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ELŐSZÓ 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara mellett működő, a hallgatói tudomá-

nyos élet magját biztosító intézmény. Elsődleges célkitűzésünk a hallgatói 

tudományos tehetséggondozás támogatása, amelyet nem elégséges pusztán 

az egyetem falai között megkezdeni, hanem már korábban, a középfokú ok-

tatás során is figyelmet kell rá fordítani. 

Ennek jegyében indította útjára a Szakkollégium az ún. pregraduális 

tehetséggondozási programját, amelynek fontos eleme a negyedik éve folya-

matosan meghirdetésre kerülő Mondd el a véleményed! című, középiskolá-

sok számára kiírt esszépályázat. A pályázat célja, hogy a tanulók olyan köz-

érdeklődésre számot tartó témákról fejthessék ki a véleményüket, amelyek a 

mindennapokban is jelentősen befolyásolhatják életüket.  

A 2016 őszén meghirdetett pályázatra összesen 13 pályamunka érke-

zett. Külön öröm, hogy a tanulók az ország különböző pontjairól küldtek szá-

munkra esszéket, sőt, még Kárpátaljáról is kaptunk pályaművet. 

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésekor nehéz helyzetben volt, 

hiszen minden pályamunka egyedi és sajátos nézőpontokat és véleményeket 

tükröz. 

Köszönjük minden pályázónak a részvételt, a felkészítő tanáraiknak a 

segítséget, az iskoláiknak a támogatást, és gratulálunk a díjazottaknak! Bí-

zunk benne, hogy a 2017-ben meghirdetésre kerülő pályázaton viszontláthat-

juk szerzőinket, és újakkal is gyarapíthatjuk a táborukat.  

 

 

 Batthyány Lajos Szakkollégium   
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A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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BERTALAN SÁRA KATALIN
1 

 

Merre tovább – vonzó-e a külföldi felsőoktatás? 

 

A külföldi továbbtanulás permanens népszerűségnek örvend a magyar egye-

temisták körében. Sokan az egyetemi élet egyik nagy lehetőségének tartják 

azt, hogy külföldön is tanulhat az ember, akár a teljes képzést, akár annak 

egy részét ott végezve. Hazánk fiataljai közül több mint tízezren tanulnak 

valamely külföldi, főként nyugat-európai és amerikai egyetemen. Bár pontos 

adatok nem állnak rendelkezésre az Engame Akadémia (magyar kezdemé-

nyezésre 2010-ben létrejött pályaválasztási tanácsadó intézet) kutatásában 

elsősorban az EUROSTAT, az OPEC, UCAS (brit) és az US Institute of In-

ternational Education adataira támaszkodva készítette el szakértői becslését 

a külföldön tanuló magyar hallgatók számáról. Egy 2015-ös kutatásból kide-

rült, hogy a legtöbb célországban, melyek még mindig Ausztria, Németor-

szág és az Egyesült Királyság, 5-15 százalékkal növekedett a magyar hallga-

tók száma.  

Mivel magam is pályaválasztás előtt álló diák vagyok, természetesen 

foglalkoztat a külföldi továbbtanulás kérdése. Kéttannyelvű osztály tanuló-

jaként felmerül, hogy a középiskolában megszerzett nyelvtudásomat a ké-

sőbbiekben ilyen formában is kamatoztatnám, továbbfejleszteném. Azonban 

felvételt nyerni egy külföldi oktatási intézménybe és a későbbiekben helyt-

állni koránt sem olyan egyszerű, mint amennyire hangzatos manapság.  

A külföldön való tanulásnak, is megvannak az előnyei, illetve hátrá-

nyai. Vajon minek köszönhető, hogy a magyar diákok hatvanöt százaléka 

végezné teljes vagy akár képzésének egy meghatározott szakaszát külföldön, 

illetve, hogy az egyetemi hallgatók több mint felének tervei közt szerepel 

hosszabb-rövidebb időre elköltözni az országból? Mely országok a kiemelt 

célpontok? Milyen előnyei vannak a külföldön szerzett diplomának vagy 

akár egy külföldön töltött félévnek? Milyen kompetenciák szükségesek a 

külhonban való boldoguláshoz?  

                                                       
1 Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szak-

gimánzium, 11. D osztály. 
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Sokszor hallani manapság, hogy a magyar oktatási rendszert és az ok-

tatókat bírálják. De valóban ez lehet az oka annak, hogy sok fiatal inkább 

emigrálna, mint sem, hogy hazánkban építse jövőjét.? A környezetemben 

élő, hasonló korú tanulókat kérdezve néhány gyakran ismétlődő gondolatra 

lettem figyelmes, mégpedig: elavult a rendszer; rendszerváltás előttről visz-

szamaradt egyetemi oktatók tanítanak, akik nem is nyitottak az új módsze-

rekre, továbbképzésekre; túl szubjektív az elbírálás; sokszor nem megfelelő 

a technikai felszereltség; hiányzik a gyakorlatias oktatás.  

Ez csak pár felvetés, mely magába foglalja a problémákat, melyek a 

mai fiatalságot külföldi tanulásra, későbbiekben esetleg kivándorlásra ösz-

tönzik. Talán a „gyorsan változó jogszabályi környezet” sem válik előnyére 

a hazai oktatási rendszernek, fogalmazta meg Soltész Béla migrációkutató. 

Véleményem szerint azt is be kell látnunk, hogy a magyar rendszer komplex 

és fejleszti a problémamegoldó képességet. A magyar hallgatók külföldön is 

megállják a helyüket, mivel jó alapokat kapnak. Ezért a hallgatókat inkább a 

külföldön végzett részképzésre kéne ösztönözni.  

Mindemelett úgy gondolom, a Z generáció mentalitása és elvárásai is 

jelentősen változtak az elődökhöz képest. A gyorsan fejlődő high-tech világ-

ban, ahol napról napra cáfolnak rá az eddig megvalósíthatatlannak hitt dol-

gokra, egészen más attribútumok váltak értékké. Egy kattintásra hozzáférünk 

szinte bármilyen információhoz, ezért a lexikális tudás kezd veszteni értéké-

ből. Bár véleményem szerint ennek ellenére is elvárható lenne egy bizonyos 

szintű alapműveltség.  

A fejlett európai országokban viszont egyre nagyobb hangsúlyt fektet-

nek a gyakorlatias tudásra, reprezentatív csoportmunkára, kooperatív okta-

tásra. Ezek a lehetőségek persze a magyar hallgatók számára is vonzóak. En-

nek következtében jelentős azon továbbtanulás előtt álló diákok száma, akik 

valamely angolszász oktatási módszert alkalmazó egyetemen tanulnának to-

vább. Az angolszász rendszer a vitára, csoportmunkára és a kritikai gondol-

kodásmód kifejlesztésére fordít kiemelt figyelmet, a számonkérés java részt 

esszé formájában történik, és ez szintén véleményalkotásra ösztönöz. Bár a 

Brexit óta kicsit bizonytalannak vélik a helyzetet a hallgatók és új célpontok 

is szóba kerülnek, az Egyesült Királyság még mindig az egyik legkiemeltebb 
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célpont, ha továbbtanulásról van szó. 2016-ban az Angliába jelentkezők hat-

vanöt százalékának sikerült felvételt nyernie valamelyik brit egyetem alap-

szakjára.  

Ezenkívül a skandináv országok is nagyon kedveltek, például Dánia, 

Svédország, Norvégia, ahol néhány kivételtől eltekintve az uniós tagálla-

mokból érkezőknek ingyenes az oktatás (bár ezek magas megélhetési költ-

ségű célországok). Itt is nagy hangsúlyt kap a minőségi és gyakorlati képzés, 

szorosan együttműködnek a helyi cégekkel, ez ugyanis mindkét félnek elő-

nyös. A cégek hozzájárulnak az egyetemisták képzéséhez, így megoldva a 

munkaerőpótlást a későbbiekben, általában a hallgatók is lojálisak az őket 

foglalkoztató vállalatokhoz. Évről évre népszerűbb azonban az Egyesült Ál-

lamok is.  

A 2015-16-os tanévben 773 magyar diák végezte alap (BA), mester 

(MSc) vagy doktori (PHd) képzését az USA valamely felsőoktatási intézmé-

nyében. Ez az előző évekhez képest hét százalékos növekedést jelent.  

 

 

Vé-

gül, de 

nem utolsó 

sor-

ban 

Ausztriát se felejtsük ki. Bár manapság már egyáltalán nem számít különle-

ges célpontnak, a Magyarország nyugati régióiból Bécsbe jelentkezők száma 

szintén növekvő tendenciát mutat. Ausztria egyértelműen a top három célor-

szág közé került, ahogy a mellékelt diagramm mutatja.  
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És miért örvend ekkora népszerűségnek a külföldi továbbtanulás, mik a cá-

folhatatlan előnyei? Magyarországon, főleg a multiknál egyre populárisabb 

a külföldi-fétis. Külföldön tanult egy évig, beszéli a nyelvet? Már is fel tud 

mutatni valamit, fel van véve. A külhonban szerzett tapasztalatok egyértel-

műen ékesítik az önéletrajzot. A külföldi tanulmányokat végzett fiatalok szá-

mára rövidebb ideig tart az álláskeresés, jövedelmük pedig magasabb, mint 

azon társaiké, akik nem tanultak külföldi egyetemen vagy főiskolán. Diplo-

mások körében a külföldi tanulmányokat folytatók átlagos bértöbblete meg-

közelíti a havi nettó 23 ezer forintot. Emellett szociális előnyei is vannak, ha 

az ember megismer egy idegen kultúrát. Segít a nemzetek közti viszonyok 

javításában, a közös munka hatékonyabbá tételében és egy jobb társadalom 

építésében. Lehetőség nyílik arra, hogy megismerjük egy idegen ország szel-

lemiségét, egy új közösség mentalitását. Ezenfelül, aki a későbbiekben kül-
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földön tervezi jövőjét, annak a célországban elvégzett egyetemi képzés je-

lentősen növeli az esélyeit az adott ország munkaerőpiacán. Hiszen stabil 

nyelvtudásra is szert tehetünk. 

Azokat, akik már középiskolás éveiktől tudatosan készülnek a felvé-

telire, két magyar intézet is támogatja, ilyen például a már említett Engame 

Akadémia és a Milestone. Az ide jelentkezők segítséget kapnak a pályavá-

lasztásban, valamint olyan mentorok támogatják őket a felkészülés útján, 

akik releváns külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. Emellett különböző 

kurzusokat például szakmai angolt, prezentációs készségeket fejlesztő fog-

lalkozásokat és önkéntes lehetőségeket is biztosítanak számukra. Mert a hat 

alapelvárásba beletartozik az önkéntesség is, sőt egyre nagyobb hangsúlyt 

helyeznek rá. És mi is az a hat alap kompetencia, amely birtokában szinte 

biztos, hogy felvételt nyer az ember egy elit egyetemre?  

Motiváció: komolyan meg kell tudni indokolni, miért szeretnénk az 

adott egyetem adott szakán tanulni. Mindenképpen előnyös, ha a jelentkezés 

előtt már évekkel pontosan tudjuk, mivel szeretnénk foglalkozni. 

Készség szintű nyelvtudás: nem a nyelvvizsga-bizonyítvány megszer-

zése a lényeg, hanem, hogy ténylegesen tudjunk társalogni, megértessük ma-

gunkat. Ez szükséges a motivációs levél megírásához és az interjúhoz is, 

utóbbi nem minden helyen van. Hazánkban még mindig gondot okoz, hogy 

a diploma megszerzése nyelvvizsgához kötött. Habár az egyetemisták hat-

vanhárom százaléka képzelné életét külföldön, sokuknak hiányos a nyelvtu-

dása, ami azért sem előnyös, mert így külföldön nem az itthon tanult szakte-

rületen fognak elhelyezkedni, hanem az adott ország hiányszakmájiban. Így 

a megszerzett szakmai tudás, napi használat hiányában lassacskán elévül.  

A harmadik fontos faktor, az anyagi háttér. Már a középiskola kezde-

tekor érdemes valamilyen biztos anyagi forrást keresni, mint például ösztön-

díj, diákhitel vagy munkalehetőség. Az idén 30 éves Erasmus program so-

kaknak nyújt anyagi támogatást. A 2013-ban készült EUROSTUDENT fel-

mérés adatai azt jelzik, hogy a külföldi tanulmányokat végzett magyar hall-

gatók 74%-a valamilyen EU-s ösztöndíjprogramban vett részt. 2015-ben ösz-

szesen 678 ezer európai hallgató tanulhatott idegen országban a program ke-

retein belül. De a sokéves átlag azt mutatja, hogy a programban résztvevők 

kisebb-nagyobb anyagi támogatásra szorulnak az ösztöndíj összegén kívül 
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is. Habár a hallgatók vállalnak a célországban kiegészítő munkát, de idegen 

környezetben, friss egyetemistaként sokak nem tudják összeegyeztetni a 

munkát és a tanulást.  

Kiemelt szerepet játszanak ezen kívül a különböző iskolán kívüli, sza-

badidős tevékenységek, például sporttevékenység, zenei tanulmányok, ver-

senyeredmények. Ezekkel is azt közvetíti a felvételiző diák, hogy motivált és 

sokoldalú, mivel ezek az elfoglaltságok plusz energiabefektetést igényelnek 

az iskolában való helytálláson felül. Természetesen a tanórákon kívüli fog-

lalkozások hozzájárulnak a szellemi teljesítmény hatékonyságának növelé-

séhez. Például a zene egy világszerte megértett közös nyelvnek számít, zenei 

műveltségünknek, hangszertudásunknak külföldön is hasznát vehetjük.  

Az ötödik tényező, amely előnyünkre válhat, a gyakorlati tapasztalat-

szerzés. Bár erre hazánkban főleg gimnazistaként nehéz szert tenni, de, ha 

mégis sikerül teljesítenünk, fontos részévé válhat a CV-nek. Mint már emlí-

tettem, a külföldi egyetemeken egyre nagyobb szerepet játszik a gyakorlati 

tudás. Közvetlen környezetemben is ismerek olyan, már Németországban ta-

nuló fiatalembert, aki három hetes németországi szakmai gyakorlata alatt ala-

pozta meg későbbi sikeres felvételét az Albert Ludwig Egyetemre 

Freiburgba. Az Erasmus program hazai koordinálását végző Tempus Köz-

alapítvány és iskolám jóvoltából magam is részt vehettem egy hasonló szak-

mai gyakorlaton, melynek egyértelműen pozitív hatásai voltak számomra.  

Végül, de nem utolsó sorban az önkéntesség. Az angolszász világban 

szinte kötelező, de mindenképpen elvárható. Mindegy, hogy milyen formá-

ban végezzük, de jó, ha kötődik egy olyan társadalmi problémához, amely a 

választott szakirányunkkal egybevág. Magyarországon is látunk már az an-

golszázhoz hasonló kezdeményezéseket, az érettségi előtt kötelező jellegű 

50 óra közmunka formájában. Minden esetre az önkénteskedés szerintem 

csak előre mozdíthatja a világot. Talán a pro bono végzett munka során a 

diákok még jobban szembesülnek a különböző társadalmi rétegek problémá-

ival.  

Summa summarum, ezen hat követelménynek megfelelni kitartó és tu-

datos energiaráfordítást igényel, ámde a befektetett munka általában megté-

rül.  
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A külföldi továbbtanulás vonzónak bizonyul, és valószínűleg az elkö-

vetkezendő években csak népszerűbb lesz. Ha valaki elszánt és a megfelelő 

anyagi források is rendelkezésre állnak, kétségkívül jó döntés a külföldi ta-

pasztalatszerzés. Nem véletlenül jelent egyre nagyobb kihívást a magyar tár-

sadalomnak, hogy a külföldön tanuló diákokat visszacsalogassa a hazai mun-

kaerőpiacra. A cél az lenne, hogy a külföldön megszerzett tudást a hallgatók 

Magyarországon kamatoztassák, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság fel-

lendüléséhez. Még egy dologról nem tettünk említést, mégpedig a honvágy-

ról, ami korántsem elhanyagolható tényező. Ahogy Berényi Antal fogalma-

zott:  

„A magyarokban mindig van egy nagyon erős drive, ami próbálja őket 

hazahajtani még akkor is, ha egy bizonyos korszakot az életükből külföldön 

töltenek.” 
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hatsz_Erasmusos_hallg_IZF755. 

[4.] http://eduline.hu/cimke/k%C3%BClf%C3%B6ldi+tov%C3%A1bbta-

nul%C3%A1s. 

[5.] http://index.hu/gazdasag/2013/12/13/kulfoldi_tovabbtanulas/. 

[6.] http://tizperciskola.blog.hu/2016/03/01/osztondijjal_kulfoldon. 

[7.] http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/eurostudent/eurostudent_tanul-

many_hu_VEGLEGES_web.pdf. 

