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Fo ga lom hasz ná lat

Ku ta tá sunk so rán tu da to san meg kü lön böz tet tük a transzszexualizmus és

a transz sze xu a li tás fo gal mát: míg az elõb bi egy or vos tu do má nyi ka te gó -

ria, az utób bi egy ál ta lá no sabb, a ne mek kö zöt ti át me ne ti ség tár sa dal mi

lé te zé sé re vo nat ko zó, be teg ség kép zet tel ke vés bé ter helt fo ga lom.

A transzszexualizmus nem zet kö zi leg el fo ga dott meg ha tá ro zá sa,

ame lyet a Be teg sé gek Nem zet kö zi Osz tá lyo zá sa rög zít, a kö vet ke zõ:

1. Az a vágy, hogy az em ber az el len ke zõ nem tag ja ként él hes sen, és így

fo gad ják el. Ezt ál ta lá ban az a vágy kí sé ri, hogy tes tét se bé sze ti be avat ko -

zá sok kal és hor mon ke ze lés sel mi nél job ban össz hang ba hoz za az elõny -

ben ré sze sí tett nem mel.

2. Transzszexuális iden ti tá sa leg alább két éve fo lya ma to san fenn áll.

3. Ez a rend el le nes ség nem valamilyen men tá lis za var vagy kro mo szó ma-

rend el le nes ség tünete.1

Ez a de fi ní ció tár sa da lom tu do má nyi in dít ta tá sú ku ta tá sunk ke re té -

ben nem szük ség sze rû en ha tá roz ta meg azt, hogy kit te kin tet tünk transz -

szexuális cél cso por tunk le het sé ges tag já nak. 

A gya kor lat ban vizs gá la tunk transzszexuális cél cso port ját az egész -

ség ügyi el lá tó rend szer be be lé pett vagy be lép ni szán dé ko zó em be rek al -

kot ták, akik ön ma gu kat je len leg vagy ko ráb ban transzszexuálisként ha -

tá roz ták meg, il let ve akik szá má ra fel me rült ne mük meg vál toz ta tá sá nak

igé nye. Amint azt lát ni fog juk: az érin tet tek és a szak em be rek egy aránt

kü lön fé le transz sze xu a li tás-de fi ní ci ók kal él nek.

Itt fon tos meg je gyez nünk, hogy a ku ta tás so rán nem pró bál tuk szét -

vá lasz ta ni és ez zel új ra al kot ni és/vagy meg erõ sí te ni a transznemû (trans-
gender), a transz vesz ti ta és a transzszexuális (transsexual) ka te gó ri á kat. A

nem zet kö zi szak iro da lom ban a transznemûség tû nik a leg tá ga sabb ka te -

gó ri á nak, amely ál ta lá no san utal a tár sa dal mi ne mi sze re pek ha tá ra i nak

át há gá sá ra, míg a szû kebb ér te lem ben vett transz sze xu a li tás hoz a má sod -

la gos ne mi jel leg meg vál toz ta tá sá nak gya kor la ti igé nye kö tõ dik (vö.:

Whittle, 2000). Az ön ma gu kat transznemû em ber ként azo no sí tó „ne mi

ha tár sér tõk” cso port ja na gyon vál to za tos: ide so rol ha tók a transzszex-

uálisok, a transz vesz ti ták, az „ati pi kus ne mû ek”, az „át öl tö zõk”, a „har -

Köny vünk a Transzszexuálisok az egész ség ügyi-szo ci á lis el lá tó rend szer ben cí -

mû ku ta tás ré sze ként ké szült, ame lyet az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és

Csa lád ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tott a Tár sa dal mi be fo ga dás – 2003 prog -

ram ke re té ben. Ma gyar or szá gon ez volt az el sõ transzszexuálisokkal fog -

lal ko zó, tár sa da lom tu do má nyi meg kö ze lí té se ket al kal ma zó le író ku ta tás,

mely át fo gó ké pet kí vánt al kot ni a transz sze xu a li tás tár sa dal mi je len sé -

gé nek ke ze lé sé rõl a mai ma gyar – el sõ sor ban, de nem ki zá ró lag – egész -

ség ügyi gya kor lat ban. A ku ta tó cso port tag jai vol tak: Soly már Ben ce,

Sandra, Sza bó Fe renc, Ta kács Ju dit. Mun kánk kal a transz sze xu a li tás

Ma gyar or szá gon még ke vés sé is mert és el is mert tár sa dal mi je len sé gé nek

jobb meg ér té sé hez kí ván tunk hoz zá já rul ni. 

Ku ta tá si cé lok

A ku ta tás kez de te kor a kö vet ke zõ ket vál lal tuk: fel tér ké pez zük a nem -

váltás hi va ta los és egész ség ügyi le he tõ sé ge it. Fel tár juk a nemváltás

rend  szer sze rû sé gét vagy an nak hi á nyát. Érin tet te ket kér de zünk meg ar -

ról, men  nyi re elé ge det tek a szol gál ta tá sok kal, a rend szer rel, mit hi á nyol -

nak, il let ve vé le mé nyük sze rint ho gyan le het ne job bá és biz ton sá go sab -

bá ten ni az el lá tá su kat. A jó gya kor lat ki ala kí tá sá ra tett ja vas la ta ink hoz

ta ná csot ké rünk szak em be rek tõl. Az érin tet tek és a szak em be rek ta pasz -

ta la ti kö rét egy be vet ve ja vas la to kat te szünk a jobb el lá tó rend szer ki ala -

kí tá sá ra. Ku ta tá si ta pasz ta la ta in kat a nem zet kö zi szak iro da lom fel hasz -

ná lá sá val könyv for má já ban el ér he tõ vé tes  szük az érin tett szak te rü le tek,

il let ve a szé les nyil vá nos ság szá má ra.

Bevezetés�

8 9

1 BNO–10. F64.0. Emel lett gyak ran hasz nál ják a DSM (Diagnostic and Statisti-

cal Manual) IV-et is. En nek 302.85. pont ja a ser dü lõ- és fel nõtt ko ri „ne mi

iden ti tás za va ra” cí mén ha tá roz za meg a transz sze xu a li tást.
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hogy szak mai te vé keny sé gük le he tõ ség sze rint a gya kor lat ban is kap cso -

lód jon a transz sze xu a li tás té ma kör éhez. A kér dõ íve ken és az in ter jú kon

kí vül a nemváltással kap cso la tos sze mé lyes ta pasz ta la tok ról szó ló írá sos

be szá mo ló kat is fel hasz nál tunk. 

Ku ta tá sunk so rán ki de rült, hogy a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos

ma gyar nyel vû szak iro da lom, il let ve tá jé koz ta tó iro da lom nem – vagy alig

– hoz zá fér he tõ az érin tet tek szá má ra. A tö meg mé dia-ter mé kek ti pi ku san

szen zá ció haj hász és fél re ve ze tõ transz sze xu a li tás-rep re zen tá ci ói mel lett

ugyan or vo si szak köny vek ben is ta lál koz ha tunk e té má val, de az át lag em -

ber szá má ra ért he tõ, il let ve meg bíz ha tó in for má ci ót ezek bõl a for rá sok ból

ne héz me rí te ni. Ezért for dul tunk tá jé koz ta tá sért a nemváltoztatás ma -

gyar or szá gi hely ze té rõl és sza bá lya i ról az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa -

lád ügyi Mi nisz té ri um hoz: a mi nisz té ri um egyik osz tá lyá tól meg ke re sé -

sünk re ér ke zett írá sos vá laszt szin tén ku ta tá si for rás ként ke zel tük.

A könyv szer ke ze te

A könyv el sõ ré sze két fe je zet bõl áll. Az el sõ ben a szak ér tõk kel ké szí tett

in ter jú ink alap ján az adott szak ér tõ szak te rü let ének né zõ pont já ból kí -

ván tuk be mu tat ni a transzszexuálisok el lá tá sá nak mai kö rül mé nye it, il -

let ve ar ra ke res tük a vá laszt, hogy mi lyen funk ci ó kat lát na el egy ide á li -

san mû kö dõ el lá tó rend szer. A má so dik fe je zet ben az ál ta lunk meg kér de -

zett érin tet tek nek az ön azo nos ság-ke re sés tõl a tár sa dal mi be il lesz ke dé -

sig ve ze tõ út ját pró bál tuk re konst ru ál ni a ve lük ké szí tett ti zen hét fé lig

struk tu rált mély in ter jú fõ te ma ti kus cso mó pont ja i ból ki in dul va. 

A könyv má so dik ré szé ben Harold Garfinkel és Sam Dylan Mo re

egy-egy ta nul má nyá nak rész le te it ad juk köz re. Garfinkel ta nul má nyá -

nak fõ sze rep lõ je Ág nes, aki az 1950-es évek ben az Egye sült Ál la mok ban

úgy ér te el, hogy el vé gez zék ne mi át ala kí tó mû tét so ro za tát, hogy az or -

vo so kat si ke rült meg gyõz nie ar ról, hogy interszexuális. Ág nes csak évek -

kel az ope rá ci ók után val lot ta be, hogy 12 éves ko rá tól kezd ve nõi ne mi

hor mon nal „ke zel te” ma gát. Úgy lát ta ugyan is, hogy csak ezen az úton –

az or vo sok kal el hi tet ve, hogy bi o ló gi ai rend el le nes sé ge ket kell rend be

hoz ni uk – ér he ti el ne me meg vál toz ta tá sát, amit ak ko ri ban a leg több ször

meg ta gad tak az ilyen be avat ko zás ra vá ró transzszexuális em be rek tõl. A

ta nul mány ban Ág nes a két ne mû mo dern tár sa da lom ba be il lesz ked ni vá -

gyó ne mi ha tár sér tõ ként je le nik meg, aki el szán tan és si ke re sen küzd a

ma dik ne mû ek”, az interszexuálisok, a ne mi cím ké zést el uta sí tók és még

so kan má sok, akik szám ta lan – a ma gyar nyelv ben még alig vagy nem

meg ho no so dott – el ne ve zés sel il let he tik ma gu kat (vö.: Nataf, 1996).2 

Bár je len vizs gá la tunk fó ku szá ban nem ér dek kép vi se le ti kér dé sek

áll tak, rö vi den még is ér de mes fel hív ni ar ra a fi gyel met, hogy az el ne ve -

zé sek ben is tük rö zõ dõ sok fé le ség bõl adó dó an a transznemû em be rek

tár sa dal mi ér dek kép vi se le té re ke vés sé al kal mas az iden ti tásala pú po li ti -

zá lás. A ne mi – vagy a sze xu á lis ori en tá ci ós – azo nos ság tu da ta két ség kí -

vül le het kö zös tár sa dal mi cse lek vés moz ga tó ru gó ja, ugyan ak kor az

egyé nek egyéb fon tos jel lem zõ i bõl adó dó kü lönb sé gek gyak ran meg gá -

tol ják egy sta bil po li ti kai iden ti tás ki ala kí tá sát. Ezért a transznemû jo go -

kért küz dõk gya kor la ti cél ja ik meg va ló sí tá sa ér de ké ben ese ten ként ko -

a lí ci ó ra lép het nek pél dá ul a me le gek, a lesz bi ku sok és a bi sze xu á li sok

jo ga it kép vi se lõ ak ti vis ták kal. A transznemû em be rek tel jes tár sa dal mi

egyen jo gú sí tá sa azon ban olyan alap ve tõ tár sa dal mi vál to zá so kat von na

ma ga után, mint pél dá ul a har ma dik vagy a töb be dik nem tár sa dal mi

meg te rem té se és el is me ré se, il let ve a bár mi lyen ne mû em be rek kö zöt ti

há zas ság kö tés jo gi ke re te i nek ki ala kí tá sa (vö.: Monro–Warren, 2004).

Al kal ma zott mód sze rek

Le író jel le gû ku ta tá sun kat el sõ sor ban kér dõ ívek és in ter júk se gít sé gé vel

vé gez tük. Az érin tet tek kel fé lig struk tu rált mély in ter jú kat, a szak ér tõk -

kel struk tu rált in ter jú kat készítettünk.3 Az érin tet tek nek szó ló kér dõ ívet

az interneten tet tük el ér he tõ vé a TransSexual Online, a Pride.hu és a

Hát tér Tár sa ság a Me le ge kért honlapján.4 Emel lett a Ma gyar Na rancs po -

li ti kai–kul tu rá lis he ti lap ban és a Má sok me leg kul tu rá lis és ér dek vé del -

mi ma ga zin ban is köz zé tet tük fel hí vá sun kat a ku ta tás ban va ló rész vé tel -

re. In ter jú ala nya ink zö me a kér dõ ívet ki töl tõk kö zül ke rült ki. A már

meg is mert vá lasz adók is me ret sé gi kö ré ben hó lab da mód szer rel ju tot -

tunk to váb bi in ter jú ala nyok hoz. A szak ér tõk meg ke re sé sé hez a Trans-

Sexual Online hon la pon el ér he tõ szak ér tõlis ta szol gált ki in du ló pont -

ként. Szak ér tõ in ter jú ala nya ink ki vá lasz tá sá nál fon tos szem pont volt,
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2 Ilyen, ma gyar ra ne he zen for dít ha tó an gol elnevezés pél dá ul a „transgenderist”,
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4 http://tsonline.uw.hu; www.pride.hu; www.hatter.hu 
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I. rész

– „nor má li sok” szá má ra ma gá tól ér te tõ dõ en adott – hét köz na pi élet hez

va ló jo gá ért.

Sam Dylan Mo re ta nul má nya a „ter hes fér fi ak ról” szól: az az olyan

nõ ként szü le tett, de fér fi iden ti tá sú transzszexuális em be rek rõl, akik a

ne mük meg vál toz ta tá sát meg elõ zõ en – de fér fi iden ti tás sal – gyer me ket

szül tek. A szer zõ sze rint a nõ bõl fér fi vá át ala ku ló transzszexuális em ber

egyik fon tos di lem má ja, hogy ha te her be esik, a tár sa da lom eset leg nõ -

nek te kint he ti, ha vi szont a ne mi át ala kí tó mû té te ket meg elõ zõ en nem

vál lal ja a ter hes sé get, ak kor nem le het sa ját gyer me ke. A ta nul mány egy

ku ta tás ta pasz ta la ta it fog lal ja ös  sze, mely olyan transzszexuális fér fi ak kal

fog lal ko zott, akik az ál ta luk szült gyer me kek ap já vá vál tak.

A könyv mel lék le té ben ta lál ha tó kér dõ íves vizs gá la tunk ered mé nye -

i nek ös  sze fog la lá sa – az ál ta lunk hasz nált kér dõ ív vel együtt –, az Em be ri

Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak transzszexuális em be rek kel kap cso la tos dön -

té se i rõl ké szült át te kin tés, a ku ta tás rö vid le írá sa és a fõbb ered mé nyek

össze fog la lá sa an gol nyel ven, va la mint a ku ta tá si ta pasz ta la tok alap ján a jó

gya kor lat ki ala kí tá sa ér de ké ben meg fo gal ma zott aján lá sok. Ugyan csak a

mel lék let ré sze a transzszexuálisoknak szó ló mi nisz té ri u mi for ma le vél,

ku ta tó cso por tunk in for má ció ké rõ le ve le és egy mi nisz té ri u mi tiszt ség vi se -

lõ vá lasz le ve le a ku ta tó cso port nak, va la mint Göncz Kin ga ku ta tá sunk kal

kap cso la tos le ve le. A köny vet egy transzszexuális, il let ve transznemû em -

be rek szá má ra ös  sze ál lí tott internetes link gyûj te mény zár ja.

Ta kács Ju dit
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ki egyet ér tett ab ban, hogy a test és a lé lek – az az a kül sõ és a bel sõ –

össz hang ba ho zá sá nak az igé nye a transz sze xu a li tás fõ jel lem zõ je:

Ezt nem én fo gal ma zom meg, ha nem az ez zel kap cso la tos nem zet kö zi

szak iro da lom, ami vel én tel je sen egyet ér tek. Ez úgy fo gal maz za meg,

hogy a transzszexuális az a be teg, így a szó: be teg, aki vé gül is szü le té se

után a ser dü lõ kort kö ve tõ en úgy ér zi, hogy csap dá ba ke rült, a ter mé szet

egy tré fát kö ve tett el ve le, és ne ki ilyen lel ke van és amo lyan tes te. Te hát

a ket tõ nem fe di egy mást. Most fo rog hat nék kör be, hogy nõ a tes te és

fér fi nek ér zi ma gát lé lek ben, vagy for dít va: fér fi a tes te és nõ nek ér zi ma -

gát. És ezért az õ cél ja, a bol dog sá gá nak a kul csa és le té te mé nye se az,

hogy az õ tes tét úgy át ala kí ta ni, hogy az meg fe lel jen an nak a lé lek ta ni

ne mé nek, ami õ sze ret ne len ni. Ez a transzszexuális. (P. L.)

Transzszexuális sze mé lyi ség az, aki sza ba dul ni akar az õ adott ne mé tõl,

tes té tõl, és va ló ban fi zi ka i lag meg akar vál toz ni. (D. E.)

A má sik nem nek meg fe le lõ, te hát fér fi bõl nõ, nõ bõl fér fi sze ret ne len ni.

(H. S. J.)

Én iga zá ból azt gon do lom, hogy transzszexuális az a ne mi iden ti tás za var -

ban szen ve dõ sze mély, aki úgy ér zi, hogy a ter mé szet be csap ta, mert

ugyan õ is lát ja, hogy ha mond juk fér fi ról van szó, hogy hím ves  szõ je van,

meg szõ rös, meg föl is áll ne ki, de õ tud ja, hogy õ nõ. És ugyan ez for dít va:

hogy a nõ ugyan lát ja, hogy nõi ne mi szer ve van és menst ru ál, de ez va la -

mi tel je sen ter mé szet el le nes szá má ra, mert õ tud ja, hogy õ fér fi. (Cz. E.)

Egyik in ter jú ala nyunk utalt ar ra, hogy a fo ga lom meg ha tá ro zá sát

ne he zít he tik a – gyak ran az or vo sok ra és az át lag em be rek re egy aránt jel -

lem zõ – transz sze xu a li tás sal kap cso la tos elõ í té le tek és tév kép ze tek, me -

lye ket szin tén ér de mes len ne ta nul má nyoz ni:

Én szí ve sen csi nál nék elõ í té let-vizs gá la tot is, hogy mi lyen fur csa kon cep -

ci ók van nak ve lük [a transzszexuálisokkal] szem ben. […] Be van nak so -

rol va a transz vesz ti ták […] és a per ver zek kö zé. (S. L.) 

Az or vo sok tól ka pott vá la szok kö zött vi szont fon tos meg kö ze lí tés -

be li kü lönb sé ge ket ta pasz tal tunk. Míg egyes pszi chi á te rek in kább a

transz sze xu a li tás fo lya mat sze rû sé gét és spekt rum-jel le gét hang sú lyoz -

ták meg je gyez ve azt is, hogy bi zo nyos ese tek pszi cho te rá pi ás mód sze -

rek kel is meg kö ze lít he tõ ek, ad dig má sok – a meg kér de zett se bé szek és

egy pszi chi á ter – sze rint az egyet len meg ol dás a transz sze xu a li tás ke ze -

lé sé ben a fi zi kai, az az a mû té ti be avat ko zás:

1. fejezet
Soly már Ben ce: A „transzszexuális be teg”

Eb ben a fe je zet ben a szak ér tõk kel ké szí tett in ter júk alap ján az adott

szak ér tõ szak te rü let ének né zõ pont já ból kí ván juk be mu tat ni a transz -

szexuálisok el lá tá sá nak mai kö rül mé nye it, il let ve így ke res tük a vá laszt

ar ra, hogy mi lyen funk ci ó kat lát na el egy ide á li san mû kö dõ rend szer.

Meg kér de zett szak ér tõ ink kö zül nyol can – pszi chi á ter ként, kli ni kai pszi -

cho ló gus ként, se bész ként, uro ló gus ként, ge ne ti kus ként – részt vesz nek

vagy részt vet tek a transzszexuálisok egész ség ügyi el lá tá sá ban. Emel lett

in ter jút ké szí tet tünk egy eto ló gus sal és egy szo ci o ló gus sal, aki ket – bár

te vé keny sé gük nem kap cso ló dik a transzszexuálisok egész ség ügyi el lá tá -

sá hoz –azért ke res tünk meg, mert azt re mél tük, hogy az em be ri ma ga tar -

tás for mák, il let ve a tár sa dal mi ne mi sze re pek ku ta tó i ként ta pasz ta la ta ik -

kal hoz zá já rul hat nak e té ma kör szé le sebb kö rû értelmezéséhez.1

E fe je zet ke re te in be lül a nem zet kö zi szak iro da lom ban hasz nált

ter mi no ló gi á val össz hang ban a transznemû (transgender) ka te gó ri á nál

szû kebb ér tel mû transz sze xu a li tás – il let ve ese ten ként ki fe je zet ten a

be teg ség-dis kur zus ré sze ként a transzszexualizmus – ki fe je zést hasz nál -

tuk, mely hez a bi o ló gi ai nem meg vál toz ta tá sá nak gya kor la ti igé nye kö -

tõ dik (vö.: Whittle, 2000).

1.1. A transz sze xu a li tás mint „be teg ség”

Ami kor szak ér tõ ink tõl meg kér dez tük, hogy „Kit tart ön transzszexuális-
nak? Ho gyan ha tá roz ná meg a transz sze xu a li tás fo gal mát?”, szin te min den -
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Meg kér de zett szak ér tõ ink kö zül nyol can – pszi chi á ter ként, kli ni kai pszi -

cho ló gus ként, se bész ként, uro ló gus ként, ge ne ti kus ként – részt vesz nek

vagy részt vet tek a transzszexuálisok egész ség ügyi el lá tá sá ban. Emel lett

in ter jút ké szí tet tünk egy eto ló gus sal és egy szo ci o ló gus sal, aki ket – bár

te vé keny sé gük nem kap cso ló dik a transzszexuálisok egész ség ügyi el lá tá -

sá hoz –azért ke res tünk meg, mert azt re mél tük, hogy az em be ri ma ga tar -

tás for mák, il let ve a tár sa dal mi ne mi sze re pek ku ta tó i ként ta pasz ta la ta ik -

kal hoz zá já rul hat nak e té ma kör szé le sebb kö rû értelmezéséhez.1

E fe je zet ke re te in be lül a nem zet kö zi szak iro da lom ban hasz nált

ter mi no ló gi á val össz hang ban a transznemû (transgender) ka te gó ri á nál

szû kebb ér tel mû transz sze xu a li tás – il let ve ese ten ként ki fe je zet ten a

be teg ség-dis kur zus ré sze ként a transzszexualizmus – ki fe je zést hasz nál -

tuk, mely hez a bi o ló gi ai nem meg vál toz ta tá sá nak gya kor la ti igé nye kö -

tõ dik (vö.: Whittle, 2000).

1.1. A transz sze xu a li tás mint „be teg ség”

Ami kor szak ér tõ ink tõl meg kér dez tük, hogy „Kit tart ön transzszexuális-
nak? Ho gyan ha tá roz ná meg a transz sze xu a li tás fo gal mát?”, szin te min den -
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End re, Csiszér Nó ra, Csobó Zsolt, Csányi Vil mos, Do bos Emõ ke, H. Sas Ju dit,

Pa jor Lász ló, Ri gó Pé ter, Si mon La jos. A szak ér tõk tõl szár ma zó idé ze te ket ne -

vük kez dõ be tû i é vel je löl tük.



nem va gyok be teg, hi szen én nõ nek ér zem ma gam, vagy én fér fi nak ér -

zem ma gam. De a bi o ló gi ai tes té vel va ló kap cso la ta az katatóniás, te hát az

be teg. (S. L.)

A be teg ség gé nyil vá ní tás el ke rül he tet len, mert ez vé gül is egy be teg ség.

Akár hogy is néz zük, ez egy pszi chés be teg ség. Na most van nak olyan pszi -

chés be teg sé gek, amik mond juk gyó gyít ha tók pszi cho te rá pi á val, van nak

olya nok, ame lyek gyógy sze rek kel gyó gyít ha tók. Ez spe ci el nem. […] Az õ

be teg sé gük alap ve tõ en ab ban áll, hogy õk sa ját ma gu kat nem fo gad ják el,

te hát õk sa ját ma guk ban nem tud ják el vi sel ni a sa ját ne mi sé gü ket. Nem ér -

dek li õket kü lö nö seb ben a kül vi lág, nem a kül vi lág mi att csi nál ják meg az

át ala kí tó mû té tet sem, ha nem azért, mert nem tud tü kör be néz ni, nem tud

be ül ni a für dõ kád ba, mert meg õrül a sa ját tes té nek a lát vá nyá tól. (Cs. Zs.)

Szak ér tõ ink te hát úgy lát ták, hogy a transzszexuális em ber a má sik

nem tes ti ál la po tá ba tö rek szik. A mai or vos tu do mány elég fej lett ah hoz,

hogy töb bé-ke vés bé meg fe le lõ mû té ti meg ol dá sok kal se gít sé gé re le -

gyen a ne mük meg vál toz ta tá sá ra tö rek võ em be rek nek, akik az tán az

egész ség ügyi el lá tó rend szer ben „be teg ként” je len nek meg. A transz -

szexuális em be rek ke ze lé se ese té ben a „gyó gyí tás” alap ve tõ ré sze le het

az egész sé ges test olyan meg vál toz ta tá sa, amely nek kö vet kez té ben to -

váb bi éle tük so rán is kap cso lat ban kell ma rad ni uk az el lá tó rend szer rel:

éle tük vé gé ig hor mon ké szít mé nye ket kell szed ni ük; hor mon ház tar tá -

suk fo lya ma tos el len õr zést igé nyel; az egyes nem-át ala kí tó mû té te ket

pe dig ese ten ként – az el hi bá zott vagy ros  szul si ke rült mû té ti ered mé -

nyek rend be ho za ta lát cél zó – kor rek ci ós mû té tek kö vet he tik.

A transzszexuális em be rek gyak ran azért szo rul nak gyó gyí tás ra,

mert a szü le tés ko ri ne mük kel va ló elé ge det len ség – a ne mi diszfória ál -

la po ta – oly mér té kû lel ki te her ré vá lik a szá muk ra, ami nek az el vi se lé -

sé hez ér tõ se gít ség re len ne szük sé gük: 

Az em ber szá má ra ez fe szült sé get je lent, ön gyil kos sá gi kí sér le te ket pro -

vo kál. Egy sze rû en be il lesz ke dé si prob lé mái van nak, mert nem tud ja a

hely ze te ket egy ér tel mû en ke zel ni. Gon dold csak meg: úgy meg je len ni

egy he lyen, hogy én ma gam sem tu dom, hogy fiú va gyok-e vagy lány, mi -

lyen re ak ci ó kat ka pok er re. Te hát rend kí vül sok konf lik tu suk van, al kal -

maz ko dá si za va ra ik van nak, egy cso mó fruszt rá ci ón van nak túl. Mint bár -

ki más nál is, sok fruszt rá ció után ez a fruszt rá ci ós to le ran cia egy re ala cso -

nyabb, te hát ér zé ken  nyé vál nak, ne he zeb ben vi se lik a stresszt,

ne he zeb ben ol da nak meg hely ze te ket, ki me rül a prob lé ma meg ol dó re -

per to ár juk. Te hát el ér nek egy olyan kri ti kus pont ra, ami kor úgy ér zik,

hogy ÍGY nem bí rom to vább csi nál ni az éle te met. Te hát egy na gyon erõs

vál to zás igény van, sok szor el is mond ják ne kem ezen a pon ton, hogy ha

Ne mi iden ti tás és sze rep diszfóriából, il let ve am bi va len ci á ból ki ala ku ló, fej -

lõ dés-élet ta ni lag fo lya mat sze rû en ala ku ló be il lesz ke dé si ne héz ség a sa ját

sze xu á lis ori en tá ci ó ba és sze xu á lis vi sel ke dés be […] Ezt a hely ze tet a má sik

nem be tör té nõ tes ti, lel ki és szo ci á lis át ál lás sal tart ja meg old ha tó nak és ki zá -

ró la go san er re tö rek szik. […] Te hát az az em ber, aki mo no má ni á san tö rek -

szik a má sik nem be. […] Itt a de fi ní ci ó hoz hoz zátar to zik a meg vál toz tat ha -

tat lan, erõ tel jes szán dék a má sik nem át vé te lé re, an nak tu da tá ban, hogy az

mi lyen ne héz sé gek kel jár. Bi o ló gi a i lag is. […] Ez egy tel jes spekt rum. Úgy -

hogy az, hogy be fo lyá sol ha tat lan, az azt je len ti csu pán, hogy hát a szok vá -

nyos te rá pi ás mód sze rek kel nem vál toz tat ha tó meg. De egy ré szü ket le het

terapizálni, ilyet is lát tam, és sze rin tem van egy olyan nagy ré teg, ahol ez

érik: ugyan úgy mint az ön gyil kos ság az ön gyil kos sá gi ideáció nagy cso port já -

ból ala kul ki, és a kész te té sen át, az ela bo rált ter ve ken át, a kí sér le te ken át a

be fe je zet tig egy majd nem har mo ni kus spekt ru mot je lent. (B. B.)

[Transzszexuálisok azok], akik min den por ci ká juk ban úgy ér zik, hogy az õ

tes tük õtõ lük ide gen, az õ lel kü ket rossz hü vely be ül tet ték. […] Te hát egy -

sze rû en az õ lel kük egy ide gen test be té vedt és ezért te hát min den tö rek -

vé sük ar ra irá nyul, hogy va la hogy ezt a har mó ni át meg tud ják te rem te ni a

lel kük, a be ál lí tott sá guk, a lel ki én jük, a sze mé lyi sé gük, az ön azo nos sá guk,

iden ti tá suk te kin te té ben, hogy ez har mo ni zál jon a meg je le né sük kel, a tes -

tük kel. Úgy hogy ezek az em be rek leg több ször ez zel töl tik az éle tü ket,

hogy vagy meg pró bál ják bi zo nyos há zi kor rek ci ós esz kö zök kel ezt imi tál ni,

mond juk az öl töz kö dé sük kel vagy a haj vi se let ük kel, te hát kö ze lebb hoz ni

a lel ki ént és az ide gen sze rû tes tet, és ak kor en nek egy ilyen na gyon tu da -

tos vá lasz tá si fo lya ma tot kö ve tõ vég ered mé nye az, ami kor kor rek ci ós mû -

té te ket vé gez nek. Én ak kor szok tam ve lük ta lál koz ni. (Cs. N.)

Hi va ta lo san a transzszexualizmus az egy be teg ség, ben ne van a be teg sé -

gek nem zet kö zi osz tá lyo zá sá ban, ne mi iden ti tás za vart je lent. A bi o ló gi a i -

lag meg ha tá ro zott nem hez ké pest az il le tõ nek van egy vá lasz tott ne me,

és õ asze rint él és asze rint gon dol ko dik, és asze rint lé te zik. […] Azért be -

teg ség, mert szen ve dés sel jár. A szen ve dés pe dig a be teg ség egyik kri té -

ri u ma. Ezek az em be rek nem bol do gok, ezek ki fe je zet ten szen ved nek,

na gyon sok konf lik tus ba ke rül nek, és ko moly lel ki fáj dal mat ad szá muk -

ra, hi szen egy ál ta luk meg nem ha lad ha tó kor lá to zás sal él nek fo lya ma to -

san. Te hát tö rek sze nek ar ra, de ez olyan, mint ha egy olyan vas fa lat ké ne

szét fe szí te ni, amit nem bír nak, de tud ják, hogy õk ezt szét sze ret nék fe -

szí te ni. […] A je len le gi egyet len is mert gyógy mód ja en nek a transz sze xu -

a li tás-je len ség nek a fi zi kai be avat ko zás. A mû tét, te hát az át ope rá lás. Le -

het nem ope rál ni, hi szen rá kos be te get is le het nem ope rál ni, le het hosz -

 szú ide ig húz ni, hi szen a fog fá jást is le het hos  szú ide ig húz ni. […] Te hát

õk olyan szin ten be teg nek ér zik ma gu kat, hogy egy ilyen sze ren csét len

hely zet ben él nek, és ez a szá muk ra el fo gad ha tat lan és el vi sel he tet len, és

be teg ség. Úgy nem ér zik ma gu kat be teg nek: men tá li san be teg nek vagy

ér zel mi leg be teg nek, õk ér zel mi leg azt mond ják, hogy ter mé sze te sen
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nem va gyok be teg, hi szen én nõ nek ér zem ma gam, vagy én fér fi nak ér -

zem ma gam. De a bi o ló gi ai tes té vel va ló kap cso la ta az katatóniás, te hát az

be teg. (S. L.)

A be teg ség gé nyil vá ní tás el ke rül he tet len, mert ez vé gül is egy be teg ség.

Akár hogy is néz zük, ez egy pszi chés be teg ség. Na most van nak olyan pszi -

chés be teg sé gek, amik mond juk gyó gyít ha tók pszi cho te rá pi á val, van nak

olya nok, ame lyek gyógy sze rek kel gyó gyít ha tók. Ez spe ci el nem. […] Az õ

be teg sé gük alap ve tõ en ab ban áll, hogy õk sa ját ma gu kat nem fo gad ják el,

te hát õk sa ját ma guk ban nem tud ják el vi sel ni a sa ját ne mi sé gü ket. Nem ér -

dek li õket kü lö nö seb ben a kül vi lág, nem a kül vi lág mi att csi nál ják meg az

át ala kí tó mû té tet sem, ha nem azért, mert nem tud tü kör be néz ni, nem tud

be ül ni a für dõ kád ba, mert meg õrül a sa ját tes té nek a lát vá nyá tól. (Cs. Zs.)

Szak ér tõ ink te hát úgy lát ták, hogy a transzszexuális em ber a má sik

nem tes ti ál la po tá ba tö rek szik. A mai or vos tu do mány elég fej lett ah hoz,

hogy töb bé-ke vés bé meg fe le lõ mû té ti meg ol dá sok kal se gít sé gé re le -

gyen a ne mük meg vál toz ta tá sá ra tö rek võ em be rek nek, akik az tán az

egész ség ügyi el lá tó rend szer ben „be teg ként” je len nek meg. A transz -

szexuális em be rek ke ze lé se ese té ben a „gyó gyí tás” alap ve tõ ré sze le het

az egész sé ges test olyan meg vál toz ta tá sa, amely nek kö vet kez té ben to -

váb bi éle tük so rán is kap cso lat ban kell ma rad ni uk az el lá tó rend szer rel:

éle tük vé gé ig hor mon ké szít mé nye ket kell szed ni ük; hor mon ház tar tá -

suk fo lya ma tos el len õr zést igé nyel; az egyes nem-át ala kí tó mû té te ket

pe dig ese ten ként – az el hi bá zott vagy ros  szul si ke rült mû té ti ered mé -

nyek rend be ho za ta lát cél zó – kor rek ci ós mû té tek kö vet he tik.

A transzszexuális em be rek gyak ran azért szo rul nak gyó gyí tás ra,

mert a szü le tés ko ri ne mük kel va ló elé ge det len ség – a ne mi diszfória ál -

la po ta – oly mér té kû lel ki te her ré vá lik a szá muk ra, ami nek az el vi se lé -

sé hez ér tõ se gít ség re len ne szük sé gük: 

Az em ber szá má ra ez fe szült sé get je lent, ön gyil kos sá gi kí sér le te ket pro -

vo kál. Egy sze rû en be il lesz ke dé si prob lé mái van nak, mert nem tud ja a

hely ze te ket egy ér tel mû en ke zel ni. Gon dold csak meg: úgy meg je len ni

egy he lyen, hogy én ma gam sem tu dom, hogy fiú va gyok-e vagy lány, mi -

lyen re ak ci ó kat ka pok er re. Te hát rend kí vül sok konf lik tu suk van, al kal -

maz ko dá si za va ra ik van nak, egy cso mó fruszt rá ci ón van nak túl. Mint bár -

ki más nál is, sok fruszt rá ció után ez a fruszt rá ci ós to le ran cia egy re ala cso -

nyabb, te hát ér zé ken  nyé vál nak, ne he zeb ben vi se lik a stresszt,

ne he zeb ben ol da nak meg hely ze te ket, ki me rül a prob lé ma meg ol dó re -

per to ár juk. Te hát el ér nek egy olyan kri ti kus pont ra, ami kor úgy ér zik,

hogy ÍGY nem bí rom to vább csi nál ni az éle te met. Te hát egy na gyon erõs

vál to zás igény van, sok szor el is mond ják ne kem ezen a pon ton, hogy ha

Ne mi iden ti tás és sze rep diszfóriából, il let ve am bi va len ci á ból ki ala ku ló, fej -

lõ dés-élet ta ni lag fo lya mat sze rû en ala ku ló be il lesz ke dé si ne héz ség a sa ját

sze xu á lis ori en tá ci ó ba és sze xu á lis vi sel ke dés be […] Ezt a hely ze tet a má sik

nem be tör té nõ tes ti, lel ki és szo ci á lis át ál lás sal tart ja meg old ha tó nak és ki zá -

ró la go san er re tö rek szik. […] Te hát az az em ber, aki mo no má ni á san tö rek -

szik a má sik nem be. […] Itt a de fi ní ci ó hoz hoz zátar to zik a meg vál toz tat ha -

tat lan, erõ tel jes szán dék a má sik nem át vé te lé re, an nak tu da tá ban, hogy az

mi lyen ne héz sé gek kel jár. Bi o ló gi a i lag is. […] Ez egy tel jes spekt rum. Úgy -

hogy az, hogy be fo lyá sol ha tat lan, az azt je len ti csu pán, hogy hát a szok vá -

nyos te rá pi ás mód sze rek kel nem vál toz tat ha tó meg. De egy ré szü ket le het

terapizálni, ilyet is lát tam, és sze rin tem van egy olyan nagy ré teg, ahol ez

érik: ugyan úgy mint az ön gyil kos ság az ön gyil kos sá gi ideáció nagy cso port já -

ból ala kul ki, és a kész te té sen át, az ela bo rált ter ve ken át, a kí sér le te ken át a

be fe je zet tig egy majd nem har mo ni kus spekt ru mot je lent. (B. B.)

