 
ugrott ez a szám. Az együttélési formát még 2008-ban 
dolgozták ki, de a Bajnai-kormány idején lépett hatály-
ba 2009-ben. Általában a magasabban kvalifikáltabbak 
élnek vele. A saját nemükhöz vonzódók száma 40 ezerre 
tehető a nemi identitással kapcsolatos nyugati modellek 
alapján, egy évtized alatt 878 nagykorú férfi és 446 nő 
élt a bejegyzett élettársi kapcsoltba lépés lehetőségével.

A számok alapján egyre nő Magyarországon a mele-
gek élettársi közösségének a száma, és nem állnak meg 
ennél a jogi lehetőségnél, mert házasságban és családi 
jogformában szeretnének élni. Mivel a világban több 
országban engedélyezett a házasság, a Magyarorszá-
gon élő melegközösségeknek ez a céljuk.

3. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
4. https://hvg.hu/itthon/20190711_Egyre_tobb_a_me-
leghazassag_Magyarorszagon 2019. július 11. 16:46.
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„A Wikipedia oldalon 31 melegeket támogató 
szövetség és csoport található Magyarországon.”

szövetség.
A Wikipedia oldalon 31 melegeket támogató szövet-

ség és csoport található Magyarországon.8

Az egyházak nyilatkozatai
A következőkben megnézzük a katolikus egyház és a 
protestáns egyházak álláspontjait és nyilatkozatait. 
Most itt nincs rá lehetőségem, hogy az összes egyházi 
nyilatkozatot vagy álláspontot megvizsgáljuk. Kizáró-
lag a témámmal kapcsolatosakat mutatom be.

KATOLIKUS EGYHÁZ

I. ÖRÖK TANTÉTELEK A HÁZASSÁGRÓL9

Noha a házasság ter-
mészeténél fogva isteni 
alapítás, benne az emberi 
akaratnak mégis megvan a 
maga igen előkelő szerepe. 
A házasság ugyanis, mint 
egy férfi és egy nő között 
kötött életszövetség, nem 
létesülhet másként, csak 
mindkét jegyes szabad be-
leegyezéséből. E szabad akarati elhatározás, amellyel 
mindkét fél átadja és elfogadja a házassággal együtt 
járó jogot (CIC 1081. k. 2.), a valódi házasság létrejötté-
hez annyira szükséges, hogy azt semmiféle emberi hata-
lom nem pótolhatja.

A katolikus egyház egyértelműen kijelenti, hogy a 
házasság egy férfi és egy nő életszövetségén keresztül 
elfogadható.

A következő nyilatkozatot protestáns egyházak, ve-
zetők, konzervatív teológusok fogalmazták meg. Ezt 
hívják nashville-i nyilatkozatnak, és 14 pontban fogal-
mazza meg a keresztény evangéliumi hitet, és kitér a 
házasság és az Isten szerinti szexuális kapcsolatokra is. 
Ebből a nyilatkozatból idézem a bevezetőt és a házas-
sági cikkelyt. 

8. https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A-
1gi_LMBT_szervezetek_list%C3%A1ja
9. https://katolikus.hu/dokumentumtar/2582

A szövetség létrehozásával célunk az volt, hogy elő-
segítsük az LMBT-szervezetek közötti kommunikációt, 
és megteremtsük az együttműködés és közös fellépés 
kereteit. A szervezetet a bíróság 2011-ben vette nyilván-
tartásba, azóta több új tagszervezet is csatlakozott hoz-
zánk.

Az LMBT mozaikszó a leszbikus, meleg, biszexuális 
és transznemű szavak kezdőbetűjéből áll össze. E rövidí-
tés egyszerre utal a szexuális kisebbségek sokszínűségére 
és összetartására: bár sokban különbözünk egymástól, 
mégis összeköt bennünket a társadalmi elutasítás, az 
előítéletek és a hátrányos megkülönböztetés közös min-
dennapi tapasztalata.

Stratégiai terv
A szövetség munkáját a középtávra elfogadott straté-

giai célokat és az ezek megvalósításához szükséges esz-
közöket tartalmazó stratégiai terv irányítja. 