[8.] https://www.ieconline.hu/orszagok-es-egyetemek.html. 
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BORDÁS BERNADETT
2
  

 

Az azonos neműek házasságának megítélése Magyarországon és  

külföldön 

 

A házasság intézménye már az ősközösségekben is jelen volt. Célja a férfi és 

a nő közötti kötelék megerősítése. Vezethetnek házassághoz gazdasági okok, 

az egység kinyilvánításának szándéka vagy gyermekvállalás. A legtöbb nyu-

gati kultúrában a házasságok alapja a szeretet és a szerelem, ám ma is gya-

koriak a gyermek- vagy az előre elrendelt házasságok, melyek csak ritkán 

végződnek boldogan, bár erre is lehet példákat hallani. Minden lány álmodo-

zik a fehér ruháról, a gyűrűről, a könnyező szülőkről és a napról, ami csak 

róla szól – ám ha az oltárnál álmaiban a szőke herceg helyett a szőke her-

cegnő várja, egészen más a helyzet. 

Egészen 2001-ig kellett várni, hogy a világon bármelyik ország is leg-

alizálja az azonos neműek házasságát. Hollandia tankként törte maga előtt az 

utat, melyre azóta 22 ország lépett rá. Nagy-Britanniában a 2014-es legalizá-

lása és 2015 októbere között a qz.com szerint 7366 azonos nemű pár kötött 

házasságot Angliában és Walesben, és további 7732 pár kötött élettársi kap-

csolatot, az USA Today szerint pedig, miután az összes államban legális lett 

a házasságuk, 33%-kal nőtt az esküvők száma az amerikai LMBTQ+ közös-

ségen belül, és ma már majdnem minden együtt élő azonos nemű pár házas.  

Ahol nem törvényes a házasság, akadnak további lehetőségek is. Ma-

gyarországgal együtt lehetőség van húsz országban a bejegyzett élettársi kap-

csolatra. Ez nálunk és még számos országban csak nevében tér el a házas-

ságtól, és csak a homoszexuális pároknak elérhető, hisz ezeket a kötelezett-

ségeket és jogokat a heteroszexuális párok a házasságon keresztül érhetik el. 

Ez mindenképpen erősebb az élettársi kapcsolatnál, de nem vehetik fel egy-

más nevét és nem fogadhatnak közösen örökbe. A Szonda Ipsos 2009-es köz-

véleménykutatása alapján ezt az intézkedést a magyarok 58%-a támogatta.  

                                                       
2 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 
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2017 januárjában pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az azonos 

nemű bejegyzett élettársak számára is biztosítja a házastársak számára járó 

adó- és illetékkedvezményeket, illetve részükre is elérhető a Családi Otthon-

teremtési Kedvezmény is.  

Viszont vannak országok, ahol különös kegyetlenséggel bánnak a homosze-

xuálisokkal, mint a Közel-Keleten és Oroszországban, ahol szinte államilag 

tiltva van a létezésük, sőt, a kivégzések sem ritkák. Az ebből a térségből ki-

kerülő túlélők történeteit meséli el a whereloveisillegal.com (ahol a szerelem 

törvénytelen). Itt a házasság természetesen szóba sem jöhet, sőt, a legtöbb itt 

elő meleg, leszbikus és transz nemű csupán azért maradt még hazájukban, 

mert nem engedhetik meg maguknak a költözést. A kampány célja a figye-

lemfelhívás, kampányuk célja, hogy ezek a tragikus események ne csak egy 

pár soros hírek legyenek valamelyik híroldal alján, hanem a történeteken ke-

resztül valóssá és aktuálissá váljanak, még ha földrészekkel arrébb is történ-

nek ezek az atrocitások.  

Ha a legtöbb embert megkérdezik, miért ellenzi az azonos neműek há-

zasságát és kapcsolatát, a vallást hozzák a lapul. Való igaz, a Biblia Ádámot 

és Évát említi, de ha megnézzük az élettörténetüket és sorsukat, lehet, nem 

épp ők a tökéletes példakép. A Biblia tiltja még azt is, hogy egyszerre visel-

jünk több különböző anyagokból készült ruhákat, és hogy házasság előtt sze-

xuális kapcsolatot létesítsük, vagy hogy „felebarátinkat” ne szeressük – így 

a MELEGEK A POKOLRA JUTNAK feliratú táblákat lobogtató tüntetők is 

– saját hitrendszerük szerint – ugyanott végzik, mint akik ellen tiltakoznak, 

de a melegek legalább élvezik is.  

De a vallásosság sem kell, hogy kizáró ok legyen, 2015-ben a mélysé-

gesen katolikus vallású Írország – a világon elsőként – népszavazás útján 

döntött az azonos nemű házasságról, ahol elsöprő fölénnyel az igenek kerül-

tek ki győztesként a szigetországban. A legalizálást követő egy évben 1100 

pár házasodhatott össze.  

A tény, hogy az azonos neműek is házasodhatnak, nem veszi el a „há-

zasság szentségét”. Emiatt nem fog elértéktelenedni az, amit szimbolizál, és 

nem is lesz kevesebb a hetero esküvők száma. A házasságnak két ember sze-

retetéről kellene szólni, a közösen átélt élményekről, a közös múltról és a 
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közös jövőbe vetett hitről, függetlenül attól, hogy ez egy férfi és egy nő kö-

zött, két férfi, vagy két nő között jön-e létre. A szerelem az szerelem, a világ 

pedig gonosz hely, egyre gonoszabb, és ha valaki megtalálja azt a személyt, 

aki számára elhozza a napfényt és a reményt, azt együtt, társadalomként kell 

támogatnunk, függetlenül a pár nemétől.  

Magyarországon törvény tiltja, hogy az azonos nemű párok örökbefo-

gadás vagy lombikprogram során családot alapítsanak, azonban kutatások 

nem támasztják alá, hogy az azonos nemű szülők negatív hatással lennének 

egy gyermek fejlődésére. Az Amerikai Pszichológusok Egyesülete támoga-

tóan lépett fel az adoptálás mellett, hisz így a gyermekvállalás joga is kiter-

jedhet az azonos nemű párokra, emellett számtalan gyermeknek adhatnak ez-

zel új esély. Az általuk végzett kutatás alapján egyetlen leszbikus anya sem 

bántalmazta a gyermekét és a családon belüli erőszak is láthatóan jóval ala-

csonyabb, mint az különnemű pároknál.  

A meleg és leszbikus szülők gyermekei közül egyik sem a „véletlen 

műve”, csúnya szóval élve. Minden egyes gyermekért harcolniuk kell, az 

adoptálás és a lombik/béranyaságon keresztül. Olyan mércéknek kell megfe-

lelniük, melyekről a különnemű szülőket sosem kérdezik meg. Minden gyer-

mek akart és mindegyiküket szeretet várja otthon, és az előzetes vizsgálatok 

miatt biztos háttér is. Persze az örökbefogadás ellen is vannak tiltakozók, 

hallottam már olyan érvekről, hogy a homoszexuálisok gyerekeit bántal-

mazni fogják az iskolában, ezért nem kellene a melegeknek adoptálni. Nos, 

ha a többi szülő azzal törődne inkább, hogy a gyereke ne legyen egy bully, 

talán előrébb lennénk társadalmi szinten és a jövő generációi túltehetnének a 

jelenlegin.  

A szerelem és a szeretet az ugyanaz, nemtől függetlenül. Ha ezt álla-

milag elismerik, nem jelenti azonnal a társadalmi elfogadást, de egyértel-

műen segíti. Viszont, ha a kormány – lásd, Oroszország – egyértelműen el-

lenző politikát folytat, az a közösséget és a lakosokat is arra fogja sarkalni, 

hogy az LMBTQ+ embereket elítélje, és ne riadjon vissza a bántalmazásuk-

tól sem. A közösség tagjainak házassága nem befolyásolja a heteroszexuális 

házasságokat, és a legtöbb embert nem érintené személyesen, sőt, senkinek 

sem fájna az azonos neműek házassága, viszont nekik életük legszebb napja 
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lehet, galambokkal, gyűrűvel, tortával, pont mint egy „hagyományos” eskü-

vőnél – pusztán két menyasszonyi ruhára vagy szmokingra van szükség. 

 

 

Források:  

[1.] https://qz.com/528649/by-the-numbers-a-year-of-same-sex-marriages-in-

britain/. 

[2.] https://hu.wikipedia.org/wiki/Azo-

nos_nem%C5%B1ek_h%C3%A1zass%C3%A1g. 
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CSETE BIANKA KITTI
3 

 

Az azonos neműek házassága Magyarországon és külföldön 

 

„Annyi csodálatos tulajdonsága lehet egy embernek, amiért szeretni lehet, 

hogy mire sorra vennénk mindent, már tökéletesen lényegtelenné válik, me-

lyik nemhez vonzódik.”  

Paul Newman 

 

Időről időre mindig változik, hogy kit szerethetünk, csak egy nem változik, 

a vonzódás.  

A mai világban a melegséget sokan betegségnek gondolják. Ezek az 

emberek csak remélik, hogy saját családjukban, ismeretségi körükben ne for-

duljon elő. Pedig a múltban semmi furcsaságot vagy megvetést nem jelentett, 

ha valaki a saját neméhez vonzódott. Mi változott azóta? A mai világban mi-

ért nem tudják elfogadni az azonos neműek közötti kapcsolatot? Miért prob-

léma, ha a saját neméhez vonzódik valaki? Ők miért nem szerethetnek anél-

kül, hogy titkolniuk kellene szerelmüket? Külföldi írók, költők, filozófusok 

körében sem ismeretlen az azonos neműek közötti szerelem és az arról való 

gondolkodás. Erre már a múltban is voltak példák.  

Az ókorban: Az ősi Asszíriában, ha egy férfi egy vele azonos rangú 

férfival szeretkezett, úgy tartották, hogy minden problémája meg fog szűnni 

és szerencséje lesz. Platón A Lakoma című költeményében Szókratésszal 

merengenek a szerelemről: Arisztophanész beszéde: Az emberek nem fogták 

föl Erósz hatalmát, pedig az istenek között ő a legigazibb barátja az ember-

nek, segítője és orvosa olyan bajokba, amelyekből kigyógyulni a legnagyobb 

boldogság. 

Eredetileg három emberi nem volt: férfi, nő és androgün. Gömb alakú, 

nyolc végtaggal, két nemiszervvel és két arccal rendelkező lény volt az em-

ber. A három nem rendre a Napnak, a Földnek és a Holdnak felelt meg. Göm-

bölyű alakjuk is innen magyarázható. 

                                                       
3 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium, 9. C osztály. 
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Az istenekkel is ujjat húztak: megpróbáltak fölhágni az égbe és rájuk 

támadni. Ezért Zeusz kettévágta őket, hogy gyengébbek legyenek. Apollón 

kialakította az ember jelenlegi formáját. 

A félbevágott ember két felét egymáshoz vonzotta a vágy: egymást átkarolva 

belepusztultak a semmittevésbe. 

Zeusz megkönyörült rajtuk és nemi szervüket előre helyezte, hogy ké-

pesek legyenek egymással egyesülni. Férfi a nővel utód nemzése végett, férfi 

a férfival kielégülés szempontjából egyesül. Így jött létre a szerelmi vágy, 

amely ősi természetünket újra egyesíti és meggyógyítja. Mindegyikünk egy 

embernek a másik félhez illeszthető fele. Az egykori androgünről lehasított 

férfiak a nőket szeretik. A teljes nőkről, illetve a teljes férfiakról lehasított 

egyedek saját nemükhöz vonzódnak. A férfinemet kereső férfiak a legkivá-

lóbbak. Bizonysága ennek, hogy ők azok, akik a közügyekkel foglalkoznak. 

Amikor a maga másik felére rátalál valaki, mindkettejükben barátság, az ösz-

szetartozás érzése és szerelem támad. Valójában nem a szerelmi élvezet miatt 

örvendenek az együttlétnek, hanem valami olyasmi miatt, amit nem tudnak 

kifejezni. Ha Héphaisztosz egy ilyen egymásra lelt párnak fölajánlaná, hogy 

egybeforrasztja őket, örömest beleegyeznének, hiszen mindenki erre vágyik: 

a kedvesével egyesülve és összeforrva kettőből eggyé válni. A teljességnek 

ezt a vágyát és keresését hívjuk Erósznak. Ezért Erósz az útmutatónk abban 

is, hogy féljük az isteneket, nehogy Zeusz újra félbevágjon bennünket. Di-

csérnünk kell Erószt, mert visszavezet minket ősi természetünkhöz.  

A római kultúra alapvetően a görög kultúrára, a hedonizmusra épült, 

éppen ezért a rómaiak – az ókori görögökhöz hasonlóan – nem büntették a 

meleg kapcsolatokat, sőt egy magára valamit is adó államférfinak egyenesen 

illett biszexuálisnak lennie. A történelemből ismert híres/hírhedt alakok sem 

voltak kivételek. Julius Caesar és Klaudiusz “abnormálisnak” számított, mert 

visszautasították a férfi szeretőket. Caesarnak mégis volt legalább egy ka-

landja Nikodemusszal, Bithünia királyával fiatal korában. 

A helyzet kicsit változott a XIX. században: Arthur Rimbaud és Paul 

Verlaine vitája is meg mutatja: A francia szimbolizmus egyik legnevesebb 

költője, Arthur Rimbaud nem csak versei által vált híressé. Bár munkássága 

rendkívüli hatással volt a francia költők következő generációjára és más, kö-

zöttük számos magyar irodalmi személyiségre, kusza szerelmi viszonyáról 
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Paul Verlaine költővel nem feledkezhetünk meg. Rimbaud még nem töltötte 

be a 18. életévét, amikor a sors Párizsba vezérelte. Itt ismerkedett meg Paul 

Verlaine-nel, aki szállást adott neki, és aki – fittyet hányva a tényre, hogy 

házas, és felesége gyermeket vár – hamarosan érzelmei felől is biztosította. 

1872-től kezdve egyre több napot és éjszakát töltöttek együtt, hol kettesben, 

hol mások, valamint az elmaradhatatlan abszint társaságában. Verlaine fele-

sége nehezen viselte kettejük viszonyát, panaszaira azonban sokszor verés 

volt a válasz. Egy ilyen eset után Rimbaud úgy döntött, egy időre hazautazik, 

hogy időt hagyjon a házaspárnak a kibékülésre, de Verlaine könyörgő levelei 

hatására hamarosan ismét csatlakozott a költőhöz. Utazgatni kezdtek: első-

ként Belgiumot, később Londont vették célba. Kapcsolatuk azonban már 

nem volt a régi, Rimbaud egyre ingerlékenyebbé vált, egyre terhesebb lett 

számára kielégíteni Verlaine azon igényeit, melyek már túlmutattak a barát-

ságon. Amikor 1873-ban Verlaine váratlanul magára hagyta Londonban, 

hogy kibékülhessen a feleségével, majd levélben ismét maga után hívta – 

ezúttal Brüsszelbe –, Rimbaud megelégelte a dolgot, és közölte Verlaine-nel, 

hogy kilép a viszonyból. Verlaine erre ittas állapotban fegyvert ragadott, és 

kétszer is rálőtt Rimbaud-ra, de csak a csuklóján találta el. Ennek ellenére 

letartóztatták, és két év börtönbüntetésre ítélték. Amikor 1875-ben kienged-

ték, azonnal felkereste Rimbaud-t, aki azonban már egyáltalán nem volt kí-

váncsi a költőre: heves vita tört ki kettejük között, Rimbaud pedig alaposan 

helybenhagyta Verlaine-t. Ekkor találkoztak utoljára. 

Oscar Wilde: 1882-ben Oscar Wilde sikeres amerikai körútját köve-

tően visszatért Angliába. A harmincöt évesen már világszerte ismert író és 

költő elvette feleségül a gyönyörű Constance Lloydot, és kiadta a „Dorian 

Gray arcképe” című remekművét. Magánélete boldognak tűnt, ám feleségé-

vel és fiával való szoros érzelmi kapcsolata ellenére nem tudta elnyomni ho-

moszexuális hajlamát. Megismerkedett a jóképű Alfred Douglasszel és első 

látásra beleszeretet. Viharos és szenvedélyes kapcsolat alakult ki közöttük, 

amelynek a férfi édesapja vetett véget, amikor beperelte az írót. Ennek ered-

ményeképpen a merev viktoriánus társadalom kétévnyi kényszermunkára és 

teljes kirekesztettségre ítélte őt. A büntetése letöltése után Wilde csak álné-

ven publikálhatott.  
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Habár manapság sokszor színészek, írók, rendezők, zenészek, vagyis 

a közéletben résztvevők felvállalják identitásukat, a mindennapokban nem 

tért vissza a teljes mértékű elfogadás a melegek iránt.  

Matthew Bomer, akit A nagy svindliből, vagy akár a Magic Mikeből 

is ismerhetünk, 2011-ben esküdtek meg a férjével, azóta három gyermekük-

kel együtt élnek. A három gyermek közül az elsőnek Matthew a biológiai 

apja, míg az ikreknek a párja.  

Neil Patrick Harris, aki az Így jártam anyátokkal című sorozatban hí-

ressé vált Barneyként ismerhettünk meg, 2014-ben örök hűséget esküdött 

férjének. Két gyermeküket közösen nevelik, az ikreket kihordására egy bér-

anyát fogadtak fel. 

Ellen DeGeneres, az amerikai műsorvezetőnő egy beszélgetős műsor-

ban vallotta be, hogy leszbikus, azóta nyíltan felvállalja másságát, 2004 óta 

pedig bejegyzett élettársi kapcsolatban él.  