[Transzszexuálisok azok], akik min den por ci ká juk ban úgy ér zik, hogy az õ

tes tük õtõ lük ide gen, az õ lel kü ket rossz hü vely be ül tet ték. […] Te hát egy -

sze rû en az õ lel kük egy ide gen test be té vedt és ezért te hát min den tö rek -

vé sük ar ra irá nyul, hogy va la hogy ezt a har mó ni át meg tud ják te rem te ni a

lel kük, a be ál lí tott sá guk, a lel ki én jük, a sze mé lyi sé gük, az ön azo nos sá guk,

iden ti tá suk te kin te té ben, hogy ez har mo ni zál jon a meg je le né sük kel, a tes -

tük kel. Úgy hogy ezek az em be rek leg több ször ez zel töl tik az éle tü ket,

hogy vagy meg pró bál ják bi zo nyos há zi kor rek ci ós esz kö zök kel ezt imi tál ni,

mond juk az öl töz kö dé sük kel vagy a haj vi se let ük kel, te hát kö ze lebb hoz ni

a lel ki ént és az ide gen sze rû tes tet, és ak kor en nek egy ilyen na gyon tu da -

tos vá lasz tá si fo lya ma tot kö ve tõ vég ered mé nye az, ami kor kor rek ci ós mû -

té te ket vé gez nek. Én ak kor szok tam ve lük ta lál koz ni. (Cs. N.)

Hi va ta lo san a transzszexualizmus az egy be teg ség, ben ne van a be teg sé -

gek nem zet kö zi osz tá lyo zá sá ban, ne mi iden ti tás za vart je lent. A bi o ló gi a i -

lag meg ha tá ro zott nem hez ké pest az il le tõ nek van egy vá lasz tott ne me,

és õ asze rint él és asze rint gon dol ko dik, és asze rint lé te zik. […] Azért be -

teg ség, mert szen ve dés sel jár. A szen ve dés pe dig a be teg ség egyik kri té -

ri u ma. Ezek az em be rek nem bol do gok, ezek ki fe je zet ten szen ved nek,

na gyon sok konf lik tus ba ke rül nek, és ko moly lel ki fáj dal mat ad szá muk -

ra, hi szen egy ál ta luk meg nem ha lad ha tó kor lá to zás sal él nek fo lya ma to -

san. Te hát tö rek sze nek ar ra, de ez olyan, mint ha egy olyan vas fa lat ké ne

szét fe szí te ni, amit nem bír nak, de tud ják, hogy õk ezt szét sze ret nék fe -

szí te ni. […] A je len le gi egyet len is mert gyógy mód ja en nek a transz sze xu -

a li tás-je len ség nek a fi zi kai be avat ko zás. A mû tét, te hát az át ope rá lás. Le -

het nem ope rál ni, hi szen rá kos be te get is le het nem ope rál ni, le het hosz -

 szú ide ig húz ni, hi szen a fog fá jást is le het hos  szú ide ig húz ni. […] Te hát

õk olyan szin ten be teg nek ér zik ma gu kat, hogy egy ilyen sze ren csét len

hely zet ben él nek, és ez a szá muk ra el fo gad ha tat lan és el vi sel he tet len, és

be teg ség. Úgy nem ér zik ma gu kat be teg nek: men tá li san be teg nek vagy

ér zel mi leg be teg nek, õk ér zel mi leg azt mond ják, hogy ter mé sze te sen
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va sol ta, hogy a Bra zil ha tá ro zat né ven em le ge tett ENSZ ha tá ro za ti

javaslat4 szö ve gé be a sze xu á lis ori en tá ció mel lé a ne mi iden ti tás sza bad

ki fe je zés re jut ta tá sa is ke rül jön be alap ve tõ em be ri jog ként. 

1.2. A transzszexualizmus meg ál la pí tá sá nak 

kri té ri u mai

A be teg ség-dis kur zus ban a nem zet kö zi szak iro da lom ka pu õr zés nek (gate-
keeping) hív ja azt a funk ci ót, ame lyet az or vos – fõ ként a pszi chi á ter, de a

kü lön fé le hi va ta los szer vek és a se bész is – be tölt het az egész ség ügyi el lá -

tó rend szer be be ke rü lõ transzszexuális em ber éle té ben (vö.: Raj, 2002). A

ne me meg vál toz ta tá sá ra tö rek võ sze mély nek meg kell gyõz nie az el lá tó -

rend szer szak em be re it ar ról, hogy õ va ló ban transzszexuális, és ez ál tal jo -

go sult ar ra az el lá tás ra, amit ké rel mez. A jo go sult ság el dön té se nagy mér -

ték ben függ at tól, hogy az adott szak em ber kit tart transzszexuálisnak. 

A BNO hár mas kri té ri u ma szerint5 transzszexuális az, aki ben az a

vágy él, hogy az el len ke zõ nem tag ja ként él hes sen, hogy így is fo gad ják

el, és en nek ér de ké ben eset leg or vo si be avat ko zá so kat és hor mon ke ze -

lést is igény be vesz, hogy mi nél job ban össz hang ba hoz za meg lé võ tes ti

adott sá ga it a vá gyot tak kal. A transzszexuális ál la pot el is me ré sé nek fel té -

te le, hogy két éve fo lya ma to san fenn áll jon, és ne va la mi lyen men tá lis za -

var vagy kro mo szó ma-rend el le nes ség tü ne te le gyen. Az egyéb bi o ló gi ai

el vál to zá sok ki zá rá sa mel lett a transzszexualizmus meg ál la pí tá sá nak

szin tén fon tos fel té te le, hogy az egyén fel nõtt ko rú le gyen:

Ez egy olyan pszi chés ne mi iden ti tás za var, ami mö gött nin csen egyéb bi -

o ló gi ai el vál to zás, te hát lé nye ges, hogy ez ki zá ró lag egy pszi chés prob lé -

ma. Nem bi o ló gi ai prob lé ma. Te hát ki fej lett, adott nem hez tar to zó, an -

nak a nem nek egyéb ként min den fé le bi o ló gi ai szem pont ból […] meg fe -

le lõ em ber, aki pszi chés za va rok mi att nem tud együtt él ni a sa ját

ne mé vel. (Cs. Zs.)

Meg kér de zett szak ér tõ ink kö zül né há nyan a dif fe ren ci ál di ag nosz ti -

ka sze re pét emel ték ki a transzszexualizmus meg ha tá ro zá sá ban:

Tu laj don kép pen van nak ilyen alap el vek: […] Nem homoszexualitásról

van szó. […] Meg kell vizs gál ni, hogy nincs hermafroditizmus, ami na -

ez nem si ke rül, dok tor nõ, ak kor nem tu dom, ho gyan lesz to vább, mert én

ezt így to vább nem bí rom csi nál ni. (Cs. N.)

Mi vel a mo dern eu ró pai tár sa dal mak alap ve tõ en két ne mû ek, az az

ne he zen tû rik a ne mek kö zöt ti át me ne tek okoz ta bi zony ta lan sá got, és az

egyént alap ve tõ en kül sõ ne mi jel le ge – il let ve ne mi szer ve i nek vizs gá la -

ta – alap ján so rol ják a nõk, il let ve a fér fi ak cso port já ba, a szü le tés ko ri ne -

mük nek meg fe le lõ test tel elé ge det len transzszexuális em be rek nek

nincs sok választásuk.2 Sa ját lel ki bé ké jük meg te rem té sé re és a tár sa da -

lom el fo ga dá sá ra vágy va csak a má sik – az „el len té tes” – nem fe lé tö re -

ked het nek, hogy ott vég re „he lyük re ke rül hes se nek”. A kü lön fé le or vo -

si be avat ko zá sok ra és ke ze lé sek re is a „má sik ne mû ként” va ló tár sa dal -

mi el is me rés re mé nyé ben vál lal koz nak. En nek ér de ké ben a több ség

meg elég szik a „kül sõd le ges dol gok” meg vál toz ta tá sá val, ahogy ezt egyik

or vos vá lasz adónk hang sú lyoz ta:

Az az igaz ság, hogy ál ta lá ban, ahogy én lát tam, azért a nagy több ség a kül -

sõd le ges dol go kat sze ret né meg vál toz tat ni. Te hát iga zá ból töb bé-ke vés bé

egy sze rû vagy nem túl komp li kált plasz ti kai se bé sze ti be avat ko zá sok kal

meg elég sze nek. Te hát ahogy én lá tom, a nagy több ség nem akar ja az

olyan jel le gû vég le ges át ala kí tást, hogy a ne mi szer ve it meg vál toz tas sák.

(Cs. Zs.)

A transzszexuális em be rek ál tal egye di ként – sa ját tes tük és lel kük

il lesz ke dé si za va ra ként – megélt prob lé ma így ne he zen vá laszt ha tó el a

tár sa dal mi el vá rá sok nak va ló meg fe le lés kény sze ré tõl. Úgy is fo gal maz -

ha tunk, hogy ha a transz sze xu a li tás je len sé gét – a Be teg sé gek Nem zet -

kö zi Osz tá lyo zá sa (BNO) ál tal transzszexualizmusnak ne ve zett – be teg -

ség ként de fi ni ál juk, ak kor meg foszt juk tár sa dal mi di men zi ó i tól: a fó -

kusz tel je sen az egyén re és az õ egye di prob lé má i ra ke rül, míg a tár sa -

dal mi kör nye zet problematizálatlan ma rad. Nyil ván nem vé let len, hogy

a transzszexuális ér dek kép vi se le tet fel vál la ló szer ve ze tek kö zül egy re

töb ben kér dõ je le zik meg, hogy a ne mi diszfória3 va ló ban be teg ség len -

ne. Pél dá ul az ILGA-Europe (Nem zet kö zi Lesz bi kus és Me leg Szö vet -

ség eu ró pai re gi o ná lis szer ve ze te) Transznemû Mun ka cso port ja em be ri

jo gi kér dés ként ke ze li a ne mi iden ti tás vá lasz tá sát: 2003-ban az ILGA ja -
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va sol ta, hogy a Bra zil ha tá ro zat né ven em le ge tett ENSZ ha tá ro za ti

javaslat4 szö ve gé be a sze xu á lis ori en tá ció mel lé a ne mi iden ti tás sza bad

ki fe je zés re jut ta tá sa is ke rül jön be alap ve tõ em be ri jog ként. 

1.2. A transzszexualizmus meg ál la pí tá sá nak 

kri té ri u mai

A be teg ség-dis kur zus ban a nem zet kö zi szak iro da lom ka pu õr zés nek (gate-
keeping) hív ja azt a funk ci ót, ame lyet az or vos – fõ ként a pszi chi á ter, de a

kü lön fé le hi va ta los szer vek és a se bész is – be tölt het az egész ség ügyi el lá -

tó rend szer be be ke rü lõ transzszexuális em ber éle té ben (vö.: Raj, 2002). A

ne me meg vál toz ta tá sá ra tö rek võ sze mély nek meg kell gyõz nie az el lá tó -

rend szer szak em be re it ar ról, hogy õ va ló ban transzszexuális, és ez ál tal jo -

go sult ar ra az el lá tás ra, amit ké rel mez. A jo go sult ság el dön té se nagy mér -

ték ben függ at tól, hogy az adott szak em ber kit tart transzszexuálisnak. 

A BNO hár mas kri té ri u ma szerint5 transzszexuális az, aki ben az a

vágy él, hogy az el len ke zõ nem tag ja ként él hes sen, hogy így is fo gad ják

el, és en nek ér de ké ben eset leg or vo si be avat ko zá so kat és hor mon ke ze -

lést is igény be vesz, hogy mi nél job ban össz hang ba hoz za meg lé võ tes ti

adott sá ga it a vá gyot tak kal. A transzszexuális ál la pot el is me ré sé nek fel té -

te le, hogy két éve fo lya ma to san fenn áll jon, és ne va la mi lyen men tá lis za -

var vagy kro mo szó ma-rend el le nes ség tü ne te le gyen. Az egyéb bi o ló gi ai

el vál to zá sok ki zá rá sa mel lett a transzszexualizmus meg ál la pí tá sá nak

szin tén fon tos fel té te le, hogy az egyén fel nõtt ko rú le gyen:

Ez egy olyan pszi chés ne mi iden ti tás za var, ami mö gött nin csen egyéb bi -

o ló gi ai el vál to zás, te hát lé nye ges, hogy ez ki zá ró lag egy pszi chés prob lé -

ma. Nem bi o ló gi ai prob lé ma. Te hát ki fej lett, adott nem hez tar to zó, an -

nak a nem nek egyéb ként min den fé le bi o ló gi ai szem pont ból […] meg fe -

le lõ em ber, aki pszi chés za va rok mi att nem tud együtt él ni a sa ját

ne mé vel. (Cs. Zs.)

Meg kér de zett szak ér tõ ink kö zül né há nyan a dif fe ren ci ál di ag nosz ti -

ka sze re pét emel ték ki a transzszexualizmus meg ha tá ro zá sá ban:

Tu laj don kép pen van nak ilyen alap el vek: […] Nem homoszexualitásról

van szó. […] Meg kell vizs gál ni, hogy nincs hermafroditizmus, ami na -

ez nem si ke rül, dok tor nõ, ak kor nem tu dom, ho gyan lesz to vább, mert én

ezt így to vább nem bí rom csi nál ni. (Cs. N.)

Mi vel a mo dern eu ró pai tár sa dal mak alap ve tõ en két ne mû ek, az az

ne he zen tû rik a ne mek kö zöt ti át me ne tek okoz ta bi zony ta lan sá got, és az

egyént alap ve tõ en kül sõ ne mi jel le ge – il let ve ne mi szer ve i nek vizs gá la -

ta – alap ján so rol ják a nõk, il let ve a fér fi ak cso port já ba, a szü le tés ko ri ne -

mük nek meg fe le lõ test tel elé ge det len transzszexuális em be rek nek

nincs sok választásuk.2 Sa ját lel ki bé ké jük meg te rem té sé re és a tár sa da -

lom el fo ga dá sá ra vágy va csak a má sik – az „el len té tes” – nem fe lé tö re -

ked het nek, hogy ott vég re „he lyük re ke rül hes se nek”. A kü lön fé le or vo -

si be avat ko zá sok ra és ke ze lé sek re is a „má sik ne mû ként” va ló tár sa dal -

mi el is me rés re mé nyé ben vál lal koz nak. En nek ér de ké ben a több ség

meg elég szik a „kül sõd le ges dol gok” meg vál toz ta tá sá val, ahogy ezt egyik

or vos vá lasz adónk hang sú lyoz ta:

Az az igaz ság, hogy ál ta lá ban, ahogy én lát tam, azért a nagy több ség a kül -

sõd le ges dol go kat sze ret né meg vál toz tat ni. Te hát iga zá ból töb bé-ke vés bé

egy sze rû vagy nem túl komp li kált plasz ti kai se bé sze ti be avat ko zá sok kal

meg elég sze nek. Te hát ahogy én lá tom, a nagy több ség nem akar ja az

olyan jel le gû vég le ges át ala kí tást, hogy a ne mi szer ve it meg vál toz tas sák.

(Cs. Zs.)

A transzszexuális em be rek ál tal egye di ként – sa ját tes tük és lel kük

il lesz ke dé si za va ra ként – megélt prob lé ma így ne he zen vá laszt ha tó el a

tár sa dal mi el vá rá sok nak va ló meg fe le lés kény sze ré tõl. Úgy is fo gal maz -

ha tunk, hogy ha a transz sze xu a li tás je len sé gét – a Be teg sé gek Nem zet -

kö zi Osz tá lyo zá sa (BNO) ál tal transzszexualizmusnak ne ve zett – be teg -

ség ként de fi ni ál juk, ak kor meg foszt juk tár sa dal mi di men zi ó i tól: a fó -

kusz tel je sen az egyén re és az õ egye di prob lé má i ra ke rül, míg a tár sa -

dal mi kör nye zet problematizálatlan ma rad. Nyil ván nem vé let len, hogy

a transzszexuális ér dek kép vi se le tet fel vál la ló szer ve ze tek kö zül egy re

töb ben kér dõ je le zik meg, hogy a ne mi diszfória3 va ló ban be teg ség len -

ne. Pél dá ul az ILGA-Europe (Nem zet kö zi Lesz bi kus és Me leg Szö vet -

ség eu ró pai re gi o ná lis szer ve ze te) Transznemû Mun ka cso port ja em be ri

jo gi kér dés ként ke ze li a ne mi iden ti tás vá lasz tá sát: 2003-ban az ILGA ja -
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phoria/GID), mely nek je len té se: A bi o ló gi ai nem mel el len té tes ne mi azo nos -
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Ugyan az egy ki csit […] az én sze mem ben a di na mi ká ja a do log nak, mint

a homoszexualitásé, csak mi nõ sé gi leg és men  nyi sé gi leg erõ tel je sebb,

hogy […] nem tud be le il lesz ked ni. […] Tu laj don kép pen a gender identity
[ne mi iden ti tás] ká ro so dik na gyon ko rán a transzszexualizmusnál, míg a

homoszexualitásnál el sõ sor ban a gender role [ne mi sze rep] fel vé te le; il let -

ve a sa ját test el fo ga dá sa, a test kép, az én kép, és ak kor van ez a mar káns

el to ló dás a má sik nem kül sõ sé gei fe lé, ezt kul ti vál ják, épp azért, hogy az

el fo ga dást elõ se gít sék. (B. B.)

…és hát ak kor tu laj don kép pen ezek tel je sen fel vol tak há bo rod va, mert

ugye hím ves  szõ je van, de õ nõ, és ugye fér fi be lesz sze rel mes – és hát

ezért mond ták [rá], hogy hát ak kor bu zi. De nem! Õk ezt ki ké rik ma guk -

nak, mert itt nem ar ról van szó, hogy mint fér fi egy fér fi be sze rel mes, ha -

nem õ tud ja, hogy ez egy ana tó mi ai rend el le nes ség, hogy az õ ne mi szer -

ve olyan, ami lyen nek nem ké ne len ni, mert az õ ne mi iden ti tá sa [nõi]…

És ki de rült, hogy iga zuk van. (Cz. E.)

Ez mes  sze nem olyan, mint pél dá ul a ho mo sze xu a li tás, de eb be nem is

ér de mes be le men ni. (Cs. N.)

[a transzvesztitizmus] he te ro sze xu á lis, ak tív, sta bil, akár há zas ság ban élõk -

nél is elõ for dul hat, a transzszexuálisoknál nem. […] Itt pszi cho ló gi ai szem -

pont ból van egy dön tõ kü lönb ség. És ez a dön tõ kü lönb ség az, hogy az

iden ti tá sá tól, a sa ját én jé tõl [a transz vesz ti ta] nem ide ge ne dik el. (D. E.)

Hoz zánk csak egy ér tel mû en a transzszexuális ke rül, te hát min den más:

transz vesz ti ta, ho mo sze xu á lis ugye az nem ke rül hoz zánk, az nem akar ja

át ope rál tat ni ma gát, az bo lond len ne. An nak tra gé dia len ne, ha át ope rál ná

va la ki. (P. L.)

Ami most a za va ró hely zet, hogy el mo sód nak a ha tá rok pél dá ul a transz -

vesz titizmus és a transzszexualizmus kö zött. A transz vesz ti ta na gyon jól ér -

zi ma gát a bõ ré ben. Az ki fe je zet ten öröm szer zõ cél ból öl tö zik át és vál lal ja

föl a má sik nem sze re pét. A transz vesz ti ta az nem fog ope rál tat ni is. […] A

szen ve dés a leg fon to sabb elem itt: az, hogy a transzszexuálisok azok szé -

gyel lik ma gu kat, bûn tu da tuk van. Min den eset re aki va ló di transzszexuális,

az nem akar ja föl tár ni ezt az ál la po tát. Hogy min den kép pen meg pró bál

asze rint vi sel ked ni, amit õ vá lasz tott, és na gyon sú lyos hely ze tek be ke ve re -

dik, ami kor ki de rül, hogy nem az. […] A pszi cho ló gi ai vizs gá la tok ál ta lá ban

a homoszexualitást [zár ják ki], a transz vesz ti tát, az is egy le he tõ ség. Mi lyen

sze rep be van, ami kor õ át öl tö zik: rend sze re sen, egész na po san – vagy dol -

go zom fér fi ként, meg ke re sem a ke nye re met, és ak kor egy szer csak be öl tö -

zöm, és ak kor ki me gyek. A transz vesz ti ta az pe ri o di ku san transz vesz ti ta. A

transzszexuális az fo lya ma to san transzszexuális. […] Ne kem még nem volt

a pra xi som ban, aki ilyen be teg lett vol na, és a pszi cho ti kus tü net ré sze lett

vol na az, hogy õ más ne mû nek kép ze li ma gát. (S. L.)

gyon rit ka do log. […] Még a transzvesztitizmus, ugye egy prob lé ma

ilyen kor. […] Ezek azt hi szem, a leg alap ve tõbb dif fe ren ci ál di ag nosz ti kai

dol gok. […] Sok szor ki de rül het, hogy az adott sze mély nem transzszexu -

ális, de sú lyos sze mé lyi ség za var kö vet kez mé nye ként vagy adott eset ben

pszi cho ti kus ál la po tok mi att sze ret né. […] Mert az or vos azt mond ja, ké -

rem, ez van, nem bo lond, ha nem transzszexuális. […] Hát itt van nak

ezek a nüanszok, ezek a csa va rok, hogy azt el dif fe ren ci ál ni, hogy nem

egy egy sze rû ho mo sze xu a li tás van. És ezek nek ál ta lá ban min dig van nak

ter mé sze te sen ho mo sze xu á lis kap cso la ta ik, ame lyek nem ki elé gí tõk,

mert ak kor le áll tak vol na, mert ak kor mi nek az a nagy cé có? De ki de rül,

hogy ez ben nük egy un dort vagy el len ér zést is vált ki. Eze ket kell nyil -

ván va ló an fel de rí te ni, hogy még sem er rõl van szó, ha nem sok kal mé lyeb -

ben meg ala po zot tan, tény leg úgy, mint ha csak a ter mé szet fur csa cse ré je

tör tént vol na. […] Aki még so ha éle té ben egy per verz zel nem ta lál ko zott,

vagy egy ho mo sze xu á lis sal nem be szélt, az ne he zen fog ja tud ni el dif fe -

ren ci ál ni, mert azért itt in kább gya kor la ti ta pasz ta lat kér dé se, ugye aki

még nem ült le ho mo sze xu á lis sal, az ne he zen fog ja tud ni, ha be jön egy

transzszexuális. Aki nek nincs eb ben gya kor la ta, az ne he zen tud dif fe ren -

ci ál ni. Aki azért eb ben egy ki csit jár ta sabb, az job ban rá érez azok ra, hogy

tény leg, mi van, meg ezek re a csa va rok ra, meg át ve ré sek re, ami kor az il -

le tõ sa ját ma gát is ugye be csap ja na gyon sok szor, és hát ak kor ott le het er -

re fényt de rí te ni. Szó val er re egy be szél ge tés min den kép pen ke vés. […]

Na, most az a be teg, aki azt mond ja, hogy õ egy nõ, egy ki rály lány, vagy

bár ki, szó val ma ga az, hogy meg ta gad ja a ne mét, és hát be ál lít a be teg, és

le van vág va a ne mi szer ve a sa ját ke zé vel, te hát van nak ilyen bru tá lis

dol gok, azért, mert hogy õ rá jött, hogy nõ, és cson kol ja ma gát [az nem

transzszexuális], az egy pszi cho ti kus schub. (R. P.)

Ezt a pszi cho ló gu sok pró bál ják el kü lö ní te ni, hogy a transzszexuális az

csak transzszexuális, és ne egy té ves esz me rend szer nek a ré sze le gyen,

hogy õ Josefin csá szár nõ tu laj don kép pen. (P. L.)

A transzszexualizmus di ag nosz ti zá lá sa so rán te hát a vizs gált sze mély

ese té ben ki kell zár ni a kö vet ke zõ ál la po to kat: az el me be teg sé get, a

transzvesztitizmust, a homoszexualitást, az interszexualitást, a sú lyos

sze mé lyi ség za vart, il let ve azt, hogy az egyén szá má ra a transzszexuális

azo no su lás más prob lé mát el rej tõ fe dõ tör té net ként szol gál jon. 

Az or vo si dis kur zus ba egy faj ta ne ga tív vi szo nyí tá si pont ként be ke -

rül het nek más, a transz sze xu a li tás tól – di ag nosz ti ka i lag leg alább is – füg -

get len ka te gó ri ák, me lyek hez ké pest meg ál la pít ha tó, il let ve ki zár ha tó a

transzszexualizmus „kór ké pe”. Az ál ta lunk meg kér de zett szak em be rek

sa ját ta pasz ta la ta ik alap ján leg gyak rab ban a transzszexualizmus és a ho -

mo sze xu a li tás, va la mint a transzszexualizmus és a tranvesztitizmus meg -

kü lön böz te té sé nek szem pont ja i ra utal tak:
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Ugyan az egy ki csit […] az én sze mem ben a di na mi ká ja a do log nak, mint

a homoszexualitásé, csak mi nõ sé gi leg és men  nyi sé gi leg erõ tel je sebb,

hogy […] nem tud be le il lesz ked ni. […] Tu laj don kép pen a gender identity
[ne mi iden ti tás] ká ro so dik na gyon ko rán a transzszexualizmusnál, míg a

homoszexualitásnál el sõ sor ban a gender role [ne mi sze rep] fel vé te le; il let -

ve a sa ját test el fo ga dá sa, a test kép, az én kép, és ak kor van ez a mar káns

el to ló dás a má sik nem kül sõ sé gei fe lé, ezt kul ti vál ják, épp azért, hogy az

el fo ga dást elõ se gít sék. (B. B.)

…és hát ak kor tu laj don kép pen ezek tel je sen fel vol tak há bo rod va, mert

ugye hím ves  szõ je van, de õ nõ, és ugye fér fi be lesz sze rel mes – és hát

ezért mond ták [rá], hogy hát ak kor bu zi. De nem! Õk ezt ki ké rik ma guk -

nak, mert itt nem ar ról van szó, hogy mint fér fi egy fér fi be sze rel mes, ha -

nem õ tud ja, hogy ez egy ana tó mi ai rend el le nes ség, hogy az õ ne mi szer -

ve olyan, ami lyen nek nem ké ne len ni, mert az õ ne mi iden ti tá sa [nõi]…

És ki de rült, hogy iga zuk van. (Cz. E.)

Ez mes  sze nem olyan, mint pél dá ul a ho mo sze xu a li tás, de eb be nem is

ér de mes be le men ni. (Cs. N.)

[a transzvesztitizmus] he te ro sze xu á lis, ak tív, sta bil, akár há zas ság ban élõk -

nél is elõ for dul hat, a transzszexuálisoknál nem. […] Itt pszi cho ló gi ai szem -

pont ból van egy dön tõ kü lönb ség. És ez a dön tõ kü lönb ség az, hogy az

iden ti tá sá tól, a sa ját én jé tõl [a transz vesz ti ta] nem ide ge ne dik el. (D. E.)

Hoz zánk csak egy ér tel mû en a transzszexuális ke rül, te hát min den más:

transz vesz ti ta, ho mo sze xu á lis ugye az nem ke rül hoz zánk, az nem akar ja

át ope rál tat ni ma gát, az bo lond len ne. An nak tra gé dia len ne, ha át ope rál ná

va la ki. (P. L.)

Ami most a za va ró hely zet, hogy el mo sód nak a ha tá rok pél dá ul a transz -

vesz titizmus és a transzszexualizmus kö zött. A transz vesz ti ta na gyon jól ér -

zi ma gát a bõ ré ben. Az ki fe je zet ten öröm szer zõ cél ból öl tö zik át és vál lal ja

föl a má sik nem sze re pét. A transz vesz ti ta az nem fog ope rál tat ni is. […] A

szen ve dés a leg fon to sabb elem itt: az, hogy a transzszexuálisok azok szé -

gyel lik ma gu kat, bûn tu da tuk van. Min den eset re aki va ló di transzszexuális,

az nem akar ja föl tár ni ezt az ál la po tát. Hogy min den kép pen meg pró bál

asze rint vi sel ked ni, amit õ vá lasz tott, és na gyon sú lyos hely ze tek be ke ve re -

dik, ami kor ki de rül, hogy nem az. […] A pszi cho ló gi ai vizs gá la tok ál ta lá ban

a homoszexualitást [zár ják ki], a transz vesz ti tát, az is egy le he tõ ség. Mi lyen

sze rep be van, ami kor õ át öl tö zik: rend sze re sen, egész na po san – vagy dol -

go zom fér fi ként, meg ke re sem a ke nye re met, és ak kor egy szer csak be öl tö -

zöm, és ak kor ki me gyek. A transz vesz ti ta az pe ri o di ku san transz vesz ti ta. A

transzszexuális az fo lya ma to san transzszexuális. […] Ne kem még nem volt

a pra xi som ban, aki ilyen be teg lett vol na, és a pszi cho ti kus tü net ré sze lett

vol na az, hogy õ más ne mû nek kép ze li ma gát. (S. L.)

gyon rit ka do log. […] Még a transzvesztitizmus, ugye egy prob lé ma

ilyen kor. […] Ezek azt hi szem, a leg alap ve tõbb dif fe ren ci ál di ag nosz ti kai

dol gok. […] Sok szor ki de rül het, hogy az adott sze mély nem transzszexu -

ális, de sú lyos sze mé lyi ség za var kö vet kez mé nye ként vagy adott eset ben

pszi cho ti kus ál la po tok mi att sze ret né. […] Mert az or vos azt mond ja, ké -

rem, ez van, nem bo lond, ha nem transzszexuális. […] Hát itt van nak

ezek a nüanszok, ezek a csa va rok, hogy azt el dif fe ren ci ál ni, hogy nem

egy egy sze rû ho mo sze xu a li tás van. És ezek nek ál ta lá ban min dig van nak

ter mé sze te sen ho mo sze xu á lis kap cso la ta ik, ame lyek nem ki elé gí tõk,

mert ak kor le áll tak vol na, mert ak kor mi nek az a nagy cé có? De ki de rül,

hogy ez ben nük egy un dort vagy el len ér zést is vált ki. Eze ket kell nyil -

ván va ló an fel de rí te ni, hogy még sem er rõl van szó, ha nem sok kal mé lyeb -

ben meg ala po zot tan, tény leg úgy, mint ha csak a ter mé szet fur csa cse ré je

tör tént vol na. […] Aki még so ha éle té ben egy per verz zel nem ta lál ko zott,

vagy egy ho mo sze xu á lis sal nem be szélt, az ne he zen fog ja tud ni el dif fe -

ren ci ál ni, mert azért itt in kább gya kor la ti ta pasz ta lat kér dé se, ugye aki

még nem ült le ho mo sze xu á lis sal, az ne he zen fog ja tud ni, ha be jön egy

transzszexuális. Aki nek nincs eb ben gya kor la ta, az ne he zen tud dif fe ren -

ci ál ni. Aki azért eb ben egy ki csit jár ta sabb, az job ban rá érez azok ra, hogy

tény leg, mi van, meg ezek re a csa va rok ra, meg át ve ré sek re, ami kor az il -

le tõ sa ját ma gát is ugye be csap ja na gyon sok szor, és hát ak kor ott le het er -

re fényt de rí te ni. Szó val er re egy be szél ge tés min den kép pen ke vés. […]

Na, most az a be teg, aki azt mond ja, hogy õ egy nõ, egy ki rály lány, vagy

bár ki, szó val ma ga az, hogy meg ta gad ja a ne mét, és hát be ál lít a be teg, és

le van vág va a ne mi szer ve a sa ját ke zé vel, te hát van nak ilyen bru tá lis

dol gok, azért, mert hogy õ rá jött, hogy nõ, és cson kol ja ma gát [az nem

transzszexuális], az egy pszi cho ti kus schub. (R. P.)

Ezt a pszi cho ló gu sok pró bál ják el kü lö ní te ni, hogy a transzszexuális az

csak transzszexuális, és ne egy té ves esz me rend szer nek a ré sze le gyen,

hogy õ Josefin csá szár nõ tu laj don kép pen. (P. L.)

A transzszexualizmus di ag nosz ti zá lá sa so rán te hát a vizs gált sze mély

ese té ben ki kell zár ni a kö vet ke zõ ál la po to kat: az el me be teg sé get, a

transzvesztitizmust, a homoszexualitást, az interszexualitást, a sú lyos

sze mé lyi ség za vart, il let ve azt, hogy az egyén szá má ra a transzszexuális

azo no su lás más prob lé mát el rej tõ fe dõ tör té net ként szol gál jon. 

Az or vo si dis kur zus ba egy faj ta ne ga tív vi szo nyí tá si pont ként be ke -

rül het nek más, a transz sze xu a li tás tól – di ag nosz ti ka i lag leg alább is – füg -

get len ka te gó ri ák, me lyek hez ké pest meg ál la pít ha tó, il let ve ki zár ha tó a

transzszexualizmus „kór ké pe”. Az ál ta lunk meg kér de zett szak em be rek

sa ját ta pasz ta la ta ik alap ján leg gyak rab ban a transzszexualizmus és a ho -

mo sze xu a li tás, va la mint a transzszexualizmus és a tranvesztitizmus meg -

kü lön böz te té sé nek szem pont ja i ra utal tak:
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zott kri té ri u mok alap ján, kü lön fé le teszt el já rá sok al kal ma zá sá val tör té -

nik. Eb ben a kon tex tus ban egy sé ge sen meg ha tá ro zott elõ írá sok kö ve té -

se he lyett szak ér tõ ink in kább be vett gya kor la tok ra utal tak:

A mód szer a pszi chi át ri ai vizs gá lat, in ter jú, te hát a kli ni kai exploráció, il -

let ve ezt […] se gít he ti a pszi cho ló gi ai fel tá ró teszt vizs gá lat. (S. L.)

In ter jú ink ból az de rült ki, hogy hi va ta lo san sza bá lyo zott irány mu ta -

tás hi á nyá ban az adott or vos be lá tá sá tól és szak mai gya kor la tá tól függ,

mi lyen el já rást tart meg fe le lõ nek a transzszexualizmus biz ton sá gos meg -

ha tá ro zá sá ra. A kö vet ke zõ in ter jú idé ze tek rá vi lá gí ta nak ar ra, men  nyi re

el té rõ ek le het nek ezek a pszi cho ló gi ai, pszi chi át ri ai gya kor la tok:

[Kér de zõ: Te hát nincs egy ilyen hi va ta los út mu ta tó, amit le kül de nek va -

la hon nan?] Nincs, sem mi nincs. Én a sa ját bel sõ, hogy mond jam, meg -

gyõ zõ dé sem sze rint vi szo nyu lok eh hez a kér dés hez, és ha úgy lát tam,

hogy az il le tõ szá má ra fon tos ez a do log, elõbb re visz a sze mé lyi ség fej lõ -

dé sé nek egész sé ge szem pont já ból, ak kor meg ír tam [a szak vé le ményt].

[…] Iga zá ból elõz mé nye, te rá pi ás elõz mé nye sem mi kép pen nincs ve lük,

te hát én egy szok vá nyos ana lí zist kér de zek ki és meg né zem a je len le gi

státusát, és azt kell, hogy mond jam, hogy ed dig min den ké rést in do kolt -

nak érez tem pszi chi át ri ai, il let ve men tál hi gi é nés szem pont ból. (Cs. N.)

Ne kem ilyen kor azt kell el dön te nem, hogy nem el me be teg-e az il le tõ,

mert a pszi chi át ri ai be teg sé gek ben szin tén egy lé te zõ tü net, hogy va la ki a

tes té tõl el ide ge ne dik, és a tes te el tár gyi a sul, és más képp ke ze li és a töb -

bi, és a töb bi. De az egy má sik tör té net. Te hát, ami kor egy ilyen vé gül is

na gyon nagy mû tét re szán ja rá ma gát va la ki, mint a tes ti cson kí tás, ak kor

nyil ván va ló an el kell dön te ni, hogy tud ja, hogy mit be szél, hogy itt nem

va la mi lyen pszi cho ti kus fo lya mat ról van szó. És ak kor ne kem er re kor lá -

to zó dik ki zá ró lag a sze re pem, hogy ezt meg ítél jem, hogy pszi chi át ri a i lag

õ be teg-e vagy nem. (D. E.)

[Kér de zõ: Egy szak vé le mé nye ket ki adó pszi chi á ter, il let ve pszi cho ló gus

sze rint ne kik az a fõ dol guk, hogy azt el dönt sék, hogy a hoz zá juk for du ló

nem elmebeteg-e…] Rend kí vül pri mi tív az egész, az egész tör vény szé ki

el me or vo si gya kor lat. Igen. Ilyes mit dön te nek el, és hát ez meg en ged he -

tet le nül le egy sze rû sí tõ. Szó val az egész or vos tu do mány vagy a pszi cho ló -

gia ilyen dur va ka te go ri á lis szak ér tés már több mint száz év vel ez elõtt

volt. Vagy még ak kor se. (B. B.)

[A pszi cho ló gi ai teszt nél] azért nem le het an  nyi ra ma ni pu lál ni az ügyet.

Mert mon da ni le het, de ha a tesz tek ben azért, ha na gyon az jön ki, hogy

ez nem, ak kor pró bál juk azt mon da ni, hogy nem. Ez túl sok, és per sze

Ér de mes meg em lí te ni, hogy az ál ta lunk meg ke re sett eto ló gus az

in ter jú so rán vé gig a ho mo sze xu a li tás kon tex tu sá ban be szélt a transz sze -

xu a li tás sal kap cso la tos kér dé sek rõl: mint ha a transz sze xu a li tás kü lön ka -

te gó ri a ként nem is lé tez ne. Ez rá irá nyít hat ja a fi gyel met a transzszexu-

alizmus fo gal mi tisz tá zat lan sá gá ra.

