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HOMOSZEXUALITÁS 

 

MIT JELENT?  

 

A homoszexuális ember szerelmet és szexuális vonzódást csak azonos nemű 

társa iránt képes érezni. Férfi egy másik férfi iránt, nő egy másik nő iránt.  

A homoszexuális férfiakat melegnek, a nőket 

pedig leszbikusnak nevezik. Előfordul, hogy már 

kisgyerekkorban megmutatkozik a másságuk - 

fiús lányok, lányos fiúk –, de legtöbbször csak a 

nemi érés után lesz egyértelmű. 

 

MIT GONDOLTAK AZ EMBEREK A HOMOSZEXUALITÁSRÓL RÉGEN?  

Régen nem fogadták el a homoszexuális embereket. Kétféle elképzelés 

létezett velük kapcsolatban.  

1. Azt gondolták, hogy a homoszexualitás betegség, tehát gyógyítható. 

Gyógyszereket kellett szedniük. 

2. Azt gondolták, hogy a homoszexualitás bűn, ezért börtönbüntetésre 

ítélték őket.  

VÁLTOZOTT – E A HOMOSZEXUALITÁS MEGÍTÉLÉSE A XX - XXI. 

SZÁZADBAN? 

Igen. Ma már sokan gondolják úgy, hogy a homoszexualitás nem betegség és 

nem bűn. A homoszexuális emberek különböznek a többségtől, de el kell 

fogadni az ő életformájukat. Európában, Magyarországon ugyanolyan jogaik 
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vannak, mint minden embernek. Csak néhány dologban vitatkoznak a 

jogalkotók, például abban, megengedjék-e számukra a házasságkötést.  

 

MA MÁR MINDENKINEK EZ A VÉLEMÉNYE? 

Nem, az emberek többsége még mindig elítéli a melegeket és a 

leszbikusokat. Sok országban még ma is büntetik a homoszexualitást, sőt, egyes 

országokban még napjainkban is halálbüntetés jár érte. 

 

Ezért van az, hogy a homoszexuális emberek harcolnak a jogaikért. 

A világ nagy városaiban óriási, színes tüntetéseket rendeznek. 

Budapesten is van ilyen felvonulás minden évben.  

A céljuk az, hogy mindenki fogadja el őket. Olyan életet élhessenek, 

mint minden ember. 
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A melegeknek és a leszbikusoknak az 1970-es évek óta szimbóluma 

a szivárvány zászló.  

A szivárvány a melegek és minden olyan 

ember jelképe, akik kiállnak az egyenlő 

jogokért, a szabadságért és a békéért. Minden 

színnek jelentése van. A vörös az életet, a 

narancssárga a gyógyulást, a sárga a napot, a zöld természetet, a kék a 

harmóniát, az ibolya pedig a lelket szimbolizálja. 

 

 

Híres történet  

A második világháború alatt egy zseniális angol tudós Alan Turing megfejtette 

a németek kódnyelvét. Ezzel sok-sok ember életét mentette meg. Nagy-

Britanniában hősként ünnepelték. De amikor kiderült, hogy homoszexuális, a 

brit bíróság mégis elítélte. Választhatott. Börtönbe megy, vagy gyógyszert szed. 

Alan Turing a gyógyszereket választotta. Később azonban a gyógyszerek 

hatása a miatt 41 évesen öngyilkos lett. 2014-ben a történetből filmet 

készítettek Kódjátszma címmel. 

 

 

 

 

 

 

          Alan Turing és az őt alakító színész Benedict Cumberbatch 

 

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Meleg_b%C3%BCszkes%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
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I. Döntsd el, igazak, vagy hamisak az alábbi állítások! 

Az igaz állításokat piros, a hamis állításokat fekete szívvel jelöld! 

 

       

 

1. A homoszexuálisokat a Föld minden országában elfogadják. 

2. A homoszexuális nőket leszbikusoknak nevezik. 

3. Budapesten még soha sem rendeztek meleg felvonulást. 

4. A homoszexualitás betegség. 

5. Van olyan ország a Földön, ahol a homoszexualitás halállal büntetik. 

 

II. Mit jelentek a szivárvány zászló színei? Párosítsd a színeket a fogalmakkal! 

 

                        VÖRÖS                                                            NAP 

                        NARANCSSÁRGA                                           TERMÉSZET 

                       SÁRGA                                                             LÉLEK 

                        ZÖLD                                                                GYÓGYULÁS 

                        KÉK                                                                   ÉLET 

                        IBOLYA                                                             HARMÓNIA 
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