Queen Latifah énekes-színésznő hosszú hallgatás után saját tévés-

howjában vallotta be, hogy a saját neméhez vonzódik.  

Filmek, könyvek, történetek szólnak az azonos neműek szerelméről. Japán-

ban külön műfaj létezik az ezekhez kapcsolódó történeteknek.  

Hollandiában a világon elsőként már 2000-ben legalizálták a meleg-

házasságot. Azóta pedig a következő országokban döntöttek még ugyanígy: 

Belgium (2003), Kanada (2005), Spanyolország (2005), Dél-Afrika (2006), 

Norvégia (2009), Svédország (2009), Izland (2010), Portugália (2010), Ar-

gentína (2010), Dánia (2012), Uruguay (2013), Új-Zéland (2013), Francia-

ország (2013), Brazília (2013), Anglia/Wales (2013), Skócia (2014), Luxem-

burg (2014), Írország (2015), Grönland (2015), Finnország (hatályba lép: 

2017). Ezeken kívül az összes Amerikai Egyesült Államokbeli államban le-

het házasságot kötni az azonos neműek között.  

Vannak olyan országok, ahol a házasság mellett az örökbefogadás is 

lehetségesé vált. Ennek formái:  

1. A pár egyik tagja sem biológiai szülője a gyermeknek, és csak egyi-

kük fogadja örökbe a gyermeket. Ebben az esetben közösen nevelik ugyan a 

gyermeket, de törvényesen csak egyikük válik a gyermek szülőjévé. Az örök-

befogadásnak ezt a formáját szinte minden országban engedélyezik, bár több 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150627/meleghazassag-egyesult-allamok-torveny/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150627/meleghazassag-egyesult-allamok-torveny/
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országban nehezítik meg a melegek és leszbikusok ezúton történő gyermek-

hez jutását az által, hogy elsőbbséget biztosítanak a heteroszexuális párok-

nak.  

2. A gyermek az azonos nemű pár egyik tagjának sem a biológiai gyer-

meke, és a pár mindkét tagja egyszerre fogadja örökbe a gyermeket. Ilyen 

közös örökbefogadás a melegek és leszbikusok számára Andorrában, Belgi-

umban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Hollandiában, 

Izlandon, Izraelben, Liechtensteinben, Máltán, Norvégiában, Spanyolor-

szágban, Svédországban, Uruguayban valamint Kanada és az Egyesült Álla-

mok egyes tartományaiban/államaiban érhető el. 

3. A pár egyik tagjának biológiai gyermekét fogadja örökbe a pár má-

sik tagja. Ezt nevezik a partner gyermeke örökbefogadásának. Ez a lehetőség 

melegek és leszbikusok számára a második pontban említett országok mellett 

nyitva áll Észtországban, Németországban és Szlovéniában. 

Vannak olyan országok, ahol bejegyzett élettársi kapcsolatban élhet-

nek azok az emberek, akik saját nemükhöz vonzódnak. Ilyenek: Chile, Costa 

Rica, Ecuador, Japán, Andorra, Ausztria, Csehország, Észtország, Görögor-

szág, Horvátország, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Svájc 

és Szlovénia. 

Ezzel szemben léteznek olyan afrikai, ázsiai országok, ahol pénzbün-

tetés mellett még halálbüntetést is kaphat az ember, ha a saját neméhez von-

zódik. Ilyen Nigéria, Szomália, Irak, Irán, és Szaúd-Arábia, bár sokszor in-

kább pénzbüntetést vagy botozásra ítélik az embereket. Még sok helyen meg-

hagyják a homoszexuálisok életét, de komoly pénz- vagy börtönbüntetést ad-

nak számukra. 

Magyarországon az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv értelmé-

ben házasságot csak egy nő és egy férfi köthet. Az azonos nemű párok 

együttélését élettársi kapcsolatnak ismeri el.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második rész 

A házasság I. cím A házasságkötés 4:5. § (A házasság létrejötte) (1) bekez-

dése alapján: a Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és 

nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házas-

ságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Finnorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izland
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9dorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89sztorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
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Az Országgyűlés 2009. április 20-án fogadta el a bejegyzett élettársi 

kapcsolatáról szóló 2009. évi XXIX. torvényt. Eszerint két azonos nemű sze-

mély anyakönyvvezető előtt bejegyzett élettársi kapcsolatot köthet. A be-

jegyzett élettársi kapcsolatra néhány eltéréssel a házasságra vonatkozó sza-

bályokat kell alkalmazni. A legfontosabb különbségek, hogy a bejegyzett 

élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe 

és nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben.  

Magyarországon a melegek jogvédelmét a 2004. január 1. óta hatályos esély-

egyenlőségi (antidiszkriminációs) törvény hivatott biztosítani. A törvény 

szerint, ha az állami, hatósági szervek, közintézmények, munkáltatók nem 

tartják be az egyenlő bánásmód követelményét, az tiltott diszkriminációnak 

minősül. Ha a sértett ezen a címen pert indít, és vádját sikeresen bizonyítja, 

a hatóságok az elkövetőre bírságot szabnak ki. A melegeket általában a ma-

gánéletben sokkal többször éri diszkrimináció, inzultus, mint a munkahe-

lyen. A diszkriminációellenes törvény csak a munkahelyi diszkriminációval 

foglalkozik; de nem vonatkozik többek között a családi, magánéleti viszo-

nyokra és az egyházak hitéleti tevékenységére sem. Híres magyarok, akik 

felvállalják, hogy a saját nemükhöz vonzódnak:  

Alföldi Róbert, rendező. Oláh Ibolya, énekesnő. Árvai Péter, aki a Prezi ki-

találásában is részt vett. Bán Zsófia, író, irodalmár. Kulka János, színész.  

Magyarországon egyedül a Pride felvonulás engedélyezett, amely 

megosztja mind a heteroszexuálisokat, mind a homoszexuálisokat. A Pride 

azt a célt szolgálja, hogy az érintettek megmutathassák, hogy ők is léteznek, 

éreznek, és vágynak az elfogadásra.  

Hazánkban már 2000 novemberétől létezik a Melegség és megismerés 

szervezte, amely saját programjaival járja az iskolákat. Ezek célja, hogy meg-

ismertessék a fiatalokkal, milyen is azok élete, akiket nem sokan ismernek 

el. Szeretnék eloszlatni a tévhiteket és erősíteni a gyerekek érzékenységét. 

Az óráikon személyes tapasztalatokat osztanak meg az életükből, hogy se-

gítsenek a megértésben, vagy esetleges kérdésekre választ adjanak. Bemu-

tatkozásuk után meghallgatják a kérdéseket, és legtöbbre válaszolnak, majd 

játékokat mutatnak be. Visszajelzések szerint az osztályoknak jót tett, mivel 

sokkal jobban össze tudta őket kovácsolni ez a program, hiszen ezek után 

könnyebben tudtak egymással nyíltan beszélgetni a másságról.  
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Véleményem szerint senkit sem szabad elítélni azért, mert éppen a sa-

ját neméhez vonzódik. Hiszen egy emberben olyan sok jó tulajdonság van, 

amit értékelni lehet, miért éppen annál kellene leragadnunk, hogy kit szeret. 

Egy állandóan változó világban a szerelem egy nagyon jó érzés, mázlistának 

tartom azokat, akik képesek megtalálni az életükre szóló párt, akikhez hűek 

maradhatnak. Attól, mert egy gyermeket két apa vagy két anya nevel fel, 

szerintem az a gyermek ugyanúgy élhet normális életet. Talán csak abban 

különbözhet másoktól, hogy vélhetően sokkal elfogadóbb lesz a társaival 

szemben. Az a gondolkodásmód, miszerint, ha megengedjük a melegházas-

ságot, és, hogy a homoszexuálisak örökbe fogadhassanak, akkor a társadal-

milag elfogadott „normális” családok eltűnnének, szerintem ostobaság. Van-

nak, akik örökbe adják gyermekeiket a jobb jövő reményében. Miért ne biz-

tosíthatná azt a szebb jövőt éppen egy meleg pár? Hiszen ők éppen úgy ké-

pesek szeretni, felnevelni a gyermekeket, mint akiket ma még a klasszikus 

„normális” családnak tartunk.  

Meglátásom szerint a Melegség és megismerés szervezet munkája na-

gyon fontos, jó, hogy egyre több civil szervezet segíti az érintetteket, hogy 

kapcsolati, beilleszkedési nehézségeiket, jogi kérdéseiket megvitassák, és 

arra szakszerű segítséget kapjanak. 

A homoszexualitás ugyan egyidős az emberiséggel, társadalmi meg-

ítélése mégis nagyon különböző koronként és kultúránként. Míg az ókorban 

megengedett, már a középkorban bűnnek tartották, melyet Isten és a termé-

szet ellen vétettek. Napjainkban nemzetközi és hazai szervezetek is egyaránt 

foglalkoznak a homoszexuálisok helyzetével. Különböző programok, úgy-

mint: felvonulások, tévészereplések, viták, egyesületek, mozgalmak, köz-

életben szereplő emberek mutatják meg valódi énüket, identitásukat, ezzel 

segítenek abban, hogy megérthessük, milyenek is igazából. A sötét középkor 

óta, sokat változott a világ, hiszen már léteznek olyan országok, ahol a me-

legek házasodhatnak, és akár gyermeket is nevelhetnek. Bízom benne, hogy 

hazánk is hamarosan felzárkózik ezekhez az országokhoz. 
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GYURISA RÉKA BOGLÁRKA
4 

 

A művészetek szerepe a 21. században 

 

A 21. század még alig kezdődött el, de ez a néhány év máris bizonytalansá-

gokat és döntésképtelenséget hoz a felszínre. Nagyon sokat változott a világ 

a gondolkodásmódban, a kifejezőképességben és a kommunikációban. Az 

idén ötödikes testvérem és társai nyelvtanból a kommunikáció témakörét már 

teljesen másképp tanulják. Közöttünk csak hat év korkülönbség van, mégis 

másként dolgoztuk fel ezt a tananyagot. Nem volt facebook, emojik, amikkel 

érzelmeket tudunk kifejezni, rövidítések, amiket azért használunk manapság, 

hogy ne kelljen sokat írnunk. Valahogy így van ez korunk művészetével is. 

Szerintem a festészet, a szobrászat, a tánc, a zene, a versek, a regények, a 

filmek, a színház mind-mind egy kommunikációs csatorna, amin keresztül ki 

tudjuk fejezni érzelmeinket, gondolatainkat. Legtöbben korunk művészetét 

posztmodernnek nevezik. Új közlésmódok, tartalmak, formák jelennek meg 

világszerte. Talán nem is lehet eligazodni a 21. századi művészek és alkotá-

sai között.  

Az interneten utánanéztem 21. századi művészeknek. Mégis mi az az 

újdonság, amellyel előrukkolnak a mai kor alkotásaiban? Láttam néhány fes-

tőművész és szobrász munkáját. Véleményem szerint a mai időkben a kortárs 

művészetre nem húzhatunk rá egy sablont, mert nagyszerű egyéni alkotások-

kal, izgalmat hozó és felkavaró műalkotásokat hoznak létre. De a másik oldal 

is működik, amikor nyugalmat, csendet és egy új dimenziót hoz létre a mű-

vész. A mai számítógépes világban rengeteg lehetőséget adó technikával él-

hetünk és dolgozhatunk. Ha csak arra gondolok, hogy egy sima telefonnal is 

mi mindent készíthetünk! Fényképet, rövidfilmet, és egyszerűen használható 

programokkal lehet képeket szerkeszteni és videókat összevágni. És ez csak 

egy telefon és néhány alkalmazás, tehát el tudom képzelni, hogy azok, akik 

ilyen munkát végeznek nap mint nap és profi gépek állnak rendelkezésükre, 

mennyi mindent tudnak megvalósítani munkájuk során.  

                                                       
4 Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szak-

gimnáziuma, 10. E osztály. 
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A régi értétek végleg felbomlanak és megváltozik a művészi forma-

nyelv, teret ad a művészi szabadságnak. Néhol a művész ugyanazokat az esz-

közöket használja, mégis egy teljesen más technikát alkalmazva el sem hisz-

szük a végeredményt.  

Mint ahogy a festészetnek és a szobrászatnak, a zenének is van szoci-

ális üzenete. A magyar népballadák ősi igazságai mitológiai tartalmakkal 

mély mondanivalót rejtenek. Bartók Béla kutatásai nyomán már a 20. szá-

zadban is tudtuk, hogy minden átalakul. A módszer, a művészet, sőt, a hábo-

rúk folyamán az ideológiák is. Ez csak megerősít abban, hogy akár 5-10 év 

elteltével mennyire más az emberek felfogása egy alkotás megítélésében és 

értékelésében. Hiszen sok művész (és ebbe beleértek mindenféle művészeti 

ágba sorolható alkotót) meg nem értett volt saját korában, és később, halála 

után döbbentek csak rá az emberek, hogy milyen nagy alkotásokat hozott a 

világ számára. Ezért mondom azt, hogy más és más szemszögből minden 

mást és mást mutat.  

5 éves korom óta zeneiskolába járok. Amióta hangszeren tanulok ját-

szani, régi és újabbnál újabb darabokkal ismerkedtem már meg, de be kell, 

hogy valljam, nem tudnék dönteni a két érzelemvilág, a kifejezésmódok, a 

más és más technikák között. Mindkettőnek megvan a saját maga szépsége, 

épp ezért nem is lehet dönteni régi vagy 21. századi zene között, hiszen a 

saját belső világomat is tükrözi egy-egy dal vagy darab.  

Utánajárásom során talán a legmeglepőbb egyedi alkotások a Stephen 

Knapp keze által készült lélegzetelállító képek voltak. Üveg, tükör és fény-

sugarak segítségével világszerte múzeumok, egyetemek, koncerttermek 

homlokzatán találkozhatunk műveivel. Kisebb fényfestményeiből lakások 

falaira is egyedülállót alkot. Egyetlen fényforrásból eredő sugarakból képes 

bonyolult földöntúli fantáziavilágot készíteni.  

A 21. században már-már világjelenség, hogy nagy nézőterű színhá-

zak vagy több ezer férőhelyes csarnokok, nyáron kialakított szabadtéri szín-

padok musicalek játszóterévé válnak. De például a Vígszínház nem kívánja 

ezt az utat követni. Folyamatos célkitűzése, hogy a színház megőrizze a 21. 

századi népszínház jelleget. Tehát olyan teátrum kíván lenni, ahol a gyer-

mekkortól az időskorig megmarad a színház és a néző aktív kapcsolata. Ezt 
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a két színháztípust szembeállítva is azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorla-

tilag mindkét módszer működik, hiszen mind a hatalmas tömegű előadáso-

kon, mind az évek óta sikeresen működő Vígszínházban is megtalálja a kö-

zönség a saját maga elvárását. 

Manapság már csak a társadalom kis rétegét érinti a tánc, mert már nem kö-

tődik szervesen a hétköznapi teendőinkhez. Legtöbben hobbiból táncolnak, 

hogy mozgásban tartsák magukat vagy különböző mozgáskultúrákat ismer-

jenek meg, pedig a tánccal véleményem szerint hatalmas érzelmeket fejez-

hetünk ki szavak nélkül. Egy-egy táncmű megrendítő, megdöbbentő, elgon-

dolkodtató érzelmeket hoz ki a nézőből. A tánc azonban leginkább a hivatá-

sos táncművészek életében van jelen. 

Igyekeztem a 21. századi művészetek általam fontosnak tartott szere-

pét egy-egy kommunikációs vonalon szerepeltetni. A végeredmény mégsem 

hozott radikális véleményt, mert az emberek is sokféle véleménnyel érzéssel, 

megítéléssel dolgozzák fel a kommunikáció során kapott impulzusokat. Ami 

az egyik néző vagy hallgató számára pozitív, az lehet, hogy másokra teljesen 

más hatást gyakorol. Tehát nem lehet a 21. század művészetét akár egy szó-

val, akár egy kifejezéssel megítélni. Mert ezt a szerteágazó lehetőségekkel 

bíró 21. századot, ami még alig kezdődött el, még most sem lehet egyönte-

tűen meghatározni.  
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KARCAGI ADÉL
5 

 

A 2016-os amerikai elnökválasztás sajátosságai és hatásai:  

Donald Trump győzelme 

 

Az amerikai elnökválasztás mindig az egyik legmeghatározóbb világpoliti-

kai esemény volt. Négyévente szinte a fél világ leül a televízió elé és várja 

az eredményeket, hiszen ez egy olyan döntés, aminek kimenetele nemcsak 

az Egyesült Államokat, hanem a világ többi részét is érinti. Ez a 2016-os 

elnökválasztás esetében is így volt. Sőt, talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy 

ekkora népszerűségnek még sosem örvendett ez az esemény, és történelmi 

jelentőségű volt. Néhány évtized múlva pedig már tanítani fogják, csak úgy, 

mint nekünk most a magyarországi rendszerváltást. 