A ne mi iden ti tás kér dés kö rét gyak ran a köz be széd ben is ne héz el vá -

lasz ta ni a sze xu á lis ori en tá ció, a sze xu á lis vi sel ke dés té ma kö ré tõl. A transz -

szexuális em be rek pe dig nem csak a me le ge ket és a lesz bi ku so kat súj tó tár -

sa dal mi elõ í té le tek el ke rü lé se mi att han goz tat ják „normalitásukat”,6 ha -

nem fõ ként azért – vagy azért is –, mert így tud nak job ban meg fe lel ni az or -

vo si elvárásoknak. A „ho mo sze xu a li tás ki zá rá sá nak” kon tex tu sá ban ér de -

mes meg em lí te ni, hogy szak ér tõ ink kö ré ben nem tör tént uta lás ar ra a le he -

tõ ség re, hogy a ne mét már meg vál toz ta tott sze mély ér dek lõ dé se irá nyul

azo nos ne mû part ner felé.7

Csu pán né hány szak em ber em lí tet te, hogy az egyén ön ma ga transz -

szexuálisként va ló azo no sí tá sá ban és fel vál la lá sá ban sze mé lyi ség fej lõ dé sé -

nek szer ves ré sze ként be jár egy utat: ál la po tá nak tör té ne te van, mely nem

füg get le nít he tõ a tár sa dal mi kör nye zet tõl.

Nem tisz tán transzszexuális az em ber, ar ról nem is be szél ve, hogy nem is

le het az, mert azért el tölt egy idõt a tár sa da lom ban, és azért az agy mo sás

ak kor is fo lyik, ha õ a hát tér ben úgy ér zi, és ezt né ha ép pen a teszt vizs gá -

la tok kal le het pon to san kö vet ni ezt, ahogy a fér fi-nõi tu laj don sá gok, po -

ten ci ál ke ve re dik. (R. P.)

A transzszexuális em ber út ja pe dig gyak ran (ahogy ez az érin tet tek -

kel ké szí tett in ter júk ból ki de rült) ép pen a transzszexualizmus or vo si di -

ag nosz ti zá lá sa so rán is ki szûr ni kí vánt ka te gó ria tag sá gok – pél dá ul a ho -

mo sze xu a li tás – el uta sí tá sán ke resz tül ve zet.

1.2.1. A transzszexuális em ber azo no sí tá sá nak 
gya kor la ti szem pont jai

Az igaz ság ügyi pszi cho ló gust és pszi chi á tert szak vé le mény ért fel ke re sõ

pá ci ens transzszexualizmusának meg ál la pí tá sa el mé le ti leg meg ha tá ro -
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zott kri té ri u mok alap ján, kü lön fé le teszt el já rá sok al kal ma zá sá val tör té -

nik. Eb ben a kon tex tus ban egy sé ge sen meg ha tá ro zott elõ írá sok kö ve té -

se he lyett szak ér tõ ink in kább be vett gya kor la tok ra utal tak:

A mód szer a pszi chi át ri ai vizs gá lat, in ter jú, te hát a kli ni kai exploráció, il -

let ve ezt […] se gít he ti a pszi cho ló gi ai fel tá ró teszt vizs gá lat. (S. L.)

In ter jú ink ból az de rült ki, hogy hi va ta lo san sza bá lyo zott irány mu ta -

tás hi á nyá ban az adott or vos be lá tá sá tól és szak mai gya kor la tá tól függ,

mi lyen el já rást tart meg fe le lõ nek a transzszexualizmus biz ton sá gos meg -

ha tá ro zá sá ra. A kö vet ke zõ in ter jú idé ze tek rá vi lá gí ta nak ar ra, men  nyi re

el té rõ ek le het nek ezek a pszi cho ló gi ai, pszi chi át ri ai gya kor la tok:

[Kér de zõ: Te hát nincs egy ilyen hi va ta los út mu ta tó, amit le kül de nek va -

la hon nan?] Nincs, sem mi nincs. Én a sa ját bel sõ, hogy mond jam, meg -

gyõ zõ dé sem sze rint vi szo nyu lok eh hez a kér dés hez, és ha úgy lát tam,

hogy az il le tõ szá má ra fon tos ez a do log, elõbb re visz a sze mé lyi ség fej lõ -

dé sé nek egész sé ge szem pont já ból, ak kor meg ír tam [a szak vé le ményt].

[…] Iga zá ból elõz mé nye, te rá pi ás elõz mé nye sem mi kép pen nincs ve lük,

te hát én egy szok vá nyos ana lí zist kér de zek ki és meg né zem a je len le gi

státusát, és azt kell, hogy mond jam, hogy ed dig min den ké rést in do kolt -

nak érez tem pszi chi át ri ai, il let ve men tál hi gi é nés szem pont ból. (Cs. N.)

Ne kem ilyen kor azt kell el dön te nem, hogy nem el me be teg-e az il le tõ,

mert a pszi chi át ri ai be teg sé gek ben szin tén egy lé te zõ tü net, hogy va la ki a

tes té tõl el ide ge ne dik, és a tes te el tár gyi a sul, és más képp ke ze li és a töb -

bi, és a töb bi. De az egy má sik tör té net. Te hát, ami kor egy ilyen vé gül is

na gyon nagy mû tét re szán ja rá ma gát va la ki, mint a tes ti cson kí tás, ak kor

nyil ván va ló an el kell dön te ni, hogy tud ja, hogy mit be szél, hogy itt nem

va la mi lyen pszi cho ti kus fo lya mat ról van szó. És ak kor ne kem er re kor lá -

to zó dik ki zá ró lag a sze re pem, hogy ezt meg ítél jem, hogy pszi chi át ri a i lag

õ be teg-e vagy nem. (D. E.)

[Kér de zõ: Egy szak vé le mé nye ket ki adó pszi chi á ter, il let ve pszi cho ló gus

sze rint ne kik az a fõ dol guk, hogy azt el dönt sék, hogy a hoz zá juk for du ló

nem elmebeteg-e…] Rend kí vül pri mi tív az egész, az egész tör vény szé ki

el me or vo si gya kor lat. Igen. Ilyes mit dön te nek el, és hát ez meg en ged he -

tet le nül le egy sze rû sí tõ. Szó val az egész or vos tu do mány vagy a pszi cho ló -

gia ilyen dur va ka te go ri á lis szak ér tés már több mint száz év vel ez elõtt

volt. Vagy még ak kor se. (B. B.)

[A pszi cho ló gi ai teszt nél] azért nem le het an  nyi ra ma ni pu lál ni az ügyet.

Mert mon da ni le het, de ha a tesz tek ben azért, ha na gyon az jön ki, hogy

ez nem, ak kor pró bál juk azt mon da ni, hogy nem. Ez túl sok, és per sze

Ér de mes meg em lí te ni, hogy az ál ta lunk meg ke re sett eto ló gus az

in ter jú so rán vé gig a ho mo sze xu a li tás kon tex tu sá ban be szélt a transz sze -

xu a li tás sal kap cso la tos kér dé sek rõl: mint ha a transz sze xu a li tás kü lön ka -

te gó ri a ként nem is lé tez ne. Ez rá irá nyít hat ja a fi gyel met a transzszexu-

alizmus fo gal mi tisz tá zat lan sá gá ra.

A ne mi iden ti tás kér dés kö rét gyak ran a köz be széd ben is ne héz el vá -

lasz ta ni a sze xu á lis ori en tá ció, a sze xu á lis vi sel ke dés té ma kö ré tõl. A transz -

szexuális em be rek pe dig nem csak a me le ge ket és a lesz bi ku so kat súj tó tár -

sa dal mi elõ í té le tek el ke rü lé se mi att han goz tat ják „normalitásukat”,6 ha -

nem fõ ként azért – vagy azért is –, mert így tud nak job ban meg fe lel ni az or -

vo si elvárásoknak. A „ho mo sze xu a li tás ki zá rá sá nak” kon tex tu sá ban ér de -

mes meg em lí te ni, hogy szak ér tõ ink kö ré ben nem tör tént uta lás ar ra a le he -

tõ ség re, hogy a ne mét már meg vál toz ta tott sze mély ér dek lõ dé se irá nyul

azo nos ne mû part ner felé.7

Csu pán né hány szak em ber em lí tet te, hogy az egyén ön ma ga transz -

szexuálisként va ló azo no sí tá sá ban és fel vál la lá sá ban sze mé lyi ség fej lõ dé sé -

nek szer ves ré sze ként be jár egy utat: ál la po tá nak tör té ne te van, mely nem

füg get le nít he tõ a tár sa dal mi kör nye zet tõl.

Nem tisz tán transzszexuális az em ber, ar ról nem is be szél ve, hogy nem is

le het az, mert azért el tölt egy idõt a tár sa da lom ban, és azért az agy mo sás

ak kor is fo lyik, ha õ a hát tér ben úgy ér zi, és ezt né ha ép pen a teszt vizs gá -

la tok kal le het pon to san kö vet ni ezt, ahogy a fér fi-nõi tu laj don sá gok, po -

ten ci ál ke ve re dik. (R. P.)

A transzszexuális em ber út ja pe dig gyak ran (ahogy ez az érin tet tek -

kel ké szí tett in ter júk ból ki de rült) ép pen a transzszexualizmus or vo si di -

ag nosz ti zá lá sa so rán is ki szûr ni kí vánt ka te gó ria tag sá gok – pél dá ul a ho -

mo sze xu a li tás – el uta sí tá sán ke resz tül ve zet.

1.2.1. A transzszexuális em ber azo no sí tá sá nak 
gya kor la ti szem pont jai

Az igaz ság ügyi pszi cho ló gust és pszi chi á tert szak vé le mény ért fel ke re sõ

pá ci ens transzszexualizmusának meg ál la pí tá sa el mé le ti leg meg ha tá ro -
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ne me sze rint él, csak úgy be lül azt azért úgy nem sze re ti. Er re azért úgy

azt rá mon da ni, hogy mût sük meg… bo rul az egész rend szer. Ki épí tett

egy szo ci á lis kap cso lat rend szert, õrá min den ki úgy re a gál, ami lyen a bi o -

ló gi ai ne me. És ezt el fo gad ja. Itt na gyon erõ sen föl me rül, hogy si ker te len

le het a kap cso lat te rem té se, si ker te len le het a pár kap cso la ta i ban, és ak kor

õ úgy gon dol ja, hogy nem sze re ti ezt a ne mi sze re pet. (S. L.)

Má sok ugyan így nem fel tét le nül gon dol ják tény le ges transzszexu -

álisnak azt az em bert, aki nemváltoztató mû tét je elõtt anya gi okok ra hi -

vat koz va meg vál toz tat ja dön té sét: 

Köz vet len él mé nyem van egy be teg rõl, aki fér fi ból sze re tett vol na nõ len -

ni: el jött ide, hogy ugye a mûtét… Az em lõk már meg vol tak plasz ti káz va

stb. Vé gül is a mû tét elõt ti es tén azt mond ta, hogy hát õ meg gon dol ta ma -

gát, mert õ az Egye sült Ál la mok ban, Ka li for ni á ban pincérkedik és fel hív ta

a fõ nö két és ki de rült, hogy az õ fi ze té se az egy har ma dá ra es ne vis  sza, mert

ez ugye egy top less bár és így uni kum iga zá ból, hogy van ne ki em lõ je és

van ne ki pé ni sze, és ha be lõ le egy hét köz na pi nõ lesz a mû tét után, ak kor

a fi ze té se az egy har ma dá ra es ne vissza, és ezért vis  sza lé pett et tõl a mû tét -

tõl. A kér dés bo nyo lult, ne héz. Én meg pró bá lok tel je sen en nek a kér dés -

nek a mû tét tech ni kai ol da lán el he lyez ked ni, én csak azért va gyok fe le lõs.

Én nem va gyok pszi chi á ter, még is az em ber óha tat la nul bal kéz rõl is fel csi -

pe get bi zo nyos in for má ci ó kat és ös  sze gyûj tö ge ti. (P. L.) 

Szin tén meg kér dõ je le zõd het a hi te les sé ge a „média-transzszexu -

álisoknak” – vagy „meg él he té si transzszexuálisoknak” –, akik a mé dia

nyil vá nos sá ga elõtt szá mol nak be élet tör té net ük rõl, il let ve nemváltoz-

tatásukról, hi szen a transzszexuális em be rek egyik kulcs jel lem zõ jé nek

tart ják, hogy ál la po tu kat rej te ge tik a vi lág elõl. 

A má sik prob lé ma kör, az pe dig a mé dia. Ami ezen a dol gon ha tá ro zot tan

ront, mert […] tisz tán lá tom, hogy a be te ge ink nek bi zo nyos szá za lé ka

egy sze rû en a mé dia mi att vál lal ta fel ezt a mû té tet és szin te hi he tet len,

[…] de még is azt ál lí tom, hogy van kö zöt tük olyan, aki eb bõl él. Egy sze -

rû en eb bõl él, hogy õ mu to gat ja ma gát, egyik csa tor ná ban kér de zik, má -

sik csa tor ná ban kér de zik, új ság ban be szél, ma ezt mond ja ma gá ról, hol -

nap azt, min dig nagy sze rû en ada gol va van az in for má ció a saj tó fe lé. […]

Meg él he té si transzszexuális, aki ké pes ezért a ne mi szer vét fel ál doz ni.

[…] [Ez] rossz vá lasz tás, és min den kit el ta ná cso lok hogy meg él he té si

transzszexuális le gyen. Most ezen ta pasz ta lat bir to ká ban már ér zé ke lem a

kö vet ke zõ je lent ke zõn és el uta sí tom, mert meg ér zem raj ta, hogy õ mé-

dia-transzszexuális akar len ni. (P. L.)

A hi te les transzszexuális to váb bi is mér vei kö zé tar to zik, hogy el ha -
tá ro ló dik a me leg vi lág tól, és part ner vá lasz tá sa he te ro sze xu á lis.

ak kor megy más hoz, de én pró bá lom azt mon da ni, hogy nem érett még a

hely zet er re. Ugye, nem lá tom en nek a meg ala po zott sá gát. (R. P.)

Nem tud ja iga zán ki mon da ni a pszi cho ló gi ai vizs gá lat, hogy egy ér tel mû en

transzszexuális, csak [azt, hogy] olyan ten den ci ák van nak ben ne (S. L.)

Ta lál koz tunk olyan szak em ber rel, aki sze rint a transzszexuális ál la -

pot egy egy órás exploráció és a ki töl tött tesz tek ér té ke lé se után vi lá go -

san ki de rít he tõ, má sok sze rint azon ban egyet len al ka lom, il let ve egy sze -

ri be szél ge tés ke vés e kér dés el dön té sé hez. Egyik pszi chi á ter vá lasz -

adónk több ülé ses pszi cho te rá pi át tar tott szük sé ges nek a „nemváltoz-

tatás rajt en ge dé lyé nek” meg adá sa elõtt, ám õ nem csak a transzszexuális

ál la pot fel is me ré sét, ha nem a hi va ta los ügy in té zés bo nyo dal ma i ra, va la -

mint a mû té tek és egyéb be avat ko zá sok koc ká za ta i ra va ló fel ké szí tést is

fel ada tá nak te kin tet te.

Egy részt, ami kor lát juk, hogy a sze mé lyi ség nem elég sta bil, ak kor min -

dig azt mond juk, hogy elõt te kell mond juk egy fél év, egy pszi cho te rá pia,

egy fel ké szí tõ, egy tré ning. […] Vagy meg szok ták ten ni, vagy el men nek.

[…] Tud tunk vár ni adott eset ben, hogy meg be szél tünk egy 10–12 ülé ses

vagy hos  szabb, te hát nem egy ana li ti kus te rá pi át. De fó ku szál tan er re a

kér dés re. […] Azt kell fel mér ni ilyen kor, hogy mi lyen a sze mé lyi ség. A

nem te her bí ró, nem elég gé fej lett, nem elég gé dif fe ren ci ált sze mé lyi sé gû

em be rek nél van egy ilyen min den ha tó ság do log: hogy azért van ne kem

ba jom a vi lág gal, az a ba jom a vi lág gal, mert ugye ez, mert ugye az. Ezt

föl le het fo koz ni, eb bõl le het egy ilyen élet prog ra mot csi nál ni, ami min -

dent el fed, mint egy ilyen szen ve dély, ami el nyom min dent. És nagy já ból

az is van, mert er re jó pár éve el megy, és köz ben van egy lég üres tér: ez a

se ho va se tar to zom, ami ne he zen el vi sel he tõ do log, és ek kor kell

kibírni… Amit min dig szok tam mon da ni, hogy ek kor van nak ezek az em -

be rek meg old ha tat lan hely zet ben, te hát ak kor jön nek ilyen na gyon kri ti -

kus ál la pot ban, krí zis hely ze tek kel. (R. P.)

A transzszexualizmus meg ál la pí tá sá ban dön tõ sze re pet kap az, hogy

az or vos men  nyi re fo gad ja el hi te les ként a hoz zá for du ló pá ci ens transz -

szexuális ön rep re zen tá ci ó ját. Egyes szak em be rek szá má ra pél dá ul csak

az tû nik meg gyõ zõ nek, ha a fel nõtt transzszexuális pá ci ens sem mi lyen

szin ten nem tud be il lesz ked ni szü le tés kor meg ha tá ro zott hi va ta los ne -

mé ben, és aki nek még is si ke rül va la mi lyen szin tû be il lesz ke dés, ott csak

egy „ke vés bé hi te les transzszexuálisról” le het szó:

Az is egy na gyon nagy kér dõ jel, aki ide jön tök nor má li san föl öl töz ve nõ -

ként, majd azt mond ja, hogy hát sze ret né át ope rál tat ni ma gát. És ami kor

meg kér de zem, hogy mit csi nál, hogy él, és azt mond ja, hogy õ a bi o ló gi ai
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ne me sze rint él, csak úgy be lül azt azért úgy nem sze re ti. Er re azért úgy

azt rá mon da ni, hogy mût sük meg… bo rul az egész rend szer. Ki épí tett

egy szo ci á lis kap cso lat rend szert, õrá min den ki úgy re a gál, ami lyen a bi o -
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a fi ze té se az egy har ma dá ra es ne vissza, és ezért vis  sza lé pett et tõl a mû tét -

tõl. A kér dés bo nyo lult, ne héz. Én meg pró bá lok tel je sen en nek a kér dés -

nek a mû tét tech ni kai ol da lán el he lyez ked ni, én csak azért va gyok fe le lõs.

Én nem va gyok pszi chi á ter, még is az em ber óha tat la nul bal kéz rõl is fel csi -

pe get bi zo nyos in for má ci ó kat és ös  sze gyûj tö ge ti. (P. L.) 

Szin tén meg kér dõ je le zõd het a hi te les sé ge a „média-transzszexu -

álisoknak” – vagy „meg él he té si transzszexuálisoknak” –, akik a mé dia

nyil vá nos sá ga elõtt szá mol nak be élet tör té net ük rõl, il let ve nemváltoz-

tatásukról, hi szen a transzszexuális em be rek egyik kulcs jel lem zõ jé nek

tart ják, hogy ál la po tu kat rej te ge tik a vi lág elõl. 

A má sik prob lé ma kör, az pe dig a mé dia. Ami ezen a dol gon ha tá ro zot tan

ront, mert […] tisz tán lá tom, hogy a be te ge ink nek bi zo nyos szá za lé ka

egy sze rû en a mé dia mi att vál lal ta fel ezt a mû té tet és szin te hi he tet len,

[…] de még is azt ál lí tom, hogy van kö zöt tük olyan, aki eb bõl él. Egy sze -

rû en eb bõl él, hogy õ mu to gat ja ma gát, egyik csa tor ná ban kér de zik, má -

sik csa tor ná ban kér de zik, új ság ban be szél, ma ezt mond ja ma gá ról, hol -

nap azt, min dig nagy sze rû en ada gol va van az in for má ció a saj tó fe lé. […]

Meg él he té si transzszexuális, aki ké pes ezért a ne mi szer vét fel ál doz ni.

[…] [Ez] rossz vá lasz tás, és min den kit el ta ná cso lok hogy meg él he té si

transzszexuális le gyen. Most ezen ta pasz ta lat bir to ká ban már ér zé ke lem a

kö vet ke zõ je lent ke zõn és el uta sí tom, mert meg ér zem raj ta, hogy õ mé-

dia-transzszexuális akar len ni. (P. L.)

A hi te les transzszexuális to váb bi is mér vei kö zé tar to zik, hogy el ha -
tá ro ló dik a me leg vi lág tól, és part ner vá lasz tá sa he te ro sze xu á lis.

ak kor megy más hoz, de én pró bá lom azt mon da ni, hogy nem érett még a

hely zet er re. Ugye, nem lá tom en nek a meg ala po zott sá gát. (R. P.)

Nem tud ja iga zán ki mon da ni a pszi cho ló gi ai vizs gá lat, hogy egy ér tel mû en

transzszexuális, csak [azt, hogy] olyan ten den ci ák van nak ben ne (S. L.)

Ta lál koz tunk olyan szak em ber rel, aki sze rint a transzszexuális ál la -

pot egy egy órás exploráció és a ki töl tött tesz tek ér té ke lé se után vi lá go -

san ki de rít he tõ, má sok sze rint azon ban egyet len al ka lom, il let ve egy sze -

ri be szél ge tés ke vés e kér dés el dön té sé hez. Egyik pszi chi á ter vá lasz -

adónk több ülé ses pszi cho te rá pi át tar tott szük sé ges nek a „nemváltoz-

tatás rajt en ge dé lyé nek” meg adá sa elõtt, ám õ nem csak a transzszexuális

ál la pot fel is me ré sét, ha nem a hi va ta los ügy in té zés bo nyo dal ma i ra, va la -

mint a mû té tek és egyéb be avat ko zá sok koc ká za ta i ra va ló fel ké szí tést is

fel ada tá nak te kin tet te.

Egy részt, ami kor lát juk, hogy a sze mé lyi ség nem elég sta bil, ak kor min -

dig azt mond juk, hogy elõt te kell mond juk egy fél év, egy pszi cho te rá pia,

egy fel ké szí tõ, egy tré ning. […] Vagy meg szok ták ten ni, vagy el men nek.

[…] Tud tunk vár ni adott eset ben, hogy meg be szél tünk egy 10–12 ülé ses

vagy hos  szabb, te hát nem egy ana li ti kus te rá pi át. De fó ku szál tan er re a

kér dés re. […] Azt kell fel mér ni ilyen kor, hogy mi lyen a sze mé lyi ség. A

nem te her bí ró, nem elég gé fej lett, nem elég gé dif fe ren ci ált sze mé lyi sé gû

em be rek nél van egy ilyen min den ha tó ság do log: hogy azért van ne kem

ba jom a vi lág gal, az a ba jom a vi lág gal, mert ugye ez, mert ugye az. Ezt

föl le het fo koz ni, eb bõl le het egy ilyen élet prog ra mot csi nál ni, ami min -

dent el fed, mint egy ilyen szen ve dély, ami el nyom min dent. És nagy já ból

az is van, mert er re jó pár éve el megy, és köz ben van egy lég üres tér: ez a

se ho va se tar to zom, ami ne he zen el vi sel he tõ do log, és ek kor kell

kibírni… Amit min dig szok tam mon da ni, hogy ek kor van nak ezek az em -

be rek meg old ha tat lan hely zet ben, te hát ak kor jön nek ilyen na gyon kri ti -

kus ál la pot ban, krí zis hely ze tek kel. (R. P.)

A transzszexualizmus meg ál la pí tá sá ban dön tõ sze re pet kap az, hogy

az or vos men  nyi re fo gad ja el hi te les ként a hoz zá for du ló pá ci ens transz -

szexuális ön rep re zen tá ci ó ját. Egyes szak em be rek szá má ra pél dá ul csak

az tû nik meg gyõ zõ nek, ha a fel nõtt transzszexuális pá ci ens sem mi lyen

szin ten nem tud be il lesz ked ni szü le tés kor meg ha tá ro zott hi va ta los ne -

mé ben, és aki nek még is si ke rül va la mi lyen szin tû be il lesz ke dés, ott csak

egy „ke vés bé hi te les transzszexuálisról” le het szó:

Az is egy na gyon nagy kér dõ jel, aki ide jön tök nor má li san föl öl töz ve nõ -

ként, majd azt mond ja, hogy hát sze ret né át ope rál tat ni ma gát. És ami kor

meg kér de zem, hogy mit csi nál, hogy él, és azt mond ja, hogy õ a bi o ló gi ai
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ban el nem vé gez he tõk, már nem kel lõ kép pen meg gyõ zõ transzszexu -

ális, és így ne he zeb ben jut pszi cho ló gi ai-pszi chi á te ri szak vé le mény hez,

mely nek hi á nyá ban a min den na pi élet hez leg szük sé ge sebb hi va ta los

vál toz ta tá so kat – pél dá ul ne ve és ne me át írá sát az anya köny vi ki vo nat -

ban vagy az is ko lai bi zo nyít vá nyok ban – sem in dít hat ja el.

A fen ti ek fé nyé ben az „ide á lis transzszexuális pá ci ens” be il lesz ke -

dé si za va rok kal küz dött egész ed di gi éle té ben; part ner vá lasz tá sa he te ro -

sze xu á lis ként jel le mez he tõ, a homoszexualitástól ide gen ke dik; szü le tés -

ko ri ne mé ben ta lán so ha nem is volt sze xu á lis ta pasz ta la ta; a va ló di nak

ér zett ne mé hez kap cso ló dó ne mi sze re pe ket és kül sõ sé ge ket szin te

szte re o tip mér té kig „hoz za”; a nemváltoztató mû té ti be avat ko zá sok

szük sé ges sé gé nek te kin te té ben el szánt és hajt ha tat lan; nem haj lan dó

nyil vá nos mé dia sze rep lés re, ál la po tát tit kol ta és tit kol ni is fog ja; va la -

mint anya gi meg fon to lá sok nem ját sza nak sze re pet ne mé nek meg vál toz -

ta tá sá val kap cso la tos dön té se i ben. Ezek a kri té ri u mok ugyan nem sze re -

pel nek a BNO-ban, ha nem kü lön fé le szak em be rek sze mé lyes el vá rás-

rend sze ré nek ré sze it al kot ják, még is a gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint a

„si ke res transzszexuálissá nyil vá ní tás” zá lo gá nak tûn nek.

1.3. A szak em be rek sze re pe a nemváltás 

fo lya ma tá ban

A nemváltás fo lya ma tá ban több fé le or vo si szak te rü let kép vi se lõ jé vel ke -

rül kap cso lat ba a transzszexuális pá ci ens. A fo lya mat ele jén – a „fõ ka pu -

õr” sze re pû – pszi chi á ter rel ad dig ta lál ko zik, amíg el ké szül a szak vé le -

mény, és ez után jel lem zõ en so ha töb bé nem lát ják egy mást. A pá ci ens

eset leg ak kor ke rül het vis  sza a pszi chi á ter hez, ha nemváltó út ja so rán va -

la mi lyen sú lyos lel ki ne héz ség – pél dá ul de pres  szió vagy ön gyil kos sá gi

szán dék – mi att szo rul se gít ség re. A nemváltás fo lya ma tá ban a leg hosz -

 szabb kap cso la ta jel lem zõ en a mû té ti be avat ko zá so kat vég zõ se bé szek kel

és a hor mo ná lis vál toz ta tá so kat fel ügye lõ en dok ri no ló gus sal ala kul hat ki. 

A nemváltás kü lön bö zõ sza ka sza i ban il le té kes szak em be rek nem,

vagy csak hír bõl is me rik egy mást: a töb bi sza ka szért fe le lõs or vo sok te vé -

keny sé ge i tõl el szi ge tel ten sa ját (rész)feladatuk meg ol dá sá ra kon cent rál -

nak, gyak ran egy ál ta lán nem lát ják át a nemváltás egé szét és a kü lön bö -

zõ fá zi sok hoz tar to zó lé pé se ket is csak hír bõl is me rik. Mi u tán a pszi chi á -

ter – tes ti tü ne tek hi á nyá ban a ko ráb ban rész le te zett kri té ri u mok

Õk [a transzszexuálisok] gyû lö lik a ho mo sze xu á lis kap cso la tot. Te hát õk

sem mi képp nem akar nak ho mo sze xu á lis kap cso lat ba ke rül ni. (S. L.)

Egyes el kép ze lé sek sze rint a va ló di transzszexuális em ber nek szü -

le tés ko ri ne mé ben so ha nem is volt sze xu á lis ta pasz ta la ta: 

Er re a mû tét re csak az a be teg jó, aki tény leg transzszexuális. Na most mi

az, ami ezt a dol got be fo lyá sol ja, hogy tény leg transzszexuális? Van nak itt

ala pok, sta bil ala pok. Ezek a kö vet ke zõk: Az a transzszexuális, aki nek so -

ha éle té ben azon nem for má já ban, amely ben szü le tett, so ha nem volt

sze xu á lis él mé nye. Hi szen nem is le het ne ki, mert õ a má sik akar len ni.

Mon dom a pél dát: te hát aki fér fi nek szü le tett és nõ nek ér zi ma gát, te hát

transzszexuális, an nak fér fi ként sze xu á lis él mé nye nem le het. Mert õ

nem fér fi a sa ját íté le te sze rint. (P. L.)

A szak em be rek ilyen jel le gû el vá rá sa i nak va ló meg fe le lés ese ten -

ként a túl élést je lent he ti kü lö nö sen a me leg, a lesz bi kus vagy a bi sze xu -

á lis transzszexuálisok szá má ra: õk ha son ló sor sú tár sa ik tól tá jé ko zód va

sok szor ar ra a kö vet kez te tés re jut nak, hogy a szak vé le ményt ké szí tõ

pszi chi á ter elõtt nem sza bad be szél ni ük ar ról, hogy va lós, sa ját nak ér zett

ne mük kel azo nos ne mû ek iránt érez nek von zal mat. 

Emel lett a ne mi szte re o tí pi ák hoz va ló fo ko zott iga zo dá si kény szer is

sok szor ér zé kel he tõ: transzszexuális nõk ta pasz ta la ta pél dá ul, hogy csak

„ki fe je zet ten nõ i e sen” – bár mit is je lent sen ez – sza bad meg je len ni ük a

pszi chi á ter elõtt, mert ha far mer ban és pó ló ban men nek a kon zul tá ci ó ra,

az ve szé lyez tet he ti transzszexuális ál la po tuk hi te les sé gé nek meg íté lé sét.

(Míg a min den nap ok ban a „ge ne ti kai nõk” so ka sá ga meg en ged he ti ma -

gá nak az el haj lást a tra di ci o ná li san nõ i es nek vélt meg je le nés nor má i tól). 

Szin tén ki emelt hi te les sé gi kri té ri um nak tûnt, hogy a transzszexu -

ális em ber ne mé nek meg vál toz ta tá sá val kap cso lat ban min den áron akar -

ja a tes tén vég zen dõ, mi nél szé le sebb kö rû be avat ko zá so kat. E szán dé -

kát ak kor is vég hez akar ja vin ni, ha tud ja, hogy sok eset ben a tu do mány

vagy az adott or szág egész ség ügyi el lá tó rend szer ében el ér he tõ or vo si

szak ér te lem – és tech ni ka – eset leg nem tud ja a kel lõ szín vo na lon biz to -

sí ta ni a mû té ti be avat ko zá so kat, így azok nagy egész sé gi koc ká zat tal, va -

la mint – ese ten ként még tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te le

mel lett is – sú lyos anya gi kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Az az a kö rül te -

kin tést és a biz ton ság ra va ló tö rek vést az „iga zi transzszexuális pá ci ens”

ese té ben hát tér be szo rít ja a be avat ko zá sok haj szo lá sa. Egyes szak em be -

rek szá má ra az, aki a nemváltoztatási fo lya mat ele jén mér le ge li szük ség -

le te it, és úgy ér zi, egyes be avat ko zá sok kal vár ni tud, míg azok biz ton ság -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Solymár Bence: A „transzszexuális beteg”�

26 27



ban el nem vé gez he tõk, már nem kel lõ kép pen meg gyõ zõ transzszexu -

ális, és így ne he zeb ben jut pszi cho ló gi ai-pszi chi á te ri szak vé le mény hez,

mely nek hi á nyá ban a min den na pi élet hez leg szük sé ge sebb hi va ta los

vál toz ta tá so kat – pél dá ul ne ve és ne me át írá sát az anya köny vi ki vo nat -

ban vagy az is ko lai bi zo nyít vá nyok ban – sem in dít hat ja el.

A fen ti ek fé nyé ben az „ide á lis transzszexuális pá ci ens” be il lesz ke -

dé si za va rok kal küz dött egész ed di gi éle té ben; part ner vá lasz tá sa he te ro -

sze xu á lis ként jel le mez he tõ, a homoszexualitástól ide gen ke dik; szü le tés -

ko ri ne mé ben ta lán so ha nem is volt sze xu á lis ta pasz ta la ta; a va ló di nak

ér zett ne mé hez kap cso ló dó ne mi sze re pe ket és kül sõ sé ge ket szin te

szte re o tip mér té kig „hoz za”; a nemváltoztató mû té ti be avat ko zá sok

szük sé ges sé gé nek te kin te té ben el szánt és hajt ha tat lan; nem haj lan dó

nyil vá nos mé dia sze rep lés re, ál la po tát tit kol ta és tit kol ni is fog ja; va la -

mint anya gi meg fon to lá sok nem ját sza nak sze re pet ne mé nek meg vál toz -

ta tá sá val kap cso la tos dön té se i ben. Ezek a kri té ri u mok ugyan nem sze re -

pel nek a BNO-ban, ha nem kü lön fé le szak em be rek sze mé lyes el vá rás-

rend sze ré nek ré sze it al kot ják, még is a gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint a

„si ke res transzszexuálissá nyil vá ní tás” zá lo gá nak tûn nek.

1.3. A szak em be rek sze re pe a nemváltás 

fo lya ma tá ban

A nemváltás fo lya ma tá ban több fé le or vo si szak te rü let kép vi se lõ jé vel ke -

rül kap cso lat ba a transzszexuális pá ci ens. A fo lya mat ele jén – a „fõ ka pu -

õr” sze re pû – pszi chi á ter rel ad dig ta lál ko zik, amíg el ké szül a szak vé le -

mény, és ez után jel lem zõ en so ha töb bé nem lát ják egy mást. A pá ci ens

eset leg ak kor ke rül het vis  sza a pszi chi á ter hez, ha nemváltó út ja so rán va -

la mi lyen sú lyos lel ki ne héz ség – pél dá ul de pres  szió vagy ön gyil kos sá gi

szán dék – mi att szo rul se gít ség re. A nemváltás fo lya ma tá ban a leg hosz -

 szabb kap cso la ta jel lem zõ en a mû té ti be avat ko zá so kat vég zõ se bé szek kel

és a hor mo ná lis vál toz ta tá so kat fel ügye lõ en dok ri no ló gus sal ala kul hat ki. 

A nemváltás kü lön bö zõ sza ka sza i ban il le té kes szak em be rek nem,

vagy csak hír bõl is me rik egy mást: a töb bi sza ka szért fe le lõs or vo sok te vé -

keny sé ge i tõl el szi ge tel ten sa ját (rész)feladatuk meg ol dá sá ra kon cent rál -

nak, gyak ran egy ál ta lán nem lát ják át a nemváltás egé szét és a kü lön bö -

zõ fá zi sok hoz tar to zó lé pé se ket is csak hír bõl is me rik. Mi u tán a pszi chi á -

ter – tes ti tü ne tek hi á nyá ban a ko ráb ban rész le te zett kri té ri u mok

Õk [a transzszexuálisok] gyû lö lik a ho mo sze xu á lis kap cso la tot. Te hát õk

sem mi képp nem akar nak ho mo sze xu á lis kap cso lat ba ke rül ni. (S. L.)

Egyes el kép ze lé sek sze rint a va ló di transzszexuális em ber nek szü -

le tés ko ri ne mé ben so ha nem is volt sze xu á lis ta pasz ta la ta: 

Er re a mû tét re csak az a be teg jó, aki tény leg transzszexuális. Na most mi

az, ami ezt a dol got be fo lyá sol ja, hogy tény leg transzszexuális? Van nak itt

ala pok, sta bil ala pok. Ezek a kö vet ke zõk: Az a transzszexuális, aki nek so -

ha éle té ben azon nem for má já ban, amely ben szü le tett, so ha nem volt

sze xu á lis él mé nye. Hi szen nem is le het ne ki, mert õ a má sik akar len ni.

Mon dom a pél dát: te hát aki fér fi nek szü le tett és nõ nek ér zi ma gát, te hát

transzszexuális, an nak fér fi ként sze xu á lis él mé nye nem le het. Mert õ

nem fér fi a sa ját íté le te sze rint. (P. L.)

A szak em be rek ilyen jel le gû el vá rá sa i nak va ló meg fe le lés ese ten -

ként a túl élést je lent he ti kü lö nö sen a me leg, a lesz bi kus vagy a bi sze xu -

á lis transzszexuálisok szá má ra: õk ha son ló sor sú tár sa ik tól tá jé ko zód va

sok szor ar ra a kö vet kez te tés re jut nak, hogy a szak vé le ményt ké szí tõ

pszi chi á ter elõtt nem sza bad be szél ni ük ar ról, hogy va lós, sa ját nak ér zett

ne mük kel azo nos ne mû ek iránt érez nek von zal mat. 

Emel lett a ne mi szte re o tí pi ák hoz va ló fo ko zott iga zo dá si kény szer is

sok szor ér zé kel he tõ: transzszexuális nõk ta pasz ta la ta pél dá ul, hogy csak

„ki fe je zet ten nõ i e sen” – bár mit is je lent sen ez – sza bad meg je len ni ük a

pszi chi á ter elõtt, mert ha far mer ban és pó ló ban men nek a kon zul tá ci ó ra,

az ve szé lyez tet he ti transzszexuális ál la po tuk hi te les sé gé nek meg íté lé sét.

(Míg a min den nap ok ban a „ge ne ti kai nõk” so ka sá ga meg en ged he ti ma -

gá nak az el haj lást a tra di ci o ná li san nõ i es nek vélt meg je le nés nor má i tól). 