A hatályos stratégiai tervet a 2012. október 10-i köz-
gyűlés fogadta el, az LMBT-emberek magyarországi 
helyzetét feltáró jelentés elkészítése után. 

Az LMBT-családok jogi elismerésének megteremtése
Az LMBT-emberek láthatóságának növelése, előbújá-

suk elősegítése
Az LMBT-témák fokozottabb megjelenítése a köz-, il-

letve felsőoktatásban
A nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási felté-

teleinek javítása7

Az LMBT a legnagyobb melegeket összefogó és kép-
viselő szervezet. A fentiekben olvasható a szövetség 
alapítása és annak céljai. Csak két célt emelnék ki, ami 
a dolgozatomat érinti:

Családok jogi elismerésének megteremtése.
Ezzel a melegházasság elfogadását, annak jogi hátte-

rét és a gyerekek örökbefogadását tűzték ki céljukként. 
Fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve a felsőokta-

tásban. 
A céljuk a köztudatban és a felsőoktatásban elfogad-

tatni a másságot, és ezzel a család fogalmát átértékelni 
a jövő nemzedékben, akik a házasság előtt vannak. Jól 
lehet látni, hogy nem egy stagnáló szervezet, hanem 
egy stratégiával rendelkező, célokat megfogalmazó 

7. http://lmbtszovetseg.hu/szovetsegunk
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Ezentúl a Norvég Evangélikus Egyház lelkészei – ösz-
szhangban több más külföldi protestáns felekezettel – 
azonos neműeket is összeadhatnak – írja a Reuters. Ez 
magával hozza a nemsemleges liturgikus nyelvezetet is, 
úgyhogy például kikopnak a szertartásból a menyasz-
szony és a vőlegény szavak. 

A francia protestánsok és az amerikai presbiteriánu-
sok 2015-ben fogadták el a melegházasságot, most a nor-
végok 73 százalékát magában foglaló egyház is megtette 
ezt.10

MANDINER.HU 
2014. DECEMBER 6. 12:25

Tízezren léptek ki a finn evangélikus egyházból a me-
legházasság támogatása miatt

Miután november végén támogatta az evangélikus 
egyház a finn parlament azonos neműek házasságát 
támogató döntését, tízezren léptek ki az egyházból egy 
hétvége alatt. Több mint tízezer finn lépett ki november 
vége óta az evangélikus egyházból az egyneműek kö-
zötti házassággal kapcsolatos állásfoglalások miatt az 
egyházból való kiválásokat nyilvántartó internetes ol-
dal szerint. A finn parlament november 28-án, pénteken 
jóváhagyta azt a kezdeményezést, amely engedélyezi az 
egyneműek házasságát. Az indítványt támogatta Kari 
Mäkinen érsek is. Az érsek pénteken kijelentette: „szív-
ből örül” a szavazás eredményének.11

Ebből a két cikkből egyértelműen kiderül, hogy a 
keresztény egyházakban nincs egyetértés a meleghá-
zasságokkal kapcsolatban. Ennek okát a teológiai lá-
tásmód különbözőségében, a Biblia értelmezésének 
szubjektív homiletikájában és a társadalom presszió-
jában látom. 

10. https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-ar-
chivum/meleghazassag-a-norveg-evangelikus-egy-
haz-is-belement-3911377/
11. https://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141206_
t i z e z r e n _ l e p t e k _ k i _ a _ f i n n _ e v a n g e l i k u s _
egyhazbol_a_meleghazassag_tamogatasa_miatt

NASHVILLE-I NYILATKOZAT 1987

Bevezetés
A nashville-i nyilatkozat egy olyan, az emberi sze-

xualitással és a nemi szerepekkel kapcsolatos modern 
hitvallás, amelyet konzervatív, evangelikál protestáns 
teológusok és lelkészek szerkesztettek és írtak alá. A nyi-
latkozat direkt módon az LMBTQ-lobbi által propagált 
szexuális formák és a melegházasság intézménye ellen 
íródott, melynek káros ideológiáját és bibliaellenes gya-
korlatát számos egyházi közösség tette magáévá, vagy 
szimpatizál vele szerte a világban – így hazánkban is. 
Preambulumot és 14 artikulust tartalmaz. Több mint 
150 evangelikál, konzervatív vezető személyiség írta alá...