A tavalyi elnökválasztás sok tekintetben kiemelkedett az azt megelő-

zőek közül. Az egyik legfőbb oka az a hatalmas felhajtás, ami a médiában 

történt. Nemcsak a választást megelőző héten, hanem szinte egész évben a 

2016-os amerikai elnökválasztásról volt szó az Egyesült Államokban, de a 

világ többi részén is. Mind a demokraták, mind a republikánusok törekedtek 

a minél nagyobb jelenlétre a sajtóban, hiszen tudták, hogy ez akár döntő is 

lehet a választás végkimenetelében, ami végül így is történt. A két fél renge-

teg energiát és pénzt fektetett a kampányolásba, ami aztán eddig még sosem 

látott mértékeket öltött. Szinte minden a választásról szólt. Rengeteg hely-

színen tartottak beszédeket, ahol több ezer ember vett részt. Voltak tünteté-

sek is, elsősorban Trump ellen, ami szintén egy nagyon érdekes jelenség. 

Mert annak ellenére, hogy látszólag az egész ország ellene volt és kampá-

nyolt, mégis nyerni tudott. A történelemben eddig még nem fordult elő olyan, 

hogy egy kampányt ennyire a média határozzon meg. De nem csak a jelöltek 

mellett, hanem ellenük is folytak a harcok mind az újságokban, mind a tele-

vízióban, és természetesen az interneten is. A különböző közösségi médiás 

oldalakon hatalmas viták zajlottak arról, vajon melyikük megfelelőbb vagy 

éppen nem megfelelőbb az amerikai elnöki posztra. Rengeteg híresség állt 

                                                       
5 Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 12. A osztály. 
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Clinton pártjára és buzdította a polgárokat, hogy menjenek el szavazni, mert 

minden voks számít. Tele voltak a közösségi oldalak képekkel és mémekkel, 

amik a jelölteket vagy a kialakult kaotikus helyzetet karikírozták ki. A Go-

ogle-ön és egyéb más keresési felületeken a legnépszerűbb keresések egytől 

egyig az amerikai elnökválasztásról szóltak. Ráadásul a különböző hírportá-

lok sem voltak teljesen elfogulatlanok, mert (teljes joggal) rettegtek attól, 

hogy mi lesz, ha Trump nyer. Ezért az egész kampányolásban majdnem az 

ellene irányuló volt a legnépszerűbb és legtöbbet hangoztatott. Emiatt a ha-

talmas anti-Trump kampány miatt sokáig úgy tűnt, hogy Hillary fog győzte-

sen kikerülni a csatából, ez azonban mégsem így lett, mindenki óriási meg-

döbbenésére. De nemcsak a kampány időszaka volt hihetetlenül népszerű, 

hanem a választás maga és a beiktatás is. A választás hetében már tényleg 

nem találkozhattunk mással a médiában, csak az amerikai elnökválasztással. 

Valószínűleg történhetett volna bármi, semminek sem lett volna nagyobb hír-

értéke, mint annak, ami Amerikában zajlott azokban a napokban. Aztán a 

választás napján mindenki lesben állt és figyelt. Voltak, akik még az utolsó 

percekig bíztatták az amerikai polgárokat a szavazásra, voltak, akik csak az 

eredményeket figyelték, és voltak olyanok is, akik már inkább nem is nézték. 

Szó szerint az egész világ az eredményekre várt, mindenhol ment a vissza-

számlálás, vajon ki fog nyerni. Még nálunk is az iskolában ez volt a téma 

egész nap, hiszen mi már javában az osztályteremben ültünk, amikor kide-

rült, ki lett a nyertes.  

Ennek az egész felhajtásnak azonban voltak árnyoldalai is. Sokan el-

kezdtek kételkedni a kampányolás tisztességességében és az amerikai média 

hitelességében is, mivel – mint ahogyan azt már említettem –, sokszor ők 

sem tudtak elfogulatlanok maradni a témával kapcsolatban. Egy amerikai is-

merősőm a következőket mondta a választás előtt körülbelül egy hónappal: 

„Trump és Hillary ezzel a kampányolással olyanok, mint két óvodás. Úgy 

veszekednek és harcolnak az elnökségen, mint két kisgyerek a cukorkabolt 

teljes árukészletén” Ez már csak azért is fontos, mert ebből világosan kiderül, 

hogy a hatalmas érdeklődés mellett hogyan érezhettek az amerikaiak a vá-

lasztással és az azt megelőző kampánnyal kapcsolatban. 

Egy másik sajátossága eme jeles eseménynek maguk a jelöltek voltak. 

Az első, amit velük kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy mindketten 
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elég idősek már. A történelem legidősebb elnöke Trump a maga 70 évével, 

de Hillary is csak egy évvel fiatalabb nála, ő 69 éves. Már ez is erős kételye-

ket ébresztett az emberekben, amikor kiderült, hogy ők a finalisták a kam-

pányban. Ezen kívül azt sem szabad elfelejteni, hogy kik is ők valójában és 

a kampányon kívül. Donald Trump egy ismer televíziós személyiség, vala-

mint üzletember. A The Trump Organization vezetője volt, amíg (megvá-

lasztása miatt) át nem adta fiának a cég vezetését. Eisenhower mellett ő a 

másik amerikai elnök, akinek elnöksége előtt még semmilyen politikai tevé-

kenysége nem volt, hiszen amint elkezdett a politikában dolgozni, egyből 

elnökjelöltnek jelentkezett. Hillary Clinton is tagja a legek klubjának. Ő az 

első női amerikai elnökjelölt, ráadásul férje, Bill Clinton a 42. amerikai elnök 

volt 1993 és 2001 között. Ezért nem túlzás kijelenteni, hogy mindketten biz-

tosan beírták magukat a történelembe. 

Fontos még kiemelni sajátosságként a választás kimenetelét is. Ehhez 

azonban nem árt tisztában lenni azzal, hogyan is zajlik az amerikai elnökvá-

lasztás. Az első lépés az előválasztás. Ilyenkor minden tagállamban szavaz-

nak arról, hogy ki menjen el küldöttként a jelölőgyűlésre, ezáltal pedig ki 

legyen az, aki ezen a gyűlésen megszavazza, hogy melyik pártból ki legyen 

az elnökjelölt. A pártok jelölőgyűlésén minden állam felsorakoztatja küldött-

jeit, akik elkötelezik magukat egy-egy jelölt mellett. Értelemszerűen azok a 

jelöltek nyernek egy párton belül, akik a legtöbb küldött támogatását élvezik. 

Jelen esetben végül Hillary Clinton a demokraták, Donald Trump pedig a 

republikánusok jelöltje lett. Ezek a jelöltek általában megkapják azok támo-

gatását is, akik a saját pártjukon belül riválisaik voltak. Ezen kívül pedig a 

végleges jelöltek megnevezhetik, kit vesznek maguk mellé alelnök-jelöltnek. 

A következő lépés a kampány időszaka. Ilyenkor élesedik ki igazán a harc 

az elnökjelöltek között. Ebben az időszakban alakítják ki végleges program-

jukat és elképzeléseiket a jelöltek. Rendszint televízió által is közvetített vi-

tákat is rendeznek, ahol a jelöltek szemtől szemben is „összecsaphatnak”. 

Hatalmas összegeket fordítanak reklámokra és különböző kampányesemé-

nyekre, amiken nemcsak saját, de az ellenfél szavazótáborára is gondolnak, 

újabb voksokat gyűjtve maguknak. Az utolsó hetekben pedig általában igye-

keznek azokra az államokra összpontosítani, amik még „bizonytalanok” és 

sokat nyomnak a latban.  
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Az utolsó lépés maga a választás, a nagy nap. A szavazás egy elég 

bonyolult rendszerben működik. Maguk a szavazópolgárok leadják szavaza-

taikat egy urnába, azonban ők valójában arról döntenek, hogy a saját államuk 

elektori szavazataival melyik jelöltet támogassa. Egy állam elektori szavaza-

tainak száma megegyezik a kongresszusi helyeinek számával, tehát a lakos-

ságának arányával. Két állam kivételével (Maine és Nebraska) mindenhol a 

„győztes mindent visz” elmélete érvényesül. Ez azt jelenti, hogy az a jelölt 

kapja meg az adott állam összes elektori szavazatát, akire a legtöbben sza-

vaztak. A két kivétel esetében az egész államban legtöbb szavazatot begyűjtő 

jelölt kettőt, az egyes körzetekben nyerő jelölt pedig egy-egy elektori szava-

zatot kap. Az elnökjelöltek közül az lesz a győztes, aki az elektori szavaza-

toknak több mint a felét megkapja. Ez azt jelenti, hogy legalább 270 elektori 

szavazat szükséges a győzelemhez. Ez az elektori szavazásos rendszer azon-

ban megadja arra is a lehetőséget, hogy bár az egyik jelölt több szavazatot 

kap a polgároktól, mégis a másik lesz az elnök az elektori szavazatok több-

sége miatt.  

Ez egy igen ritka eset, azonban 2016-ban pontosan ez történt. Hillary 

Clinton majdnem kétmillió szavazattal kapott többet, mint Donald Trump, ez 

azonban mégsem volt elég. Trumpot 290 elektor támogatta, Hillaryt csak 

232, így egyértelműen az előbbi került ki győztesen a harcból. Emiatt sokan 

elkezdték támadni az amerikai választási rendszert. Ők többségében Hillaryt 

támogatták a kampány alatt. Bár felmerülhet, hogy ez a fajta elnökválasztás 

valóban a nép akaratát tükrözi-e, egyértelműen a fennálló rendszer mellett 

szól, hogy nagyon régóta bizonyul működőképesnek és tarthatónak. Az ilyen 

esetek, mint ez, nagyon ritkák, és eddig még nem okozott nagyobb fennaka-

dást. Akárhogy is, ez megint egy olyan részlete az eseménynek, amit még 

sokáig emlegetni fognak.  

Sokan elmélkednek a mai napig, hogy vajon hogyan sikerülhetett 

nyerni Donald Trumpnak. Hiszen csak egy médiaszereplőről beszélünk, aki-

nek van egy sikeres vállalkozása, saját csillaga a hollywoodi Hírességek sé-

tányán, már a harmadik feleségénél tart, van négy gyermeke, és egészen ed-

dig semmilyen politikai tevékenysége nem volt. Mégis, most ő az Amerikai 

Egyesült Államok 45. elnöke. Hogyan lehetséges ez? Valószínűleg minden-

kiben felmerült már ez a kérdés.  
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Ha belegondolunk és egy kicsit utánanézünk, rá kell jönnünk, hogy 

annyira nem volt nehéz. Az egyik kulcsa a dolognak a folyamatos jelenléte a 

médiában. Ronald Reagen is színész volt, mielőtt elnök lett belőle, épp ezért 

lehetett szimpatikus az embereknek. Trump ráadásul korábban nem szerepelt 

a politikai életben, így az általános elitellenesség, ami a közvéleményben volt 

a 2008-as gazdasági válságot követően, őt kevésbé érintette. Folyamatosan 

kommunikált a választókkal, ennek színtere legtöbbször a Twitter nevezetű 

közösségi oldal. Gyakran, szinte naponta írt valamit, amiben, a hangzatos 

ígéretek mellett, más embereket is kritizált a már fennálló elnökséggel és an-

nak intézményeivel együtt. Ez azonban rendkívül szimpatikusnak tűnt sok 

ember szemében. Főleg azokéban, akik csalódtak az államban. Ők nem bíz-

tak Hillaryben és abban, hogy ő megértené a mindennapi problémáikat. Ez 

csak tovább növelte Trump népszerűségét. Hiszen ezek az emberek sokkal 

szívesebben szavaztak egy szókimondó emberre, mint egy korábbi elnök fe-

leségére. Voltak azonban, nem is kevesen, akik pont emiatt ellenezték Trum-

pot és politikáját. Sokak szerint elkellett volna az országnak egy női elnök, 

hiszen ezzel történelmet írtak volna, ráadásul a női egyenjogúság mellett is 

kiálltak volna. Számtalan híresség kiállt Hillary mellett, illetve Trump ellen, 

de úgy tűnik, ez sem volt elég. Voltak súlyos hibái is, amik leginkább rasz-

szista és hímsoviniszta megjegyzései miatt jelentettek problémát. Számos 

olyan kijelentése volt, amik meggondolatlannak tűntek, ráadásul némelyik 

már a tőzsdére is negatív hatással voltak. Menekültellenes politikája és ke-

csegtető ígéretei azonban megtették hatásukat. Olyan dolgokat ígért, amik-

ben a szegényebb rétegeknek a jobb megélhetés biztosítása, az Obama által 

felállított egészségügyi rendszer teljes átalakítása, számos gazdaságpolitikai 

változtatás és egy fal a mexikói határon is szerepelt. Ezek nagyon populári-

sak voltak, mert köztudottan mindennapi problémát jelentettek/jelentenek a 

menekültek befogadásáról szóló intézkedések, az egészségügy és a gazdaság 

állapota. Hangzatos mottója, a „Make America great again!” („Tegyük újra 

naggyá Amerikát!”) pedig csak tovább segítette népszerűségének növelésé-

ben. Bár tény, hogy a szavazóknak csupán 55%-a ment el szavazni, és a sza-

vazatok többségét is Clinton kapta, Trump mégis nyert az elektori szavaza-

tokkal. És ez bizony a médiában való jelenlétének, szókimondó természeté-

nek és nagyszabású ígéreteinek volt köszönhető feltehetőleg. Erre a szóra 
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azért van szükség, mert még maguk a szakértők is vizsgálják a történteket. 

Őket is ugyanúgy meglepte Donald Trump, a milliárdos győzelme, mint min-

denki mást. Ezért aztán nekik is és a közvélemény-kutatóknak is akad némi 

elmélkedni valója, hiszen alaposan alábecsülték az üzletemberből lett politi-

kust. 

A 2016-os amerikai elnökválasztás egészen rendkívülinek mondható. 

Ezzel pedig az is együtt jár, hogy nem marad hatás nélkül. Az egyik kedves 

színészemet, Sean Maguiret idézném, aki így fogalmazta meg, miért is fontos 

azon emberek számára ez az esemény, akik az USA-n kívül élnek: „Ha az 

Egyesült Államok megfázik, a világ többi része is ugyanúgy köhög.” Ez egy 

egyszerű hasonlat arra, hogy akármi történjék is Amerikában (legyen szó jó 

vagy rossz dologról), annak hatásait máshol is érezni fogják. Az egyik leg-

fontosabb hozománya a legutóbbi választásnak a politikai kampányolás át-

alakulása. Mégpedig gyökerestől. Hiszen a folyamatos reklám és kampány-

harc szinte el is feledtette az emberekkel, miért is folyik a harc. Arra össz-

pontosított mindenki, hogy vajon ki mivel hozakodik elő legközelebb. Ki mit 

fog mondani a másikra, ki mit fog megígérni. És szinte mániákusan a másik 

taktikáját figyelték, hátha hibázik. Amikor pedig ez megtörtént, azonnal ug-

rottak és támadtak. A világ minden táján az amerikai elnökválasztásról, a 

jelöltekről és az ő botrányaikról volt szó. A médiát használták eszközként, 

ami régen is így volt. Azonban ötven évvel ezelőtt még nem volt se internet, 

se okostelefon, de még a televíziónak sem volt ekkora szerepe.  

Most viszont az egész választási kampány átértékelődött, hiszen az 

volt népszerűbb, aki többet jelen van a médiában, aki több talkshowban sze-

repel, aki többet nyilatkozik és hallat magáról. Hillary Clintonnak köszönhe-

tően pedig talán megerősödik a női politikusokba vetett hit. Angela Merkel 

mellett feltűnt egy erős női személyiség, aki bebizonyította, hogy a nőknek 

van helye a politikában is. Remélhetőleg ezzel sikerül ösztönzően hatni a 

többi nőre is, és talán a következő választások alkalmával már nem csak je-

lölt, hanem elnök is lehet nő. Obamával, az első színesbőrű elnökkel bebizo-

nyította Amerika, hogy nyitottabbá vált, most pedig Clintonnal azt, hogy ké-

szen áll egy női elnökre. A szavazást megelőző héten, illetve a szavazás alatt 

is több Trump-ellenes is kijelentette, hogy amennyiben ő nyer, átköltöznek 

Kanadába. Úgy tűnik, ezt nem viccnek szánták, mert az elnök megválasztását 
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követő néhány órában a kanadai bevándorlási hivatal weboldala a túl sok lá-

togató miatt összeomlott. Sokan tényleg tervezgették, sőt el is költöztek Ka-

nadába. Ők így tiltakoztak az új elnök ellen. Sokan tiltakozásuk jeleként 

olyan cégek bojkottjába kezdtek bele, amik kapcsolatban állnak akár Trump, 

akár családjának bármilyen gazdasági érdekeltségeivel. Így például többen 

felhagytak az Uber nevű taxiszolgálat használatával. Emiatt sok nagyobb cég 

is megszakította üzleti kapcsolatát a Trump Organizationnel arra hivatkozva, 

hogy nem szeretnének elesni ennyi bevételtől. Ezzel rá is lehet térni a gazda-

sági hatásokra. Elemzők még mindig vizsgálják és számolják, milyen követ-

kezményei lehetnek Trump elnökségének. Már a kampány alatt is történtek 

ingadozások, mint ahogyan azt már említettem is. A hosszútávú hatások 

azonban ismeretlenek és kiszámíthatatlanok, mert nem tudjuk, mi az, amit 

valóban meg szeretne valósítani előzetes ígéreteiből, és mi az, amit még csak 

tervezget megtenni. Egy dolog biztos csak: bármit tesz, annak következmé-

nyei lesznek. Hogy ezek pozitívan vagy negatívan fogják érinteni akár az 

amerikai, akár az európai vagy bármelyik más ország gazdaságát, az a jövő 

zenéje. De az semmiképpen sem túl bíztató, hogy ennyire nem lehet tudni, 

mire számítsunk. 