Szin tén ki emelt hi te les sé gi kri té ri um nak tûnt, hogy a transzszexu -

ális em ber ne mé nek meg vál toz ta tá sá val kap cso lat ban min den áron akar -

ja a tes tén vég zen dõ, mi nél szé le sebb kö rû be avat ko zá so kat. E szán dé -

kát ak kor is vég hez akar ja vin ni, ha tud ja, hogy sok eset ben a tu do mány

vagy az adott or szág egész ség ügyi el lá tó rend szer ében el ér he tõ or vo si

szak ér te lem – és tech ni ka – eset leg nem tud ja a kel lõ szín vo na lon biz to -

sí ta ni a mû té ti be avat ko zá so kat, így azok nagy egész sé gi koc ká zat tal, va -

la mint – ese ten ként még tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te le

mel lett is – sú lyos anya gi kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Az az a kö rül te -

kin tést és a biz ton ság ra va ló tö rek vést az „iga zi transzszexuális pá ci ens”

ese té ben hát tér be szo rít ja a be avat ko zá sok haj szo lá sa. Egyes szak em be -

rek szá má ra az, aki a nemváltoztatási fo lya mat ele jén mér le ge li szük ség -

le te it, és úgy ér zi, egyes be avat ko zá sok kal vár ni tud, míg azok biz ton ság -
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meg itt-ott-amott, és hát az egyik azt nyi lat koz ta az új ság ban, hogy egy -

sze rû en meg volt döb ben ve, hogy tíz éve akar ja ezt a mû té tet, már a csa -

lád já val ös  sze ve szett, már ez, már az, már min den sa töb bi, és ak kor va la -

ho va oda ment, és azt mond ták ne ki, hogy me lyik nap akar ja a mû té tet.

És nem az volt a vá lasz, hogy majd, meg izé, ha nem ak kor ki nyi tot tam a

nap tárt és azt mond tam, hogy most nem, kö vet ke zõ hét te le van, de no -

vem ber 18-án. És ak kor egé szen meg volt döb ben ve: no vem ber 18-án?

És vé gül is tu laj don kép pen pró bál ja az em ber a ve szé lyek re fel hív ni a fi -

gyel met, ezt ugye meg is ér tik, meg nem is ér tik meg, de már csak is mét -

lem ön ma gam, ami ó ta bir to ká ban va gyok bi zo nyos ta pasz ta la tok nak

egész jól rá ér zek ar ra, hogy ki az, aki nél ez jól lesz, és ér de mes [meg csi -

nál ni], mert va ló ban el moz dít ja a holt pont ról, és ki az, aki nél ezt nem sza -

bad meg csi nál ni, mert baj lesz be lõ le. (P. L.)

In ter jú ink ból az de rült ki, hogy az el lá tás ra vá ró transzszexuális pá -

ci en sek nél al kal ma zan dó el já rá sok ról és bá nás mód ról sem mi lyen hi va ta -

los út mu ta tás vagy pro to koll nem ren del ke zik: a pszi chi á te rek tõl a mû té -

te ket vég zõ or vo so kig min den szak em ber be lá tá sa és lel ki is me re te sze -

rint jár el a be teg gel. Míg fõ leg a nemváltás fo lya ma tá nak ele jén sze re pet

vál la ló pszi chi á te rek né me lyi ke ar ra pa nasz ko dott, hogy nem lát ják to -

vább a be teg sor sát, akadt olyan in ter jú ala nyunk is, aki a transzszexualiz-

mus ke ze lé sé nek mód ját át lát ha tó nak, rend szer sze rû nek tar tot ta:

Az út na gyon vi lá gos. Most már ál ta lá ban interneten in for má ci ók ke rin ge -

nek: or vo sok ról is, és mi nõ sí te nek. Te hát a plasz ti kai se bé sze ket is mi nõ -

sí tik. Te hát van egy jól mû kö dõ, nor má lis információáramlás.9 […] A dön -

tõ több sé ge az tá jé ko zat lan, nem tud ja, mit kell csi nál ni. […] A do log nak

az a lé nye ge, hogy vagy sa ját ma gá tól el kez di, mert tud ja, hogy mi lyen

fel tét elei van nak a mû tét nek, és ak kor el kez di [be sze rez ni] az ilyen jel le -

gû pa pí ro kat; vagy ír az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ba, ahol kap egy most

már na gyon szép, for ma li zált vá lasz le ve let,10 ami ben le ír ják azo kat a pon -

to kat, ami vel õ el tud jut ni ad dig a lé pé sig, hogy a kér vé nyét az át ala kí tó

mû tét re meg ala po zot tan be ad has sa. (S. L.)

A gya kor lat ban azon ban ke vés bé tûnt át lát ha tó nak és vi lá gos nak a

nemváltás út ja. Az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um

(ESzCsM) mun ka tár sa ku ta tó cso por tunk nak írt le ve lé ben meg erõ sí tet -

te, hogy a nemváltás fo lya ma tá nak ma Ma gyar or szá gon nincs sem mi fé le

jo gi lag sza bá lyo zott háttere.11 Az el lá tó rend szer ben így az egyén nek ka -

pasz ko dók nél kül, sok szor egy más nak el lent mon dó in for má ci ók alap ján

kell meg pró bál nia bol do gul ni.

figyelembevételével8 – meg ad ja a „rajt en ge délyt”, a plasz ti kai se bész, az

en dok ri no ló gus, a nõ gyógy ász vagy az uro ló gus a pá ci ens tes té nek el lá tá -

sá val fog lal ko zik, és nincs kap cso la ta azok kal a pszi chi á te rek kel, akik pá -

ci en sé nek ko ráb ban szak vé le ményt ad tak. A kü lön bö zõ szak te rü le te ken

jár tas or vo sok vé let len sze rû en ös  sze ál ló te a mek ben vég zik a transzszexu -

ális mû té te ket – at tól füg gõ en, hogy az õket al kal ma zó kór ház haj lan dó-e

be fo gad ni az adott tí pu sú mû té tet. A se bé szek gya kor la ti ta pasz ta la ta

ezen a té ren zöm mel a kis szá mú ha zai „be teg anyag ra” kor lá to zó dik. 

A transzszexuális pá ci ens az el lá tó rend szer be va ló be lé pé sé tõl kezd -

ve egész éle té ben függ ni fog a rend szer tõl, hi szen a kü lön bö zõ mû té tek

és ke ze lé sek so ro za ta, il let ve a kor rek ci ós be avat ko zá sok ál ta lá ban éve kig

tar ta nak, és a ne met vál tott em ber hor mon ház tar tá sa ez után is rend sze res

el len õr zés re és kar ban tar tás ra szo rul. A transzszexuális em ber szem pont -

já ból ezért fon tos len ne a fo lya ma tos kap cso lat tar tás az õt ke ze lõ or vo sok -

kal. Ku ta tá sunk so rán vi szony lag fo lya ma tos kap cso lat tar tást a ne mük

meg vál toz ta tá sá ra vál lal ko zók ré szé rõl csak a se bé szek kel ta pasz tal tunk:

Õve lük so kat kell fog lal koz ni min den fé le szem pont ból. Pont azért, mert

ugye kör be kell jár ni mil li ó szor a dol go kat. El kell ne kik mon da ni ho va,

mer re, ho gyan men je nek, szám ta lan szor vis  sza jön nek. Te hát nem egy

vak bél gyul la dás, hogy beesik az ut cá ról, ki ve szik a vak be lét, öt nap múl -

va ha za megy, az tán so ha töb bet nem lát juk. Te hát õve lük azért vi szony lag

szo ro sabb kap cso lat ala kul ki a hos  szú idõ foly tán, ugye amit az em ber

még a mû tét elõtt is el tölt ve lük, ilyen be szél ge té sek, ta lál ko zá sok, ta ná -

csok, egyéb szint jén, és […] eb bõl ál ta lá ban meg ma rad az, hogy azért

vissza je lez nek, hogy mi van. (Cs. Zs.)

Hoz za a pa pírt. Egy ki ló pa pírt hoz ma gá val: ter mé sze te sen az en ge dé lye -

ket, a ko ráb bi zá ró je len té se ket sa töb bi. Én eze ket a pa pí ro kat szé pen át -

ta nul má nyo zom. Azt az el sõ pil la nat tól kezd ve elv ként al kal maz zuk,

hogy a pa pí ron, te hát az en ge dé lyen meg szü le tett dá tum hoz, ho lott er re

sem mi fé le tör vény nin csen, ah hoz min dig két évet hoz zá szok tunk ten ni.

Te hát ha va la ki hoz za a dá tu mot, hogy teg nap meg kap ta az en ge délyt, mi

más nap nem ope rál juk meg, ha nem két évet szok tunk vár ni, hogy úgy -

mond be il lesz ked jen, ta nul ja, hogy ho gyan kell így vi sel ked ni. És ak kor

ter mé sze te sen en nek kap csán le ülök ve le és el mon dom azt, hogy jó, hát

ez nem órá kig tart, meg na po kig tart, de vé gül is ös  sze fog la lom egy fél

óra, egy órá ban hogy mi a mû tét, mi lyen szö võd mé nyei van nak, mi vár ha -

tó, mi a ki nyer he tõ a mû tét bõl és me lyek azok a te rü le tek, ame lye ket a

mû tét nem be fo lyá sol, nem ki nyer he tõ a mû tét bõl. De olyan fel aj zott ér -

zel mi stá di um ban jön nek, aki mit tu dom én, tíz éve akar ne mi át ala kí tó

mû té tet és so ha nem sikerült… A be te ge im nyi lat koz tak új ság ban is,
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meg itt-ott-amott, és hát az egyik azt nyi lat koz ta az új ság ban, hogy egy -

sze rû en meg volt döb ben ve, hogy tíz éve akar ja ezt a mû té tet, már a csa -

lád já val ös  sze ve szett, már ez, már az, már min den sa töb bi, és ak kor va la -

ho va oda ment, és azt mond ták ne ki, hogy me lyik nap akar ja a mû té tet.

És nem az volt a vá lasz, hogy majd, meg izé, ha nem ak kor ki nyi tot tam a

nap tárt és azt mond tam, hogy most nem, kö vet ke zõ hét te le van, de no -

vem ber 18-án. És ak kor egé szen meg volt döb ben ve: no vem ber 18-án?

És vé gül is tu laj don kép pen pró bál ja az em ber a ve szé lyek re fel hív ni a fi -

gyel met, ezt ugye meg is ér tik, meg nem is ér tik meg, de már csak is mét -

lem ön ma gam, ami ó ta bir to ká ban va gyok bi zo nyos ta pasz ta la tok nak

egész jól rá ér zek ar ra, hogy ki az, aki nél ez jól lesz, és ér de mes [meg csi -

nál ni], mert va ló ban el moz dít ja a holt pont ról, és ki az, aki nél ezt nem sza -

bad meg csi nál ni, mert baj lesz be lõ le. (P. L.)

In ter jú ink ból az de rült ki, hogy az el lá tás ra vá ró transzszexuális pá -

ci en sek nél al kal ma zan dó el já rá sok ról és bá nás mód ról sem mi lyen hi va ta -

los út mu ta tás vagy pro to koll nem ren del ke zik: a pszi chi á te rek tõl a mû té -

te ket vég zõ or vo so kig min den szak em ber be lá tá sa és lel ki is me re te sze -

rint jár el a be teg gel. Míg fõ leg a nemváltás fo lya ma tá nak ele jén sze re pet

vál la ló pszi chi á te rek né me lyi ke ar ra pa nasz ko dott, hogy nem lát ják to -

vább a be teg sor sát, akadt olyan in ter jú ala nyunk is, aki a transzszexualiz-

mus ke ze lé sé nek mód ját át lát ha tó nak, rend szer sze rû nek tar tot ta:

Az út na gyon vi lá gos. Most már ál ta lá ban interneten in for má ci ók ke rin ge -

nek: or vo sok ról is, és mi nõ sí te nek. Te hát a plasz ti kai se bé sze ket is mi nõ -

sí tik. Te hát van egy jól mû kö dõ, nor má lis információáramlás.9 […] A dön -

tõ több sé ge az tá jé ko zat lan, nem tud ja, mit kell csi nál ni. […] A do log nak

az a lé nye ge, hogy vagy sa ját ma gá tól el kez di, mert tud ja, hogy mi lyen

fel tét elei van nak a mû tét nek, és ak kor el kez di [be sze rez ni] az ilyen jel le -

gû pa pí ro kat; vagy ír az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ba, ahol kap egy most

már na gyon szép, for ma li zált vá lasz le ve let,10 ami ben le ír ják azo kat a pon -

to kat, ami vel õ el tud jut ni ad dig a lé pé sig, hogy a kér vé nyét az át ala kí tó

mû tét re meg ala po zot tan be ad has sa. (S. L.)

A gya kor lat ban azon ban ke vés bé tûnt át lát ha tó nak és vi lá gos nak a

nemváltás út ja. Az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um

(ESzCsM) mun ka tár sa ku ta tó cso por tunk nak írt le ve lé ben meg erõ sí tet -

te, hogy a nemváltás fo lya ma tá nak ma Ma gyar or szá gon nincs sem mi fé le

jo gi lag sza bá lyo zott háttere.11 Az el lá tó rend szer ben így az egyén nek ka -

pasz ko dók nél kül, sok szor egy más nak el lent mon dó in for má ci ók alap ján

kell meg pró bál nia bol do gul ni.

figyelembevételével8 – meg ad ja a „rajt en ge délyt”, a plasz ti kai se bész, az

en dok ri no ló gus, a nõ gyógy ász vagy az uro ló gus a pá ci ens tes té nek el lá tá -

sá val fog lal ko zik, és nincs kap cso la ta azok kal a pszi chi á te rek kel, akik pá -

ci en sé nek ko ráb ban szak vé le ményt ad tak. A kü lön bö zõ szak te rü le te ken

jár tas or vo sok vé let len sze rû en ös  sze ál ló te a mek ben vég zik a transzszexu -

ális mû té te ket – at tól füg gõ en, hogy az õket al kal ma zó kór ház haj lan dó-e

be fo gad ni az adott tí pu sú mû té tet. A se bé szek gya kor la ti ta pasz ta la ta

ezen a té ren zöm mel a kis szá mú ha zai „be teg anyag ra” kor lá to zó dik. 

A transzszexuális pá ci ens az el lá tó rend szer be va ló be lé pé sé tõl kezd -

ve egész éle té ben függ ni fog a rend szer tõl, hi szen a kü lön bö zõ mû té tek

és ke ze lé sek so ro za ta, il let ve a kor rek ci ós be avat ko zá sok ál ta lá ban éve kig

tar ta nak, és a ne met vál tott em ber hor mon ház tar tá sa ez után is rend sze res

el len õr zés re és kar ban tar tás ra szo rul. A transzszexuális em ber szem pont -

já ból ezért fon tos len ne a fo lya ma tos kap cso lat tar tás az õt ke ze lõ or vo sok -

kal. Ku ta tá sunk so rán vi szony lag fo lya ma tos kap cso lat tar tást a ne mük

meg vál toz ta tá sá ra vál lal ko zók ré szé rõl csak a se bé szek kel ta pasz tal tunk:

Õve lük so kat kell fog lal koz ni min den fé le szem pont ból. Pont azért, mert

ugye kör be kell jár ni mil li ó szor a dol go kat. El kell ne kik mon da ni ho va,

mer re, ho gyan men je nek, szám ta lan szor vis  sza jön nek. Te hát nem egy

vak bél gyul la dás, hogy beesik az ut cá ról, ki ve szik a vak be lét, öt nap múl -

va ha za megy, az tán so ha töb bet nem lát juk. Te hát õve lük azért vi szony lag

szo ro sabb kap cso lat ala kul ki a hos  szú idõ foly tán, ugye amit az em ber

még a mû tét elõtt is el tölt ve lük, ilyen be szél ge té sek, ta lál ko zá sok, ta ná -

csok, egyéb szint jén, és […] eb bõl ál ta lá ban meg ma rad az, hogy azért

vissza je lez nek, hogy mi van. (Cs. Zs.)

Hoz za a pa pírt. Egy ki ló pa pírt hoz ma gá val: ter mé sze te sen az en ge dé lye -

ket, a ko ráb bi zá ró je len té se ket sa töb bi. Én eze ket a pa pí ro kat szé pen át -

ta nul má nyo zom. Azt az el sõ pil la nat tól kezd ve elv ként al kal maz zuk,

hogy a pa pí ron, te hát az en ge dé lyen meg szü le tett dá tum hoz, ho lott er re

sem mi fé le tör vény nin csen, ah hoz min dig két évet hoz zá szok tunk ten ni.

Te hát ha va la ki hoz za a dá tu mot, hogy teg nap meg kap ta az en ge délyt, mi

más nap nem ope rál juk meg, ha nem két évet szok tunk vár ni, hogy úgy -

mond be il lesz ked jen, ta nul ja, hogy ho gyan kell így vi sel ked ni. És ak kor

ter mé sze te sen en nek kap csán le ülök ve le és el mon dom azt, hogy jó, hát

ez nem órá kig tart, meg na po kig tart, de vé gül is ös  sze fog la lom egy fél

óra, egy órá ban hogy mi a mû tét, mi lyen szö võd mé nyei van nak, mi vár ha -

tó, mi a ki nyer he tõ a mû tét bõl és me lyek azok a te rü le tek, ame lye ket a

mû tét nem be fo lyá sol, nem ki nyer he tõ a mû tét bõl. De olyan fel aj zott ér -

zel mi stá di um ban jön nek, aki mit tu dom én, tíz éve akar ne mi át ala kí tó

mû té tet és so ha nem sikerült… A be te ge im nyi lat koz tak új ság ban is,
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saj nos a be teg a mû tét tel kap cso lat ban ir re á lis igé nye ket gon dol vé gig, az tán

a mû tét so rán, a mû tét gyógy ulá si sza ká ban szem be sül ve le, hogy ez nem

úgy lesz. Mon dok pél dá kat. Meg je le nik itt X, és õ azt mond ja, hogy sze ret -

né, hogy ha nõ len ne be lõ le. Er re én meg pró bá lom rá ve zet ni, hogy igen, a ne -

mi szer vet ki le het cse rél ni a mû tét tel, de ab ban én biz tos va gyok – pró bá -

lom vi rág nyel ven meg fo gal maz ni –, hogy ön bõl szép nõ a bü dös élet ben nem

lesz akár há nyan dol goz nak raj ta, mert egy sze rû en olya nok az adott sá gai. A

má sik az, hogy so kan azt hi szik, hogy ez zel a konf lik tus hely ze te ik egy ré sze

meg ol dó dik, at tól már más konf lik tus so ro zat is meg ol dó dik: a be il lesz ke dé si

kap cso la ta, a társ ke re sé se stb. stb. és egy ál ta lán nem biz tos, hogy ez meg ol -

dó dik ez zel. Hi szen a part ner prob lé má ja a tel je sen egész sé ges nek is prob lé -

ma, és nem tud meg ol dód ni. Te hát olya no kat vár el a mû tét tõl, ami a mû tét -

tõl nem fog meg ol dód ni. Eb bõl kö vet ke zik, hogy utá na – egyéb ként a leg -

több plasz ti kai mû tét nél így van, az orr plasz ti ká nál is –, hogy õ el vár ja, hogy õ

gyö nyö rû nõ lesz, ha az or rát meg iga zít ják, és ak kor túl ki csi lesz az or ra, vagy

túl nagy ma rad, vagy túl kö ze pes. Te hát so ha nem olyan, mint ami lyen nek

kel le ne len ni. Na most ugye az em ber pró bál ja ne ki ma gya ráz ni, hogy ön bõl

nem lesz szép nõ so ha, és az egyéb prob lé mái ez zel nem ol dód nak meg. Ezt

nem ér ti, csak ben ne él ab ban, hogy õ már sze ret ne vég re nõ len ni. A kö vet -

ke zõ rész pe dig az, hogy ami kor a mû tét meg van, most tel je sen csak a fér fi -

ból nõ re kon cent rá lok, ki kép zünk ne ki egy mes ter sé ges hü velyt. Na most

azt meg kell ér te ni, hogy ezt a hü velyt úgy ké pez zük ki, hogy csi ná lunk tu -

laj don kép pen egy lu kat a vég bél és a húgy hó lyag kö zött, és azt a lu kat ki bé -

lel jük a be teg pé ni szé nek a bõ ré vel. Ha te hát, és ezt meg mond juk a be teg -

nek, hogy ha ön ezt a mes ter sé ges hü velyt, ezt a nyí lást rend sze re sen nem tá -

gít ja, ez vis  sza fog szû kül ni. Mert a ter mé szet olyan, hogy ha azon ké pez nek

egy se bet, ak kor azt õ meg pró bál ja be gyó gyí ta ni. A hü vely tá gí tás ra két le he -

tõ ség van: vagy az il le tõ rend sze re sen él ne mi éle tet és az zal tá gít ja, ez a rit -

kább ka te gó ria, ha ez azon ban nem jön ös  sze, ak kor mi meg mond juk ne ki,

hogy egy ilyen esz köz zel, olyan sám fa ez, kez det ben nap já ban, és ké sõbb is

másnaponta, éle te vé gé ig kell tá gí ta ni. Ezt mi el mond juk, és nem hi szi el.

Nem hi szi el, és nem tö rõ dik ez zel a prob lé má val: más jön köz be, té vét néz,

be szél get, el megy sé tál ni, és egy szer csak azt ve szi ész re, hogy a hü ve lye úgy

be szû kült, hogy már nem is hü vely. Na most er re az em ber tu laj don kép pen

mit tud csi nál ni? Új ra föl ve szi, megint, mi az tán fel tá gít juk nar kó zis ban, al ta -

tás ban, be le met szünk, megint meg mond juk ne ki, hogy tá gí ta ni kell, és mit

csi nál? Megint nem tá gít ja. (P. L.)

Ami kor olyan egy nõ, aki nem tud gye re ket szül ni, egy olyan fér fi, aki

nem tud gye re ket nem ze ni, az már egy má sod ran gú vagy se lej tes hely ze -

tet hoz lét re. Ezek be per sze nem gon dol nak be le, nem tud ják át él ni az

ele jén. Mon da ni sem ér de mes, mert csak le be szé lés nek vennék… (S. L.)

Ugyan ak kor ha son ló an fon tos nak tûnt, hogy az érin tett nek már a

mû té ti be avat ko zá so kat meg elõ zõ en si ke rül jön a kí vánt ne mé nek meg -

fe le lõ en be il lesz ked nie a tár sa da lom ba:

A pro to koll hi á nya egy részt óva to sab bá te szi a vis  sza for dít ha tat lan

be avat ko zá so kat vég zõ or vo so kat: min den en ge délyt szá mos al ka lom mal

el len õriz nek, hi szen az egyes lé pé se ket egy más tól el szi ge tel ten te szi

meg a pá ci ens. Más részt ma rad nak olyan te rü le tek, ame lye ken a sza bá -

lyo zat lan ság rend kí vül sú lyos koc ká za to kat rejt. Az ESzCsM mun ka tár -

sá tól ka pott le vél bõl az is ki de rült, hogy nincs ar ra vo nat ko zó irány mu ta -

tás, hogy a mû hi bá nak szá mí tó mû té te ket mi lyen mó don, men  nyi idõn

be lül kel le ne, le het ne kor ri gál ni. 

A ne me meg vál toz ta tá sát el ér ni vá gyó „be teg ” te hát fõ ként ma gá ra

szá mít hat: ne ki kell utat tör nie az el lá tó rend szer ben az egyik or vos tól a

má si kig, ha egy ál ta lán si ke rül be ke rül nie a rend szer be. Így ta lán nem

túl zás a szó szo ros ér tel mé ben a pusz ta túl élé sért foly ta tott küz de lem hez

ha son lí ta ni a transzszexuális em ber nemváltoztatásának meg va ló sí tá sát,

mely so rán az egyik leg na gyobb aka dályt ép pen a rend szer sza bá lyo zat -

lan sá ga je len ti.

1.3.1. Si ker és si ker te len ség az or vos és a pá ci ens kap cso la tá ban

A pszi chi á ter, az or vos si ke re a transzszexualizmus kon tex tu sá ban azt je -

len ti, hogy az ál ta la gon do zott kli ens bol do gabb, ki egyen sú lyo zot tabb

éle tet tud él ni, úgy ér zi, tes te és lel ke egyen súly ba ke rült, kör nye ze té vel

nem egy ér tel mû ne mi jel le ge mi att nin cse nek sú lyos konf lik tu sai. Mi vel

a pszi cho te rá pia a transzszexualizmus ál la po tá ból nem tud ja „ki hoz ni” az

egyént, és ez zel az ál la pot tal va ló együtt élés re sem tud ja meg ta ní ta ni,

gyak ran mû té ti be avat ko zá sok ra van szük ség. Ál ta lá ban a transzszexuális

em be rek is e be avat ko zá sok tól re mé lik éle tük jobb ra for du lá sát:

Szok tam õket fi gyel mez tet ni, hogy azt azért ne re mél jék, hogy meg vál to -

zik a vi lág: a mû tét után le száll a mû tõ asz tal ról és az tán et tõl kezd ve bol -

dog ság öm lik a csap ból, te hát hogy er re ké szül je nek fel. De min den eset -

re egy nagy re mény ke dés van ben nük, né ha ki csit ir ra ci o ná lis nak is ér -

zem en nek a mér té két. (Cs. N.)

Né hány vá lasz adónk azt hang sú lyoz ta, hogy he lyes in di ká ci ó val

kell meg tör tén nie a be avat ko zás nak. Az az az eset ke ze lé sé nek si ke re a

he lyes pszi chi á te ri meg íté lé sen, il let ve a pá ci ens re á lis el vá rá sa in mú lik. 

A leg na gyobb lé lek ta ni prob lé ma az én sze mem ben az az – bár én nem va -

gyok egy lé lek bú vár –, hogy vé gül is a be teg mit vár el a mû tét tõl. És ugye
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saj nos a be teg a mû tét tel kap cso lat ban ir re á lis igé nye ket gon dol vé gig, az tán
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úgy lesz. Mon dok pél dá kat. Meg je le nik itt X, és õ azt mond ja, hogy sze ret -
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mi szer vet ki le het cse rél ni a mû tét tel, de ab ban én biz tos va gyok – pró bá -
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tás ban, be le met szünk, megint meg mond juk ne ki, hogy tá gí ta ni kell, és mit

csi nál? Megint nem tá gít ja. (P. L.)

Ami kor olyan egy nõ, aki nem tud gye re ket szül ni, egy olyan fér fi, aki

nem tud gye re ket nem ze ni, az már egy má sod ran gú vagy se lej tes hely ze -

tet hoz lét re. Ezek be per sze nem gon dol nak be le, nem tud ják át él ni az
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lyo zat lan ság rend kí vül sú lyos koc ká za to kat rejt. Az ESzCsM mun ka tár -

sá tól ka pott le vél bõl az is ki de rült, hogy nincs ar ra vo nat ko zó irány mu ta -

tás, hogy a mû hi bá nak szá mí tó mû té te ket mi lyen mó don, men  nyi idõn

be lül kel le ne, le het ne kor ri gál ni. 

A ne me meg vál toz ta tá sát el ér ni vá gyó „be teg ” te hát fõ ként ma gá ra

szá mít hat: ne ki kell utat tör nie az el lá tó rend szer ben az egyik or vos tól a

má si kig, ha egy ál ta lán si ke rül be ke rül nie a rend szer be. Így ta lán nem

túl zás a szó szo ros ér tel mé ben a pusz ta túl élé sért foly ta tott küz de lem hez

ha son lí ta ni a transzszexuális em ber nemváltoztatásának meg va ló sí tá sát,
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lan sá ga je len ti.
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éle tet tud él ni, úgy ér zi, tes te és lel ke egyen súly ba ke rült, kör nye ze té vel

nem egy ér tel mû ne mi jel le ge mi att nin cse nek sú lyos konf lik tu sai. Mi vel

a pszi cho te rá pia a transzszexualizmus ál la po tá ból nem tud ja „ki hoz ni” az

egyént, és ez zel az ál la pot tal va ló együtt élés re sem tud ja meg ta ní ta ni,

gyak ran mû té ti be avat ko zá sok ra van szük ség. Ál ta lá ban a transzszexuális

em be rek is e be avat ko zá sok tól re mé lik éle tük jobb ra for du lá sát:

Szok tam õket fi gyel mez tet ni, hogy azt azért ne re mél jék, hogy meg vál to -

zik a vi lág: a mû tét után le száll a mû tõ asz tal ról és az tán et tõl kezd ve bol -

dog ság öm lik a csap ból, te hát hogy er re ké szül je nek fel. De min den eset -

re egy nagy re mény ke dés van ben nük, né ha ki csit ir ra ci o ná lis nak is ér -

zem en nek a mér té két. (Cs. N.)

Né hány vá lasz adónk azt hang sú lyoz ta, hogy he lyes in di ká ci ó val

kell meg tör tén nie a be avat ko zás nak. Az az az eset ke ze lé sé nek si ke re a

he lyes pszi chi á te ri meg íté lé sen, il let ve a pá ci ens re á lis el vá rá sa in mú lik. 

A leg na gyobb lé lek ta ni prob lé ma az én sze mem ben az az – bár én nem va -

gyok egy lé lek bú vár –, hogy vé gül is a be teg mit vár el a mû tét tõl. És ugye
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Õk nem is jön nek vis  sza hoz zám egyéb ként. Te hát õk va ló ban ké rik ezt a

pa pírt, át men nek ezen. Ahogy a tü dõ szû rõ re el megy. Úgy szo kott en gem

is ér de kel ni, hogy va jon mi lett a sor sa, hogy ala kult az éle te, de ezt én

nem tu dom már meg. Mert õ nem ér zi szük sé gét an nak, hogy itt ná lam

bár mit is [vis  sza je lez zen]. (D. E.)

Ha va la me lyik mû tét vagy az egész mû tét so ro zat nem hoz za meg a kí -

vánt ered mé nye ket, vagy eset leg mû hi ba tör té nik, a transzszexuális be teg –

aki ek kor ra gyak ran tény leg be teg gé vá lik – ön meg va ló sí tá si esé lyei je len -

tõ sen csök ken nek, sõt ese ten ként va ló ban a túl élé sért kell meg küz de nie.

(Hely ze tét pe dig csak sú lyos bít ja, hogy a kor rek ci ós mû té te ket, il let ve az

eset le ges mû hi ba hely re ho zá sát sem mi sem biz to sít ja.) Ilyen kö rül mé nyek

kö zött az érin tett a pszi chi á te ri se gít ség le he tõ sé gé bõl is több nyi re már csak

azt ér zé ke li, hogy na gyon drá ga, és nem en ged he ti meg magának.12

1.3.2. A ma gán- és az ál la mi el lá tás kü lönb sé gei

Ma gyar or szá gon a nemváltás út ja el mé le ti leg az ál la mi el lá tó rend sze ren ke -

resz tül és ma gán szol gál ta tá sok igény be vé te lé vel egy aránt be jár ha tó. Je len -

leg nincs olyan ál la mi in téz mény, amely nek min den eset ben el kel le ne vál -

lal nia a ne mi át ala kí tó mû té te ket, és nincs olyan tár sa da lom biz to sí tás ál tal

fi nan szí ro zott ki je lölt pszi chi á ter sem, aki biz to san fo gad ná a transzszexu -

ális kli en se ket, és ér tõ mó don vi szo nyul na prob lé má ik hoz. Az érin tet tek

egy más kö zött in for má lis kom mu ni ká ci ós csa tor ná kon kéz rõl kéz re ad ják

azok nak a szak em be rek nek a ne vét, akik haj lan dó ak fog lal koz ni az

ügyükkel.13 A szak em be rek kel és az el lá tás sal kap cso lat ban ös  sze gyûj tött

is me ret anyag azon ban több nyi re ki zá ró lag az interneten ér he tõ el.

Aki ma Ma gyar or szá gon a hi va ta los csa tor ná kon ke resz tül pró bál tá -

jé ko zód ni a nemváltás le he tõ sé ge i rõl, az el sõ sor ban az Egész ség ügyi,

Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um Egész ség po li ti kai Fõ osz tá lyá hoz

for dul hat, ahon nan egy for ma le ve let kül de nek a kérelmezõnek.14 A ké -

rel me zõ szá má ra azon ban e hi va ta los – il let ve an nak tû nõ – le vél bõl nem

de rül ki, hogy igaz ság ügyi pszi cho ló gu si, il let ve pszi chi á te ri szak vé le -

ményt ki zá ró lag az itt meg ne ve zett szak ér tõk ad hat nak-e ki – amen  nyi -

ben más is ki ad hat szak vé le ményt, kik hez le het még for dul ni –; hogy a

le vél ben meg ne ve zett or vo sok ma gán pra xi suk vagy a tár sa da lom biz to sí -

tás ál tal fi nan szí ro zott ál la mi el lá tás ke re té ben fo gad ják majd a ké rel me -

Ugye azok nál a be te gek nél si ke rül a mû tét re la tí ve job ban, akik már bi zo -

nyí tot tak, hogy már nõ ként él nek. Én azt mon dom, hogy leg alább 3–4, de

in kább 5 évet mon da nék, hogy õt a tár sa da lom mi köz ben még a nad rág já -

ban ben ne van a pé ni sze, de a tár sa da lom már 5 éve nõ ként fo gad ja el, ke -

zét csókolommal kö szön a zöld sé ges stb., azok szok tak job ban si ke rül ni.

Az nem si ke rül, ami kor va la ki hét fõn fér fi és azt akar ja, hogy az át ope rá lás

után ked den nõ le gyen. Mert egy sze rû en a mû tét si ke rül, de az õ szo ci á lis

el he lyez ke dé se, vi sel ke dés mód ja az nem ké pes tu laj don kép pen föl fej lõd -

ni en  nyi idõ alatt. […] Ta lán a leg öre gebb re, egy olyan va la ki re em lék -

szem, aki döb be net, az egyik leg si ke re sebb ka te gó ria volt, ta lán 45 és 50

kö zött, aki fér fi volt, nõ ként élt sta bil kap cso lat ban év ti ze dek óta és tu laj -

don kép pen idé zõ jel ben ezt a szép ség hi bát kel lett csak kor ri gál ni. És ma -

radt a kap cso lat, sem mi té vé, sem mi mé dia, ment to vább az élet. (P. L.)

A si ke res mû tét so ro zat leg fõbb ered mé nye le het, ha a pá ci ens va ló -

ban ki tud lép ni a köz tes, transzszexuális ál la pot ból.

Akik meg gyógy ul nak, és akik jól be il lesz ked nek, azok el hagy ják ezt [a

transzszexuális ál la po tot]. Sze rin tem in du lás kor be teg, és ami kor meg -

gyógy ul, ak kor el hagy ja. Van olyan be te gem is, aki fér fi bõl éne kes nõ lett,

sze re pel a té vé ben is egyéb ként és tu laj don kép pen meg ta lál ta ma gát. Ki -

nõtt eb bõl a be teg ka te gó ri á ból. (P. L.)

Az el vi leg nyu gal mat ered mé nye zõ be avat ko zá sok so ro za tá ba azon -

ban szám ta lan he lyen csúsz hat hi ba. Az or vo si „mel lé nyú lá sok” pszi cho -

ló gi ai fel dol go zá sá ban és a mû té te ket ese ten ként kö ve tõ „pszi chés szö -

võd mé nyek” ke ze lé sé ben kap hat na na gyobb sze re pet a pszi cho te rá pia.

Rend kí vül sok ba ke rül nek [a mû té tek], nem na gyon gya kor lott a mû tét,

sok kal ros  szab bak a kö rül mé nyei, sok a mel lé nyú lás, a nem jó tech ni kák al -

kal ma zá sa. […] És jön nek a szö võd mé nyek, mert azért en nek ugye van -

nak: de pres  szió, ön gyil kos ság, ese ti szö võd mé nyek. Te hát a pszi cho te rá pia

az min dig a mû té tet kö ve tõ en lép be iga zá ból, mint se gí tõ elem. (S. L.)

Pszi cho te rá pi ás se gít sé get azon ban a pá ci en sek nek csak na gyon kis

ré sze vesz igény be. A pszi chi á te rek se gít ség nyúj tá sa a transzszexuális

em be rek ese té ben jel lem zõ en a szak vé le mény meg írá sá ban me rül ki.

Eb ben azon ban nyil ván sze re pet ját szik a ren de zet len ség, a hi va ta los út -

mu ta tás hi á nya is: hi szen a transzszexuális „be teg nek” ál ta lá ban sen ki

nem hív ja fel a fi gyel mét az ope rá ci ók utá ni pszi cho te rá pi ás se gít ség

igény be vé tel ének le he tõ sé gé re és hasz nos sá gá ra.

Itt a mo ti vá ció hi ány zik. A pszi cho te rá pi á val va ló együtt élés nek, vagy a

pszi cho te rá pi ás tá mo ga tás sal va ló mû tét re va ló föl ké szü lés nek nincs sem -

mi aka dá lya. (S. L.)
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Õk nem is jön nek vis  sza hoz zám egyéb ként. Te hát õk va ló ban ké rik ezt a

pa pírt, át men nek ezen. Ahogy a tü dõ szû rõ re el megy. Úgy szo kott en gem

is ér de kel ni, hogy va jon mi lett a sor sa, hogy ala kult az éle te, de ezt én

nem tu dom már meg. Mert õ nem ér zi szük sé gét an nak, hogy itt ná lam

bár mit is [vis  sza je lez zen]. (D. E.)

Ha va la me lyik mû tét vagy az egész mû tét so ro zat nem hoz za meg a kí -

vánt ered mé nye ket, vagy eset leg mû hi ba tör té nik, a transzszexuális be teg –

aki ek kor ra gyak ran tény leg be teg gé vá lik – ön meg va ló sí tá si esé lyei je len -

tõ sen csök ken nek, sõt ese ten ként va ló ban a túl élé sért kell meg küz de nie.