14 artikulus   1.) cikkely
Megvalljuk, hogy a házasságot Isten egy férfi és egy 

nő szövetségi, nemi, gyümölcsöző és élethosszig tartó 
egységeként tervezte, mint férj és feleség számára, ami-
nek célja, hogy kiábrázolja Krisztus és az ő menyasszo-
nya, az egyház közötti szövetségi szeretetet.

Tagadjuk, hogy Isten a házasságot homoszexuális, 
poligám vagy „többszerelmű” kapcsolatként tervezte. 
Azt is tagadjuk, hogy a házasság csupán emberi szerző-
dés, és nem egy Isten előtt megkötött szövetség.

Ebből a nyilatkozatból tisztán kiderül, hogy nem 
fogadja el a melegkapcsolatokat és a poligámiát. Ezzel 
a nyilatkozattal szemben lehet olvasni az egyházakon 
belül más véleményeket is. Kettő újságcikket idézek:

MAGYAR NEMZET,  
2017. JANUÁR 30., HÉTFŐ 16:56
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Egyéni véleményem mint konklúzió
A keresztény etika gondolkozásmódjának az alapmon-
data nem más, mint Isten kijelentett igéje: „Én, az Úr 
vagyok a te Istened...” (5Móz 5,6) 

Ez határozza meg a morált és a cselekedeteinket. ha 
a melegházasság etikai helyességét vagy helytelensé-
gét vizsgáljuk, kizárólag a Szentírást vehetjük alapul. 
Igen, de az előbbi hivatkozásban olvastuk, hogy nincs 
egység a keresztény egyházak és vezetők között. Mi-
ért? Azért, mert Krisztus követésében, a Szent Szellem 
tanítása által érthetők meg a Szentírás igazságai, és 
nem az egyéni értelmezésben. Azért, mert valaki teo-
lógiát végzett, esetleg egyházi alkalmazott vagy vezető, 
a Szent Szellem nélkül képtelen helyesen értelmezni 
Isten igéjét. Ebből kifolyólag nem képesek etikusan, 
Isten szerint helyesen dönteni, még inkább jól csele-
kedni. A rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 5. versében ezt 
olvassuk: „mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a ne-
künk adott Szentlélek által.” A Szentlélek a szívünkben 
él és ott tesz bizonyságot, hogy Isten szeret, és hogy az 
ő igéje igaz. A János-evangéliumban ezt olvassuk szin-
tén a Szentlélekről: „amikor azonban eljön ő, az igazság 
Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra...” (Jn 16,13)

Tehát amikor Isten igéjét olvassuk, a Szentlélek ve-
zetésére van szükségünk. Mit ír a férfiról és a nőről a 
Biblia? A Teremtés könyvében ezt olvassuk: „Megte-
remtette Isten az embert a maga képmására, Isten kép-
mására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Az-
után megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: 
Szaporodjatok, sokasodjatok...” (1Móz 1,27–28) „Ezért 
hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, 
és ezért lesznek egy testté.” (1Móz 2,24)

Azt gondolom, egyértelmű Isten igéje! Egy férfi és 
egy nő tud szaporodni, és ez a család fogalma a Szentí-
rás alapján. Miért vannak különbségek mégis? Erre is a 
Szentírás ad választ. A következő hosszabb igeszakasz-
szal zárom dolgozatomat, ami egyértelműen tisztán 
és érthetően megadja a választ a feltett kérdésre, hogy 
miért vannak, akik másképpen gondolkoznak, mint 
azok, akik a keresztény etikai tanítások szerint élnek 
és gondolkoznak. 

„...mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy 
áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak 
gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. 
Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, és a 
halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó embe-
rek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmá-

„Ha a melegházasság etikai helyességét 
vagy helytelenségét vizsgáljuk, kizárólag 
a Szentírást vehetjük alapul.”

sával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban 
a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. 
Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és 
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, 
aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért kiszolgáltatta őket 
Isten gyalázatos szenvedélyeiknek: mert asszonyaik fel-
cserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, 
ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való ter-
mészetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy ben-
nük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik té-
velygésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem 
méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, 
Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodá-
suknak, hogy azt tegyék, ami nem illik.” (Róm 1,21–28)