Összességében elmondható, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás 

egy nagyon érdekes téma, amiről akár napokig is el lehet vitatkozni. Köz-

kedvelt tárgya a beszélgetéseknek, mindig is az volt. De ez a legutóbbi mégis 

más, történelmi jelentőségű. Sok tényező közrejátszik ebben, mint például a 

jelöltek életkora, személye, politikai programja vagy az általános propaganda 

szerepének növekedése a kampány alatt. Máig vitatott, hogy ennek milyen 

hosszú következményei lesznek, és azt sem lehet biztosan megállapítani, mi-

ért győzhetett Trump. Az egész világot foglalkoztatta, mi lesz az eredmény, 

vajon ki követi majd az első színesbőrű elnököt az Egyesült Államokban. A 

választások lezárultával sem lett minden kérdésünk megválaszolva. De még 

biztosan sokáig fogunk erről az eseményről beszélni, mert az amerikaiak és 

a mi életünkben is fontos szerepet játszik egy ilyen esemény, akár észrevesz-

szük, akár nem.  
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KISS-BATTA ROZÁLIA
6 

 

Házasság: nemek, jogok, vallások, hiedelmek 

 

Az azonos neműek házasságának témája hozzávetőlegesen húsz éve kezdett 

el fontos, megvitatandó kérdéssé válni, köszönhetően a liberalizálódó, em-

beri jogokat egyre jobban figyelembe vevő politikai világnak. Nyilvánvalóan 

az előbb említett liberalizálódás a különféle országokban eltérő mértékben 

és tempóban valósul meg, ennek megfelelően ma mindössze huszonkét or-

szágban legális a melegházasság. Az emberi jogokról szólva, a ma megfo-

galmazott emberi jogok azon formában, melyekre gyakran hivatkoznak, hi-

ányosak a nemi és szexuális identitások terén. Ezen jogforrások Az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozata, illetve Az Emberi Jogok Európai Egyezmé-

nye, nem aktuálisak több mint ötven évvel ezelőtti formájukban. Utóbbi 

egyezményt ugyan kiegészítették azóta, azonban az azonos neműek házassá-

gára nem tértek ki. Idézve az egyezmény nyolcas, tizenkettes és tizennégyes 

cikkét:  

„Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és 

levelezését tiszteletben tartsák.” 

„A házasságkötési korhatárt elért férfiaknak és nőknek joguk van a 

házasságkötésre és a családalapításra, az e jog gyakorlását szabályozó hazai 

törvények szerint.” 

„A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élveze-

tét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai 

vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebb-

séghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján 

történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” 

Érdekes kérdéseket vet fel például az, hogy a nyolcadik cikk minden-

kit felruház családi életének tiszteletben tartásával, míg a tizenkettedik cikk-

ben csupán a férfiak és nők házasságkötését említi, ami különféle értelmezé-

sekre ad lehetőséget. Illetve a tizennegyedik cikkben nincs szó a szexuális 

                                                       
6 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 

11. A osztály. 
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orientáció alapú diszkriminációról. Ez alapján feltehetjük a kérdést: ha min-

denkinek joga van zavartalan családi életre, miért nem vonatkoztatható ez a 

különböző nemi, illetve szexuális identitású egyénekre? Kiegészítések való-

ban történtek, ezen cikkeket azonban nem módosították eredeti, 1953-as for-

májukhoz képest (kivéve a megkülönböztetésre vonatkozót 2000-ben, azon-

ban ez nem releváns, mivel újfent nem foglalták bele az általam említett pon-

tokat).  

Ezért lehetséges az, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága állás-

pontja alapján a melegházasság nem emberi jog, ám mind a kérdést támoga-

tók, mind az ellenzők hivatkoznak az emberi jogokra. 

Ha a melegházasság jogi kereteinek átfogó tisztázását és az intézmény 

teljes körű engedélyezését egyes országok nem is valósították meg, mégis 

elfogadják a bejegyzett élettársi kapcsolatot. Azonban az élettársak nem ve-

hetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak örökbe és nem vehetnek részt mes-

terséges megtermékenyítésben. Ha pusztán gazdasági szempontból nézzük 

például a fejlett, elöregedő társadalmak törekvéseit arra, hogy növeljék a 

gyermekvállalók számát, az azonos nemű házasság engedélyezése hozzájá-

rulna ehhez, mivel ezen párok esetében magas az örökbefogadási és egyéb 

gyermekvállalási szándék. Csakhogy, kitérve a publikum véleményére, a 

legtöbb emberben erősen él a hagyományos anya-apa szerep szükségességét 

hangsúlyozó vélemény. Ezt több tanulmány is cáfolja, mint például a (How) 

Does the Sexual Orientation of Parents Matter? című Judith Stacey és Ti-

mothy J. Biblarz által írt szociológiai mű. Ebből kiderül, hogy inkább a két 

szülő megléte, mint neme és szexuális identitása járul hozzá a gyermek 

egészséges fejlődéséhez. 

Az azonos nemű házasság megítélése azonban nehezen változtatható 

meg a kognitív disszonancia miatt, ami az alapvetően heteronormatív társa-

dalom és nevelés, valamint az egyéb szexuális és nemi identitásokkal való 

szembesülés között feszül. E kognitív disszonancia ellen gyakran racionali-

zációval védekeznek. Ezért képzelt veszélyeket vonatkoztatnak általánosan 

az LMBT személyekre, valamint a melegházasságra, mint például az előbb 

említett családmodelltől való eltérés gyermekekre vonatkoztatott veszélyei. 

Mivel rengeteg különféle véleményt támogató kutatást lehet találni, ami kor-
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reláción alapszik, vagy egyéb szociális tényezők figyelembe nem vétele mi-

att pontatlan, ezért a homofób személyek még tanulmányokat is találhatnak, 

amelyek igazolják álláspontjukat. Sokan meg sem tudják magyarázni, miért 

nem helyeslik a melegházasságot, argumentumuk mindössze annyi, hogy 

nem természetes, vagy nem így kell lennie. Mindez magyarázható a kognitív 

disszonancia miatti szorongásérzettel.  

A kognitív disszonancia feloldásához hozzájáruló lehetséges megol-

dásnak például az oktatást tartom. Hiszen maga a problémamegoldás, ezen 

belül a hamis információk kiszűrésének képessége és a tudományos szkepti-

cizmus kialakítása több szempontból is gyümölcsöző volna. Az erre tanított 

individuumok igazán hozzájárulhatnának a haladáshoz, ugyanakkor vélemé-

nyeiket is óvatosabban, körültekintőbben állítanák fel, ami alapvetően az el-

fogadáshoz és a negativitás csökkenéséhez járulna hozzá. 

Másik megoldási út a reprezentáció. A globalizációnak köszönhetően 

egyre többen szembesülnek a mássággal, legyen az kulturális másság vagy 

szexuális, illetve identitásbeli, esetleg rasszbeli különbözőség. Mindezek a 

médián keresztül terjednek legeffektívebben. Egyre több olyan film és soro-

zat születik, amely napjaink társadalmi problémáival foglalkozik, ezek kö-

zött a homoszexualitással, továbbá az azonos neműek házasságával. Alapjá-

ban véve a diverzitás is egyre nagyobb igény például a filmművészetben. 

Ezek hatása evidens, főként az újabb generációkra, hiszen bennük nem alakul 

ki olyan nagy mértékű kognitív disszonancia, mert hamarabb szembesülnek 

magával a mássággal. A reprezentáció nagyon fontos lépés az elfogadás felé. 

Ha Magyarországra tekintünk, kontrasztban például az Egyesült Államokkal, 

nincs olyan széleskörű diskurzus a témáról, még csak most kezd kikerülni a 

tabu bélyege alól a homoszexualitás mint létező identitás. A magyar társada-

lom nagy része nem, vagy elítélően beszél róla. Bűnnek, devianciának, be-

tegségnek, magánügynek vagy ideális esetben emberi jognak tekintik. A me-

legházasságot azonban a homoszexualitást semlegesen szemlélők is erőseb-

ben utasítják el. Ennek oka a nemi szerepekbe vetett erős hit, illetve a hagyo-

mányos családmodell megkérdőjelezhetetlensége.  

Az azonos neműek házasságának megítélését erősen befolyásolja a 

vallás és a házasság, illetve a vallás és homoszexualitás viszonya. A keresz-
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tény egyház alapvetően tiltja a homoszexualitás gyakorlását, bibliai utasítá-

soknak megfelelően. A melegházasság még kevésbé megengedett, mivel a 

házasság a gyermeknemzést szolgálja. Mivel a keresztény vallás meglehető-

sen tagolt, a különböző felekezetek máshogy viszonyulnak a homoszexuali-

táshoz, nincs konszenzus a kérdésben. Mint a tanulmányok esetében, itt is 

lehetséges az egyén véleményét támogató csoportot találni, mivel léteznek 

olyan liberális keresztény gyülekezetek, amelyek befogadják a homoszexu-

álisokat, sőt az azonos neműek házasságát is engedélyezik. Mindez a teoló-

giai értelmezés szigorúságától függ. Mégis például Magyarországon nincs 

olyan keresztény gyülekezet, amely hasonlóan elfogadó nézetekkel rendel-

kezne, ha a nyílt állásfoglalást vesszük alapul.  

Hasonló a helyzet az iszlám, illetve zsidó vallás részéről. A Korán nem 

tiltja a homoszexualitást, mégis az a hét ország, amely halálbüntetéssel sújtja 

a homoszexualitást gyakorlókat, iszlám. Az ortodox judaizmus határozottan 

tiltja a Tórára hivatkozva, míg az egyéb irányzatok megengedik a házasságot, 

vagy legalábbis progressziót észlelhetünk. 

A liberális buddhisták is kiállnak a melegházasság mellett, arra hivat-

kozva, hogy a Tipitakában Buddha nem foglal állást a kérdést tekintve. A 

liberális hinduk hasonlóan elfogadók. Ehhez hozzájárul a hidzsra, a harma-

dik nem hagyománya India környékén. Egyes hidzsra közösségek például 

hátrányos helyzetű gyermekek adoptálásával tartották fenn magukat generá-

cióról generációra. Ennek a gyakorlatnak a megléte önmagában is megmu-

tatja a hidzsra szubkultúrán kívülieknek, hogy lehetséges a gyermeknevelés 

a nem hagyományos formában is.  

A natív amerikai vallások általánosan támogatják az azonos neműek 

házasságát, amit hasonlóan a hinduizmushoz, a two-spirit nem megléte segít. 

Összefoglalóan vallásilag sokféleképpen viszonyulnak a melegházas-

sághoz, de a tradicionálisabb irányzatok elutasítók. Ezért lehetséges, hogy 

sokan, például Magyarországon is vallási érveket használnak fel, hogy elle-

nezzék az azonos neműek házasságát. 

Európában az országok nagyjából egyharmada legalizálta a meleghá-

zasságot, de az alkotmányellenesség is jellemző más országokban. Az ame-

rikai kontinensen nagyrészt legális a házasság, Afrikában csupán a Dél-Af-
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rikai Köztársaságban ismerik el, de itt már megjelenik az általános büntetett-

ség, sőt a halálbüntetés is. Ausztráliában a bejegyzett élettársi kapcsolat a 

jellemző, míg Ázsiában egy országban sem legális az azonos neműek házas-

sága, és vagy büntetendő a homoszexuális kapcsolat, vagy tabusított mivolta 

miatt nem vesznek róla tudomást. 

Szerencsére egyre jellemzőbb, hogy vita tárgya a kérdés, ami a jövő-

ben szélesebb körű elfogadáshoz vezethet. A különböző civilszervezetek ak-

tivizmusának köszönhetően észlelhető a haladás, és folyamatos törekvés a 

konzervatívabb országban élő LMBT személyek érdekvédelme. Az azonos 

neműek házasságának megítélése csupán folyamatos diskurzus segítségével 

változhat. 
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PÁL ANDOR
7 

 
A 2016-os amerikai elnökválasztás sajátosságai és hatásai:  

Donald Trump győzelme. 

Donald Trump nyert. Szinte az egész világ meglepődött, amikor hivatalossá 

vált: Donald Trumpot választották meg az USA elnökének. 2017. január 20-

án beiktatták, ezzel ő lett az Egyesült Államok 45. elnöke. Minden idők egyik 

legkeményebb, személyeskedésben hiányt nem szenvedő választási harca 

volt a téma hosszú hónapokon át az egész világon. Persze ez nem meglepő, 

hiszen azok az emberek, akik az Amerikai Egyesült Államokat irányítják, 

gyakorlatilag az egész világot a kezükben tartják, ezért mindenki kíváncsian 

várta a választást és annak eredményét. 

Az Amerikai Egyesült Államok választási rendszere elég bonyolult, és 

jelentősen különbözik az Európában megszokottól. Ahhoz. hogy valaki el-

nök legyen, hosszú és göröngyös utat kell végigjárnia. Az elnök-jelölteknek 

le kell küzdeniük az előválasztások és a párt jelölőgyűléseinek az akadályait, 

s majd csak mindezek után lehet az elektori szavazatok megszerzése a cél. 

Az USA elnökválasztásán a demokratákon és a republikánusokon kí-

vül más pártoknak gyakorlatilag esélyük sincs győzni, a legjobb esetben is 

csak pár százalékot érnek el. Ebből arra lehet következtetni, hogy e két párt 

között a legnagyobb a versengés. De a választás során nem csak a pártok 

között folyik a harc a győzelemért, hiszen minden pártnak több jelöltje van. 

A pártok jelölőgyűlésein dől el, hogy kit indít az adott párt, de ameddig ez a 

jelölőgyűlés nem folyik le, addig ”csapattárs a csapattárssal” is verseng. A 

választás még a pártok viszonylag egységes szavazótáborát is megosztja. 

Ez a folyamat négyévente megismétlődik, és ezt már az egész világ 

megszokta. Tehát önmagában még semmi különös nem lett volna a legutóbbi 

választás során, de így visszatekintve talán azt mondhatjuk, hogy ez a válasz-

tás volt az egyik legérdekesebb. 

A pártok és jelöltjeik közötti viták az USA-ban már a megszokott te-

                                                       
7 Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, 9. C osztály. 
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levíziós viták keretében, vagy a közösségi oldalakon zajlanak. A 2016-os vá-

lasztási kampány meglehetősen személyeskedőre sikeredett, amely valószí-

nűleg pár éven belül Európában is divatossá válik, sőt, ehhez hasonló “vita” 

zajlik Angela Merkel és Martin Schultz között is a német szövetségi válasz-

tásokon. Ez a módszer egy elég piszkos formája a támogatottság megszerzé-

sének, de úgy tűnik számomra, hogy eléggé hatásos. A jelöltek nem csak az 

ország jövőjéről nyilvánították ki véleményüket, hanem egymásról is, az ed-

dig megszokottól erőteljesebben. 

Az idő előrehaladtával azok a politikusok, akik nem tudtak nagy hatást 

gyakorolni a népre, lassan visszahátráltak és beálltak párttársaik legesélye-

sebbjei mögé, és értük kampányoltak. A pártok jelölőgyűlésein pedig kivá-

lasztották a hivatalos jelölteket. Természetesen ekkor vált nyilvánvalóvá, 

hogy melyik két ember között dől el a választás. A republikánusok jelöltje 

Donald J. Trump – üzletember, és a demokratáké Hillary Clinton – egykori 

külügyminiszter és Bill Clinton felesége. Megkezdődött tehát az igazi harc: 

Trump vs. Hillary 

Az olajipartól a civil szervezeteken át a híres popsztárokig minden-

honnan jöttek a támogatók, voltak akik Trump és voltak akik Hillary olda-

lára. Az emberek annak, hogy mennyire alkalmatlannak tartják egyik-másik 

jelöltet a kormányzásra, hangot is adtak – sokszor óriási tömegek vonultak 

az utcákra tüntetni. Trumpot rasszistának és antifeministának, Hillaryt maf-

fiózónak, valamint hazaárulónak titulálták. Két téma nagyon népszerű volt a 

sajtóban: Trump adózási papírjainak titokzatossága és Hillary külügyminisz-

terként elküldött titkos leveleinek kiszivárgása. 

A kampány során Trump néhány százalékkal mindig lemaradt Hillary 

mögött, és a szavazás előtti napon a közvélemény-kutatások legnagyobb ré-

sze Hillaryt tartotta esélyesebbnek, ám a végeredmény mást hozott. Hiába 

szerzett Hillary több szavazatot, Trump megszerezte a szükséges elektori 

szavazatokat és ő nyerte a választást. 

A közvélemény-kutatások eredményei miatt kevesen bíztak Donald 

Trump győzelmében, és sokan szinte biztosra vették, hogy Hillary Clinton 

fog győzni. Mivel az USA még mindig a világ elsőszámú nagyhatalma, ezért 

ezen ország kormányával való kapcsolat sokat jelent szinte minden ország-

nak és nagyvállalatnak.  
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A hír hallatán azonnal zuhanni kezdett az amerikai dollár, és a Távol-

keleti tőzsdék se zártak jól néhány napig. Ez az állapot nem tartott sokáig, 

hiszen körülbelül egy hét alatt rendeződött a világ gazdasága, de természete-

sen azért történtek maradandó változások is világszerte. 