(Hely ze tét pe dig csak sú lyos bít ja, hogy a kor rek ci ós mû té te ket, il let ve az

eset le ges mû hi ba hely re ho zá sát sem mi sem biz to sít ja.) Ilyen kö rül mé nyek

kö zött az érin tett a pszi chi á te ri se gít ség le he tõ sé gé bõl is több nyi re már csak

azt ér zé ke li, hogy na gyon drá ga, és nem en ged he ti meg magának.12

1.3.2. A ma gán- és az ál la mi el lá tás kü lönb sé gei

Ma gyar or szá gon a nemváltás út ja el mé le ti leg az ál la mi el lá tó rend sze ren ke -

resz tül és ma gán szol gál ta tá sok igény be vé te lé vel egy aránt be jár ha tó. Je len -

leg nincs olyan ál la mi in téz mény, amely nek min den eset ben el kel le ne vál -

lal nia a ne mi át ala kí tó mû té te ket, és nincs olyan tár sa da lom biz to sí tás ál tal

fi nan szí ro zott ki je lölt pszi chi á ter sem, aki biz to san fo gad ná a transzszexu -

ális kli en se ket, és ér tõ mó don vi szo nyul na prob lé má ik hoz. Az érin tet tek

egy más kö zött in for má lis kom mu ni ká ci ós csa tor ná kon kéz rõl kéz re ad ják

azok nak a szak em be rek nek a ne vét, akik haj lan dó ak fog lal koz ni az

ügyükkel.13 A szak em be rek kel és az el lá tás sal kap cso lat ban ös  sze gyûj tött

is me ret anyag azon ban több nyi re ki zá ró lag az interneten ér he tõ el.

Aki ma Ma gyar or szá gon a hi va ta los csa tor ná kon ke resz tül pró bál tá -

jé ko zód ni a nemváltás le he tõ sé ge i rõl, az el sõ sor ban az Egész ség ügyi,

Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um Egész ség po li ti kai Fõ osz tá lyá hoz

for dul hat, ahon nan egy for ma le ve let kül de nek a kérelmezõnek.14 A ké -

rel me zõ szá má ra azon ban e hi va ta los – il let ve an nak tû nõ – le vél bõl nem

de rül ki, hogy igaz ság ügyi pszi cho ló gu si, il let ve pszi chi á te ri szak vé le -

ményt ki zá ró lag az itt meg ne ve zett szak ér tõk ad hat nak-e ki – amen  nyi -

ben más is ki ad hat szak vé le ményt, kik hez le het még for dul ni –; hogy a

le vél ben meg ne ve zett or vo sok ma gán pra xi suk vagy a tár sa da lom biz to sí -

tás ál tal fi nan szí ro zott ál la mi el lá tás ke re té ben fo gad ják majd a ké rel me -

Ugye azok nál a be te gek nél si ke rül a mû tét re la tí ve job ban, akik már bi zo -

nyí tot tak, hogy már nõ ként él nek. Én azt mon dom, hogy leg alább 3–4, de

in kább 5 évet mon da nék, hogy õt a tár sa da lom mi köz ben még a nad rág já -

ban ben ne van a pé ni sze, de a tár sa da lom már 5 éve nõ ként fo gad ja el, ke -

zét csókolommal kö szön a zöld sé ges stb., azok szok tak job ban si ke rül ni.

Az nem si ke rül, ami kor va la ki hét fõn fér fi és azt akar ja, hogy az át ope rá lás

után ked den nõ le gyen. Mert egy sze rû en a mû tét si ke rül, de az õ szo ci á lis

el he lyez ke dé se, vi sel ke dés mód ja az nem ké pes tu laj don kép pen föl fej lõd -

ni en  nyi idõ alatt. […] Ta lán a leg öre gebb re, egy olyan va la ki re em lék -

szem, aki döb be net, az egyik leg si ke re sebb ka te gó ria volt, ta lán 45 és 50

kö zött, aki fér fi volt, nõ ként élt sta bil kap cso lat ban év ti ze dek óta és tu laj -

don kép pen idé zõ jel ben ezt a szép ség hi bát kel lett csak kor ri gál ni. És ma -

radt a kap cso lat, sem mi té vé, sem mi mé dia, ment to vább az élet. (P. L.)

A si ke res mû tét so ro zat leg fõbb ered mé nye le het, ha a pá ci ens va ló -

ban ki tud lép ni a köz tes, transzszexuális ál la pot ból.

Akik meg gyógy ul nak, és akik jól be il lesz ked nek, azok el hagy ják ezt [a

transzszexuális ál la po tot]. Sze rin tem in du lás kor be teg, és ami kor meg -

gyógy ul, ak kor el hagy ja. Van olyan be te gem is, aki fér fi bõl éne kes nõ lett,

sze re pel a té vé ben is egyéb ként és tu laj don kép pen meg ta lál ta ma gát. Ki -

nõtt eb bõl a be teg ka te gó ri á ból. (P. L.)

Az el vi leg nyu gal mat ered mé nye zõ be avat ko zá sok so ro za tá ba azon -

ban szám ta lan he lyen csúsz hat hi ba. Az or vo si „mel lé nyú lá sok” pszi cho -

ló gi ai fel dol go zá sá ban és a mû té te ket ese ten ként kö ve tõ „pszi chés szö -

võd mé nyek” ke ze lé sé ben kap hat na na gyobb sze re pet a pszi cho te rá pia.

Rend kí vül sok ba ke rül nek [a mû té tek], nem na gyon gya kor lott a mû tét,

sok kal ros  szab bak a kö rül mé nyei, sok a mel lé nyú lás, a nem jó tech ni kák al -

kal ma zá sa. […] És jön nek a szö võd mé nyek, mert azért en nek ugye van -

nak: de pres  szió, ön gyil kos ság, ese ti szö võd mé nyek. Te hát a pszi cho te rá pia

az min dig a mû té tet kö ve tõ en lép be iga zá ból, mint se gí tõ elem. (S. L.)

Pszi cho te rá pi ás se gít sé get azon ban a pá ci en sek nek csak na gyon kis

ré sze vesz igény be. A pszi chi á te rek se gít ség nyúj tá sa a transzszexuális

em be rek ese té ben jel lem zõ en a szak vé le mény meg írá sá ban me rül ki.

Eb ben azon ban nyil ván sze re pet ját szik a ren de zet len ség, a hi va ta los út -

mu ta tás hi á nya is: hi szen a transzszexuális „be teg nek” ál ta lá ban sen ki

nem hív ja fel a fi gyel mét az ope rá ci ók utá ni pszi cho te rá pi ás se gít ség

igény be vé tel ének le he tõ sé gé re és hasz nos sá gá ra.

Itt a mo ti vá ció hi ány zik. A pszi cho te rá pi á val va ló együtt élés nek, vagy a

pszi cho te rá pi ás tá mo ga tás sal va ló mû tét re va ló föl ké szü lés nek nincs sem -

mi aka dá lya. (S. L.)

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Solymár Bence: A „transzszexuális beteg”�

32 33

12 Lásd a 2.4.6. fe je zet ben az érin tet tek pénz zel kap cso la tos meg jegy zé se it.

13 Lásd a 2.4.1. fe je ze tet.

14 Lásd az A mel lék le tet.



el uta sí tás in do ka le het ilyen kor az or vo sok ál tal oly kor em lí tett hoz zá

nem ér tés, il let ve a – má sik or vos pá ci en sé tõl va ló – tá vol ság tar tás. Az

ilyen ta pasz ta la tok ál ta lá ban a ma gán pra xis fe lé so dor ják a pá ci en se ket,

ahol az or vos po zi tív hoz zá ál lá sa „meg vá sá rol ha tó”. Ez az út azon ban –

fõ ként az anya gi ter hek mi att – so kak szá má ra jár ha tat lan:

Iszo nyú spó ro lás. Én ál ta lá ban nem gaz da gok kal ta lál koz tam leg alább is,

ha nem csó rók kal, na most ezek el mond ják, hogy ho gyan szed nek ös  sze

pén ze ket ah hoz, hogy eze ket a mû té tért vagy nem tu dom, hol kell ne kik

fi zet ni ük, hogy ez meg le gyen, hogy ezt biz to sít sák. (Cs. N.)

Alap hely zet ugye, hogy min dent fi nan szí roz a tár sa da lom biz to sí tás, [de]

ugye pri vát mû té te ket csi nál nak: ál ta lá ban van egy-két hely, ahol sun -

dám-bun dám mó don […] húgy csõ plasz ti ka cí men meg old ja, és úgy szá -

mol ja el a tár sa da lom biz to sí tás fe lé, hogy õ húgy csõ plasz ti kát csi nált, ami

azt je len ti, hogy le vág ta tõ bõl, […] te hát egy ha mis di ag nó zis ként. […]

Na gyon so kan mond ják, hogy mi ért kell azt fi nan szí roz ni, vagy mi ért

nem megy ma gán or vos hoz meg sa töb bi. De ezt a be teg sé get nem le het

más képp [ke zel ni]. Te hát én ma xi má li san ki ál lok amel lett, hogy en nek,

igen is OEP ál tal tá mo ga tott biz to sí tá si fel té te le ket kell [te rem te ni]. […]

A gya kor lat nem ez. […] Ez egy 4–5 mil lió fo rin tos mû tét. […] És ak kor

ide jön, ös  sze szed te a pén zét, és ak kor […] mon dom ne ki, hogy sok ba fog

ke rül ni. Mond ja sem mi baj, fi ze ti. […] De a leg töb ben sze ren csét le nek

és nem vál lal ják ma gu kat, tit kol ják. (S. L.)

Egyik szak ér tõ in ter jú ala nyunk az ál la mi és a ma gán pra xis ban dol -

go zó or vo sok kö zöt ti fe szült sé gek re hív ta fel a fi gyel met, mely szin tén

ös  sze függ az egyik ol da lon az anya gi meg be csü lés hi á nyá val, a má si kon

pe dig az anya gi ér de kelt ség gel:

Na, most ha pénz rõl be szé lünk, ak kor azt kell mon da nom, hogy ami kor

fér fi bõl nõ vé ope rál unk, ak kor a saj tó ban, mé di á ban el hang za nak tu laj -

don kép pen olyan ada tok, hogy ez egy drá ga mû tét, ugye meg je le nik a te -

le fon ban X meg Y meg Z és ki je len ti, hogy már õ is sze ret né ezt, de 5 mil -

lió fo rint ba ke rül, és nincs elég pén ze hoz zá. Na, most a kö vet ke zõt kell

tud ni er rõl a mû tét rõl. Ez a mû tét sem mi ben nem kü lön bö zik pénz ügyi -

leg egy má sik mû tét tel va ló ös  sze ha son lí tás ban, más sza vak kal ez ugyan -

an  nyi ba ke rül, mint egy vak bél mû tét vagy egy vas tag bél mû tét. Mert mi

kell hoz zá? Egy kés, egy ol ló, egy öl tés, te hát ugyan az, mint min den más

mû tét hez, plusz az a szak mai tu dás, ami ezt a mû té tet vég re hajt ja. En nek

a szak mai tu dás nak az ára ma Ma gyar or szá gon nul la fo rint. Ezért a mû tét

csak an  nyi ba ke rül, amen  nyi spár ga fel hasz ná lás ra ke rül, ka té ter, szi ke -

pen ge, amen  nyit ko pik az ol ló, sa töb bi. Ez egy át lag mû tét ben nem éri el

a 100 ezer fo rin tot. Na, most még is mi ért sza lad gál nak ezek az 5 mil li ós ér -

té kek a vi lág ban, Ma gyar or szá gon is? Azért, mert Ma gyar or szá gon van egy

zõt; és kell-e majd fi zet nie a kon zul tá ci ó kért. Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai

sze rint a mi nisz té ri u mi for ma le vél ben sze rep lõ szak ér tõk az ese tek

több sé gé ben – ál ta lá ban a pá ci ens ál tal han goz ta tott sür gõs ség re hi vat -

koz va – „pén zes szol gál ta tás ként” ke zel ték a transzszexuális szak vé le -

mé nyek ké szí té sét. Ez a gya kor lat ér tel mez he tõ úgy is, hogy a mi nisz té -

ri um – il let ve an nak kép vi se lõ je – egyes or vo sok ma gán pra xi sa fe lé te re -

li a gya nút lan ké rel me zõ ket. Mind ez utal hat ar ra, hogy az ál lam je len leg

nem tud olyan szak em be rek rõl, akik a hoz zá juk for du ló ál lam pol gá ro kat

a tár sa da lom biz to sí tás ter hé re ke zel ni tud nák – még is el vár ha tó len ne,

hogy a ké rel me zõk elõ ze tes tá jé koz ta tást kap ja nak ar ról, hogy va ló szí nû -

leg nem a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal meg vál tott ál la mi el lá tás ban

fog nak ré sze sül ni. Né hány szak ér tõ in ter jú ala nyunk vi szont ar ra hív ta

fel a fi gyel met, hogy a szak vé le mé nyek ki adá sá ra az Or szá gos Egész ség -

biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott ke re tek kö zött is len ne le he tõ ség:

A sa ját ta pasz ta la to mat tu dom mon da ni: nyil ván va ló an ezt le tud tuk kó -

dol ni, mert ha jön va la ki, ak kor az am bu láns nyil ván tar tás ba ezt be le het

ír ni transzszexuális cím szó alatt. Te hát ez az OEP szá má ra lé te zõ kód, és

ha oda írom hogy pszi cho te rá pia, ak kor ez így oké. […] Ilyen szem pont -

ból, plá ne er re nem is na gyon tu dok én szak em bert. […] Azért ke rül tek

ta lán hoz zám, mert hogy én nem rúg tam ki az il le tõt. És ak kor az egyik

szól a má sik nak, én azt mond tam oké, néz zük ak kor ezt meg, és ak kor

nyil ván va ló an kell er rõl egy vé le ményt is ír ni. (R. P.)

A szak vé le mé nyek meg szer zés után az, hogy ki me lyik stá di u má -

ban tart a nemváltásnak, je len tõs rész ben anya gi kér dés sé vá lik, és to -

vább ra sem tud ha tó biz to san, hogy a be avat ko zá sok és a ke ze lé sek mely

ré szét tá mo gat ja a tár sa da lom biz to sí tás, il let ve ki nek a fel ada ta föl ír ni a

szük sé ges gyógykészítményeket.

Olya nok jöt tek, hogy tu laj don kép pen el in dul tak, te hát hogy õ le ve tet te a

mel lét, de már a hü vely re nincs pén ze. Fér fi is [van, aki le ve te ti a hím ves  szõ -

jét]. Igen, ilyen van. Bár ott azért egy sze rûbb, mert már ma ga a hor mon ke ze -

lés az nem egy olyan ret ten tõ nagy do log. [A hor mon ke ze lést] azt hi szem,

hogy nem [tá mo gat ja az OEP]. Csak on nan tu dom, hogy pél dá ul ma is föl

kel lett ír ni egy [gyógy szert] és ha pél dá ul én ge ne ti kus ként föl írom, ak kor ez

olyan 6000 Ft-ba ke rül ne ki, bár eb ben is van va la mi TB-támogatás, de ha el -

men ne egy andrológushoz, ak kor ol csób ban is meg kap hat ná. (Cz. E.)

Az érin tet tek be szá mo ló i ból ki de rült, hogy az „ál la mi or vo sok”

több eset ben nem fog lal koz nak olyan transzszexuális em be rek kel, akik -

nek az egész sé ge a meg fe le lõ gyógy szer rend sze res ada go lá sán mú lik: az
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el uta sí tás in do ka le het ilyen kor az or vo sok ál tal oly kor em lí tett hoz zá

nem ér tés, il let ve a – má sik or vos pá ci en sé tõl va ló – tá vol ság tar tás. Az

ilyen ta pasz ta la tok ál ta lá ban a ma gán pra xis fe lé so dor ják a pá ci en se ket,

ahol az or vos po zi tív hoz zá ál lá sa „meg vá sá rol ha tó”. Ez az út azon ban –

fõ ként az anya gi ter hek mi att – so kak szá má ra jár ha tat lan:

Iszo nyú spó ro lás. Én ál ta lá ban nem gaz da gok kal ta lál koz tam leg alább is,

ha nem csó rók kal, na most ezek el mond ják, hogy ho gyan szed nek ös  sze

pén ze ket ah hoz, hogy eze ket a mû té tért vagy nem tu dom, hol kell ne kik

fi zet ni ük, hogy ez meg le gyen, hogy ezt biz to sít sák. (Cs. N.)

Alap hely zet ugye, hogy min dent fi nan szí roz a tár sa da lom biz to sí tás, [de]

ugye pri vát mû té te ket csi nál nak: ál ta lá ban van egy-két hely, ahol sun -

dám-bun dám mó don […] húgy csõ plasz ti ka cí men meg old ja, és úgy szá -

mol ja el a tár sa da lom biz to sí tás fe lé, hogy õ húgy csõ plasz ti kát csi nált, ami

azt je len ti, hogy le vág ta tõ bõl, […] te hát egy ha mis di ag nó zis ként. […]

Na gyon so kan mond ják, hogy mi ért kell azt fi nan szí roz ni, vagy mi ért

nem megy ma gán or vos hoz meg sa töb bi. De ezt a be teg sé get nem le het

más képp [ke zel ni]. Te hát én ma xi má li san ki ál lok amel lett, hogy en nek,

igen is OEP ál tal tá mo ga tott biz to sí tá si fel té te le ket kell [te rem te ni]. […]

A gya kor lat nem ez. […] Ez egy 4–5 mil lió fo rin tos mû tét. […] És ak kor

ide jön, ös  sze szed te a pén zét, és ak kor […] mon dom ne ki, hogy sok ba fog

ke rül ni. Mond ja sem mi baj, fi ze ti. […] De a leg töb ben sze ren csét le nek

és nem vál lal ják ma gu kat, tit kol ják. (S. L.)

Egyik szak ér tõ in ter jú ala nyunk az ál la mi és a ma gán pra xis ban dol -

go zó or vo sok kö zöt ti fe szült sé gek re hív ta fel a fi gyel met, mely szin tén

ös  sze függ az egyik ol da lon az anya gi meg be csü lés hi á nyá val, a má si kon

pe dig az anya gi ér de kelt ség gel:

Na, most ha pénz rõl be szé lünk, ak kor azt kell mon da nom, hogy ami kor

fér fi bõl nõ vé ope rál unk, ak kor a saj tó ban, mé di á ban el hang za nak tu laj -

don kép pen olyan ada tok, hogy ez egy drá ga mû tét, ugye meg je le nik a te -

le fon ban X meg Y meg Z és ki je len ti, hogy már õ is sze ret né ezt, de 5 mil -

lió fo rint ba ke rül, és nincs elég pén ze hoz zá. Na, most a kö vet ke zõt kell

tud ni er rõl a mû tét rõl. Ez a mû tét sem mi ben nem kü lön bö zik pénz ügyi -

leg egy má sik mû tét tel va ló ös  sze ha son lí tás ban, más sza vak kal ez ugyan -

an  nyi ba ke rül, mint egy vak bél mû tét vagy egy vas tag bél mû tét. Mert mi

kell hoz zá? Egy kés, egy ol ló, egy öl tés, te hát ugyan az, mint min den más

mû tét hez, plusz az a szak mai tu dás, ami ezt a mû té tet vég re hajt ja. En nek

a szak mai tu dás nak az ára ma Ma gyar or szá gon nul la fo rint. Ezért a mû tét

csak an  nyi ba ke rül, amen  nyi spár ga fel hasz ná lás ra ke rül, ka té ter, szi ke -

pen ge, amen  nyit ko pik az ol ló, sa töb bi. Ez egy át lag mû tét ben nem éri el

a 100 ezer fo rin tot. Na, most még is mi ért sza lad gál nak ezek az 5 mil li ós ér -

té kek a vi lág ban, Ma gyar or szá gon is? Azért, mert Ma gyar or szá gon van egy

zõt; és kell-e majd fi zet nie a kon zul tá ci ó kért. Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai

sze rint a mi nisz té ri u mi for ma le vél ben sze rep lõ szak ér tõk az ese tek

több sé gé ben – ál ta lá ban a pá ci ens ál tal han goz ta tott sür gõs ség re hi vat -

koz va – „pén zes szol gál ta tás ként” ke zel ték a transzszexuális szak vé le -

mé nyek ké szí té sét. Ez a gya kor lat ér tel mez he tõ úgy is, hogy a mi nisz té -

ri um – il let ve an nak kép vi se lõ je – egyes or vo sok ma gán pra xi sa fe lé te re -

li a gya nút lan ké rel me zõ ket. Mind ez utal hat ar ra, hogy az ál lam je len leg

nem tud olyan szak em be rek rõl, akik a hoz zá juk for du ló ál lam pol gá ro kat

a tár sa da lom biz to sí tás ter hé re ke zel ni tud nák – még is el vár ha tó len ne,

hogy a ké rel me zõk elõ ze tes tá jé koz ta tást kap ja nak ar ról, hogy va ló szí nû -

leg nem a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal meg vál tott ál la mi el lá tás ban

fog nak ré sze sül ni. Né hány szak ér tõ in ter jú ala nyunk vi szont ar ra hív ta

fel a fi gyel met, hogy a szak vé le mé nyek ki adá sá ra az Or szá gos Egész ség -

biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott ke re tek kö zött is len ne le he tõ ség:

A sa ját ta pasz ta la to mat tu dom mon da ni: nyil ván va ló an ezt le tud tuk kó -

dol ni, mert ha jön va la ki, ak kor az am bu láns nyil ván tar tás ba ezt be le het

ír ni transzszexuális cím szó alatt. Te hát ez az OEP szá má ra lé te zõ kód, és

ha oda írom hogy pszi cho te rá pia, ak kor ez így oké. […] Ilyen szem pont -

ból, plá ne er re nem is na gyon tu dok én szak em bert. […] Azért ke rül tek

ta lán hoz zám, mert hogy én nem rúg tam ki az il le tõt. És ak kor az egyik

szól a má sik nak, én azt mond tam oké, néz zük ak kor ezt meg, és ak kor

nyil ván va ló an kell er rõl egy vé le ményt is ír ni. (R. P.)

A szak vé le mé nyek meg szer zés után az, hogy ki me lyik stá di u má -

ban tart a nemváltásnak, je len tõs rész ben anya gi kér dés sé vá lik, és to -

vább ra sem tud ha tó biz to san, hogy a be avat ko zá sok és a ke ze lé sek mely

ré szét tá mo gat ja a tár sa da lom biz to sí tás, il let ve ki nek a fel ada ta föl ír ni a

szük sé ges gyógykészítményeket.

Olya nok jöt tek, hogy tu laj don kép pen el in dul tak, te hát hogy õ le ve tet te a

mel lét, de már a hü vely re nincs pén ze. Fér fi is [van, aki le ve te ti a hím ves  szõ -

jét]. Igen, ilyen van. Bár ott azért egy sze rûbb, mert már ma ga a hor mon ke ze -

lés az nem egy olyan ret ten tõ nagy do log. [A hor mon ke ze lést] azt hi szem,

hogy nem [tá mo gat ja az OEP]. Csak on nan tu dom, hogy pél dá ul ma is föl

kel lett ír ni egy [gyógy szert] és ha pél dá ul én ge ne ti kus ként föl írom, ak kor ez

olyan 6000 Ft-ba ke rül ne ki, bár eb ben is van va la mi TB-támogatás, de ha el -

men ne egy andrológushoz, ak kor ol csób ban is meg kap hat ná. (Cz. E.)

Az érin tet tek be szá mo ló i ból ki de rült, hogy az „ál la mi or vo sok”

több eset ben nem fog lal koz nak olyan transzszexuális em be rek kel, akik -

nek az egész sé ge a meg fe le lõ gyógy szer rend sze res ada go lá sán mú lik: az
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nek így ne ki áll ni, és eb be az em ber így be le ás sa ma gát, az tán nincs er re

ér dek lõ dés, vagy nincs er re sen ki nek se szük sé ge, ak kor nem ér de mes

ezt vé gig csi nál ni. (Cs. Zs.)

Ku ta tá sunk so rán ki fe je zet ten ma gán pra xist foly ta tó or vo so kat nem

tud tunk el ér ni, ezért er rõl a te rü let rõl nincs sok in for má ci ónk. Pró bál -

tunk in ter jút kér ni két olyan ma gán pra xis ban dol go zó plasz ti kai se bész -

tõl is, akik nek köz tu dot tan vol tak már transzszexuális ese te ik, de egyi -

kük tõl sem kap tunk ér de mi információt.15 Transzszexuális in ter jú ala nya -

ink tól azon ban tu do má sunk ra ju tot tak olyan ese tek, ami kor egy faj ta át -

já rás ke let ke zett az ál la mi és a ma gán el lá tá sok között.16 Egy al ka lom mal

pél dá ul a ma gán pra xis ban vég zett be avat ko zás után az or vos ma ga se gí -

tett be te gé nek el in téz ni a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást a kö vet ke zõ

mû tét hez. Más kor a tár sa da lom biz to sí tás ál tal egyé ni ké re lem alap ján tá -

mo ga tott mell plasz ti kai mû té tet az or vos nem akar ta el vé gez ni – leg -

alább is kel let len sé ge er re utalt –, ha nem „kön  nyebb meg ol dás ként” in -

kább a be avat ko zás ma gán úton va ló ki vi te le zés ét ja va sol ta 300–350 ezer

fo rint nyi ös  sze gért. Elõ for dult az is, hogy az ál la mi ke re tek kö zött dol go -

zó or vos elõ re kö zöl te a pá ci ens sel, men  nyi „ho no rá ri u mot” vár el a tár -

sa da lom biz to sí tás ál tal egyéb ként fi nan szí ro zott be avat ko zá sért.

Ku ta tá sunk ered mé nyei azt mu tat ták, hogy je len leg Ma gyar or szá -

gon nincs sem mi lyen ar ra vo nat ko zó hi va ta los ál lás pont, hogy vég sõ so ron

ki nek a fel ada ta a transzszexuális em be rek el lá tá sa. Az ál la mi és a ma gán -

pra xis a nemváltó mû tét so ro za tok so rán nem kü lö nül el, és a pá ci en sek

ki szol gál ta tott sá gát nye rész ke dés cél já ból ki hasz ná ló eti kát lan or vo si gya -

kor la tok ra is akad tak pél dák. A ren de zet len ség – hogy tu laj don kép pen

bár mely or vos vál lal hat ja a be avat ko zá so kat – va ló já ban lég üres tér ben

hagy ja a transzszexuális pá ci enst, aki a po zi tív hoz zá ál lá sú, de bor sos áron

el ér he tõ ma gán or vo sok és az ügye ket sok szor fel sem vál la ló, tár sa da lom -

biz to sí tás ál tal fi ze tett or vo sok kö zött õr lõ dik, és csak ak kor jut meg fe le -

lõ el lá tás hoz, ha sok pén ze és/vagy sze ren csé je van. Az ál la mi el lá tás ke -

re te in be lül a pá ci en se ket gyak rab ban fe nye ge ti el ta ná cso lás, va la mint a

nemváltó be avat ko zá sok kal kap cso la tos gya kor lat lan ság ból adó dó ve szé -

ré teg, a plasz ti kai se bé szek, akik eze ket a mû té te ket sze ret nék ma guk nak

ki sa já tí ta ni, és mi vel ma a plasz ti kai se bé szek prak ti ku san mind ma gán -

rend szer ben dol goz nak, ezért õk eze ket a mû té te ket a ma gán rend szer fe lé

sze ret nék el tol ni. És mi vel a hét köz na pi vak bél mû tét az ugye ke rül – a

szá mo kat nem pon to san mon dom, csak a nagy ság ren de ket – 40 ezer fo -

rint ba, ugyan ez a vak bél mû tét ma gán kór ház ban 300 ezer fo rint ba ke rül.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy ma gán in téz mény ben a plasz ti kai se bé szek ál tal

el vég zett ugyan ezen mû tét va ló ban a mil li ós nagy ság ren det kö ze lí ti meg.

A szá mok in nen van nak. Egyéb ként is egy há bo rú van köz tünk és a plasz -

ti kai se bé szek kö zött: õk ugye min den tücs köt-bé kát el mon da nak ró lunk.

Azt mond ják, hogy mi szak ma i lag al kal mat la nok va gyunk ezek nek a mû -

té tek nek az el vég zé sé re. Egyéb ként iga zuk van, mert a mû té tek te le van -

nak szö võd mén  nyel, bár ki csi nál ja. Ha New York ban csi nál ják, ak kor is –

ki kell nyit ni egy köny vet és lát szik. Az em ber csak be le gon dol, hát nem

le het más: ez olyan dur va be avat ko zás a test be, hogy nem le het más, mint

hogy szö võd mé nyek hal ma zá val jár. Min den kép pen azt akar ják, hogy ezt

ne az ál la mi vo nal csi nál ja, ha nem a ma gán vo nal, és ki kell je len te nem,

hogy az zal a hát só gon do lat tal élek, hogy ta lán az õ anya gi ér de kelt sé gük

is sze re pet ját szik eb ben a do log ban. Na, most en  nyit a pénz rõl, de vé gül

is ez a do log nem a pénz rõl szól. (P. L.)

Fon tos szem pont ként em lít he tõ a nemváltoztató mû té tek so rán

szük sé ges kü lön le ges szak tu dás, mely nek meg szer zé sé hez gya kor la ti ta -

pasz ta la tok kel le nek. Bár kü lö nö sen az utób bi év ti zed ben – ahogy egyik

in ter jú ala nyunk fo gal ma zott – a „nö vek võ pra xis ori en tált ság meg nyi tot -

ta az ér dek lõ dést” (B. B.) a transzszexualizmus mû té ti ke ze lé se iránt a

ma gyar se bé szek kö ré ben is, to vább ra is gon dot okoz hat, hogy e spe ci á -

lis el lá tás ra szo ru ló pá ci en sek szá ma Ma gyar or szá gon egy elõ re igen ke -

vés, így koc ká za tos le het pra xist ala poz ni transzszexuálisok ke ze lé sé re

mind az ál la mi, mind a ma gán szfé rá ban.

Iga zá ból ez most van ki ala ku ló ban, hogy ez zel ér de mes-e egy ál ta lán fog -

lal koz ni vagy nem. Hogy ha ér de mes ve le fog lal koz ni, ak kor ezt azért egy

ki csi két még majd kör be kell jár ni, mert eb be itt sen ki nek nincs nagy

gya kor la ta, vagy túl zott gya kor la ta Ma gyar or szá gon […] Ha mu tat ko zik

er re igény, és így tény leg ér de mes fog lal koz ni ve le, ak kor szó ba ke rült –

mert Thai föld ön van egy kol lé ga, aki gya kor la ti lag a vi lág leg na gyobb

anya gát csi nál ja, tény leg na gyon so kat ope rál, te hát prak ti ku san na pi

egyet meg ope rál eb bõl, te hát az ren ge teg, tény leg na gyon sok –, [hogy]

hoz zá le het ne men ni kon zul tá ci ó ra is, meg hát egy pár hó na pot ott el töl -

te ni, hogy ho gyan mû kö dik ez a do log. Tech ni ka i lag nem egy olyan bo -

nyo lult ügy ez, te hát ez el sa já tít ha tó. […] Ez azért idõ ben is egy kiesés…

Te hát azért nagy len dü let kell ah hoz, hogy az em ber en nek ne ki in dul jon,

és az, hogy azért ér de mes le gyen ve le fog lal koz ni. Mert hogy ha éven te

egy vagy két em bert érint ma Ma gyar or szá gon, ak kor mond juk most en -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Solymár Bence: A „transzszexuális beteg”�

36 37

15 Egyi kük egy ál ta lán nem vá la szolt meg ke re sé sünk re. A má sik or vos tól egy le -

ve let kap tunk, mely ben egy részt két ség be von ta, hogy egy fõ ként a me le gek

ér dek vé del mé vel fog lal ko zó egye sü let – a Hát tér Tár sa ság a Me le ge kért – lé -

pé se i nek le het-e hasz na a transzszexuálisok ügyé nek kép vi se le té ben, más részt

ar ról ér te sí tett ben nün ket, hogy már min den elõ van ké szít ve az el lá tás rend -

szer be szer ve zé sé hez, és csak va la mi lyen „fel sõbb en ge délyt” vár nak a rend -

sze re zés vég re haj tá sá hoz.

16 Lásd a 2.4.6. fe je ze tet.



nek így ne ki áll ni, és eb be az em ber így be le ás sa ma gát, az tán nincs er re

ér dek lõ dés, vagy nincs er re sen ki nek se szük sé ge, ak kor nem ér de mes

ezt vé gig csi nál ni. (Cs. Zs.)

Ku ta tá sunk so rán ki fe je zet ten ma gán pra xist foly ta tó or vo so kat nem

tud tunk el ér ni, ezért er rõl a te rü let rõl nincs sok in for má ci ónk. Pró bál -

tunk in ter jút kér ni két olyan ma gán pra xis ban dol go zó plasz ti kai se bész -

tõl is, akik nek köz tu dot tan vol tak már transzszexuális ese te ik, de egyi -

kük tõl sem kap tunk ér de mi információt.15 Transzszexuális in ter jú ala nya -

ink tól azon ban tu do má sunk ra ju tot tak olyan ese tek, ami kor egy faj ta át -

já rás ke let ke zett az ál la mi és a ma gán el lá tá sok között.16 Egy al ka lom mal

pél dá ul a ma gán pra xis ban vég zett be avat ko zás után az or vos ma ga se gí -

tett be te gé nek el in téz ni a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást a kö vet ke zõ

mû tét hez. Más kor a tár sa da lom biz to sí tás ál tal egyé ni ké re lem alap ján tá -

mo ga tott mell plasz ti kai mû té tet az or vos nem akar ta el vé gez ni – leg -

alább is kel let len sé ge er re utalt –, ha nem „kön  nyebb meg ol dás ként” in -

kább a be avat ko zás ma gán úton va ló ki vi te le zés ét ja va sol ta 300–350 ezer

fo rint nyi ös  sze gért. Elõ for dult az is, hogy az ál la mi ke re tek kö zött dol go -

zó or vos elõ re kö zöl te a pá ci ens sel, men  nyi „ho no rá ri u mot” vár el a tár -

sa da lom biz to sí tás ál tal egyéb ként fi nan szí ro zott be avat ko zá sért.

Ku ta tá sunk ered mé nyei azt mu tat ták, hogy je len leg Ma gyar or szá -

gon nincs sem mi lyen ar ra vo nat ko zó hi va ta los ál lás pont, hogy vég sõ so ron

ki nek a fel ada ta a transzszexuális em be rek el lá tá sa. Az ál la mi és a ma gán -

pra xis a nemváltó mû tét so ro za tok so rán nem kü lö nül el, és a pá ci en sek

ki szol gál ta tott sá gát nye rész ke dés cél já ból ki hasz ná ló eti kát lan or vo si gya -

kor la tok ra is akad tak pél dák. A ren de zet len ség – hogy tu laj don kép pen

bár mely or vos vál lal hat ja a be avat ko zá so kat – va ló já ban lég üres tér ben

hagy ja a transzszexuális pá ci enst, aki a po zi tív hoz zá ál lá sú, de bor sos áron

el ér he tõ ma gán or vo sok és az ügye ket sok szor fel sem vál la ló, tár sa da lom -

biz to sí tás ál tal fi ze tett or vo sok kö zött õr lõ dik, és csak ak kor jut meg fe le -

lõ el lá tás hoz, ha sok pén ze és/vagy sze ren csé je van. Az ál la mi el lá tás ke -

re te in be lül a pá ci en se ket gyak rab ban fe nye ge ti el ta ná cso lás, va la mint a

nemváltó be avat ko zá sok kal kap cso la tos gya kor lat lan ság ból adó dó ve szé -

ré teg, a plasz ti kai se bé szek, akik eze ket a mû té te ket sze ret nék ma guk nak

ki sa já tí ta ni, és mi vel ma a plasz ti kai se bé szek prak ti ku san mind ma gán -

rend szer ben dol goz nak, ezért õk eze ket a mû té te ket a ma gán rend szer fe lé

sze ret nék el tol ni. És mi vel a hét köz na pi vak bél mû tét az ugye ke rül – a

szá mo kat nem pon to san mon dom, csak a nagy ság ren de ket – 40 ezer fo -

rint ba, ugyan ez a vak bél mû tét ma gán kór ház ban 300 ezer fo rint ba ke rül.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy ma gán in téz mény ben a plasz ti kai se bé szek ál tal

el vég zett ugyan ezen mû tét va ló ban a mil li ós nagy ság ren det kö ze lí ti meg.

A szá mok in nen van nak. Egyéb ként is egy há bo rú van köz tünk és a plasz -

ti kai se bé szek kö zött: õk ugye min den tücs köt-bé kát el mon da nak ró lunk.

Azt mond ják, hogy mi szak ma i lag al kal mat la nok va gyunk ezek nek a mû -

té tek nek az el vég zé sé re. Egyéb ként iga zuk van, mert a mû té tek te le van -

nak szö võd mén  nyel, bár ki csi nál ja. Ha New York ban csi nál ják, ak kor is –

ki kell nyit ni egy köny vet és lát szik. Az em ber csak be le gon dol, hát nem

le het más: ez olyan dur va be avat ko zás a test be, hogy nem le het más, mint

hogy szö võd mé nyek hal ma zá val jár. Min den kép pen azt akar ják, hogy ezt

ne az ál la mi vo nal csi nál ja, ha nem a ma gán vo nal, és ki kell je len te nem,

hogy az zal a hát só gon do lat tal élek, hogy ta lán az õ anya gi ér de kelt sé gük

is sze re pet ját szik eb ben a do log ban. Na, most en  nyit a pénz rõl, de vé gül

is ez a do log nem a pénz rõl szól. (P. L.)

Fon tos szem pont ként em lít he tõ a nemváltoztató mû té tek so rán

szük sé ges kü lön le ges szak tu dás, mely nek meg szer zé sé hez gya kor la ti ta -

pasz ta la tok kel le nek. Bár kü lö nö sen az utób bi év ti zed ben – ahogy egyik

in ter jú ala nyunk fo gal ma zott – a „nö vek võ pra xis ori en tált ság meg nyi tot -

ta az ér dek lõ dést” (B. B.) a transzszexualizmus mû té ti ke ze lé se iránt a

ma gyar se bé szek kö ré ben is, to vább ra is gon dot okoz hat, hogy e spe ci á -

lis el lá tás ra szo ru ló pá ci en sek szá ma Ma gyar or szá gon egy elõ re igen ke -

vés, így koc ká za tos le het pra xist ala poz ni transzszexuálisok ke ze lé sé re

mind az ál la mi, mind a ma gán szfé rá ban.

Iga zá ból ez most van ki ala ku ló ban, hogy ez zel ér de mes-e egy ál ta lán fog -

lal koz ni vagy nem. Hogy ha ér de mes ve le fog lal koz ni, ak kor ezt azért egy

ki csi két még majd kör be kell jár ni, mert eb be itt sen ki nek nincs nagy

gya kor la ta, vagy túl zott gya kor la ta Ma gyar or szá gon […] Ha mu tat ko zik

er re igény, és így tény leg ér de mes fog lal koz ni ve le, ak kor szó ba ke rült –

mert Thai föld ön van egy kol lé ga, aki gya kor la ti lag a vi lág leg na gyobb

anya gát csi nál ja, tény leg na gyon so kat ope rál, te hát prak ti ku san na pi

egyet meg ope rál eb bõl, te hát az ren ge teg, tény leg na gyon sok –, [hogy]

hoz zá le het ne men ni kon zul tá ci ó ra is, meg hát egy pár hó na pot ott el töl -

te ni, hogy ho gyan mû kö dik ez a do log. Tech ni ka i lag nem egy olyan bo -

nyo lult ügy ez, te hát ez el sa já tít ha tó. […] Ez azért idõ ben is egy kiesés…

Te hát azért nagy len dü let kell ah hoz, hogy az em ber en nek ne ki in dul jon,

és az, hogy azért ér de mes le gyen ve le fog lal koz ni. Mert hogy ha éven te

egy vagy két em bert érint ma Ma gyar or szá gon, ak kor mond juk most en -
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15 Egyi kük egy ál ta lán nem vá la szolt meg ke re sé sünk re. A má sik or vos tól egy le -

ve let kap tunk, mely ben egy részt két ség be von ta, hogy egy fõ ként a me le gek

ér dek vé del mé vel fog lal ko zó egye sü let – a Hát tér Tár sa ság a Me le ge kért – lé -

pé se i nek le het-e hasz na a transzszexuálisok ügyé nek kép vi se le té ben, más részt
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16 Lásd a 2.4.6. fe je ze tet.



va ló sul hat na meg. Az az: szük sé ges nek vél ték, hogy az adott pá ci ens sel

fog lal ko zó kü lön bö zõ szak te rü le tek kép vi se lõi kap cso la tot tart sa nak, és

adott eset ben kon zul tál ja nak is egy más sal. Ez a „be teg” szem pont já ból

is ked ve zõ len ne, hi szen már a nemváltoztatási fo lya mat ele jén tá jé ko -

zód hat na ar ról, pon to san mi vár rá, ki hez mi kor és ho gyan for dul hat se -

gít sé gért, és job ban fel tud na ké szül ni az eset le ges ve szé lyek re is. 

A kü lön fé le szak or vos ok ös  sze han golt te vé keny sé ge mel lett fel me -

rült az or vo si szol gál ta tá sok kö rén kí vül, de azok kal össz hang ban te vé -

keny ke dõ egyéb szak em be rek se gít sé gé nek szük sé ges sé ge: pél dá ul a

„tel jes sze rep vál tás” és a sze mé lyi ség fej lesz té sé nek ös  sze han go lá sá ban

hasz nos le het ne pszi cho ló gus hoz, vagy a gya kor la ti ügyek in té zé sé ben

szo ci á lis mun kás hoz for dul ni. Több in ter jú ala nyunk sze rint fon tos len -

ne egy olyan hely – vagy he lyek – lét re ho zá sa, ami gaz dá ja le het ne a

transzszexuális ügyek nek: akár egy szé le sebb ha tás kö rû in téz mény ré -

sze ként, akár spe ci a li zált szak ren de lés ként vagy – a drog am bu lan ci ák

min tá já ra – „transzszexuális am bu lan ci a ként”:

A se bé sze ti meg ol dás is ös  sze tett, ugye a mû tét nek a szer te ága zó dol ga i -

ból ere dõ en eh hez uro ló gus, nõ gyógy ász, plasz ti kai se bész, bel gyó gyász

[kell]. […] Hát, kö rül be lül ezek azok a fõ szak mai vo na lak, amik eb be in -

vol vá lód nak egy-egy al ka lom mal, ami kor [az em ber] egy ilyen do log nak

ne ki áll. (Cs. Zs.)

Azért [a transz sze xu a li tás ese té ben ez] nem egy konf lik tus men tes, egyik

nap ról a má sik ra tör té nõ tel jes sze rep vál tás, te hát ak kor nyil ván szük ség

van se gí tõ re, amíg ezek be a ne héz sé gek be be le ta nul. […] Az új bi o ló gi ai

tes te rá is fog ja kény sze rí te ni, hogy ami re nem gon dolt, azok ban a sze re -

pek ben is [be le ta nul jon min den fé le] konf lik tu sok árán, és ha ez konf lik -

tu sok kal jár, ak kor se gít ség is jó len ne. (H. S. J.) 

A [pá ci ens] to váb bi fej lõ dé sét tud juk, hogy úgy mond jam, elõ se gí te ni és

nem lesz be lõ le egy pszi chi át ri ai eset. […] Ezt a lo gi kát kö vet ni le het, én

is úgy gon do lom, hogy meg le het elõz ni va ló já ban […] olyan mó don,

hogy ha õk tud ják, hogy ez egy jár ha tó út, hogy utá na le het ne akár cso -

por to kat ne kik, egy ki csit ezt az egé szet job ban kom mu ni kál ni, hogy mi

van utá na. (Cs. N.)

Lét re kel le ne hoz ni egy olyan in té ze tet, ahol az egy sze rû me re ve dé si za -

var tól kezd ve min den nel fog lal koz ná nak, a transzszexualizmus té má ját is

be le ért ve. (D. E.)

A kon zer va tív em be rek min dig azt mond ják – ahogy egy pol gá ri csa lád ban

–, hogy ne be szél jünk ró la: Ne le gyen, ne csi nál junk transzszexuális am -

lyek, és az is elõ for dul, hogy a nemváltoztatás fo lya ma tá nak el kez dé se

után nem te he tik meg a „gyógy ulás hoz” – az az a transzszexuális, két nem

kö zöt ti át me ne ti ál la pot ból ki fe lé – ve ze tõ kö vet ke zõ lé pé se ket, ha nincs

a zse bük ben meg fe le lõ ös  szeg. A pén zért meg vált ha tó se gít ség el éré se

pe dig kü lö nös ne héz sé get je lent het a transzszexuális em be rek szá má ra –

kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy szü le tés ko ri ne mük ben sok szor egy ál ta lán

nem tud nak be il lesz ked ni a mun ka erõ pi ac ra sem, így pénz ke re se ti le he -

tõ sé ge ik is az át la gos nál jó val kor lá to zot tab bak le het nek.

1.4. Tá mo ga tás

Szak ér tõ in ter jú ala nya ink egyet ér tet tek ab ban, hogy a transzszexuális

em be rek el lá tá sát ha té ko nyab bá le het ne ten ni kü lön fé le tá mo ga tá si for -

mák kal, me lyek há rom szin ten je len het nek meg: a szak em be rek – el sõ -

sor ban or vo sok – ál tal nyúj tott se gít ség ként, hi va ta li tá mo ga tás ként és

ön se gí tés ként. Át fo gó an azt mond hat juk – és a ku ta tá sunk ál tal a transz -

szexuálisok el lá tá sá val kap cso lat ban fel tárt ren de zet len ség és át lát ha tat -

lan ság is ar ra utal –, hogy min de nek elõtt a transz sze xu a li tás je len sé gét

kel le ne Ma gyar or szá gon szé le sebb kör ben ér tel mez he tõ tár sa dal mi

prob lé ma kör ként meg fo gal maz ni, mely el ve zet het egy spe ci á lis igé -

nyek kel ren del ke zõ tár sa dal mi cso por tot – ese tünk ben a transzszexuális

em be re ket – szol gá ló se gí tõ rend szer in téz mé nye sü lé sé hez. Eh hez ter -

mé sze te sen az is szük sé ges, hogy a se gít ség re szo ru lók lát ha tó vá vál ja -

nak, és igé nye i ket ar ti ku lál ni tud ják a tár sa da lom fe lé.

Tár sa dal mi szer ve zõ dé si for ma ad dig nem áll er re rá, amed dig [a transz -

sze xu a li tást] nem tud ja tár sa dal mi jelenségként… [vagy eset leg] üz let -

ként ke zel ni. Ha van há rom száz em ber, aki nek ilyen prob lé mái van nak,

ak kor er re már ér de mes va la mit ki ta lál ni. [Amíg nem in téz mé nye sül va la -

mi lyen szin ten a transzszexuálisok prob lé má ja tár sa dal mi lag,] ad dig nem

fog rá épül ni egy se gí tõ rend szer. (H. S. J.)

1.4.1. A szak em be rek ál tal nyúj tott se gít ség

Az ál ta lunk meg kér de zett szak em be rek sze rint az je len te né az ide á lis

meg ol dást a ha té kony se gít ség nyúj tás hoz, ha a transzszexuális em be rek

el lá tá sa egy orvoscsoport együtt mû kö dé sé nek ke re te in be lül in teg rál tan
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nõ sé gük, ön meg ha tá ro zás ra tett erõ fe szí té se ik és em be ri jo ga ik, va la mint a

tel jes kö rû egész ség ügyi szol gál ta tás hoz va ló jo guk szem pont já ból ne ga tí -

van ér té ke li, el uta sít ja, gyen gí ti, el bá tor ta la nít ja, vagy meg foszt ja az ere jé -

tõl a transziden ti tá sú vagy ne mi leg különbözõ17 pá ci en se ket. Amen  nyi ben

a kli ni kai transz fó bia a te ra pe u tát jel lem zi, a »terapeuta transzfóbiájáról«,

amen  nyi ben a pá ci enst, ak kor a »páciens internalizált transzfóbiájáról« be -

szél he tünk. Eh hez ké pest a »klinikai transzpozitivitás« úgy ha tá roz ha tó

meg, hogy a de fi ní ció meg fe le lõ he lyé re a kö vet ke zõ ket ír juk: po zi tí van ér -

té ke li, meg erõ sí ti, tá mo gat ja, bá to rít ja és erõt ad ne ki.” (Raj, 2002).

Transzfób at ti tû dö ket az ál ta lunk ké szí tett in ter júk ban is felfedezhet-

tünk.18 Ide so rol ha tó pél dá ul – a ko ráb ban már em lí tett – „média-transz -

szexuálisok” vagy „meg él he té si transzszexuálisok” el íté lé se. Transzfób or -

vo si gya kor lat nak te kint he tõ az, ha az ál la mi el lá tó rend szer ben dol go zó

szak em ber a transzszexuális pá ci enst nem fo gad ja, vagy át irá nyít ja pél dá ul

ép pen a sa ját ma gán ren de lé sé re – ar ra hi vat koz va, hogy egyéb ként túl sá go -

san el fog lalt. In ter jú ink ban ilyen gya kor lat ról is hal lot tunk:

El is me sél ték né há nyan, hogy hol mer re jár tak már, hogy hol rúg ták ki

õket, hogy hol uta sí tot ták el ezt az egészet… […] pszi chi á te rek, de a leg -

egy sze rûbb el lá tá si he lyek tõl a leg ele gán sab ba kig. […] Iga zá ból ki van nak

szol gál tat va. Iszo nyú pén ze ket kér tek tõ lük. Na most ez na gyon ér de kes,

hogy va la mi lyen ok nál fog va, nem tu dom mi ért, le ül tek eb be a fo tel ba ál ta -

lá ban, és egyik se kér dez te meg tõ lem, hogy ez ke rül-e pénz be, mert én egy

ilyen szak vé le ményt ad tam ilyen kor ki. Egyik se kér dez te meg, mert hogy

va la hogy más le he tett a mi liõ. Vi szont el mond ták, hogy hol men  nyit fi zet -

tek: iszo nyú pén ze ket fi zet tek. Na most én úgy sem mond tam vol na ös  sze -

get, mert ez be le fér az OEP-ellátásba. Be le lát tam eb be, hogy ez mi cso da

ha ra pó fo gó egy részt, és hogy men  nyi re vis  sza le het ez zel él ni. (Cs. N.) 

Ezek per sze na gyon bo nyo lult kér dé sek, és a nyu ga ti tár sa dal mak ban

[…] ugyan ad nak tá mo ga tást, de egy ki csit úgy ben ne van a nagy több -

ség ben, hogy ezek bi zony nem nor má li sak, mert ak kor men nek és ak kor

most meg kell mû te ni õket. (Cz. E.)

Transzfób at ti tûd del ma gán kli ni kai gya kor lat ban is le het ta lál koz ni.

Egy ma gyar plasz ti kai se bé sze ti ma gán kli ni ka egyik or vo sá nak vé le mé -

nye pél dá ul azt su gall ja, mint ha transzszexuálisként sú lyos koc ká za tok -

kal já ró be avat ko zá sok nak alá vet nie ma gát az em ber nek nem szük ség -

sze rû ség, ha nem a ter mé szet tel va ló ját sza do zás len ne, ami egye sek szá -

má ra meg fi zet he tõ – de min den képp meg fi ze ten dõ – lu xus:

bu lan ci át, mert ak kor ba ro mi sok em ber azt fog ja hin ni, hogy transzszexu -

ális. Ho lott ép pen ez az am bu lan cia len ne, ahol meg tud ják majd mon da -

ni, hogy gye re kek, ez nem transzszexuális. Szó val ez a faj ta ilyen fur csa,

rej tõz kö dõ, ne be szél jünk ró la, nincs prob lé ma [at ti tûd jel lem zõ ma]. […]

Ho lott ab szo lút kel le ne ilyen szak ren de lést csi nál ni. […] Ez nem más,

mint egy drog am bu lan cia – leg alább tud ja az em ber, hogy ho va for dul jon.

Te hát le gyen egy lis ta, hogy ki fog lal ko zik [transzszexuálisokkal], ho va le -

het men ni, mert [e nél kül] iszo nyú ener gi á kat és pszi chés fe szült sé ge ket

[okoz]. […] Te hát hogy ha van egy me ne te […] van egy rend szer, föl vesz -

nek egy te le font, és meg be szé lik, tá jé koz tat ják, és megy. És nem kell fél

évig az interneten lóg ni, és nem kell ke rü lõ uta kon [jár ni]. […] Fel nõtt

em be rek rõl van szó, akik nek ba juk van, és egy szol gál ta tást, azt gon do -

lom, vé gül is õk egy szol gál ta tást akar nak igény be ven ni. […] Szak em be -

re ket ke res né nek. Le gye nek ak kor szak em be rek! Te hát le gyen olyan, aki

ez zel akar fog lal koz ni, vagy ez zel is akar fog lal koz ni. Nem mon dom, hogy

na pi 24 órá ban vagy min den nap ké ne mû köd tet ni egy transzszexuális am -

bu lan ci át, […] de va la hol le gyen egy le he tõ ség, ahol egy hé ten egy szer

vagy meg be szé lés alap ján meg le het ta lál ni egy szak em bert, aki eb ben

dönt. Vagy az igaz ság ügyi szek ció hoz zon lét re egy ob jek tív dol got. Te hát

va la hol, én azt gon do lom, hogy ezt a nö vek võ igé nyek, és nem csak az igé -

nyek, ha nem a bo nyo lí tá si mód ja en nek a do log nak, ahogy ezt in téz zük,

hogy a hi va ta los [szer vek] nem vesz nek tu do mást […] Vagy a szak mán be -

lül is min den ki így szét tár ja a ke zét: te hát nem tud juk meg mon da ni, hogy

ho va men jen egy be teg. Te hát el megy a pszi chi át ri ai gon do zó ba, […] mert

oda megy el az em ber az ilyen baj jal is, vagy oda ké ne, hogy el men jen, és

ak kor azt mond ja a pszi cho ló gus, hogy én ilyen nel nem ta lál koz tam, de ak -

kor meg né zem, hogy hol van. De ak kor ilyen kor nem tud ja meg néz ni,

mert nincs ilyen. […] Nyil ván van nak min den fé le […] ta nács adó he lyek,

meg […] volt már olyan is, aki el ment szexuálterápiás ren de lés re, ahon nan

nyil ván el küld ték, mert õk is azt mond ták, hogy transzszexuálisokkal nem

fog lal ko zunk, az más kér dés. […] Nem be szél ve a szo ci á lis mun kás [fel ada -

ta i ról]. Te hát azt kell mon da nom, hogy itt en nek az ügy in té zés ének a se gí -

té se rend kí vül fon tos. Te hát ezek nek a be te gek nek egy ilyes faj ta me ne -

dzse lés re van szük sé gük. Nem be szél ve tény leg a je len tõs pén zek rõl,

[mert] majd nem min den al ka lom mal [fel me rül, hogy], most ad ja a TB vagy

nem ad ja, kö te les-e ezt fi zet ni vagy nem kö te les. (R. P.)

Az or vo sok ál tal a transzszexuális pá ci en sek nek nyúj tott tá mo ga tás

kon tex tu sá ban meg kü lön böz tet he tõ a transzfób és a transzpozitív kli ni ku -

si gya kor lat. A kli ni kai transz fó bia fo gal ma a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ha -

tó meg: „a kli ni kus és pá ci en se kö zöt ti pro fes  szi o ná lis mun ka kap cso lat ke -

re té ben min den olyan meg gyõ zõ dés, hoz zá ál lás, cse le ke det vagy vi sel ke -

dés (ered jen az akár a te ra pe u tá tól, akár a pá ci ens tõl), amely egyé ni iden ti -

tá suk vagy szub jek tív va ló sá guk (ide ért ve töb bek kö zött a fi zi kai ne met, a

ne mi iden ti tást, a sze xu á lis ori en tá ci ót vagy a sze xu á lis iden ti tást), élet mi -
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nõ sé gük, ön meg ha tá ro zás ra tett erõ fe szí té se ik és em be ri jo ga ik, va la mint a

tel jes kö rû egész ség ügyi szol gál ta tás hoz va ló jo guk szem pont já ból ne ga tí -

van ér té ke li, el uta sít ja, gyen gí ti, el bá tor ta la nít ja, vagy meg foszt ja az ere jé -

tõl a transziden ti tá sú vagy ne mi leg különbözõ17 pá ci en se ket. Amen  nyi ben

a kli ni kai transz fó bia a te ra pe u tát jel lem zi, a »terapeuta transzfóbiájáról«,

amen  nyi ben a pá ci enst, ak kor a »páciens internalizált transzfóbiájáról« be -

szél he tünk. Eh hez ké pest a »klinikai transzpozitivitás« úgy ha tá roz ha tó

meg, hogy a de fi ní ció meg fe le lõ he lyé re a kö vet ke zõ ket ír juk: po zi tí van ér -

té ke li, meg erõ sí ti, tá mo gat ja, bá to rít ja és erõt ad ne ki.” (Raj, 2002).

Transzfób at ti tû dö ket az ál ta lunk ké szí tett in ter júk ban is felfedezhet-

tünk.18 Ide so rol ha tó pél dá ul – a ko ráb ban már em lí tett – „média-transz -

szexuálisok” vagy „meg él he té si transzszexuálisok” el íté lé se. Transzfób or -

vo si gya kor lat nak te kint he tõ az, ha az ál la mi el lá tó rend szer ben dol go zó

szak em ber a transzszexuális pá ci enst nem fo gad ja, vagy át irá nyít ja pél dá ul

ép pen a sa ját ma gán ren de lé sé re – ar ra hi vat koz va, hogy egyéb ként túl sá go -

san el fog lalt. In ter jú ink ban ilyen gya kor lat ról is hal lot tunk:

El is me sél ték né há nyan, hogy hol mer re jár tak már, hogy hol rúg ták ki

õket, hogy hol uta sí tot ták el ezt az egészet… […] pszi chi á te rek, de a leg -

egy sze rûbb el lá tá si he lyek tõl a leg ele gán sab ba kig. […] Iga zá ból ki van nak

szol gál tat va. Iszo nyú pén ze ket kér tek tõ lük. Na most ez na gyon ér de kes,

hogy va la mi lyen ok nál fog va, nem tu dom mi ért, le ül tek eb be a fo tel ba ál ta -

lá ban, és egyik se kér dez te meg tõ lem, hogy ez ke rül-e pénz be, mert én egy

ilyen szak vé le ményt ad tam ilyen kor ki. Egyik se kér dez te meg, mert hogy

va la hogy más le he tett a mi liõ. Vi szont el mond ták, hogy hol men  nyit fi zet -

tek: iszo nyú pén ze ket fi zet tek. Na most én úgy sem mond tam vol na ös  sze -

get, mert ez be le fér az OEP-ellátásba. Be le lát tam eb be, hogy ez mi cso da

ha ra pó fo gó egy részt, és hogy men  nyi re vis  sza le het ez zel él ni. (Cs. N.) 

Ezek per sze na gyon bo nyo lult kér dé sek, és a nyu ga ti tár sa dal mak ban

[…] ugyan ad nak tá mo ga tást, de egy ki csit úgy ben ne van a nagy több -

ség ben, hogy ezek bi zony nem nor má li sak, mert ak kor men nek és ak kor

most meg kell mû te ni õket. (Cz. E.)

Transzfób at ti tûd del ma gán kli ni kai gya kor lat ban is le het ta lál koz ni.

Egy ma gyar plasz ti kai se bé sze ti ma gán kli ni ka egyik or vo sá nak vé le mé -

nye pél dá ul azt su gall ja, mint ha transzszexuálisként sú lyos koc ká za tok -

kal já ró be avat ko zá sok nak alá vet nie ma gát az em ber nek nem szük ség -

sze rû ség, ha nem a ter mé szet tel va ló ját sza do zás len ne, ami egye sek szá -

má ra meg fi zet he tõ – de min den képp meg fi ze ten dõ – lu xus:

bu lan ci át, mert ak kor ba ro mi sok em ber azt fog ja hin ni, hogy transzszexu -

ális. Ho lott ép pen ez az am bu lan cia len ne, ahol meg tud ják majd mon da -

ni, hogy gye re kek, ez nem transzszexuális. Szó val ez a faj ta ilyen fur csa,

rej tõz kö dõ, ne be szél jünk ró la, nincs prob lé ma [at ti tûd jel lem zõ ma]. […]

Ho lott ab szo lút kel le ne ilyen szak ren de lést csi nál ni. […] Ez nem más,

mint egy drog am bu lan cia – leg alább tud ja az em ber, hogy ho va for dul jon.

Te hát le gyen egy lis ta, hogy ki fog lal ko zik [transzszexuálisokkal], ho va le -

het men ni, mert [e nél kül] iszo nyú ener gi á kat és pszi chés fe szült sé ge ket

[okoz]. […] Te hát hogy ha van egy me ne te […] van egy rend szer, föl vesz -

nek egy te le font, és meg be szé lik, tá jé koz tat ják, és megy. És nem kell fél

évig az interneten lóg ni, és nem kell ke rü lõ uta kon [jár ni]. […] Fel nõtt

em be rek rõl van szó, akik nek ba juk van, és egy szol gál ta tást, azt gon do -

lom, vé gül is õk egy szol gál ta tást akar nak igény be ven ni. […] Szak em be -

re ket ke res né nek. Le gye nek ak kor szak em be rek! Te hát le gyen olyan, aki

ez zel akar fog lal koz ni, vagy ez zel is akar fog lal koz ni. Nem mon dom, hogy

na pi 24 órá ban vagy min den nap ké ne mû köd tet ni egy transzszexuális am -

bu lan ci át, […] de va la hol le gyen egy le he tõ ség, ahol egy hé ten egy szer

vagy meg be szé lés alap ján meg le het ta lál ni egy szak em bert, aki eb ben

dönt. Vagy az igaz ság ügyi szek ció hoz zon lét re egy ob jek tív dol got. Te hát

va la hol, én azt gon do lom, hogy ezt a nö vek võ igé nyek, és nem csak az igé -

nyek, ha nem a bo nyo lí tá si mód ja en nek a do log nak, ahogy ezt in téz zük,

hogy a hi va ta los [szer vek] nem vesz nek tu do mást […] Vagy a szak mán be -

lül is min den ki így szét tár ja a ke zét: te hát nem tud juk meg mon da ni, hogy

ho va men jen egy be teg. Te hát el megy a pszi chi át ri ai gon do zó ba, […] mert

oda megy el az em ber az ilyen baj jal is, vagy oda ké ne, hogy el men jen, és

ak kor azt mond ja a pszi cho ló gus, hogy én ilyen nel nem ta lál koz tam, de ak -

kor meg né zem, hogy hol van. De ak kor ilyen kor nem tud ja meg néz ni,

mert nincs ilyen. […] Nyil ván van nak min den fé le […] ta nács adó he lyek,

meg […] volt már olyan is, aki el ment szexuálterápiás ren de lés re, ahon nan

nyil ván el küld ték, mert õk is azt mond ták, hogy transzszexuálisokkal nem

fog lal ko zunk, az más kér dés. […] Nem be szél ve a szo ci á lis mun kás [fel ada -

ta i ról]. Te hát azt kell mon da nom, hogy itt en nek az ügy in té zés ének a se gí -

té se rend kí vül fon tos. Te hát ezek nek a be te gek nek egy ilyes faj ta me ne -

dzse lés re van szük sé gük. Nem be szél ve tény leg a je len tõs pén zek rõl,

[mert] majd nem min den al ka lom mal [fel me rül, hogy], most ad ja a TB vagy

nem ad ja, kö te les-e ezt fi zet ni vagy nem kö te les. (R. P.)

Az or vo sok ál tal a transzszexuális pá ci en sek nek nyúj tott tá mo ga tás

kon tex tu sá ban meg kü lön böz tet he tõ a transzfób és a transzpozitív kli ni ku -

si gya kor lat. A kli ni kai transz fó bia fo gal ma a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ha -

tó meg: „a kli ni kus és pá ci en se kö zöt ti pro fes  szi o ná lis mun ka kap cso lat ke -

re té ben min den olyan meg gyõ zõ dés, hoz zá ál lás, cse le ke det vagy vi sel ke -

dés (ered jen az akár a te ra pe u tá tól, akár a pá ci ens tõl), amely egyé ni iden ti -

tá suk vagy szub jek tív va ló sá guk (ide ért ve töb bek kö zött a fi zi kai ne met, a

ne mi iden ti tást, a sze xu á lis ori en tá ci ót vagy a sze xu á lis iden ti tást), élet mi -
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len, ha va la ki akár hogy át ope rál tat ja ma gát. Szí ve jo ga, az õ dol ga. De ré gen

pró bál tak meg kér ni ilyen mû tét re. Meg tud nám csi nál ni, tessenek el hin ni,

NEM VÁL LAL TAM EL A MÛ TÉ TET. Mi ért? Na gyon ne héz ezt meg -

mon da ni. Van ben ne egy ki csit olyan-olyan ér zel mi do log is, szó val hogy

mond jam: le vág ni va la ki nek az egész sé ges ne mi szer vét, az egy na gyon-na -

gyon nagy el ha tá ro zás és egy na gyon-na gyon nagy do log, nem an  nyi ra egy -

sze rû, hogy itt két mon dat tal el le hes sen in téz ni. Még egy szer hang sú lyo -

zom, ne ért se fél re sen ki, nincs el le ne ki fo gá som, szí ve jo ga, de azért hadd

mond jak egy ben nem élõ dol got. Ki lát ta a Spekt ru mon azt a fil met né hány

hé ten be lül, ami kor két fér fi nak a sor sát kö vet ték vé gig Ame ri ká ban, és vé -

gül Ka na dá ban vé gez ték el a mû té tet? Az egész te le ví zió úgy ál lí tot ta be

ezt az egé szet, mint va la mi nagy sze rû do log, íme az egyé ni sza bad ság, õ

kér te, ezt tel je sí tet ték és át ope rál ták. És ak kor mit lá tok én hát tér ként?

[…] Ad va van, fõ leg az egyik, egy va dász pi ló ta fi a tal em ber, na gyon stramm

ki ál lá sú, sze rin tem fo rog tak utá na a nõk, ad va van egy fi a tal, na gyon he lyes,

na gyon szép fe le ség, ad va van egy há rom éves re mek gye rek, és ott van nak

a szü lõk. Kezd ték a szü lõk kel a ri por tot, mit szól nak hoz zá. „Hát, tel je sen

két ség be va gyunk es ve, ös  sze va gyunk omol va, nem tud tuk a fi unk ról, hát

ez bor zasz tó, hát ez… De majd lesz va la mi.” A fe le ség: „Fo gal mam nincs,

hogy mi lesz ve lem, hát ugye itt vagyok… a gye rek, ugye az még van, most

há rom éves…” De hát azt meg az apu ka mond ta, volt apu ka mond ta el,

hogy hát igen, et tõl egy ki csit tart. Ma gya rán, én ak kor érez tem vol na igaz -

sá gos nak ezt a dol got, hogy ha õ egy ma gá nos va la ki lett vol na, csa lád nél -

kül, gye rek nél kül stb., és õ így dön tött, szí ve jo ga, de az, hogy õ nagy szü lõ -

ket, szü lõ ket, gye re ket, min den kit ilyen helyzetbe… Vajon az egyé ni sza -

bad ság jog ter jed het-e idá ig? Én ezt a kér dést tet tem fel.20

Ese ten ként transz fó bia ér he tõ tet ten ab ban is, ha a transzszexuális

em ber ko ráb bi há zas ság kö té se és/vagy gyer mek vál la lá sa, vagy egy sze rû -

en csak idõ sebb élet ko ra az or vo sok ban el len ér zés ét vált ki – kü lö nö sen,

ami kor úgy ér té ke lik, hogy a transz sze xu a li tás „vá lasz tá sá val” akar az

érin tett más tí pu sú prob lé má já ra, pél dá ul ros  szul si ke rült pár kap cso la tá -

ra, meg ol dást ke res ni:

[Volt,] aki 42 éve sen, két gye rek ap ja ként úgy gon dol ta, hogy transzszexu -

ális. Két szer vé le mé nyez tem, hogy õ nem transzszexuális. En nek el le né re

ugye a nagy mé dia ha tás ra át ope rál ták. […] Hi szen nem volt más az egész

hát te ré ben, mint hogy volt egy olyan konf lik tus hely zet a csa lád ban, hogy

ugye el akart vol na jön ni, és ugye a leg egy sze rûbb ki lé pés, a leg gyá vább, a

leg egy sze rûbb ki lé pés az volt, hogy õ nem el vált, […] ha nem azt mond ta,

hogy én nem fér fi va gyok, én be teg va gyok, én más va gyok. És ak kor ezt

el mond ta a gye re ke i nek is. 42 éves ko rá ban nem lesz [hir te len] transz -

szexuális sen ki. Te hát nem LESZ transzszexuális az em ber. (S. L.)

Fo tó mo dell nek ké szül egy lány. A hír el sõ mon da tá ban sem mi kü lö nös

nincs. A má so dik ban azon ban igen. Az il le tõt fi ú ból ope rál ták lán  nyá. A

pá lya vá lasz tá sa si ker rel ke cseg tet. Ilyen szé pek lesz nek a ma gyar nõk,

vagy ilyen jók a ma gyar se bé szek? A kér dés re Seffer Ist ván és Renner

Ad ri enn, a ka pos vá ri ma gán kli ni ka ve ze tõi így fe lel nek: is-is. Renner Ad -

ri enn sze rint a leg ne he zebb ta lán a test rõl a fe hér szõ rö ket el tá vo lí ta ni,

azo kat, ame lyek ben nincs fes ték anyag. Seffer Ist ván sze rint – õ vé gez te

Ma gyar or szá gon az el sõ olyan mû tét so ro za tot, amely nek ered mé nye ként

fér fi lett egy nõ – fér fi ból nõt ope rál ni a kön  nyebb fel adat. De – te szi hoz zá –

a ter mé szet be va ló ilyen mér té kû be avat ko zást nem tart ja iga zán el fo gad ha tó nak.

[Ki eme lés az ere de ti szövegben.]19

Az a meg kö ze lí tés, amely – gyak ran meg ala po zat lan – egyé ni lu xus -

igé nyek ki elé gí té se ként ér tel me zi a nemváltoztatást, kü lö nö sen ak kor

vá lik a transzszexuális em be re ket gyen gí tõ (disempowering) érv vé, ami kor

olyan szak em ber tõl szár ma zik, aki se gí te ni tud na raj tuk, még is sze mé -

lyes meg gyõ zõ dé sé vé vá lik, hogy a nemváltási fo lya mat er köl csi vá lasz -

tás kér dé se, amel  lyel a transzszexuális em ber kön  nyen tönk re te he ti kör -

nye ze tét. Egy olyan or vos, aki a ne mi át ala kí tó be avat ko zá so kat nem

gyó gyí tás ként, ha nem az ext rém ön meg va ló sí tás esz kö ze ként ér té ke li,

nagy va ló szí nû ség gel nem is fog ja vál lal ni transzszexuális pá ci en sek ke -

ze lé sét. Így az or vo sok sze mé lyes elõ í té le tei gya kor la ti hát rál ta tó té nye -

zõ vé vál nak a be avat ko zá sok ra vá ró em be rek szá má ra: 

K: Én azt sze ret ném kér dez ni a pro fes  szor úr tól, hogy mi a vé le mé nye

azok ról, akik or vo si lag tel je sen egész sé ge sek, és még is egy ilyen mû tét re

szán ják ma gu kat, te hát egyik nem rõl a má sik ra mût te tik ma gu kat, és egy -

ál ta lán van-e oka an nak, hogy ed dig fõ leg fér fi ak je lent kez tek nagy szám -

ban, akik nõ vé sze ret nék ope rál tat ni ma gu kat? Kö szö nöm.

B: Mond ha tom, hogy meg fo gott ez zel a kér dés sel, mert… ki csit bo nyo lult

ma gya rá za tot pró bá lok én er re mon da ni. Sok min dent meg le het a ma gya -

rá za tom ból fej te ni. Az egyik az, hogy a mi kli ni kán kon ed dig két ilyen mû -

tét tör tént, elég bo nyo lult elõz mén  nyel, és azt kell mond jam, nem én csi -

nál tam a mû té tet, ha nem még a volt fõ nö köm, de je len vol tam. Elég bo -

nyo lult elõz mén  nyel, mert sem mi kép pen nem akar ta, tu dom, õ se

el vál lal ni a mû té tet. És hát ah hoz kö töt te, hogy úgy se fog ja tud ni el in téz ni

az en ge dé lye ket stb. És mon dom, amit fel so rolt, az fél év múl va ott volt az

asz ta lon, és ki volt je löl ve a kli ni kánk a mû tét el vég zé sé re. Hát ez olyan

sakk-matt hely zet volt, ami elõl nem le he tett ki tér ni. A sa ját hely ze te met

hadd mond jam el, és még ak kor ki csit hoz zá is fo gok ten ni. Hogy van egy

bi zo nyos gyó gyí tá si sza bad sá gunk. Nem va gyok kö te les ter hes ség-meg sza -

kí tást vé gez ni, csak ha én ön ként el vál la lom. Sem mi ki fo gá som nincs az el -
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len, ha va la ki akár hogy át ope rál tat ja ma gát. Szí ve jo ga, az õ dol ga. De ré gen

pró bál tak meg kér ni ilyen mû tét re. Meg tud nám csi nál ni, tessenek el hin ni,

NEM VÁL LAL TAM EL A MÛ TÉ TET. Mi ért? Na gyon ne héz ezt meg -

mon da ni. Van ben ne egy ki csit olyan-olyan ér zel mi do log is, szó val hogy

mond jam: le vág ni va la ki nek az egész sé ges ne mi szer vét, az egy na gyon-na -

gyon nagy el ha tá ro zás és egy na gyon-na gyon nagy do log, nem an  nyi ra egy -

sze rû, hogy itt két mon dat tal el le hes sen in téz ni. Még egy szer hang sú lyo -

zom, ne ért se fél re sen ki, nincs el le ne ki fo gá som, szí ve jo ga, de azért hadd

mond jak egy ben nem élõ dol got. Ki lát ta a Spekt ru mon azt a fil met né hány

hé ten be lül, ami kor két fér fi nak a sor sát kö vet ték vé gig Ame ri ká ban, és vé -

gül Ka na dá ban vé gez ték el a mû té tet? Az egész te le ví zió úgy ál lí tot ta be

ezt az egé szet, mint va la mi nagy sze rû do log, íme az egyé ni sza bad ság, õ

kér te, ezt tel je sí tet ték és át ope rál ták. És ak kor mit lá tok én hát tér ként?