Trump sikerének legfőbb oka véleményem szerint az, hogy az Ameri-

kai Egyesült Államok lakosságának az átlagához szólt. Azt ígérte, hogy az 

USA megint nagy lesz, és az országot megmenti a hanyatlástól: visszahozza 

az ipart külföldről, föllendíti a gazdaságot, adózási és egyéb reformokat vezet 

be. Donald Trump elnökként elmondott első beszédét – az “inauguration spe-

ech”-et – az előző elnököktől eltérően saját maga írta, és az ebben a beszéd-

ben elmondott ígéretei megerősítették a kampányában elhangzottakat. 

Dwight D. Eisenhower óta Donald Trump az első olyan elnök, aki 

megválasztása előtt semmilyen politikai posztot nem töltött be, de mindez 

nem számít, hiszen olyan stábot tudott összeállítani, amelynek eddig még 

nincsenek különösebb problémái az ország irányításával. Érdekesség szá-

momra az, hogy az eddigi kormányok közül Trumpéban van a legtöbb milli-

árdos. Akik ennyi pénzt tudnak összegyűjteni, azoknak bizonyára jó diplo-

máciai érzékük lehet. 

Donald Trump nem volt rest, már rögtön az első hivatali napján intéz-

kedésbe kezdett, például aláírt egy végrehajtási rendeletet, amellyel eltörölte 

az Obamacaret. De az elnök nem csak az első napon tevékenykedett. Nagy 

porfelhőt kavart az is, amikor a január 27-én aláírt elnöki rendelet értelmében 

az Egyesült Államok 90 napra azonnali hatállyal felfüggesztette a beutazást 

7 arab országból. Az USA menekült befogadási programja is fel lett füg-

gesztve átmenetileg nemzetbiztonsági okokból. Én is meglepődtem, amikor 

egyik osztálytársam mesélte, hogy miután édesanyja visszajött egy Iránban 

megrendezett konferenciáról, új útlevelet kellett csináltatnia annak érdeké-

ben, hogy később az USA-ba utazhasson. Trump ezen intézkedését nemzet-

biztonsági okokkal indokolta. Ezt a törvényt később felfüggesztették, majd 

néhány változtatással újra hatályba léptették.  

Arról is biztosította az USA lakosságát, hogy a megerősített fal az 

Amerikai Egyesült Államok és Mexikó határán fel fog épülni (sokan hajla-

mosak megfeledkezni arról, hogy ezen a határszakaszon már most is határzár 

és tűzparancs van!) 
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Trump nem feledkezett meg a külpolitikáról sem, és vendégül látta 

Theresa May Brit miniszterelnök asszonyt, akivel tárgyaltak az Európai Uni-

óból kilépő ország és az USA gazdasági partnerségéről.  

Az EU tagállamainak vezetői között is bőven akadtak olyanok, akik 

nem Trump győzelmére számítottak és ennek hangot is adtak. Brüsszel el-

kezdett aggódni: milyen lesz az USA és az EU kapcsolata? Az EU megnyug-

tatására Trump az USA új alelnökét, Mike Pencet küldte Brüsszelbe tár-

gyalni, akinek ez viszonylag sikerült is: „Enyém a kiváltság, hogy Trump el-

nök nevében az Egyesült Államok határozott elkötelezettségét fejezzem ki az 

Európai Unióval történő együttműködés és partnerség folytatása mellett”- 

mondta Pence. 

Trump közölte, hogy nagyon fontosnak tartja a NATO intézményét és 

kiáll mellette, valamint valódi előrelépésre számít 2017 végéig. Ezzel arra 

célzott, hogy be kéne taratani a NATO tagoknak azt a megállapodást, mely 

szerint a tagállamoknak 2024-ig hazai össztermékük legalább 2 százalékának 

megfelelő összeggel növelniük kell a hadászati beruházásaikat (ennek a ké-

résnek 4 országon kívül senki sem tesz eleget, köztük Magyarország sem).  

Az USA elnöki posztjáért folyó harc már a júliusban megrendezett 

Bálványosi Szabadegyetemen is kiemelt téma volt, ahol Orbán Viktor azt 

mondta, hogy Hillary és Trump közül az utóbbi személy győzelme lenne 

jobb Európa és Magyarország számára, és egyetért Trump javaslataival a ter-

rorizmus elleni küzdelem területén. Ezzel Európában az elsők között állt ki 

mellette, és ezen álláspontját később is hangoztatta annak ellenére, hogy 

szinte mindenki lenézte véleménye miatt.  

Trump győzelme után Magyarország miniszterelnöke egyből gratulált 

az USA elnökének, és később telefonon is egyeztettek néhány fontos üggyel 

kapcsolatban. A beszélgetés során Donald Trump többek között arról is em-

lítést tett, hogy mindig is nagy tisztelője volt hazánknak. A két ország veze-

tője hamarosan hivatalosan is találkozhat, hiszen Trump is részt vesz a 

NATO vezetőinek májusi európai találkozóján, valamint meghívta Orbán 

Viktort a Fehérházba. 

A két ország kapcsolata gazdasági szempontból eddig is színvonalas 

volt, hiszen az USA vállalatai Magyarország második legjelentősebb befek-
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tetői, az Európai Unión kívül az Egyesült Államok az elsőszámú exportpia-

cunk, viszont a politikai együttműködés sajnálatos módon mélyponton volt. 

A két vezető ezen szeretne változtatni. 

Biztos vagyok abban, hogy Magyarországnak sikerül jó kapcsolatot 

kialakítania az USA új kormányával, és gyümölcsöző megállapodások szü-

letnek mindkét fél számára. 
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SZABÓ ZSÓFIA
8 

 

Homoszexuális emberek kapcsolata a nagyvilágban 

Az emberek nagy része össze szokta keverni a nemi identitás és a szexuális 

irányultság fogalmát, vagy pedig nem is tudja, hogy ezek mit is jelentenek. 

A nemi identitás minden ember mélyen és egyedi módon megélt társadalmi 

neme. A nemi identitás biológiai tényezőktől független fogalom: bármilyen 

testű embernek lehet bármilyen nemi identitása, és nemi identitása pedig 

minden embernek van, függetlenül attól, hogy ez illeszkedik-e a születéskor 

megállapított biológiai neméhez. Míg a szexuális irányultság dönti el, hogy 

az egyén társkereső aktivitása döntően milyen partnerre elsősorban, hogy 

melyik nem képviselőire irányul. A szexuális identitás a szexuális orientáció 

szinonimája lehet, de a két kifejezést megkülönbözteti, hogy a szavak szoros 

értelmében az identitás az egyén önmagáról alkotott képét jelöli, míg az ori-

entáció az illető vágyait, elképzeléseit és/vagy viselkedését. 

A világ országaiban a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberekre vonatkozó törvények nagyon változatosak. Míg bizo-

nyos országokban halálbüntetés vár azokra, akik szexuális kapcsolatot léte-

sítenek egy azonos nemű személlyel, más országokban a melegek és leszbi-

kusok a heteroszexuálisokhoz hasonlóan házasodhatnak és gyermeket fogad-

hatnak örökbe. 

Az észak-amerikai őslakosok rendszerint nagy tiszteletben tartották az 

androgün, interszexuális embereket, a nőies férfiakat és a férfias nőket. A 

különböző törzsekben leggyakrabban „kétlelkűeknek” nevezték ezeket az 

embereket. Mivel az androgün férfiak gyakran férfiakkal kötöttek házassá-

got, a férfias nőknek pedig gyakran feleségük volt, ezért a berdache szót 

azonnal a homoszexualitással kötötték össze az európai hódítok. Holott az 

indián közösségekben a berdache identitást nem a szexualitás határozta meg, 

döntően lelki ajándéknak tekintették. Az őslakosok hite szerint, mivel min-

den létező a világ szelleméből ered, és abban osztozik, így a transzneműeket 

                                                       
8 Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szak-

gimnáziuma 10. A osztály. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_nem
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_nem
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szexu%C3%A1lis_identit%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szinon%C3%ADmia
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kettősen áldottnak tartották, hiszen ők részesülnek mind a férfi, mind pedig 

a női szellemből. A különböző törzsek jellemzően öt nemet különböztettek 

meg: férfit, nőt, kétlelkű férfit, kétlelkű nőt és transzneműt. A kétlelkűeket 

nemcsak vallási megfontolások miatt övezte nagy tisztelet a törzsön belül, 

hanem azért is, mert ők képesek voltak ellátni a női és a férfi feladatokat is. 

A XX. században azonban homofób keresztény hatásra az őslakos törzsek is 

egyre elutasítóbbak lettek androgün vagy transznemű társaikkal szemben. A 

kétlelkűeket vagy hivatalos intézmények, vagy a keresztény misszionáriusok 

arra kényszerítették, hogy igazodjanak a konformizált nemi szerepekhez. 

A nyugati országokban sokkal elfogadottabb az LMBT emberek kap-

csolata. Minél inkább keletre haladunk, annál inkább észlelhető a homo-

fobizmus. Svédországban például az azonos neműek közötti házasság egy-

házi szertartás keretében is megköthető. Az Egyesült Királyságban a leszbi-

kus párok ingyenesen vehetik igénybe a mesterséges megtermékenyítést. A 

Skót Egyházban azonos nemű partnerrel kötött házasságban élők is lehetnek 

lelkipásztorok. Bolíviában hivatalosan is nemet válthatnak azok a transz-

nemű emberek, akik nemátalakító műtéten estek át. A Fülöp-szigeteken a 

Kommunista Párt támogatja az azonos neműek házasságát. Los Angeles vá-

rosában tilos a diszkrimináció. De például Nigériában a Sária alá tartozó te-

rületeken nők és férfiak számára is halálbüntetést írnak elő, ha a saját nemű-

ekkel létesítenek kapcsolatot. Tanzániában férfiaknál maximálisan 25, nők-

nél pedig 7 év börtönnel büntetik az azonos neműek közötti kapcsolatot. An-

golában munkatáborral büntetik az érintetteket. 

Magyarországon még elég tűrhető a helyzet. Tény, hogy az alaptör-

vény kimondja, hogy házasság csak férfi és nő között köttethet. De legalább 

bejegyzett élettársi kapcsolat lehetséges. A bejegyzett élettársi kapcsolatban 

élő nők azonban nem vehetnek igénybe mesterséges megtermékenyítést. 

Szerintem Magyarországon alapvetően elfogadók az emberek. Mégis sok a 

kivétel. 

Az én álláspontom szerint nem lenne szabad bántani, piszkálni az ilyen 

embereket. Ők is ugyanolyanok, mint bárki más. Nem tehetnek arról, hogy a 

saját nemükhöz vonzódnak. Inkább barátkozom egy ilyen emberrel, mint egy 

heteroszexuális bunkóval. Azoknak, akikért tűzbe tenném a kezem fele me-
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leg. Pont ezért nem értem, hogy az emberek miért kezdenek el ítélkezni egy-

ből, ha megtudják, hogy azok. Emiatt bujkálni kénytelenek, pedig ezt nem 

lenne szabad. Épp ellenkezőleg: fel kellene vállalniuk magukat, hátha a világ 

szeme is kinyílna, és talán nem lennének annyira bántók az emberek. Tény, 

hogy ilyen emberek mindig is lesznek, de én megteszek mindent annak ér-

dekében, hogy a leszbikus, meleg vagy éppen biszexuális emberek ugyan-

olyan jogokat kapjanak, mint a heteroszexuális társaik. A Nemzetközi Pszi-

chiátriai Társaság a homoszexualitást 1974 óta nem tekinti pszichiátriai be-

tegségnek. A fejlett nyugati társadalmakban a pszichiátria és a pszichológia 

tudományok egységes véleménye szerint nem minősül betegségnek. Árulja 

már el valaki nekem, hogy az embereknek miért van ez a berögződése, hogy 

a homoszexualitás betegség? Az ókori Görögországban elfogadott volt, sőt 

mindennapos, akkor manapság miért tartják betegségnek? Ennyi erővel, ha 

valakinek vörös a haja az beteg? A másik kedvencem, mikor azt hiszik, hogy 

valakit ki lehet gyógyítani ebből az állapotból, vagyis megpróbálnak „meg-

gyógyítani” homoszexuális embereket. Vagy amikor azt mondják, hogy ez 

is egy tinikori „lázadás”. Kérdem én: mi ellen lázad? Az rendben van, hogy 

a kamaszok keresik a saját útjukat, de lázadni biztos nem így fognak. 

A Katolikus Egyház bűnnek tartja, ha azonos neműek élik a közös éle-

tüket. Kérdem én: ha Isten ilyennek teremtett, akkor miért tartja bűnnek? 

Mindenkinek joga van a szeretethez, joga van, hogy szeressen, akkor hadd 

döntse már el azt is, hogy kit szeret.  

Darlene Bogle úgy fogalmazott: „Nem a szexuális orientációt kell 

gyógyítani és megváltoztatni, hanem a társadalomban és vallásban elterjedt 

gyűlölködést, ami sérti a homoszexuális embereket és családjaikat.” Erről 

csak annyit, hogy aki ezt meg akarja „gyógyítani”/változtatni az gondolkod-

jon el azon, hogy mi lenne, ha neki mondanák meg, hogy kit szeressen. Sem-

miben nem különbözik ez a fajta szerelem attól, ha egy fiú szeret egy lányt. 

Marilyn Monroe szavai pontosan összefoglalják, amit szerettem volna 

elmondani: „Nem számit a nemi identitás, ha szeretet van benne.” Szóval így 

zárásnak csak annyit, hogy ha valaki más, mint te, akkor nem kell bántani, 

ismerd meg és utána talán a véleményed is megváltozik, mint nekem.  
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SZALAI BIANKA
9 

 

A művészetek szerepe a 21. században 
 

Nézek körbe, és nem látom már jelét annak a korosztályom körében, hogy 

többségünk foglalkozna a művészetekkel. Mi lépett az igényesség, a kultúra 

iránti fogékonyság, a művészetszeretet helyébe?!  

A ma fiataljai bandákba verődve sétálnak a parkokban, az utcákon, 

feltűnnek hol egyik, hol másik nyilvános helyen, teszik mindezt életvitelsze-

rűen. Olyanok is részeseivé válnak ennek a szubkultúrának, akik valójában 

nem is ebben lelik örömüket, hanem úgymond csak egyszerűen nem akarnak 

kilógni a sorból, így követve azokat, akik mint „hontalanok” házuktól távol 

bandázva ,,lazulgatnak".  

De miért kell titkolni, már-már szégyellni, ha valaki művész vagy mű-

vészetet kedvelő személy? Miért nem érték, ha jól érzi magát valaki akkor 

amikor zongorázik, és ha bármely más hangszeren ügyesen játszik, vagy akár 

csak próbálkozik, de mégis kedvét leli abban míg a hangszer előtt ülve ze-

nél?! Vagy ha verset tanul, ír vagy csak olvas? Miért kell kinevetni és kicsú-

folni vagy kiközösíteni? Miért nem lehet elismerni a tehetségét, a különbö-

zőségét, az érdeklődését? Mi lenne, ha mindannyian ugyanolyanok len-

nénk... Borzalmas és elviselhetetlen! El kell fogadnunk, ha társaink másképp 

látják a dolgokat, mint mi. Ezért vagyunk egyediek! És ezt éppen a művé-

szetek segítségével érhetjük el legkézenfekvőbben. Az lenne az izgalmas az 

életben, hogy meghallgatjuk azt, aki zenével foglalkozik, rácsodálkozunk 

arra, aki szaval vagy rajzol és fest. A művészet egy különleges, káprázatos 

világot tár fel számunkra. Csak legyünk befogadóak, ne utasítsuk el az él-

ményt. Gyönyörködjünk tehetséges barátaink és ismerőseink művészi pro-

dukcióiban, értékeljük a teljesítményüket! Élvezzük szabadon amit a művé-

szet nyújtani képes! 

                                                       
9 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 10. A osztály. 
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Annyira megváltozott a világ. Hiába próbálok hinni benne, hogy lesz 

jobb, és a mostani csak egy átmeneti állapot! Napról napra rombolják kör-

nyezetemben is a reményeket, melyek bennem élnek. Nem kell mindenkinek 

tehetségesnek lennie bármely művészeti ágban, vannak olyanok akik egysze-

rűen csak próbálkoznak, kísérleteznek és abban lelik örömüket. Az már isteni 

adomány, ha egyesek egyszerűen tehetségesnek születtek. Persze jól tudjuk, 

őnekik is mennyi áldozatot kell hozni, ha igazán sikeresek szeretnének lenni! 

Úgy látom, a mai fiatalok idegennek tekintik mindazokat, akik kicsit 

másabbak, mint ők. Nyilvánvaló, hogy a művészlelkeket egyik korban sem 

értették meg. Mert ez az ember nem hangoskodik, s kissé magába fordulva, 

csöndben klasszikus zenét hallgat vagy egy leendő alkotását képzeli el maga 

előtt. Egyből megvető tekintettel néznek rá, mintha azon kívül, hogy nem fut 

a mai világ hóbortjai után, másban is különbözne tőlük. 