[…] Ad va van, fõ leg az egyik, egy va dász pi ló ta fi a tal em ber, na gyon stramm

ki ál lá sú, sze rin tem fo rog tak utá na a nõk, ad va van egy fi a tal, na gyon he lyes,

na gyon szép fe le ség, ad va van egy há rom éves re mek gye rek, és ott van nak

a szü lõk. Kezd ték a szü lõk kel a ri por tot, mit szól nak hoz zá. „Hát, tel je sen

két ség be va gyunk es ve, ös  sze va gyunk omol va, nem tud tuk a fi unk ról, hát

ez bor zasz tó, hát ez… De majd lesz va la mi.” A fe le ség: „Fo gal mam nincs,

hogy mi lesz ve lem, hát ugye itt vagyok… a gye rek, ugye az még van, most

há rom éves…” De hát azt meg az apu ka mond ta, volt apu ka mond ta el,

hogy hát igen, et tõl egy ki csit tart. Ma gya rán, én ak kor érez tem vol na igaz -

sá gos nak ezt a dol got, hogy ha õ egy ma gá nos va la ki lett vol na, csa lád nél -

kül, gye rek nél kül stb., és õ így dön tött, szí ve jo ga, de az, hogy õ nagy szü lõ -

ket, szü lõ ket, gye re ket, min den kit ilyen helyzetbe… Vajon az egyé ni sza -

bad ság jog ter jed het-e idá ig? Én ezt a kér dést tet tem fel.20

Ese ten ként transz fó bia ér he tõ tet ten ab ban is, ha a transzszexuális

em ber ko ráb bi há zas ság kö té se és/vagy gyer mek vál la lá sa, vagy egy sze rû -

en csak idõ sebb élet ko ra az or vo sok ban el len ér zés ét vált ki – kü lö nö sen,

ami kor úgy ér té ke lik, hogy a transz sze xu a li tás „vá lasz tá sá val” akar az

érin tett más tí pu sú prob lé má já ra, pél dá ul ros  szul si ke rült pár kap cso la tá -

ra, meg ol dást ke res ni:

[Volt,] aki 42 éve sen, két gye rek ap ja ként úgy gon dol ta, hogy transzszexu -

ális. Két szer vé le mé nyez tem, hogy õ nem transzszexuális. En nek el le né re

ugye a nagy mé dia ha tás ra át ope rál ták. […] Hi szen nem volt más az egész

hát te ré ben, mint hogy volt egy olyan konf lik tus hely zet a csa lád ban, hogy

ugye el akart vol na jön ni, és ugye a leg egy sze rûbb ki lé pés, a leg gyá vább, a

leg egy sze rûbb ki lé pés az volt, hogy õ nem el vált, […] ha nem azt mond ta,

hogy én nem fér fi va gyok, én be teg va gyok, én más va gyok. És ak kor ezt

el mond ta a gye re ke i nek is. 42 éves ko rá ban nem lesz [hir te len] transz -

szexuális sen ki. Te hát nem LESZ transzszexuális az em ber. (S. L.)

Fo tó mo dell nek ké szül egy lány. A hír el sõ mon da tá ban sem mi kü lö nös

nincs. A má so dik ban azon ban igen. Az il le tõt fi ú ból ope rál ták lán  nyá. A

pá lya vá lasz tá sa si ker rel ke cseg tet. Ilyen szé pek lesz nek a ma gyar nõk,

vagy ilyen jók a ma gyar se bé szek? A kér dés re Seffer Ist ván és Renner

Ad ri enn, a ka pos vá ri ma gán kli ni ka ve ze tõi így fe lel nek: is-is. Renner Ad -

ri enn sze rint a leg ne he zebb ta lán a test rõl a fe hér szõ rö ket el tá vo lí ta ni,

azo kat, ame lyek ben nincs fes ték anyag. Seffer Ist ván sze rint – õ vé gez te

Ma gyar or szá gon az el sõ olyan mû tét so ro za tot, amely nek ered mé nye ként

fér fi lett egy nõ – fér fi ból nõt ope rál ni a kön  nyebb fel adat. De – te szi hoz zá –

a ter mé szet be va ló ilyen mér té kû be avat ko zást nem tart ja iga zán el fo gad ha tó nak.

[Ki eme lés az ere de ti szövegben.]19

Az a meg kö ze lí tés, amely – gyak ran meg ala po zat lan – egyé ni lu xus -

igé nyek ki elé gí té se ként ér tel me zi a nemváltoztatást, kü lö nö sen ak kor

vá lik a transzszexuális em be re ket gyen gí tõ (disempowering) érv vé, ami kor

olyan szak em ber tõl szár ma zik, aki se gí te ni tud na raj tuk, még is sze mé -

lyes meg gyõ zõ dé sé vé vá lik, hogy a nemváltási fo lya mat er köl csi vá lasz -

tás kér dé se, amel  lyel a transzszexuális em ber kön  nyen tönk re te he ti kör -

nye ze tét. Egy olyan or vos, aki a ne mi át ala kí tó be avat ko zá so kat nem

gyó gyí tás ként, ha nem az ext rém ön meg va ló sí tás esz kö ze ként ér té ke li,

nagy va ló szí nû ség gel nem is fog ja vál lal ni transzszexuális pá ci en sek ke -

ze lé sét. Így az or vo sok sze mé lyes elõ í té le tei gya kor la ti hát rál ta tó té nye -

zõ vé vál nak a be avat ko zá sok ra vá ró em be rek szá má ra: 

K: Én azt sze ret ném kér dez ni a pro fes  szor úr tól, hogy mi a vé le mé nye

azok ról, akik or vo si lag tel je sen egész sé ge sek, és még is egy ilyen mû tét re

szán ják ma gu kat, te hát egyik nem rõl a má sik ra mût te tik ma gu kat, és egy -

ál ta lán van-e oka an nak, hogy ed dig fõ leg fér fi ak je lent kez tek nagy szám -

ban, akik nõ vé sze ret nék ope rál tat ni ma gu kat? Kö szö nöm.

B: Mond ha tom, hogy meg fo gott ez zel a kér dés sel, mert… ki csit bo nyo lult

ma gya rá za tot pró bá lok én er re mon da ni. Sok min dent meg le het a ma gya -

rá za tom ból fej te ni. Az egyik az, hogy a mi kli ni kán kon ed dig két ilyen mû -

tét tör tént, elég bo nyo lult elõz mén  nyel, és azt kell mond jam, nem én csi -

nál tam a mû té tet, ha nem még a volt fõ nö köm, de je len vol tam. Elég bo -

nyo lult elõz mén  nyel, mert sem mi kép pen nem akar ta, tu dom, õ se

el vál lal ni a mû té tet. És hát ah hoz kö töt te, hogy úgy se fog ja tud ni el in téz ni

az en ge dé lye ket stb. És mon dom, amit fel so rolt, az fél év múl va ott volt az

asz ta lon, és ki volt je löl ve a kli ni kánk a mû tét el vég zé sé re. Hát ez olyan

sakk-matt hely zet volt, ami elõl nem le he tett ki tér ni. A sa ját hely ze te met

hadd mond jam el, és még ak kor ki csit hoz zá is fo gok ten ni. Hogy van egy

bi zo nyos gyó gyí tá si sza bad sá gunk. Nem va gyok kö te les ter hes ség-meg sza -

kí tást vé gez ni, csak ha én ön ként el vál la lom. Sem mi ki fo gá som nincs az el -
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nak, ha nem mind ös  sze a hi va ta los szer vek em ber ba rá tibb – vagy úgy is

fo gal maz ha tunk: transz po zi tí vabb – gya kor la tá nak kö szön he tõ:

Azok a be te ge im, akik ki csit idõ seb bek a ré gi rend szer ben el men tek a Bel -

ügy mi nisz té ri um ba, meg ken ték az ott ülõ hi va tal no kot, és se szó, se be -

széd kap tak egy má sik ne vet. […] Egy sze rû en el ment, adott egy kis csú -

szó pénzt, a sze mé lyi jét ki cse rél tet te, Ro zá li á ból Bé la lett, és in nen tõl kezd -

ve be so roz ták ka to ná nak. Na most, aki meg akar ja tar ta ni a hi va ta los utat,

tu laj don kép pen ha már ETT [Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács] en ge dé -

lye van, és az el is me ri, hogy transzszexuális, ak kor iga zá ból a mû tét tõl füg -

get le nül is meg kap hat ja már a név vál toz ta tást. Azon ban iga zá ból az len ne a

he lyes út, ha a mû tét õt tény leg nõ vé/fér fi vá ala kít ja át, és most kap ná meg

a név vál toz ta tást. Ez len ne az ab szo lút tör vé nyes el já rás ugye, el len õriz he tõ

tör vé nyes el já rás. Azon ban na gyon sok szor [meg tör té nik és] én is tá mo ga -

tom azt, hogy kap ja meg a név vál toz ta tást már a mû tét elõtt, hi szen ak kor a

fõ pró ba, az úgy ne ve zett be il lesz ke dõ fõ pró ba, job ban megy ne ki, hogy

éve kig õ nõ ként vi sel ked jen. Vö dör szám van nak a be te gek ál tal el mon dott

ka lan dok, hogy nem ka pott még má sik sze mé lyit, de már az em lõ át volt

ala kít va, az ar ca már nõ i es volt, rend õr iga zol tat ta, meg néz te: La jos. És ak -

kor az nem le het, hogy ma ga La jos, és ak kor azt mond ta a rend õr nek, pró -

bált ki bon ta koz ni, hogy én transzszexuális va gyok […] Te hát ál lan dó kon f -

lik  tus, min dig üt kö zik va la mi fé le konf lik tus ba. Ah hoz, hogy jól be tud jon

il lesz ked ni, ah hoz a konf lik tust mi ni ma li zál ni kell körülötte… (P. L.)

A má sik fon tos szem pont, amely kap csán el en ged he tet len az ál la mi

szer vek meg fe le lõ vi szo nyu lá sa: a mû té ti be avat ko zá sok fi nan szí ro zá sa.

Egy-két év ti zed del ez elõtt fel sem me rül he tett, hogy a tár sa da lom biz to -

sí tás fe dez ze a transzszexuális pá ci en sek mû té te it. Kez det ben te hát tel -

je sen tisz tá zat lan volt, mi nek kell te kin te ni a név- és nemváltoztatást ké -

rel me zõk ügyét, és ho gyan kell hoz zá juk vi szo nyul ni: 

Kez det ben volt ugye az, hogy ez nem megy SZTK-alap ból. Pe dig men nie

kell, mert ez meg van ál la pít va, egy bi zott ság er rõl egy dön tést ho zott, plá ne

ahol a ne mét, a sze mé lyi sé gét kell meg vál toz tat ni. Hogy ha er rõl dön tés szü -

le tik, ak kor ez or vo si lag meg ala po zott, te hát ez nem a be teg szó ra ko zá sa,

vagy jó dol gá ban nem tud mit csi nál ni, és meg vál toz tat ja a ne mét. [En nek]

ná lunk sok kal na gyobb a kont roll ja adott eset ben, mint kül föld ön. (R. P.)

A ko ráb bi hely zet hez ké pest a je len le gi eljárás21 – a ren de zet len sé -

gek el le né re is – elõ re lé pést je lent a transzszexuálisok egész ség ügyi el -

lá tó rend sze ren be lü li státusá nak, jo go sult sá gá nak el is me ré se fe lé. (Bár

en nek né mi leg el lent mond, hogy egyik transzszexuális in ter jú ala nyunk

be szá mo ló ja sze rint a bo nyo lul tabb pé nisz konst ruk ci ós mû tét rõl õt ép -

Ha pe dig meg je le nik egy be teg, aki a tör té ne tünk ben konk ré tan van, aki

azt mond ja, hogy fér fi va gyok, két gye re kem van, de én transzszexuális va -

gyok, nõ sze ret nék len ni, ezt [az em bert] a mai tu dá som sze rint nem kel -

lett vol na meg ope rál ni, kár volt meg ope rál ni, hi ba volt meg ope rál ni. (P. L.)

Szak ér tõi in ter jú ink ban meg je len tek a transzpozitív or vo si gya kor -

lat ele mei is. Pél dá ul Csiszér Nó ra pszi chi á ter a sze mé lyi ség fej lõ dés ré -

sze ként ér té kel te a nemváltás fo lya ma tát. Csobó Zsolt se bész azt hang -

sú lyoz ta, hogy a be avat ko zá sok faj tá ját és sor rend jét a pá ci ens igé nyei

ha tá roz zák meg, ezért fon tos is mer ni ma gát az em bert, aki ne ki vág a mû -

tét nek. Pa jor Lász ló se bész és Si mon La jos pszi chi á ter sze rint pe dig a

nemváltás utá ni si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dés szem pont já tól hasz no -

sabb, ha a transzszexuális em ber még a na gyobb mû té tek elõtt hi va ta lo -

san meg vál toz tat hat ja ne vét és ne mét. 

A transzszexuális ese tek kel kap cso lat ba ke rü lõ szak em be rek transz -

pozitív at ti tûd je nagy mér ték ben hoz zá já rul hat egy jól mû kö dõ or vos–pá -

ci ens kap cso lat ki ala kí tá sá hoz, va la mint az érin tet tek si ke re sebb – „új

ne mük” sze rin ti – reszocializációjához és ha té ko nyabb tár sa dal mi vis  sza -

il lesz ke dé sé hez. Eh hez azon ban a szak em be rek ré szé rõl min den kép pen

szük sé ges a transz sze xu a li tás je len sé gé nek szé le sebb kö rû is me re te és a

transzszexuális em be rek irán ti na gyobb mér té kû em pá tia. 

1.4.2. Hi va ta li tá mo ga tás

A transzszexuális em be rek a nemváltoztatás fo lya ma tá ban kü lö nö sen két

szem pont ból igé nyel nek hi va ta los tá mo ga tást: egy részt a hi va ta los ira tok

cse ré je, más részt a nemváltoztatással kap cso la tos be avat ko zá sok fi nan szí -

ro zá sa kap csán. A nemváltoztatás egyik fon tos ré sze a hi va ta los sze mély -

azo no sí tó ira tok ki cse ré lé se, hogy azok a meg fe le lõ, kí vánt, vál lalt ne met

mu tas sák. In ter jú ala nya ink be szá mo lói sze rint er re ré geb ben sort le he -

tett ke rí te ni a tör vé nyes út meg ke rü lé sé vel – il let ve tör vény hi á nyá ban

tu laj don kép pen csak így le he tett az érin tet tek „új iden ti tá sát” meg fe le -

lõ en tük rö zõ ira tok hoz jut ni. Az is elõ for dul ha tott, hogy a transzszexuális

em ber kény te len volt fo lya ma to san ke rül get ni a hi va ta los el len õr zé se ket,

me lyek so rán a pa pír ja i ban rög zí tett és a sa ját já nak ér zett ne mi iden ti tá -

sa kö zöt ti el lent mon dás ra fény de rül he tett. Ma már kön  nyebb el ér ni a hi -

va ta los ira tok ki cse ré lé sét: a transzszexualizmus té nyét rög zí tõ pszi chi á te -

ri szak vé le mé nyek bir to ká ban er re bár mi kor – mû té ti és egyéb be avat ko -

zá sok elõtt, alatt, után – sor ke rít he tõ; bár ez sem a tör vé nyi sza bá lyo zás -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Solymár Bence: A „transzszexuális beteg”�

44 45

21 Er rõl bõ veb ben lásd a 2.4. fe je ze tet.



nak, ha nem mind ös  sze a hi va ta los szer vek em ber ba rá tibb – vagy úgy is

fo gal maz ha tunk: transz po zi tí vabb – gya kor la tá nak kö szön he tõ:

Azok a be te ge im, akik ki csit idõ seb bek a ré gi rend szer ben el men tek a Bel -

ügy mi nisz té ri um ba, meg ken ték az ott ülõ hi va tal no kot, és se szó, se be -

széd kap tak egy má sik ne vet. […] Egy sze rû en el ment, adott egy kis csú -

szó pénzt, a sze mé lyi jét ki cse rél tet te, Ro zá li á ból Bé la lett, és in nen tõl kezd -

ve be so roz ták ka to ná nak. Na most, aki meg akar ja tar ta ni a hi va ta los utat,

tu laj don kép pen ha már ETT [Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács] en ge dé -

lye van, és az el is me ri, hogy transzszexuális, ak kor iga zá ból a mû tét tõl füg -

get le nül is meg kap hat ja már a név vál toz ta tást. Azon ban iga zá ból az len ne a

he lyes út, ha a mû tét õt tény leg nõ vé/fér fi vá ala kít ja át, és most kap ná meg

a név vál toz ta tást. Ez len ne az ab szo lút tör vé nyes el já rás ugye, el len õriz he tõ

tör vé nyes el já rás. Azon ban na gyon sok szor [meg tör té nik és] én is tá mo ga -

tom azt, hogy kap ja meg a név vál toz ta tást már a mû tét elõtt, hi szen ak kor a

fõ pró ba, az úgy ne ve zett be il lesz ke dõ fõ pró ba, job ban megy ne ki, hogy

éve kig õ nõ ként vi sel ked jen. Vö dör szám van nak a be te gek ál tal el mon dott

ka lan dok, hogy nem ka pott még má sik sze mé lyit, de már az em lõ át volt

ala kít va, az ar ca már nõ i es volt, rend õr iga zol tat ta, meg néz te: La jos. És ak -

kor az nem le het, hogy ma ga La jos, és ak kor azt mond ta a rend õr nek, pró -

bált ki bon ta koz ni, hogy én transzszexuális va gyok […] Te hát ál lan dó kon f -

lik  tus, min dig üt kö zik va la mi fé le konf lik tus ba. Ah hoz, hogy jól be tud jon

il lesz ked ni, ah hoz a konf lik tust mi ni ma li zál ni kell körülötte… (P. L.)

A má sik fon tos szem pont, amely kap csán el en ged he tet len az ál la mi

szer vek meg fe le lõ vi szo nyu lá sa: a mû té ti be avat ko zá sok fi nan szí ro zá sa.

Egy-két év ti zed del ez elõtt fel sem me rül he tett, hogy a tár sa da lom biz to -

sí tás fe dez ze a transzszexuális pá ci en sek mû té te it. Kez det ben te hát tel -

je sen tisz tá zat lan volt, mi nek kell te kin te ni a név- és nemváltoztatást ké -

rel me zõk ügyét, és ho gyan kell hoz zá juk vi szo nyul ni: 

Kez det ben volt ugye az, hogy ez nem megy SZTK-alap ból. Pe dig men nie

kell, mert ez meg van ál la pít va, egy bi zott ság er rõl egy dön tést ho zott, plá ne

ahol a ne mét, a sze mé lyi sé gét kell meg vál toz tat ni. Hogy ha er rõl dön tés szü -

le tik, ak kor ez or vo si lag meg ala po zott, te hát ez nem a be teg szó ra ko zá sa,

vagy jó dol gá ban nem tud mit csi nál ni, és meg vál toz tat ja a ne mét. [En nek]

ná lunk sok kal na gyobb a kont roll ja adott eset ben, mint kül föld ön. (R. P.)

A ko ráb bi hely zet hez ké pest a je len le gi eljárás21 – a ren de zet len sé -

gek el le né re is – elõ re lé pést je lent a transzszexuálisok egész ség ügyi el -

lá tó rend sze ren be lü li státusá nak, jo go sult sá gá nak el is me ré se fe lé. (Bár

en nek né mi leg el lent mond, hogy egyik transzszexuális in ter jú ala nyunk

be szá mo ló ja sze rint a bo nyo lul tabb pé nisz konst ruk ci ós mû tét rõl õt ép -

Ha pe dig meg je le nik egy be teg, aki a tör té ne tünk ben konk ré tan van, aki

azt mond ja, hogy fér fi va gyok, két gye re kem van, de én transzszexuális va -

gyok, nõ sze ret nék len ni, ezt [az em bert] a mai tu dá som sze rint nem kel -

lett vol na meg ope rál ni, kár volt meg ope rál ni, hi ba volt meg ope rál ni. (P. L.)

Szak ér tõi in ter jú ink ban meg je len tek a transzpozitív or vo si gya kor -

lat ele mei is. Pél dá ul Csiszér Nó ra pszi chi á ter a sze mé lyi ség fej lõ dés ré -

sze ként ér té kel te a nemváltás fo lya ma tát. Csobó Zsolt se bész azt hang -

sú lyoz ta, hogy a be avat ko zá sok faj tá ját és sor rend jét a pá ci ens igé nyei

ha tá roz zák meg, ezért fon tos is mer ni ma gát az em bert, aki ne ki vág a mû -

tét nek. Pa jor Lász ló se bész és Si mon La jos pszi chi á ter sze rint pe dig a

nemváltás utá ni si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dés szem pont já tól hasz no -

sabb, ha a transzszexuális em ber még a na gyobb mû té tek elõtt hi va ta lo -

san meg vál toz tat hat ja ne vét és ne mét. 

A transzszexuális ese tek kel kap cso lat ba ke rü lõ szak em be rek transz -

pozitív at ti tûd je nagy mér ték ben hoz zá já rul hat egy jól mû kö dõ or vos–pá -

ci ens kap cso lat ki ala kí tá sá hoz, va la mint az érin tet tek si ke re sebb – „új

ne mük” sze rin ti – reszocializációjához és ha té ko nyabb tár sa dal mi vis  sza -

il lesz ke dé sé hez. Eh hez azon ban a szak em be rek ré szé rõl min den kép pen

szük sé ges a transz sze xu a li tás je len sé gé nek szé le sebb kö rû is me re te és a

transzszexuális em be rek irán ti na gyobb mér té kû em pá tia. 

1.4.2. Hi va ta li tá mo ga tás

A transzszexuális em be rek a nemváltoztatás fo lya ma tá ban kü lö nö sen két

szem pont ból igé nyel nek hi va ta los tá mo ga tást: egy részt a hi va ta los ira tok

cse ré je, más részt a nemváltoztatással kap cso la tos be avat ko zá sok fi nan szí -

ro zá sa kap csán. A nemváltoztatás egyik fon tos ré sze a hi va ta los sze mély -

azo no sí tó ira tok ki cse ré lé se, hogy azok a meg fe le lõ, kí vánt, vál lalt ne met

mu tas sák. In ter jú ala nya ink be szá mo lói sze rint er re ré geb ben sort le he -

tett ke rí te ni a tör vé nyes út meg ke rü lé sé vel – il let ve tör vény hi á nyá ban

tu laj don kép pen csak így le he tett az érin tet tek „új iden ti tá sát” meg fe le -

lõ en tük rö zõ ira tok hoz jut ni. Az is elõ for dul ha tott, hogy a transzszexuális

em ber kény te len volt fo lya ma to san ke rül get ni a hi va ta los el len õr zé se ket,

me lyek so rán a pa pír ja i ban rög zí tett és a sa ját já nak ér zett ne mi iden ti tá -

sa kö zöt ti el lent mon dás ra fény de rül he tett. Ma már kön  nyebb el ér ni a hi -

va ta los ira tok ki cse ré lé sét: a transzszexualizmus té nyét rög zí tõ pszi chi á te -

ri szak vé le mé nyek bir to ká ban er re bár mi kor – mû té ti és egyéb be avat ko -

zá sok elõtt, alatt, után – sor ke rít he tõ; bár ez sem a tör vé nyi sza bá lyo zás -
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del ke zé sé re, és mi lye nek nem. Egy elõ re kü lö nö sen ez utób bi kér dés te -

kin te té ben tel je sen ka o ti kus nak tû nik a hely zet. Az át lát ha tó ság meg te -

rem té se nem csak a transzszexuális em be rek ér de ke it szol gál ná, ha nem az

ál la mét is, hi szen a je len le gi ren de zet len ség tör vény te len sé gek hez és fe -

les le ges ki adá sok hoz ve zet het. Egyik szak ér tõ in ter jú ala nyunk sze rint a

hi va ta los rend sze re zést az ed di gi ta pasz ta la tok ös  sze gyûj té sé vel – pél dá ul

egy transzszexuális adat bank lét re ho zá sá val – le het ne kez de ni:

[Szük sé ges len ne] lét re hoz ni egy olyan faj ta adat ban kot, cent ru mot, ahol

egy részt az ez zel kap cso la tos tu dást ös  sze ge reb lyéz zük, más részt pe dig a

meg va ló sí tás ban se gí tõ ket [tar tal maz hat ná], te hát egy gya kor la ti [út mu ta -

tást is ad na] az ügymenetrõl… akár szo ci á lis mun ká sok és má sok se gít sé -

gé vel. Mert na gyon so kan ezen tud nak el vé rez ni és el buk ni egyéb ként.

[…] Biz to sí ta ni [kel le ne] akár egy faj ta pszi chés tá mo ga tást, se gít sé get is,

te hát én azt gon do lom, hogy tény leg ki ké ne emel ni [a transzszexuálisok

ügyét], mert egy na gyon spe ci á lis, nem olyan gya ko ri, de an nál na gyobb

prob lé mát je lent. És azért most egy re töb ben jön nek, mert egy re töb ben

me rik ezt vál lal ni. (R. P.)

Eto ló gus in ter jú ala nyunk az em ber rel kap cso la tos szé le sebb kö rû

is me re tek át adá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz ta, amit már is ko lás kor ban

el le het ne kez de ni:

Én ugye so ká ig küz döt tem ezért, de az tán föl hagy tam ve le, hogy pél dá ul

az is ko lá ban kell az em ber rõl ta ní ta ni, de ha meg né zi, hogy az is ko la mit

ta nít az em ber rõl, ak kor el ké pesz tõ, mert a cit rom sav-cik lust ta nít ja, […]

de azt, hogy ag res  szió, hogy ho mo sze xu a li tás, hogy csa lád, hogy cso port -

kép zõ dés, cso por tok kö zöt ti konf lik tus, ezek a sza vak nem hang za nak el.

Te hát itt van egy iszo nya tos ta bu, ami azt mond ja, hogy min den, amit az

em be ri vi sel ke dés rõl tu dunk azt vagy el se his  szük, de hogy az is ko lá ba

nem en ged jük be, az biz tos. Na most itt kez dõ dik a do log, én azt hi szem,

ha a gye re kek na gyon ko rán meg ér te nék, hogy ezek a dol gok kü lön bö zõ -

ek, hogy nagy az egye di va ri a bi li tás és hogy ez ter mé sze tes, ak kor sok kal

ke ve sebb prob lé ma len ne. És az tán ké sõbb ez már egy na gyon ne he zen

meg vál toz tat ha tó do log, mert ezek az em be rek ki épí te nek, konst ru ál nak

ma guk nak egy olyan lát szó la gos ments vá rat, amit ha el vesz nek tõ lük, ak -

kor a sem mi be es nek. Te hát én nem mer ném azt mon da ni, hogy most ak -

kor ne ki kell áll ni le be szél ni õket er rõl, mert nem, hát ez tel je sen egyén -

tõl füg gõ. Nem tu dom, me lyik okoz na gyobb kárt: nem biz tos, hogy õ

bol dog lesz at tól, ha ez a mû tét meg lesz, de le het – ak kor meg mi ért ne

le gyen meg? Én bé kén hagy nám õket, és […] szer vez nék olyan szexuál -

pszi chológiai szol gál ta tást, ahol van nak kel le mes ren de lõk, aho va fi a tal

ko rá ban a gye rek be me het és akár úgy, hogy nem is kell fel tét le nül szem -

tõl szem be ta lál koz nia va la ki vel, ha nem egy füg göny mö gött el me sél het -

né, hogy ne ki mi lyen prob lé mái van nak, be szél het ró la. (Cs. V.)

pen egy mi nisz té ri u mi hi va tal nok pró bál ta meg le be szél ni, mond ván,

hogy „úgy sem fog mû köd ni”.)

A fi nan szí ro zá si kér dé sek te kin teté ben is szük sé ges len ne, hogy a

transzszexuális pá ci ens ke ze lé sé nek mód já ról a vo nat ko zó tu do mány te -

rü le tek kép vi se lõ i bõl ál ló szak ér tõi cso port ha tá roz zon:

Én a ne héz sé get ab ban lá tom, hogy ez iszo nyú pénzt igé nyel, te hát ha itt

az OEP egy ki csit [se gí te ne]. […] Egy va gon pénzt kér nek. Most iga zá -

ból nem akar tam so ha fir tat ni, hogy az or vos nak ad ja, vagy a be teg pénz -

tár ba fi ze ti be hi va ta lo san, vagy hogy van, de ezek az ös  sze gek [óri á si ak]:

mil li ós nagy ság ren de ket mon da nak és ezek ál ta lá ban nem gaz dag em be -

rek [..] Én azt gon do lom, hogy az anya gi hát te ret ren dez ni kel le ne. Nyil -

ván meg tart va azo kat a fel té te le ket, ame lyek a mû té ti in di ká ci ót je len tik.

Te hát a se bész nek vé le mé nyez nie kell, hogy ki tud õ eb bõl hoz ni va la mi

olyas mit, ami bõl nem lesz egy torz em ber, ha nem egy egy ér tel mû ne mi

iden ti tá sú em ber lesz, és a pszi chi á ter nek egy ala pos vé le ményt kell ad -

nia ar ról – nem ar ról, hogy el me be teg-e vagy nem, ha nem ar ról –, hogy

en nél az adott em ber nél a mû tét nek van-e olyan pszi cho ló gi ai hasz na, il -

let ve hasz na van-e vár ha tó an, ami mi att ér de mes be le vág ni. (Cs. N.)

Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai alap ján úgy tûnt, a transzszexuális ügyek

hi va ta los ren de zé sé re vol tak, és je len leg is van nak kezdeményezések.22

In ter jú ala nya ink is utal tak pél dá ul egy olyan ren de zé si kí sér let re, amely

nem kö ti a név vál toz ta tá si en ge dély ki adá sát a vég le ges nem-át ala kí tó or -

vo si be avat ko zá sok el vég zé sé hez. Ez vél he tõ en az zal ma gya ráz ha tó, hogy

a hi va ta los dön tés ho zók azt fel té te le zik, hogy a drá ga ne mi át ala kí tó mû -

tét so ro zat he lyett töb ben meg elég sze nek majd a költ ség kí mé lõbb meg -

ol dá sok kal, az az ne vük és a „kül sõd le ges dol gok” megváltoztatásával.23

Ide á lis eset ben a hi va ta los tá mo ga tás szin tén el en ged he tet len for má -

ja len ne a meg bíz ha tó és pon tos tá jé koz ta tás nyúj tá sa a transzszexuális

ügyek kel kap cso lat ban. Az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz -

té ri um most is be tölt egy faj ta tá jé koz ta tó és irá nyí tó sze re pet, hi szen for -

ma li zált tá jé koz ta tó le ve let küld az ügy me net fe lõl ér dek lõ dõk nek, és a

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás irán t is itt ér dek lõd nek a ké rel me zõk. Az

ügyek ke ze lé sét azon ban op ti ma li zál ni le het ne az ügy me net rend sze re -

zet teb bé, át lát ha tób bá té te lé vel és an nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá val, hogy

mi lyen tár sa da lom biz to sí tás ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá -

sok áll nak a ne mük meg vál toz ta tá sát kí vá nó transz szexuális em be rek ren -
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del ke zé sé re, és mi lye nek nem. Egy elõ re kü lö nö sen ez utób bi kér dés te -

kin te té ben tel je sen ka o ti kus nak tû nik a hely zet. Az át lát ha tó ság meg te -

rem té se nem csak a transzszexuális em be rek ér de ke it szol gál ná, ha nem az

ál la mét is, hi szen a je len le gi ren de zet len ség tör vény te len sé gek hez és fe -

les le ges ki adá sok hoz ve zet het. Egyik szak ér tõ in ter jú ala nyunk sze rint a

hi va ta los rend sze re zést az ed di gi ta pasz ta la tok ös  sze gyûj té sé vel – pél dá ul

egy transzszexuális adat bank lét re ho zá sá val – le het ne kez de ni:

[Szük sé ges len ne] lét re hoz ni egy olyan faj ta adat ban kot, cent ru mot, ahol

egy részt az ez zel kap cso la tos tu dást ös  sze ge reb lyéz zük, más részt pe dig a

meg va ló sí tás ban se gí tõ ket [tar tal maz hat ná], te hát egy gya kor la ti [út mu ta -

tást is ad na] az ügymenetrõl… akár szo ci á lis mun ká sok és má sok se gít sé -

gé vel. Mert na gyon so kan ezen tud nak el vé rez ni és el buk ni egyéb ként.

[…] Biz to sí ta ni [kel le ne] akár egy faj ta pszi chés tá mo ga tást, se gít sé get is,

te hát én azt gon do lom, hogy tény leg ki ké ne emel ni [a transzszexuálisok

ügyét], mert egy na gyon spe ci á lis, nem olyan gya ko ri, de an nál na gyobb

prob lé mát je lent. És azért most egy re töb ben jön nek, mert egy re töb ben

me rik ezt vál lal ni. (R. P.)

Eto ló gus in ter jú ala nyunk az em ber rel kap cso la tos szé le sebb kö rû

is me re tek át adá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz ta, amit már is ko lás kor ban

el le het ne kez de ni:

Én ugye so ká ig küz döt tem ezért, de az tán föl hagy tam ve le, hogy pél dá ul

az is ko lá ban kell az em ber rõl ta ní ta ni, de ha meg né zi, hogy az is ko la mit

ta nít az em ber rõl, ak kor el ké pesz tõ, mert a cit rom sav-cik lust ta nít ja, […]

de azt, hogy ag res  szió, hogy ho mo sze xu a li tás, hogy csa lád, hogy cso port -

kép zõ dés, cso por tok kö zöt ti konf lik tus, ezek a sza vak nem hang za nak el.

Te hát itt van egy iszo nya tos ta bu, ami azt mond ja, hogy min den, amit az

em be ri vi sel ke dés rõl tu dunk azt vagy el se his  szük, de hogy az is ko lá ba

nem en ged jük be, az biz tos. Na most itt kez dõ dik a do log, én azt hi szem,

ha a gye re kek na gyon ko rán meg ér te nék, hogy ezek a dol gok kü lön bö zõ -

ek, hogy nagy az egye di va ri a bi li tás és hogy ez ter mé sze tes, ak kor sok kal

ke ve sebb prob lé ma len ne. És az tán ké sõbb ez már egy na gyon ne he zen

meg vál toz tat ha tó do log, mert ezek az em be rek ki épí te nek, konst ru ál nak

ma guk nak egy olyan lát szó la gos ments vá rat, amit ha el vesz nek tõ lük, ak -

kor a sem mi be es nek. Te hát én nem mer ném azt mon da ni, hogy most ak -

kor ne ki kell áll ni le be szél ni õket er rõl, mert nem, hát ez tel je sen egyén -

tõl füg gõ. Nem tu dom, me lyik okoz na gyobb kárt: nem biz tos, hogy õ

bol dog lesz at tól, ha ez a mû tét meg lesz, de le het – ak kor meg mi ért ne

le gyen meg? Én bé kén hagy nám õket, és […] szer vez nék olyan szexuál -

pszi chológiai szol gál ta tást, ahol van nak kel le mes ren de lõk, aho va fi a tal

ko rá ban a gye rek be me het és akár úgy, hogy nem is kell fel tét le nül szem -

tõl szem be ta lál koz nia va la ki vel, ha nem egy füg göny mö gött el me sél het -

né, hogy ne ki mi lyen prob lé mái van nak, be szél het ró la. (Cs. V.)

pen egy mi nisz té ri u mi hi va tal nok pró bál ta meg le be szél ni, mond ván,

hogy „úgy sem fog mû köd ni”.)

A fi nan szí ro zá si kér dé sek te kin teté ben is szük sé ges len ne, hogy a

transzszexuális pá ci ens ke ze lé sé nek mód já ról a vo nat ko zó tu do mány te -

rü le tek kép vi se lõ i bõl ál ló szak ér tõi cso port ha tá roz zon:

Én a ne héz sé get ab ban lá tom, hogy ez iszo nyú pénzt igé nyel, te hát ha itt

az OEP egy ki csit [se gí te ne]. […] Egy va gon pénzt kér nek. Most iga zá -

ból nem akar tam so ha fir tat ni, hogy az or vos nak ad ja, vagy a be teg pénz -

tár ba fi ze ti be hi va ta lo san, vagy hogy van, de ezek az ös  sze gek [óri á si ak]:

mil li ós nagy ság ren de ket mon da nak és ezek ál ta lá ban nem gaz dag em be -

rek [..] Én azt gon do lom, hogy az anya gi hát te ret ren dez ni kel le ne. Nyil -

ván meg tart va azo kat a fel té te le ket, ame lyek a mû té ti in di ká ci ót je len tik.

Te hát a se bész nek vé le mé nyez nie kell, hogy ki tud õ eb bõl hoz ni va la mi

olyas mit, ami bõl nem lesz egy torz em ber, ha nem egy egy ér tel mû ne mi

iden ti tá sú em ber lesz, és a pszi chi á ter nek egy ala pos vé le ményt kell ad -

nia ar ról – nem ar ról, hogy el me be teg-e vagy nem, ha nem ar ról –, hogy

en nél az adott em ber nél a mû tét nek van-e olyan pszi cho ló gi ai hasz na, il -

let ve hasz na van-e vár ha tó an, ami mi att ér de mes be le vág ni. (Cs. N.)

Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai alap ján úgy tûnt, a transzszexuális ügyek

hi va ta los ren de zé sé re vol tak, és je len leg is van nak kezdeményezések.22

In ter jú ala nya ink is utal tak pél dá ul egy olyan ren de zé si kí sér let re, amely

nem kö ti a név vál toz ta tá si en ge dély ki adá sát a vég le ges nem-át ala kí tó or -

vo si be avat ko zá sok el vég zé sé hez. Ez vél he tõ en az zal ma gya ráz ha tó, hogy

a hi va ta los dön tés ho zók azt fel té te le zik, hogy a drá ga ne mi át ala kí tó mû -

tét so ro zat he lyett töb ben meg elég sze nek majd a költ ség kí mé lõbb meg -

ol dá sok kal, az az ne vük és a „kül sõd le ges dol gok” megváltoztatásával.23

Ide á lis eset ben a hi va ta los tá mo ga tás szin tén el en ged he tet len for má -

ja len ne a meg bíz ha tó és pon tos tá jé koz ta tás nyúj tá sa a transzszexuális

ügyek kel kap cso lat ban. Az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz -

té ri um most is be tölt egy faj ta tá jé koz ta tó és irá nyí tó sze re pet, hi szen for -

ma li zált tá jé koz ta tó le ve let küld az ügy me net fe lõl ér dek lõ dõk nek, és a

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás irán t is itt ér dek lõd nek a ké rel me zõk. Az

ügyek ke ze lé sét azon ban op ti ma li zál ni le het ne az ügy me net rend sze re -

zet teb bé, át lát ha tób bá té te lé vel és an nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá val, hogy

mi lyen tár sa da lom biz to sí tás ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá -

sok áll nak a ne mük meg vál toz ta tá sát kí vá nó transz szexuális em be rek ren -
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Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai sze rint a transzszexuális em be rek gyak ran

ma guk is szí ve seb ben te kin tik ön ma gu kat el lá tás ra szo ru ló be teg nek,

mint a tár sa dal mi meg kü lön böz te té se ket meg ta pasz ta ló, em be ri jo ga i ért

küz dõ – or vo si lag egyéb ként egész sé ges – ál lam pol gár nak, hi szen az

egész ség ügyi el lá tó rend szer ben kell vé gig jár ni uk út ju kat, ahol ál la po tu -

kat ki mon dot tan be teg ség ként ke ze lik. Eb ben a kon tex tus ban te hát a

transzszexuális em be rek akár te kint he tõk olyan be teg cso port nak, amely -

nek na gyon aka do zik az el lá tá sa, és az át la gos nál is ne he zeb ben jut hoz -

zá a szük sé ges be avat ko zá sok hoz, il let ve ál la pot fenn tar tó ke ze lé sek hez.