Ha egy idősebb emberrel a buszmegállóban, vagy éppen a vasútállo-

máson egymás mellett várakoznak, s az idős hölgy vagy úr megszólítja őket, 

flegma tekintettel rájuk néznek, s a fülest a fülükbe rakják, mondván hogy 

mit tudna nekik hasznosat mondani, ahelyett, hogy egy kedves mosollyal vá-

laszolna és bekapcsolódna a beszélgetésbe.  

A gyerekek az iskolában részt vehetnek rajzórán, énekórán és magyar 

irodalom órán, s ott rengeteget tanulhatnak, nagy műveltségre tehetnek szert, 

ha nem a közösség elvárásainak akarnak megfelelni, hanem önmaguknak. 

Ha be merné először is magának vallani, hogy valójában mit is gondol és 

érez a művészetekkel kapcsolatban. De ez nagyon sokaknak nehezen 

megy…  

Hosszasan és sokat gondolkodhatunk azon, hogy ennek mi is lehet va-

lójában az oka, de be kell látnunk, hogy a 21. században is a művészetek 

teszik szebbé, boldogabbá életünket. 
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TOMASICS RÉKA
10 

 

A pályaválasztás mozgatórugói 

 

A pályaválasztás életünk egyik legfontosabb időszaka. Ez a döntés, illetve 

ennek következményei határozzák meg életünk további alakulását, az élet-

stílusunkat és annak színvonalát. A választott szakmánk nagyban befolyá-

solja, hogy milyen embereket ismerünk meg, milyen társaságokba kerülünk 

be életünk során. Éppen ezért nem könnyű eldönteni, hogy melyik lenne az 

a hozzánk ideális, nekünk tetsző szakma, amiben el tudjuk képzelni magun-

kat hátralévő életünkben. (Persze még a legjobb foglalkozásokban is előfor-

dulhat, hogy akár önszántunkból, akár kényszerből munkahelyet kell válta-

nunk. Ez pedig sok esetben pozitívan hat az életünkre.)  

Fontos kérdés az is, hogy mikor jön el a pályaválasztás ideje. Vannak 

olyanok, akik már egészen fiatal koruktól kezdve pontosan tudják, hogy mi-

vel akarnak majd foglalkozni egész életükben. Ezzel szemben az emberek 

nagy része még közvetlenül az érettségi/jelentkezési határidő előtt sincs tisz-

tában azzal, hogy mit szeretne kezdeni magával.  

Ám akármikor is kezdődik, bizonyos, hogy nagy utat fogunk bejárni 

az első „mi leszek, ha nagy leszek?” gondolatoktól kezdve az iskola választás 

dilemmájáig. Azonban, ha kitartóak vagyunk és áthidaljuk az akadályokat, 

ennek az idegtépő, ötleteléssel és várakozással teli végeláthatatlan időszak-

nak is vége lesz egyszer. Méghozzá nem is akárhogyan, kezünkben a felnőtt, 

önellátó élet kapujának kulcsával. De addig sok víz lefolyik még a Dunán… 

Tehetség a kedvvel szemben 

Szerencsés esetben már korán megmutatkozik valakinek a tehetsége, 

hogy mihez ért igazán, még szerencsésebb esetben pedig az illető még ked-

veli is ezt a tevékenységet és az ezzel járó jövőkép gondolatát. Azonban az, 

hogy tehetségesek vagyunk valamiben, még nem jelenti azt, hogy ezzel is 

kellene hivatásszerűen foglalkoznunk. Például, ha valaki az általános iskolá-

ban és a gimnáziumban is jól teljesít nyelvtanból vagy irodalomból, nem kell 

                                                       
10 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, 9. A osztály. 
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azt gondolnunk, hogy számára valamelyik egyetem magyar nyelv és iroda-

lom képzése lesz az ideális. Főleg abban az esetben, ha az illetőnek nincs is 

kedve ezzel foglalkozni a továbbiakban. Hiszen a hangsúly nem is feltétlenül 

a tehetségen van. Mivel ez bizonyos dolgokban fejleszthető, kitartó munká-

val és sok tanulással akár olyan területeken is érhetünk el kimagasló eredmé-

nyeket, amikben korábban nem éreztük magunkat kiemelkedően tehetséges-

nek. Tehát a tehetség mellett a kedv is ugyanolyan fontos szerepet játszik. 

Hiszen egy ember hiába tehetséges valamiben, ha nem érez hozzá kedvet, 

hogy hosszú távon ezzel foglalkozzon, ugyanolyan szinten áll, mint a keve-

sebb tehetséggel megáldott társa. Tehát ha egy olyan munkát végzünk, ami 

iránt kedvet, lelkesedést érzünk, nagyobb az esélyünk a siker elérésére, 

mintha olyan munkával foglalkozunk amiben bár tehetségesek vagyunk, 

mindenfajta lelkesedés, kedv nélkül végezzük azt. 

Sokak számára talán nem is egyértelmű, hogy a felsőoktatásban már 

nem feltétlenül olyan szakot választhatnak, mint a gimnáziumban tanult tár-

gyaik. Hiszen ezektől már merőben más lehetőségeik vannak, nem kell ra-

gaszkodniuk azokhoz a témákhoz, amiket az előző években a tanulmányaik-

ban megismertek. Ezért lehetőségük nyílik olyan tárgyak választására, amik 

más szemszögből ismertetik meg velük az eddig preferált témáikat.  

Családi tradíciók, avagy „ha én orvos vagyok, te is az leszel” 

Nagyban befolyásolhatják a pályaválasztásunkat a családi tradíciók is. 

Ha például egy orvos családba születünk, ahol sok generációra visszamenő-

leg mindenki valamilyen sebész, főorvos vagy professzor volt, nem olyan 

könnyű azt mondani, hogy szívünk legnagyobb vágya a gasztronómiával 

foglalkozni. Ebben az esetben a családtagok sokféleképpen reagálhatnak. 

Például a szülők ragaszkodhatnak a hagyományokhoz és elvárják, hogy az 

inkább a konyhaművészet iránt érdeklődő gyermekükből legyen az orvos di-

nasztiájuk következő generációja. Ez azonban azért veszélyes, mert ha a 

gyermek ellenáll a szülői akaratnak és a saját álmait követi, az a kapcsolatuk 

végleges romlásához is vezethet. Ha azonban a gyermek félreteszi saját el-

képzeléseit és engedve a családi nyomásnak mégis belevág az orvosi pá-

lyába, a saját életét is tönkre teheti. Előfordulhat persze, hogy az illető majd 

csodálatos módon megtalálja önmagát az orvosi hivatásban, de ha nem ez 
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történik és csalódni fog a választásában, az elvheti a kedvét nem csak a pá-

lyamódosítástól, hanem eredeti ötletének újra tervezésétől is. Tehát hosszú 

távon sokkal kifizetődőbb inkább a saját elképzeléseinknek megfelelően cse-

lekedni, még ha ezzel számunkra fontos emberek nem is értenek egyet. Eb-

ben az esetben az lehet a helyes megoldás, hogy a család támogatja az illetőt 

a terve megvalósításában. Így megmarad a családi béke és mindenki jól jár. 

Honnan jöttél, hová mész 

A döntés megszületésében fontos szerepe van még a környezetnek, 

anyagi háttérnek. Sok fiatalnak mérlegelni kell, hogy ha a családja elmélet-

ben támogatja is a választását, gyakorlatban mennyire tudja őt segíteni. Ha 

nem rendelkeznek stabil anyagi háttérrel, akár az is előfordulhat, hogy a 

gyermeknek le kell mondania a kiválasztott szak elvégzéséről. Ekkor a fia-

talnak komoly döntés kell meghoznia, ami talán még nehezebb, mint a 

szakma kiválasztása. Választ egy olyan képzést, melynek elvégzése kevésbé 

terheli meg a családját anyagi szempontból, ezzel feladva a saját vágyait. 

Vagy követi az álmait, ragaszkodik a döntéséhez, ezzel veszélybe sodorva 

környezete megélhetését. Szerencsésebb esetben többféle megoldást is lehet 

találni erre a problémára, így az anyagi háttér gondja kiküszöbölhető. Külön-

féle ösztöndíjak, támogatások elnyerhetők, megkönnyítve ezzel a döntést. A 

legjobb, ha a pályaválasztás előtt álló fiatalnak sikerül elvonatkoztatnia a kü-

lönféle tényezőktől, amik hátráltatják a választásban. Amennyiben így sike-

rül egy körülményektől független, biztos döntést hozni, könnyebb a később 

felmerülő problémákra megoldást találni. Hiszen a legjobb, ha a diák dönté-

sét semmilyen kényszerhelyzet nem nehezíti meg. 

Választani nem könnyű 

Bizonyos emberek egészen könnyen hoznak meg fontos, életre szóló 

döntéseket, egyesek pedig nehezebben választanak. Ebben az emberek kü-

lönbözőek, de ezt a döntést, hogy milyen pályát választ, mindenkinek magá-

nak kell meghoznia. Manapság már sokféle különböző felületen lehet tájé-

kozódni a felsőoktatási képzésekről, szakmákról. A jelentkezés előtt érdemes 

utánanézni, illik-e hozzánk a kinézett képzés. Ehhez segítségkép különböző 

önismereti teszteket is kitölthetünk, amelyek azért vannak, hogy könnyebbé 

tegyék számunkra a választást. Ez a döntés teljes mértékben ránk tartozik, 



60 

ahogy az is, hogy megosztjuk- e valakivel a dilemmáinkat. Bármit is teszünk, 

nem szabad hagyni, hogy mások túlzottan befolyásoljanak a saját (esetleg a 

miénktől eltérő) véleményükkel. 

Ahol a tudást szerzed 

Amikor tájékozódunk az adott képzésről, fontos, hogy a képzést indító 

intézményről is szerezzünk információkat. Így megbizonyosodhatunk róla, 

hogy az iskola, ahol a tanulmányainkat tervezzük megkezdeni, valóban ne-

künk való-e. Persze nem tudjuk előre pontosan megmondani, hogy igazunk 

van-e, de egy jó iskola kiválasztása nagyban hozzájárul a későbbi munkánk-

hoz. Egy jó iskolában életre szóló kapcsolatokra tehetünk szert, amik a ké-

sőbbi szakmai életünkben meghatározóak lehetnek. Emellett az inspiráló 

környezet fenntarthatja az érdeklődésünket, további tanulmányokra ösztönöz 

minket. A tanulmányaink sikerességét nagyban befolyásolja a választott in-

tézmény minősége, hangulata. 

Menni vagy maradni? 

Amikor a pályaválasztáson gondolkodunk, jó, ha figyelembe vesszük, 

hogy egy olyan szakmát válasszunk, amivel akár külföldön is lehet érvénye-

sülni. Érdemes mérlegelni a határon túli lehetőségeinket. Nem feltétlenül egy 

egész életre szóló kitelepülésre kell gondolni, mivel szakmai fejlődésünket 

már egy rövidebb időtartamú külföldi munkavállalás is nagyban előre moz-

dítja. Amellett, hogy jó lehetőség más kultúrák, emberek és helyek megis-

merésére, remek referenciák és természetesen még széleskörűbb tudás sze-

rezhető egy ilyen alkalommal. Mindenképpen érdemes tehát körülnézni, 

hogy a választott szakmában milyen lehetőségeink vannak, illetve az intéz-

mény milyen ösztöndíjakat, pályázatokat kínál a külföldön való érvényesülés 

elősegítésére. 

Jó, ha van egy B terv 

A döntés megszületése megnyugvással tölti el mind a diákot, mind a 

családját. Ám jó, ha figyelembe vesszük, hogy a gyermek még nem jutott be 

a választott iskolába. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében 

pedig nem árt, ha rendelkezünk egy B tervvel. Így abban az esetben, ha netán 

mégsem sikerülne az áhított szakra való bejutás, nem kell majd az egész pro-

cedúrát az elejéről kezdeni.  
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Amennyiben viszont a végére értünk ennek a fárasztó, embert próbáló fel-

adatnak, valóban megérdemelt a pihenés. Bár az izgalmak még bőven foly-

tatódnak a felvettet - nem vettek fel stressz és az esetleges elbizonytalanodá-

sok ellenére is, amikor néhány év múlva kézhez kapjuk a jól megérdemelt 

diplomát, vidáman tekinthetünk vissza azokra az időkre, amikor ez még csak 

egy álom volt. Aztán a pályaválasztás előtt álló ismerőseinket nézve, boldo-

gan emlékszünk vissza, hogy bezzeg a mi időnkben milyen könnyen ment 

minden… 
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Merre tovább – vonzó-e a külföldi felsőoktatás? 

 

Véleményem szerint a középiskolások nagy része szeretne egyetemen vagy 

főiskolán továbbtanulni. Én egyetemen szeretném folytatni a 

tanulmányaimat. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy mindenki a 

tudásának és tehetségének megfelelően válasszon, hogy „merre tovább“. 

Szerintem, nem mindegy, hogy hogyan döntünk, mert ez a döntés, 

nagymértékben hatással lesz a jövőnkre nézve. A továbbtanuláshoz szükség 

van egy alap tudásra, melyet az általános és középiskolában szerzünk meg, 

majd a későbbiekben kibővítjük azt. Ez akkort is igaz, ha külföldön vagy 

itthon folytatjuk a tanulmányinkat. Ha külföldön folytatjuk, akkor ahhoz 

elsősorban nagyon fontos egy bizonyos nyelvtudás, mert anélkül ez nem 

lehetséges. Mérlegelni kell, hogy milyen rejtett költségek lehetnek, a 

tankönyvekért vagy a nyelvtanulásért kell-e külön fizetni, vannak-e 

támogatások, ösztöndíjak, nemzetközi lehetőségek, amelyeket az iskola 

biztosít. Nem utolsó sorban azt is fontos figyelembe venni, hogy mennyire 

gyakorlatorientált a képzés, milyen esélyekkel indulnak a végzősök a 

felvételin, és csak azután meghozni a megfelelő döntést. 

Számomra nagyon vonzó a külföldi felsőoktatás, mivel én az 

országomban kisebbségnek számítok, ezért fontos, hogy az anyanyelvemen 

folytassam tanulmányaimat. Itt az anyanyelvemen nem sok lehetőség van a 

továbbtanulásra, ezért a sokkal több lehetőség miatt is vonzóbbnak tartom a 

külföldi továbbtanulást. A helyzetem miatt lehet, hogy másképp ítélem meg 

ezt a kérdést, de elsősorban azok, akik az adott országukban kisebbségnek 

számítanak, azoknak, azt gondolom, hogy mindenképpen vonzó a külföldi 

továbbtanulás. 

Elsősorban a célország kiválasztása a legfontosabb, ha külföldöt 

választjuk, eszerint kell újraértékelnünk a dolgokat. Véleményem szerint a 

külföldön való továbbtanulásnak nagyon sok az előnye, de hátrányai is 

                                                       
11 Nagydobronyi középiskola, Ukrajna, 10. osztály. 
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vannak. Külföldön a több lehetőség miatt a későbbi diplomával való 

elhelyezkedés is könnyebb. Azt gondolom, hátránya mindenképpen lehet a 

honvágy, mivel messze kerülünk a családtól, a rokonoktól, a barátoktól, 

ismerősöktől, a megszokott környezettől. Helyette egy ismeretlenbe 

kerülünk, melyet később talán majd a magunkénak tudhatunk, mondhatunk. 

Szerintem akár a külföldön vagy szülőföldön történő továbbtanulás esetén is 

lesznek akadályok, nehézségek, nyereségek, melyeket fontos, hogy tudjuk 

átlépni, átmenni rajtuk és örülni azoknak. Fontosnak tartom, hogy a 

hátrányok ellenére törekedjünk a sikerességre, és annak majd minél inkább 

tudjunk örülni. 

Minden továbbtanulással kapcsolatos döntés alapja, hogy válaszolni 

tudjunk a „mi akarok lenni“ kérdésre, jó, ha van elképzelésünk. Aztán jön 

majd a „hol“ és a „hogyan“. Ami nagyon egyszerűen hangzik, de azok 

számára, akik a döntés „kapujában“ vannak, nagyon bonyolult is egyben. 

Érdemes a különböző képzési területeket jól átnézni, esetleg megbeszélni 

olyannal azt, aki hozzáértő, hogy biztosan tudjuk jól választottunk. Fontos, 

hogy több szempontot is figyelembe vegyünk, illetve megvizsgáljunk 

választásunkkor. „A különböző mesterségek megváltoztatják az ember 

látószögét“ (Agatha Christie). 

Az utóbbi években folyamatosan történnek változások a 

felsőoktatásban, melynek köszönhetően a diákok egyre több lehetőség közül 

választhatnak. Azonban a lehetőségekhez elsősorban szorgalom, tudni akarás 

szükséges. Azt gondolom, hogy a továbbtanulás komoly anyagi teher. 

Különösen igaz ez azokra a családokra, ahol a frissen érettségizett fiatalnak 

egy messzi városban van lehetősége tanulni. Ezért is fontos külföldi 

továbbtanulás esetén figyelembe vennünk a különböző ösztöndíj 

programokat is, melyek nagy segítséget nyújthatnak. De, ha nem a külföldi 

továbbtanulást választjuk, akkor is sokat segíthetnek az ösztöndíjak. 

Ha választottunk célországot, akkor fontos áttekinteni a rangsorokat, 

és csak ezután választani intézményt. Fontos, hogy figyeljünk minden 

esetleges változásra a felvételivel kapcsolatban, mivel a jelentkezési 

határidők, módok intézményenként és szakonként eltérhetnek. 

Egyre többen érdeklődnek a továbbtanulásról és a külföldön való 

továbbtanulásról. A külföldi továbbtanulás mellett szólhat a nyelvtanulás, a 



64 

későbbi magasabb fizetés és a jobb karrierlehetőség, valamint az is, hogy 

anyanyelvén vagy idegen nyelven van lehetősége tanulni a felvételiző 

helyzetének megfelelően. 

Gondolnunk kell arra választásunkkor arra, hogy milyen munkával 

szeretnénk foglalkozni a jövőben. Fontos tudnunk, hogy mennyit ér 

számunkra a továbbtanulás. Ha estleg nem sikerül a felvételi külföldön, át 

kell gondolni, hogy megfelelően választottunk-e az érdeklődési körünknek 

és adottságainknak megfelelő szakot. Ha nem, akkor újra kell tervezni és 

felkészülni a következő felvételire, ha igen, csak nem sikerült, akkor meg 

kell próbálkozni vele újra. Ha az sem sikerül, akkor érdemes elgondolkodni 

az itthon való továbbtanulásban is, vagy esetleg egyszerre több helyre 

jelentkezni itthon és külföldön is, így biztosabb a sikeres felvételi. Fontos, 

hogy ne keseredjünk el, és ha így alakul, legyen elképzelésünk, hogy mihez 

kezdünk. 

Továbbtanulás esetén külföldön jó, ha van nyelvvizsgánk a 

későbbiekre nézve, mert többletpontoknak is beszámítják. Fontos 

figyelembe venni az esetleges eltérést a képzési időben, mert akár külföldön 

ugyanaz a szak hamarabb elvégezhető. 

Véleményem szerint a jelentkezéskor nem is az intézmény típusa, 

hogy főiskola vagy egyetem a legfontosabb, hanem az ott megszerezhető 

tudás és végzettség. Ezt figyelembe kell vennünk, akárhogyan választunk is, 

hogy „merre tovább“. Több könyv is segítséget nyújthat a választásunkban, 

ezeket jó, ha átnézzük. 

Számomra az a legfontosabb, hogy továbbtanuljak és megálljam a 

helyemet a vizsgákon, a munkahelyemen, majd az életben. Én igyekszem 

mindent megtenni, hogy ez sikerüljön. 
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A 2016-os amerikai elnökválasztás sajátosságai és hatásai:  

Donald Trump győzelme. 

Új esélyek, új célok, új küzdelmek? A megújulás lehetősége? 
 

A Szovjetunió 1991-es felbomlása után a korábbi kétpólusú világrend helyét 

átvette az egypólusú világrend, ahol az Amerikai Egyesült Államok lett az 

egyetlen szuperhatalom. A fő igazságosztó szerepét eljátszva mind a diplo-

mácia eszközeivel, mind katonailag igyekezett beavatkozni szerte a világban. 

Tette mindezt sokféle eszközzel: pénzzel, fegyverrel, katonai intervencióval, 

gazdasági szankciókkal, megvesztegetéssel, a sajtó befolyásolásával, de még 

terroristák támogatásával is.  

A cél minden alkalommal az Amerikai Egyesült Államok befolyásá-

nak megszerzése vagy megtartása volt. Kivételezett helyzetében úgy érezte, 

hogy rá nem vonatkozik a nemzetközi jog és normarendszer. Világhatalmi 

törekvései, az egypólusú világrendben nem a stabilitást eredményezték. A 

beavatkozásokat követő migráció már Európa számára lett hatalmas teher és 

kihívás.  

Másfelől a NATO keleti bővítése, a délszláv és a koszovói intervenció, 

az iraki háború, vagy a líbiai, a szíriai és legutóbb az ukrán belügyekbe való 

erőszakos beavatkozás az amerikai–orosz kapcsolatok újbóli, hidegháborúra 

emlékeztető megromlását is okozta.  

A 2016-os amerikai elnökválasztásnak nagy tétje volt; de nem csak az 

amerikai emberek számára. De miért is? Az 1991 után megszülető új Orosz-

országot a kétségbeesés, a káosz és a korrupció jellemezte. A Jelcin kormány 

a gazdaságilag és katonailag is összeomlott országban még jobban elmélyí-

tette a válságot. Míg Oroszország romokban hevert, addig Washington kö-

vetkezetesen nyomult keletre, és a NATO terjeszkedésével bekerítette 

Oroszországot. Sőt, olyan európai rakéta elhárító rendszereket is telepített 

melyek hatósugara az Urálig elér. Ezzel az Egyesült Államok megszegte 

                                                       
12 Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, 10. A osztály. 
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Gorbacsovnak tett azon ígéretét; melyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a 

Varsói Szerződés katonai szervezetének megszűnése után a NATO nem ter-

jeszkedik az orosz határok közelébe.  

1999-ben Putyin hatalomra kerülésével változás állt be az orosz poli-

tikában. Nem a nyugati játékszabályokat követve kezdte meg a Föderáció 

konszolidációját, hanem Oroszország alapvető szükségleteihez, értékeihez és 

érdekeihez teljes mértékben alkalmazkodva. Az 1997-ben megkezdett stra-

tégiai szövetség Moszkva és Peking között még a politikai ellensúly érdeké-

ben jött létre; de Kína és Oroszország szövetségének eredménye gazdasági 

felemelkedés is lett, melyben nagy szerepet játszottak a nyugati szankciók és 

az ENSZ embargó. Az euroatlanti és ázsiai térségben a nagyhatalmi viszo-

nyok kezdtek megváltozni. A nemzetközi bankrendszer és a világkereskede-

lem átalakult. A nyugat így meg lett fosztva legveszélyesebb fegyverétől a 

pénzügyi hatalomtól. Ezért Washington, a NATO és az őket kiszolgáló Eu-

rópai Unió vezetése egyfajta gazdasági háborút is folytatott Oroszország el-

len. A pénzhatalmi világelit szankciókat kényszerített ki, és így igyekezett 

megbénítani. Valójában Európa és Oroszország gazdasági kapcsolatainak 

megerősödését kívánta megakadályozni. Ennek következtében Oroszország 

még inkább Ázsia felé fordult és Kínával egyre szorosabb együttműködést 

folytatott. Tanulva a Szovjetunió nyíltan diktatórikus politikájából, Oroszor-

szág és Kína továbbra is két szuverén állam, szövetségük nem változtatja 

meg a belső társadalmi viszonyokat. Az orosz-kínai kapcsolatok alakulása 

teljesen új helyzetet teremtett. Egyrészt befolyással bírnak egész Eurázsiára 

fejlődésére, másrészt a katonai együttműködés fokozásával megingatták az 

egypólusú világrendet. Egy nagyobb nemzetközi válság Kínát és Oroszor-

szágot katonai szövetségbe is kovácsolhatja, ez esetben a Föld legnagyobb 

hadseregét állíthatnák szembe a NATO-val. Ez a „laza” eurázsiai koalíció 

csökkentette az Egyesült Államok uralkodó helyzetét a globális politikában. 

A nyugati pénzhatalmi elit az Ukrajnában, Szíriában zajló eseményekért is 

Oroszországot teszi felelőssé, nevezi meg agresszornak, és egyben kikiáltja 

fő ellenségnek. Megvádolja világuralomra való törekvéssel. Teszi mindezt 

azért, mert Oroszország a nyugat ez irányú törekvéseit akadályozza. Másfe-

lől azért, mert amikor Washington hibázik, hárít és rendszerin bűnbakokat 

keres. 
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Kína és Oroszország egyre erősebbé és gazdagabbá vált, miközben az 

Egyesült Államok kivételezettsége egyre inkább csökkent. Az egykori szu-

perhatalmat kimerítették a vég nélküli háborúk, az egyre nagyobb eladóso-

dás, a pazarlás és a korrupció. Az elmúlt évtizedekben mind a demokrata, 

mind a republikánus kormányok gazdaságpolitikájának volt egy közös vo-

nása: intézkedéseik a középosztály elszegényedését, és a gazdagok további 

gazdagodását eredményezték. Az Egyesült Államok lakosságának többsége 

társadalmi helyzetének megtartásáért, sok esetben a túléléséért küzd. A Nyu-

gaton élő embereknek meghamisított képük van a valóságról, mert a tömeg-

tájékoztatást a hatalommal rendelkezők irányítják. Nem látnak tisztán, ezért 

nem tudják számon kérni politikusaikat sem.  

A 2016-os elnökválasztás időszakára az amerikai átlagember azt érzi, 

hogy egyre távolodik a nagy „amerikai álomtól” és a jóléttől. Sőt! A közbiz-

tonság romlott és a terrorfenyegetettség is nőtt. A két elnök jelölt: Hillary 

Clinton a tapasztalt, felkészült politikus és Donald Trump a civil üzletember.  

Clintont a Demokrata Párt mellett Obama, más népszerű politikusok, 

befolyásos amerikaiak, sztárok és celebek is támogatták. A közvélemény ku-

tatók biztos befutójaként pártja ideológiájának megfelelő, a középosztály 

számára alternatívát nem mutató kampányt folytatott; amit néha egy-egy fel-

színes rágalommal színesített, elterelve a figyelmet saját botrányiról. Trump 

a politikában ugyan tapasztalatlan, de mint üzletember sikeres. Akinek stí-

lusa nyers, kritikus és szókimondó volt, de valós, az átlagembereket érintő, 

hétköznapi problémákról beszélt. Tette mindezt megfelelési kényszer nélkül, 

mivel kampányát saját maga finanszírozta. Ment a saját feje után, ezért a Re-

publikánus Párt több politikusa és ismert szimpatizánsa is kihátrált mellőle. 

Trump ez idáig nem volt a politikai élet szerves része, ezért veszteni valója 

sem volt. Szereti a felhajtást maga körül, imád szerepelni. Akart valami újat, 

valami mást.  

És a választók is akartak valami mást, ha nem is újat csak vissza a 

régit. A régi erős Amerikát. Trump mert nagyot álmodni, cselekedett és min-

den várakozással ellentétben győzelmet aratott. Az emberek számára a hatá-

rozottság, a cselekvés fontosabb volt, mint a hangzatos magyarázatok. A De-

mokrata Párt nem akarta elfogadni a vereséget, és saját felelősségüket. A bu-

kásukat külső beavatkozással magyarázták. 
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2017. január 20-án beiktatták Donald Trumpot az Amerikai Egyesült 

Államok 45. megválasztott elnökét. Egy civil üzletembert, egy kívülállót. 

 

Reményekkel teli várakozás: Új esélyek, új célok, új küzdelmek? 

 

Beiktatási beszéde egyértelmű kritika volt. Pártállástól függetlenül kőkemé-

nyen bírálta az előző kormányokat és politikusokat. Az egész világ előtt be-

szélt arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok meggyengült. Világosan 

megfogalmazta és hangosan kimerte mondani Amerika valós helyzetét és azt 

is, hogy a pénzhatalmi világelit kiszolgálása okozta a hanyatlást. De a célt is 

megfogalmazta: „Együtt fogjuk meghatározni Amerika és a világ haladásá-

nak irányát az elkövetkező sok éven át.”  

A liberalizmus szellemisége lerombolta a nagy „amerikai álmot”. 

Trump most egy hirtelen irányváltással megpróbálja visszafordítani a folya-

matot. Arra törekszik, hogy az amerikai embereknek, az egyéneknek legyen 

jó. Az átlagemberek létbiztonsága nem csak az első lépés, de a legfontosabb 

az Amerikai Egyesült Államok felemelkedéséhez. Nem mondott le a nagy-

hatalmi szerepről, de annak megvalósulását erős, egységes és szuverén nem-

zetállamban képzeli el. Nem erőlteti a demokrácia, a szolidaritás és a „sza-

badság” eszméinek hangoztatásával a multikulturális társadalom térhódítá-

sát, és annak cukormázas körítésével a liberalizmus ideológiáját. Nem „vi-

láguralom” a célja. Ugyan nyíltan nagyhatalmi szerepre törekszik, de nem 

katonai nyomásgyakorlással. A független és erős gazdaság lesz Amerika új 

fegyvere. Trump üzletember. Nincs hozzászokva a politikai bürokrácia lassú 

döntéshozatalához. Képes gyorsan dönteni, váratlan helyzeteket azonnal le-

reagálni. Gondolkodását nem lehet követni, intézkedési kiszámíthatatlanok. 

Trump számára az Amerikai Egyesült Államok egy veszteséges és hanyatló 

cég, melyet újra nyereségessé kell tenni. Munkatársai nem hivatásos politi-

kusok, hanem gyakorló üzletemberek és nyugdíjas tábornokok, mert a nem-

zetközi véleménynél és megítélésnél fontosabb lesz a stratégiai előny meg-

szerzése.  

Donald Trump megválasztása az európai politikára is hatást gyakorol. 

Az Európai Unió tagállamai közt is egyre nagyobb a feszültség. Ezt csak fo-

kozza többek között: a migráció, a Washington által kezdeményezett, Orosz-
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országgal szembeni gazdasági szankció, vagy újabban a kétsebességes euró-

pai modell terve. Az Egyesült Államok saját terjeszkedését álcázta azzal, 

hogy az európaiakat megakarta védeni az orosz fenyegetettségtől. Donald 

Trump megválasztásával az Európai unión belüli feszültség csak fokozódik, 

mert a liberális Nyugat-Európa elvesztette egyetlen politikai támogatóját. 

Ennek hatására a reálpolitikát folytató közép- és kelet-európai országok sok-

kal bátrabban mernek kiállni saját érdekeik érvényesítéséért. Újjáéledt ben-

nük a pozitív átrendeződés reménye. De az Európai Unió jelenlegi vezető 

politikusai még mindig nem akarnak tenni a liberalizmus és a bürokrácia ká-

ros következményei ellen. Teszik mindezt azért, mert ez a világhatalmi pén-

zelit stratégiájának a része, ők pedig a rendszer utólsó kiszolgálói. 

A megújulás lehetősége? A változás már régen elkezdődött. Nem 

csak az orosz- kínai társulás, de Európa jobbra tolódása, a Brexit vagy épp 

az Orbán kormány lázadó politikája is a világ trendjének átalakulását mu-

tatja. Az amerikai elnökválasztás eredménye ennek a folyamatnak a része. 

Trump nem teremtett újat, csak alkalmazkodik; mert az amerikai politika 

sem tartható fenn az új helyzetben. A változás menete azonban még kiszá-

míthatatlan, de az biztos, hogy maga Donald Trump is fog még meglepeté-

seket okozni. 

A világ ma, 2017-ben újra kétpólusú. Nem titkoltan gazdasági és fegy-

verkezési verseny zajlik. A két pólus nem akarja már saját képére formálni a 

világot. Most már mindkét fél számára saját állampolgárai az elsők, mindkét 

fél a saját országában hagyományos értékrendnek kíván megfelelni. Mindkét 

fél számára a mindennapi biztonság, a gazdasági és katonai önvédelem az 

első. A megújulás lehetősége egyedül abban van, hogy az ideológia alapú 

hódításnak lett és lesz vége. 

Putyin és az oroszok is örültek Trump győzelmének. Remélték, hogy 

az új amerikai kormányban meg lesz az akarat a változtatáshoz. De nem tör-

téntek meg azok az első lépések, melyeket Amerikának meg kellett volna 

tennie. Nem bírálta felül az Oroszország elleni gazdasági szankciókat, holott 

kampányában tett rá ígéretet. Nem vonta vissza a rakéta elhárító rendszereket 

az orosz határok közelből, sőt azóta telepített újabbakat. Nem kezdeménye-

zett együttműködést a szír helyzet rendezéséről, hanem egyeztetés nélkül 

küldött tengerészgyalogosokat a térségbe.  
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„Párbeszéd a jövő” <2> A mai, gyorsan változó világunkban a glo-

bális kiszámíthatatlanság korszakát éljük. 2014 októberében a Valdai Klub 
13 tanácskozásán a téma az új világrend és annak szabálya volt. Putyin már 

akkor egyfajta szándéknyilatkozatott tett arra, hogy Moszkva készen áll a 

párbeszédre. Hajlandó az olyan megegyezésre, amely mindkét fél érdekeit 

figyelembe véve a kollektív biztonságot és stabilitást szolgálja. Ehhez azon-

ban az Amerikai Egyesül Államoknak le kellene mondania arról, hogy ő le-

gyen az egyetlen és nélkülözhetetlen szuperhatalom. 
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13 Valdai Klub azért alakult 2004-ben, hogy előmozdítsa a párbeszédet az orosz és 

a nemzetközi szellemi elit között. A klub tagjai történészek, szakértők, politológu-

sok és elemzők, politikusok a világ minden részéről. A tanácskozások célja függet-

len és objektív tudományos elemzését globális politikai és gazdasági kérdésekben. 

http://www.demokrata.hu/hir/kulfold/donald-trump-beszede
https://www.rt.com/news/
http://valdaiclub.com/
https://888.hu/
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