Amint már utal tunk er re, Ma gyar or szá gon – ta nul má nyunk írá sa

ide jén – még nem lé te zik ki fe je zet ten a transzszexuális ügyek fel vál la -

lá sá ra szer ve zõ dõ kez de mé nye zés, fõ ként mi vel egy elõ re nin cse nek

olyan érin tet tek, akik haj lan dó ak len né nek hi va ta lo san re giszt rált ér dek -

vé del mi szer ve zet lét re ho zá sá ra, mely hez a név te len sé gü ket is fel kel le -

ne ad ni uk. Más or szá gok ban azon ban több ilyen szer ve zet is ala kult már:

pél dá ul Nagy-Bri tan ni á ban több mint egy év ti ze des múlt ra te kint vis  sza

a Press For Change lobbicsoport, amely a transzszexuálisok em be ri és

pol gá ri jo ga i nak ki tel je sí té sé ért küzd: a he lyes anya köny vi be jegy zé sek -

tõl kezd ve, a há zas ság hoz va ló jo gon át a ma gán élet sért he tet len sé gé nek

vé del mé ig. A Press For Change an nak kö szön he ti lét re jöt tét és mû kö -

dé sét, hogy egyes ma ga san kép zett transzszexuálisok ki lép tek a név te -

len ség bõl, hogy „új” ne mi iden ti tá suk hi va ta los el is me ré sé ért meg küzd -

ve tel jes jo gú ál lam pol gár ként él hes se nek.

1.5. A transzszexuális em be rek jogairól27

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak 54. § (1) be kez dé se sze rint a

„Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek ve le szü le tett jo ga van az

élet hez és az em be ri mél tó ság hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké -

nye sen meg fosz ta ni”. Az em be ri mél tó ság hoz va ló jog rész jo go sít vá nya

az ön azo nos ság hoz, az ön ren del ke zés hez, az ál ta lá nos cse lek vé si sza bad -

ság hoz és a ma gán szfé ra vé del mé hez va ló jog. 

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (EJEB) a ma gán élet tisz te let ben

tar tá sá nak sé rel me ként, az az: az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye

(EJEE) 8. cik ké nek sé rel me ként ér té ke li az olyan ese te ket, ame lyek -

ben a transzszexuális sze mé lyek „új” ne mi iden ti tá sát va la mely ál lam

1.4.3. Ön se gí tés

A transzszexuális em be rek tá mo ga tá sá nak fon tos for má ja le het az ön se -

gí tés, az az: ön se gí tõ cso por tok szer ve zé se az érin tet tek szá má ra. 

Fo lya ma tos kon zul tá ci ó ra, te rá pi á ra [van szük ség]. Fõ leg cso port, és fõ leg

ön szer ve zõ dõ cso port [for má já ban], mint az Ano nim Al ko ho lis ták cso -

port jai. (D. E.)

Ku ta tá sunk ide jén ilyen ön se gí tõ cso port nem mû kö dött Ma gyar or -

szá gon, és en nek szük sé ges sé gé rõl is meg osz lott az érin tet tek

véleménye.24 A transz sze xu a li tás sal – il let ve a transzszexualizmussal – kap -

cso la tos meg bíz ha tó és szé les kö rû in for má ció irán ti igényt jel zi a Trans-

SexualOnline (TSO)25 internetes lap mû kö dé se, mely a ma gyar or szá gi

érin tet tek szá má ra pró bál mi nél ki me rí tõbb tá jé koz ta tást ad ni a fo gal mak

meg ha tá ro zá sá tól kezd ve pél dá ul a plasz ti kai se bé szek mun ká já nak – sze -

mé lyes ta pasz ta la tok ból ki in du ló – ér té ke lé sé ig. A TSO fó ru mot biz to sít

az érin tet tek ta pasz ta lat cse ré jé hez, így bi zo nyos mér té kig hoz zá já rul a

transzszexuális em be rek ér dek vé del mé hez. A transzszexuális ön se gí tés -

nek ez a for má ja ugyan kor lá to zott, de fon tos sze re pet ját szik az in for má -

ció áram lás biz to sí tá sá ban, a transzszexuális út tal kap cso la tos or vo si is me -

re tek köz re a dá sá ban, és ese ten ként a kö zös élet ta pasz ta lat ál tal ös  sze ho -

zott em be rek in for má lis kap cso la ti há ló já nak ki épí té sé ben. 

A transzszexuális ér dek vé de lem mel fog lal ko zó cso por tok meg ala kí -

tá sá nak több fé le gát ja le het: az érin tet tek sokféleségétõl26 kezd ve a kér -

dés tár sa dal mi ta bu jel le gén át a transzszexuális ál la pot át me ne ti jel le gû

prob lé ma ként va ló ér tel me zé sé ig (az érin tet tek kel ké szí tett in ter júk azt

mu tat ták, hogy a nemváltoztatási be avat ko zá sok után, ami kor ne mi ön de -

fi ní ci ó juk vég re a „he lyé re ke rül het”, töb ben úgy utal nak ma guk ra, mint

akik már nem transzszexuálisok, leg fel jebb át me ne ti leg azok vol tak). Az

egész ség ügyi el lá tó rend sze ren be lül azon ban min den kép pen hasz nos

len ne a transzszexuális em be rek ér de ke i nek hang sú lyo zot tabb kép vi se -

le te (akár az ál ta lá nos be teg jo gok kép vi se le té nek spe ci á lis ré sze ként):

egy transzszexuális ér dek vé de lem mel fog lal ko zó cso port küz de ni tud na a

mai ren de zet len hely zet nor ma li zá lá sá ért, és adott eset ben fel tud ná hív -

ni a fe le lõs ál la mi dön tés ho zók fi gyel mét prob lé má ik meg ol dat lan sá gá ra. 
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Ku ta tá sunk ta pasz ta la tai sze rint a transzszexuális em be rek gyak ran

ma guk is szí ve seb ben te kin tik ön ma gu kat el lá tás ra szo ru ló be teg nek,

mint a tár sa dal mi meg kü lön böz te té se ket meg ta pasz ta ló, em be ri jo ga i ért

küz dõ – or vo si lag egyéb ként egész sé ges – ál lam pol gár nak, hi szen az

egész ség ügyi el lá tó rend szer ben kell vé gig jár ni uk út ju kat, ahol ál la po tu -

kat ki mon dot tan be teg ség ként ke ze lik. Eb ben a kon tex tus ban te hát a

transzszexuális em be rek akár te kint he tõk olyan be teg cso port nak, amely -

nek na gyon aka do zik az el lá tá sa, és az át la gos nál is ne he zeb ben jut hoz -

zá a szük sé ges be avat ko zá sok hoz, il let ve ál la pot fenn tar tó ke ze lé sek hez.

Amint már utal tunk er re, Ma gyar or szá gon – ta nul má nyunk írá sa

ide jén – még nem lé te zik ki fe je zet ten a transzszexuális ügyek fel vál la -

lá sá ra szer ve zõ dõ kez de mé nye zés, fõ ként mi vel egy elõ re nin cse nek

olyan érin tet tek, akik haj lan dó ak len né nek hi va ta lo san re giszt rált ér dek -

vé del mi szer ve zet lét re ho zá sá ra, mely hez a név te len sé gü ket is fel kel le -

ne ad ni uk. Más or szá gok ban azon ban több ilyen szer ve zet is ala kult már:

pél dá ul Nagy-Bri tan ni á ban több mint egy év ti ze des múlt ra te kint vis  sza

a Press For Change lobbicsoport, amely a transzszexuálisok em be ri és

pol gá ri jo ga i nak ki tel je sí té sé ért küzd: a he lyes anya köny vi be jegy zé sek -

tõl kezd ve, a há zas ság hoz va ló jo gon át a ma gán élet sért he tet len sé gé nek

vé del mé ig. A Press For Change an nak kö szön he ti lét re jöt tét és mû kö -

dé sét, hogy egyes ma ga san kép zett transzszexuálisok ki lép tek a név te -

len ség bõl, hogy „új” ne mi iden ti tá suk hi va ta los el is me ré sé ért meg küzd -

ve tel jes jo gú ál lam pol gár ként él hes se nek.

1.5. A transzszexuális em be rek jogairól27

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak 54. § (1) be kez dé se sze rint a

„Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek ve le szü le tett jo ga van az

élet hez és az em be ri mél tó ság hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké -

nye sen meg fosz ta ni”. Az em be ri mél tó ság hoz va ló jog rész jo go sít vá nya

az ön azo nos ság hoz, az ön ren del ke zés hez, az ál ta lá nos cse lek vé si sza bad -

ság hoz és a ma gán szfé ra vé del mé hez va ló jog. 

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (EJEB) a ma gán élet tisz te let ben

tar tá sá nak sé rel me ként, az az: az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye

(EJEE) 8. cik ké nek sé rel me ként ér té ke li az olyan ese te ket, ame lyek -

ben a transzszexuális sze mé lyek „új” ne mi iden ti tá sát va la mely ál lam

1.4.3. Ön se gí tés

A transzszexuális em be rek tá mo ga tá sá nak fon tos for má ja le het az ön se -

gí tés, az az: ön se gí tõ cso por tok szer ve zé se az érin tet tek szá má ra. 

Fo lya ma tos kon zul tá ci ó ra, te rá pi á ra [van szük ség]. Fõ leg cso port, és fõ leg

ön szer ve zõ dõ cso port [for má já ban], mint az Ano nim Al ko ho lis ták cso -

port jai. (D. E.)

Ku ta tá sunk ide jén ilyen ön se gí tõ cso port nem mû kö dött Ma gyar or -

szá gon, és en nek szük sé ges sé gé rõl is meg osz lott az érin tet tek

véleménye.24 A transz sze xu a li tás sal – il let ve a transzszexualizmussal – kap -

cso la tos meg bíz ha tó és szé les kö rû in for má ció irán ti igényt jel zi a Trans-

SexualOnline (TSO)25 internetes lap mû kö dé se, mely a ma gyar or szá gi

érin tet tek szá má ra pró bál mi nél ki me rí tõbb tá jé koz ta tást ad ni a fo gal mak

meg ha tá ro zá sá tól kezd ve pél dá ul a plasz ti kai se bé szek mun ká já nak – sze -

mé lyes ta pasz ta la tok ból ki in du ló – ér té ke lé sé ig. A TSO fó ru mot biz to sít

az érin tet tek ta pasz ta lat cse ré jé hez, így bi zo nyos mér té kig hoz zá já rul a

transzszexuális em be rek ér dek vé del mé hez. A transzszexuális ön se gí tés -

nek ez a for má ja ugyan kor lá to zott, de fon tos sze re pet ját szik az in for má -

ció áram lás biz to sí tá sá ban, a transzszexuális út tal kap cso la tos or vo si is me -

re tek köz re a dá sá ban, és ese ten ként a kö zös élet ta pasz ta lat ál tal ös  sze ho -

zott em be rek in for má lis kap cso la ti há ló já nak ki épí té sé ben. 

A transzszexuális ér dek vé de lem mel fog lal ko zó cso por tok meg ala kí -

tá sá nak több fé le gát ja le het: az érin tet tek sokféleségétõl26 kezd ve a kér -

dés tár sa dal mi ta bu jel le gén át a transzszexuális ál la pot át me ne ti jel le gû

prob lé ma ként va ló ér tel me zé sé ig (az érin tet tek kel ké szí tett in ter júk azt

mu tat ták, hogy a nemváltoztatási be avat ko zá sok után, ami kor ne mi ön de -

fi ní ci ó juk vég re a „he lyé re ke rül het”, töb ben úgy utal nak ma guk ra, mint

akik már nem transzszexuálisok, leg fel jebb át me ne ti leg azok vol tak). Az

egész ség ügyi el lá tó rend sze ren be lül azon ban min den kép pen hasz nos

len ne a transzszexuális em be rek ér de ke i nek hang sú lyo zot tabb kép vi se -

le te (akár az ál ta lá nos be teg jo gok kép vi se le té nek spe ci á lis ré sze ként):

egy transzszexuális ér dek vé de lem mel fog lal ko zó cso port küz de ni tud na a

mai ren de zet len hely zet nor ma li zá lá sá ért, és adott eset ben fel tud ná hív -

ni a fe le lõs ál la mi dön tés ho zók fi gyel mét prob lé má ik meg ol dat lan sá gá ra. 
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nisz té ri um fe lé … […] Ha a transzszexuális di ag nó zis meg van, at tól kezd -

ve ala nyi jo gon jár ne ki a tár sa da lom biz to sí tás: egész ség ügyi prob lé ma, be -

teg ség, amit gyó gyí ta ni kell. Az já ru lé kos elem, hogy a ne vét is meg vál toz -

tat hat ja, és eb ben a sza bá lyo zás ban most mi elõbb re men tünk Eu ró pá hoz

ké pest. […] Egy-két or szág ban van sza bá lyo zás, hát nem azt je len ti, hogy

a Bel ügy mi nisz té ri um nak a nya ká ba kell varr ni ma gát a te rá pi ás részt. […]

Volt az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács, de most meg szûnt. Én most

nem tu dok olyan or vo si fó ru mot, szak fó ru mot [ami ez zel a kér dés sel fog -

lal koz na]. […] Ha már há rom pszi chi á ter vizs gál ta, és ab ból ket tõ azt

mond ja, hogy igen [ak kor meg van a szak vé le mény]. […] Én úgy tu dom,

hogy igaz ság ügyi szak ér tõi lis tá ra akar ják föl ten ni azt a né hány em bert, aki

ev vel fog lal ko zik. Az én ne ve met ne ve sí tik is. […] Most te hát eb ben a

tör vé nyi sza bá lyo zás ban igaz ság ügyi szak ér tõ höz, te hát igaz ság ügyi szak ér -

tõi vizs gát tett sze mély hez le het men ni el vi leg. Most már. Ko ráb ban,

[2004.] ja nu ár el se je elõtt le he tett men ni bár mely pszi chi á ter hez. (S. L.)

A transzszexuális nõk és a nem transzszexuális nõk, il let ve a transz -

szexuális fér fi ak és a nem transzszexuális fér fi ak kö zött jo gi lag ki zá ró lag

ad dig le het kü lönb sé get ten ni, amíg a transzszexuális em be rek meg nem

szer zik a meg fe le lõ anya köny vi be jegy zést, a hoz zá tar to zó hi va ta los ne vet

és egyéb hi va ta los do ku men tu mo kat. Hi va ta los iden ti tá suk meg vál toz ta -

tá sá val rá juk is ugyan azok a jog sza bály ok vo nat koz nak, mint bár me lyik,

ve lük ös  sze mér he tõ hely zet ben lé võ ma gyar ál lam pol gár ra: „el len ke zõ ne -

mû” part ne rük kel ös  sze há za sod hat nak, csa lá dot ala pít hat nak, és ré szük re

a kü lön ne mû pá rok szá má ra el ér he tõ min den jog biz to sít va van.

Az anya köny vek rõl szó ló 1982. évi tör vény azon ban sem mi fé le elõ -

írást nem tar tal maz ar ra az eset re, ami kor a név vál toz ta tás hoz nemvál toz -

ta tás is kap cso ló dik.

14. § Az anya könyv ve ze tõ a le zárt alap-, il le tõ leg az utó la gos be jegy zést

ki ja vít ja vagy ki egé szí ti, ha:

a) az nem fe lel meg az anya köny ve zés sza bá lya i nak;

b) az anya köny vi be jegy zés - az apa ada tai nél kül anya köny ve zett szü le -

tés ki vé te lé vel - hi á nyos vagy té ves ada to kat tar tal maz;

c) ha a név mó do sí tá sát kér ték.

32. § (1) A szü le té si anya könyv nyil ván tart ja:

a) a szü le tés he lyét és ide jét (év, hó, nap);

b) a szár ma zás he lyét;

c) a gyer mek szü le té si csa lá di és utó ne vét, ne mét, sze mé lyi azo no sí tó ját;

d) a szü lõk szü le té si csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét, sze mé lyi azo no -

sí tó ját, an nak hi á nyá ban a 

szü le té si ide jét, la kó hely ét;

e) a töb bes szü lést;

nem is me ri el. Az EJEB az EJEE 12. cik ké nek sé rel mét ál la pít ja meg,

amen  nyi ben nem te szik le he tõ vé, hogy a transzszexuális em be rek „új”

ne mük ben há za sod ja nak, és a 14. cikk sé rel mét je len ti, ha va la mely ál -

lam transzszexuális pol gá ra i nak „új” ne mük ben nem biz to sít azo nos jo -

go kat a ne mü ket meg nem vál toz ta tott fér fi és nõ állampolgárokéval.28

A transzszexuális nõk és fér fi ak ön ér vé nye sí té sé nek, em be ri jo ga i -

nak sé rel mét rész ben ar ra le het vis  sza ve zet ni, hogy je len leg Ma gyar or -

szá gon ki fe je zet ten a transz sze xu a li tás hi va ta los ke ze lé sét sem mi fé le

tör vény vagy ál la mi ren del ke zés nem sza bá lyoz za. Ki vé tel ez alól az

egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról szó ló 2003.

évi CXXV. szá mú tör vény, amely – a vi lá gon egy elõ re egye dül ál ló mó don

– köz vet le nül tilt ja a ne mi iden ti tás alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tést.

(E tör vé nyi til tás ta lán ki in du ló pon tot je lent het ne egy – je len leg nem lé -

te zõ – ki mon dot tan transzszexuális jog vé de lem mel fog lal ko zó szer ve -

zet nek a hely zet ren de zet teb bé té te lé hez.) A transz sze xu a li tás jo gi ke -

ze lé se kap csán te hát Ma gyar or szá gon hi va ta los jo gi ke re tek rõl nem, csak

jog gya kor lat ról szá mol ha tunk be.

Sok or szág ban jó val ko ráb ban sza bá lyoz ták tör vén  nyel a transzszexualiz-

mus kér dé sét és an nak a meg ol dá sát. Ná lunk az utób bi évek ben pró bál -

koz tak tör vé nyi sza bá lyo zás sal, és most fog ják megint egy na gyon elõ re ha -

la dott úton ja nu ár el se je óta, hogy nem fel tét le nül szük sé ges a ne mi át ala -

kí tó mû tét ah hoz, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um meg vál toz tas sa a ne vét és a

ne mét sta tisz ti ka i lag az il le tõ sze mély nek. Ez egy igen je len tõs ter het, egy

szen ve dést, nyo mást emelt le a pá ci en sek rõl. Et tõl füg get le nül õk fel té te -

lül kö tik, hogy ezt a dol got csak transzszexuálisoknak ad ják, te hát kell

hoz zá a pszi chi át ri ai vé le mény is, vi szont na gyon so kan a leg in kább at tól

szen ved tek, hogy nyil vá no san egy sze rû en ne vén szó lít ják a sze mélyt, és

az egész kül alak ja, min den mást mu tat. És ez zel min den eset re pél dá ul a

vad hor mon ke ze lés nek az ele jét [le het ven ni]. Mert ugye ko ráb ban az

volt, hogy ami kor el tá vo lí tot ták a kül sõ és a bel sõ ne mi szer ve ket, meg -

szün tet ték a nemi azo no sí tó ele me ket, ak kor a mi nisz té ri um haj lan dó volt

[en ge dé lyez ni a sze mély azo nos ság meg vál toz ta tá sát]. De me lyik az a pil la -

nat, mi kor tól jön el? Mert ez nem egy mû tét, ez egy mû tét so ro zat. Ezért

bo nyo lult volt, ne héz volt. […] Most le he tõ ség van ar ra, hogy mû tét nél -

kül kér je a nemvál toz ta tást, és most már leg alább ket tõ tel je sen sta bil

olyan be te gem van, akik ki fe je zet ten a ne vü ket sze ret nék [meg vál toz tat -

ni]. Az egyik azért, mert fel vé te li re ké szül, úgy akar már dip lo mát kapni…

[…] A hely zet az, hogy ott a fõ osz tá lyon [az Egész ség ügyi, Szo ci á lis, és

Csa lád ügyi Mi nisz té ri um ban] nem egé szen vi lá gos en nek az egész kép -

nek a ke ze lé se, õk in kább le pas  szol ni sze ret nék ezt az ügyet a Bel ügy mi -
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nisz té ri um fe lé … […] Ha a transzszexuális di ag nó zis meg van, at tól kezd -

ve ala nyi jo gon jár ne ki a tár sa da lom biz to sí tás: egész ség ügyi prob lé ma, be -

teg ség, amit gyó gyí ta ni kell. Az já ru lé kos elem, hogy a ne vét is meg vál toz -

tat hat ja, és eb ben a sza bá lyo zás ban most mi elõbb re men tünk Eu ró pá hoz

ké pest. […] Egy-két or szág ban van sza bá lyo zás, hát nem azt je len ti, hogy

a Bel ügy mi nisz té ri um nak a nya ká ba kell varr ni ma gát a te rá pi ás részt. […]

Volt az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács, de most meg szûnt. Én most

nem tu dok olyan or vo si fó ru mot, szak fó ru mot [ami ez zel a kér dés sel fog -

lal koz na]. […] Ha már há rom pszi chi á ter vizs gál ta, és ab ból ket tõ azt

mond ja, hogy igen [ak kor meg van a szak vé le mény]. […] Én úgy tu dom,

hogy igaz ság ügyi szak ér tõi lis tá ra akar ják föl ten ni azt a né hány em bert, aki

ev vel fog lal ko zik. Az én ne ve met ne ve sí tik is. […] Most te hát eb ben a

tör vé nyi sza bá lyo zás ban igaz ság ügyi szak ér tõ höz, te hát igaz ság ügyi szak ér -

tõi vizs gát tett sze mély hez le het men ni el vi leg. Most már. Ko ráb ban,

[2004.] ja nu ár el se je elõtt le he tett men ni bár mely pszi chi á ter hez. (S. L.)

A transzszexuális nõk és a nem transzszexuális nõk, il let ve a transz -

szexuális fér fi ak és a nem transzszexuális fér fi ak kö zött jo gi lag ki zá ró lag

ad dig le het kü lönb sé get ten ni, amíg a transzszexuális em be rek meg nem

szer zik a meg fe le lõ anya köny vi be jegy zést, a hoz zá tar to zó hi va ta los ne vet

és egyéb hi va ta los do ku men tu mo kat. Hi va ta los iden ti tá suk meg vál toz ta -

tá sá val rá juk is ugyan azok a jog sza bály ok vo nat koz nak, mint bár me lyik,

ve lük ös  sze mér he tõ hely zet ben lé võ ma gyar ál lam pol gár ra: „el len ke zõ ne -

mû” part ne rük kel ös  sze há za sod hat nak, csa lá dot ala pít hat nak, és ré szük re

a kü lön ne mû pá rok szá má ra el ér he tõ min den jog biz to sít va van.

Az anya köny vek rõl szó ló 1982. évi tör vény azon ban sem mi fé le elõ -

írást nem tar tal maz ar ra az eset re, ami kor a név vál toz ta tás hoz nemvál toz -

ta tás is kap cso ló dik.

14. § Az anya könyv ve ze tõ a le zárt alap-, il le tõ leg az utó la gos be jegy zést

ki ja vít ja vagy ki egé szí ti, ha:

a) az nem fe lel meg az anya köny ve zés sza bá lya i nak;

b) az anya köny vi be jegy zés - az apa ada tai nél kül anya köny ve zett szü le -

tés ki vé te lé vel - hi á nyos vagy té ves ada to kat tar tal maz;

c) ha a név mó do sí tá sát kér ték.

32. § (1) A szü le té si anya könyv nyil ván tart ja:

a) a szü le tés he lyét és ide jét (év, hó, nap);

b) a szár ma zás he lyét;

c) a gyer mek szü le té si csa lá di és utó ne vét, ne mét, sze mé lyi azo no sí tó ját;

d) a szü lõk szü le té si csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét, sze mé lyi azo no -

sí tó ját, an nak hi á nyá ban a 

szü le té si ide jét, la kó hely ét;

e) a töb bes szü lést;

nem is me ri el. Az EJEB az EJEE 12. cik ké nek sé rel mét ál la pít ja meg,

amen  nyi ben nem te szik le he tõ vé, hogy a transzszexuális em be rek „új”

ne mük ben há za sod ja nak, és a 14. cikk sé rel mét je len ti, ha va la mely ál -

lam transzszexuális pol gá ra i nak „új” ne mük ben nem biz to sít azo nos jo -

go kat a ne mü ket meg nem vál toz ta tott fér fi és nõ állampolgárokéval.28

A transzszexuális nõk és fér fi ak ön ér vé nye sí té sé nek, em be ri jo ga i -

nak sé rel mét rész ben ar ra le het vis  sza ve zet ni, hogy je len leg Ma gyar or -

szá gon ki fe je zet ten a transz sze xu a li tás hi va ta los ke ze lé sét sem mi fé le

tör vény vagy ál la mi ren del ke zés nem sza bá lyoz za. Ki vé tel ez alól az

egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról szó ló 2003.

évi CXXV. szá mú tör vény, amely – a vi lá gon egy elõ re egye dül ál ló mó don

– köz vet le nül tilt ja a ne mi iden ti tás alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tést.

(E tör vé nyi til tás ta lán ki in du ló pon tot je lent het ne egy – je len leg nem lé -

te zõ – ki mon dot tan transzszexuális jog vé de lem mel fog lal ko zó szer ve -

zet nek a hely zet ren de zet teb bé té te lé hez.) A transz sze xu a li tás jo gi ke -

ze lé se kap csán te hát Ma gyar or szá gon hi va ta los jo gi ke re tek rõl nem, csak

jog gya kor lat ról szá mol ha tunk be.

Sok or szág ban jó val ko ráb ban sza bá lyoz ták tör vén  nyel a transzszexualiz-

mus kér dé sét és an nak a meg ol dá sát. Ná lunk az utób bi évek ben pró bál -

koz tak tör vé nyi sza bá lyo zás sal, és most fog ják megint egy na gyon elõ re ha -

la dott úton ja nu ár el se je óta, hogy nem fel tét le nül szük sé ges a ne mi át ala -

kí tó mû tét ah hoz, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um meg vál toz tas sa a ne vét és a

ne mét sta tisz ti ka i lag az il le tõ sze mély nek. Ez egy igen je len tõs ter het, egy

szen ve dést, nyo mást emelt le a pá ci en sek rõl. Et tõl füg get le nül õk fel té te -

lül kö tik, hogy ezt a dol got csak transzszexuálisoknak ad ják, te hát kell

hoz zá a pszi chi át ri ai vé le mény is, vi szont na gyon so kan a leg in kább at tól

szen ved tek, hogy nyil vá no san egy sze rû en ne vén szó lít ják a sze mélyt, és

az egész kül alak ja, min den mást mu tat. És ez zel min den eset re pél dá ul a

vad hor mon ke ze lés nek az ele jét [le het ven ni]. Mert ugye ko ráb ban az

volt, hogy ami kor el tá vo lí tot ták a kül sõ és a bel sõ ne mi szer ve ket, meg -

szün tet ték a nemi azo no sí tó ele me ket, ak kor a mi nisz té ri um haj lan dó volt

[en ge dé lyez ni a sze mély azo nos ság meg vál toz ta tá sát]. De me lyik az a pil la -

nat, mi kor tól jön el? Mert ez nem egy mû tét, ez egy mû tét so ro zat. Ezért

bo nyo lult volt, ne héz volt. […] Most le he tõ ség van ar ra, hogy mû tét nél -

kül kér je a nemvál toz ta tást, és most már leg alább ket tõ tel je sen sta bil

olyan be te gem van, akik ki fe je zet ten a ne vü ket sze ret nék [meg vál toz tat -

ni]. Az egyik azért, mert fel vé te li re ké szül, úgy akar már dip lo mát kapni…

[…] A hely zet az, hogy ott a fõ osz tá lyon [az Egész ség ügyi, Szo ci á lis, és

Csa lád ügyi Mi nisz té ri um ban] nem egé szen vi lá gos en nek az egész kép -

nek a ke ze lé se, õk in kább le pas  szol ni sze ret nék ezt az ügyet a Bel ügy mi -
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ren del ke zé si jo ga ki zá ró lag az egész sé gi ál la po ta ál tal in do kolt, e tör vény -

ben meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don kor lá toz ha tó.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te le so rán ér vé nye sül nie

kell az esély egyen lõ ség nek.

(3) Az egész sé gi ál la pot ja ví tá sá nak el sõd le ges esz kö ze az egész ség meg -

õr zé se és a be teg sé gek meg elõ zé se.

10. § (1) Az egész ség ügyi el lá tás so rán a be teg em be ri mél tó sá gát tisz te -

let ben kell tar ta ni.

A transzszexuálisok el lá tá sa te kin te té ben kü lö nö sen hang sú lyo zan -

dók a sze mé lyes sza bad ság ra és ön ren del ke zé si jog ra, az em be ri mél tó -

ság meg õr zé sé re és az egész ség meg õr zés re vo nat ko zó ki té te lek.

Ma gyar or szá gon a ne mi át ala kí tó, kor rek ci ós és re ha bi li tá ci ós be -

avat ko zá sok te rén az ál lam kö te le zett sé ge i nek meg ha tá ro zá sá ra az

egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 142. §-a (2) be kez dé sé nek

d) és k) pont ja al kal maz ha tó:

142. § 

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az e tör vény ben fog lalt el lá tá sok és fel -

ada tok kö zül a köz pon ti költ ség ve tés ben kell biz to sí ta ni

d) a rit ka, a ki emel ke dõ költ ség igé nyû vagy orvosbiológiai ku ta tá sok ke -

re tén be lül vég zett gyó gyí tó cé lú el já rá sok al kal ma zá sá val,

(…)

k) az e tör vény alap ján az ál la mot ter he lõ meg té rí té si kö te le zett sé gek tel -

je sí té sé vel [70. §, 204. § (2) be kez dés]

(…)

kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek fe de ze tét.

Itt fon tos meg em lí te ni, hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a

ne mi át ala kí tó, kor rek ci ós és re ha bi li tá ci ós be avat ko zá sok kal kap cso lat -

ban egy 1997-es né met eset ben úgy ha tá ro zott, hogy ahol „or vo si lag

szük sé ges” be avat ko zá so kat fi nan szí roz a tár sa da lom biz to sí tás, ott kö te -

le zõ fel vál lal ni a ne mi át ala kí tó mû té tek költségeit.31

A há zas tár si és a szü lõi jo gok te rü le tén a transzszexuális em be re ket

érint he ti az a há zas ság ra vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zás, mely sze rint egy há zas -

pár va la mely tag já nak nemváltoztatása ese tén a név- és a hi va ta los iden ti -

tás vál toz ta tás meg szün te ti a há zas tár si kö te lé ket, hi szen a nemváltást kö ve -

tõ en a há zas pár tag jai azo nos ne mû vé vál ná nak, és ezt a há zas sá gi for mát a

ma gyar csa lád jog je len leg nem is me ri el.

f) a szü lõk és a gyer mek iga zolt kül föl di ál lam pol gár sá gát, hon ta lan sá gát,

is me ret len ál lam pol gár sá gát;

g) a be jegy zés ide jét (év, hó, nap).

Az „új” nem be jegy zé se az ESzCsM Egész ség po li ti kai Fõ osz tá lyá -

tól ka pott a hi va ta los tá jé koz ta tás sze rint az ere de ti be jegy zés ki ja ví tá sá -

val tör té nik meg.29

A nemváltoztatással együtt já ró név vál toz ta tá si ese tek ben jo gi lag

tisz tá zat lan, hogy a név-, il let ve a hi va ta los iden ti tás vál toz ta tás köt he tõ-

e or vo si ér te lem ben vett át ala kí tó el já rás hoz, és ha igen, mi lyen hez. Ku -

ta tá sunk so rán szer zett ta pasz ta la ta ink sze rint ezen a té ren az el múlt év -

ti zed ben vál to zás kö vet ke zett be a hi va ta los gya kor lat ban: ko ráb ban

vég le ges nem-átalakító mû té tek hez kö töt ték az anya köny vi vál toz ta tá -

so kat, ame lyek meg tör tén tét igaz ság ügyi or vos-szak ér tõ nek kel lett ta nú -

sí ta nia. Je len leg úgy tû nik, a hi va ta los iden ti tás vál toz ta tás nak sem mi fé -

le mû té ti fel té te le nincsen.30

A ne mü ket – és ne vü ket – hi va ta lo san is meg vál toz ta tott em be rek

jo gai két fõ te rü le ten sé rül het nek: egy részt a be teg jo gok, il let ve az

egész ség ügyi el lá tá sá ra vo nat ko zó ál la mi kö te le zett ség vál la lás, más részt

a há zas tár si és a szü lõi jo gok te rü le tén.

Az egész ség ügy te rü le tén a transzszexuális em be rek egye di ké re -

lem mel for dul hat nak az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár hoz a kí -

vánt mû té ti be avat ko zá sok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben. Tisz tá zat lan, hogy

a tár sa da lom biz to sí tás mi lyen ke re tek közt áll ja a ne mi át ala kí tó mû té -

tek költ sé ge it, a mû té tek mely ré szét tá mo gat ja, il let ve fog lal ko zik-e az

or vo si mû hi ba ál do za tá ul esett be te gek re ha bi li tá ci ó já val.

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény ki mond ja:

1. § E tör vény cél ja

a) elõ se gí te ni az egyén és ez ál tal a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak ja vu lá -

sát, az egész sé get be fo lyá so ló fel té tel- és esz köz rend szer, va la mint az an -

nak ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dõk fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá val,

b) hoz zá já rul ni a tár sa da lom tag jai esély egyen lõ sé gé nek meg te rem té sé -

hez az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé ré sük so rán,

c) meg te rem te ni an nak fel tét ele it, hogy min den be teg meg õriz hes se em -

be ri mél tó sá gát és ön azo nos sá gát, ön ren del ke zé si és min den egyéb jo ga

csor bí tat lan ma rad jon,

2. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok és in téz ke dé sek so rán biz to sí ta ni

kell a be te gek jo ga i nak vé del mét. A be teg sze mé lyes sza bad sá ga és ön -
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ren del ke zé si jo ga ki zá ró lag az egész sé gi ál la po ta ál tal in do kolt, e tör vény -

ben meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don kor lá toz ha tó.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te le so rán ér vé nye sül nie

kell az esély egyen lõ ség nek.

(3) Az egész sé gi ál la pot ja ví tá sá nak el sõd le ges esz kö ze az egész ség meg -

õr zé se és a be teg sé gek meg elõ zé se.

10. § (1) Az egész ség ügyi el lá tás so rán a be teg em be ri mél tó sá gát tisz te -

let ben kell tar ta ni.

A transzszexuálisok el lá tá sa te kin te té ben kü lö nö sen hang sú lyo zan -

dók a sze mé lyes sza bad ság ra és ön ren del ke zé si jog ra, az em be ri mél tó -

ság meg õr zé sé re és az egész ség meg õr zés re vo nat ko zó ki té te lek.

Ma gyar or szá gon a ne mi át ala kí tó, kor rek ci ós és re ha bi li tá ci ós be -

avat ko zá sok te rén az ál lam kö te le zett sé ge i nek meg ha tá ro zá sá ra az

egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 142. §-a (2) be kez dé sé nek

d) és k) pont ja al kal maz ha tó:

142. § 

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az e tör vény ben fog lalt el lá tá sok és fel -

ada tok kö zül a köz pon ti költ ség ve tés ben kell biz to sí ta ni

d) a rit ka, a ki emel ke dõ költ ség igé nyû vagy orvosbiológiai ku ta tá sok ke -

re tén be lül vég zett gyó gyí tó cé lú el já rá sok al kal ma zá sá val,

(…)

k) az e tör vény alap ján az ál la mot ter he lõ meg té rí té si kö te le zett sé gek tel -

je sí té sé vel [70. §, 204. § (2) be kez dés]

(…)

kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek fe de ze tét.

Itt fon tos meg em lí te ni, hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a

ne mi át ala kí tó, kor rek ci ós és re ha bi li tá ci ós be avat ko zá sok kal kap cso lat -

ban egy 1997-es né met eset ben úgy ha tá ro zott, hogy ahol „or vo si lag

szük sé ges” be avat ko zá so kat fi nan szí roz a tár sa da lom biz to sí tás, ott kö te -

le zõ fel vál lal ni a ne mi át ala kí tó mû té tek költségeit.31

A há zas tár si és a szü lõi jo gok te rü le tén a transzszexuális em be re ket

érint he ti az a há zas ság ra vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zás, mely sze rint egy há zas -

pár va la mely tag já nak nemváltoztatása ese tén a név- és a hi va ta los iden ti -

tás vál toz ta tás meg szün te ti a há zas tár si kö te lé ket, hi szen a nemváltást kö ve -

tõ en a há zas pár tag jai azo nos ne mû vé vál ná nak, és ezt a há zas sá gi for mát a

ma gyar csa lád jog je len leg nem is me ri el.

f) a szü lõk és a gyer mek iga zolt kül föl di ál lam pol gár sá gát, hon ta lan sá gát,

is me ret len ál lam pol gár sá gát;

g) a be jegy zés ide jét (év, hó, nap).

Az „új” nem be jegy zé se az ESzCsM Egész ség po li ti kai Fõ osz tá lyá -

tól ka pott a hi va ta los tá jé koz ta tás sze rint az ere de ti be jegy zés ki ja ví tá sá -

val tör té nik meg.29

A nemváltoztatással együtt já ró név vál toz ta tá si ese tek ben jo gi lag

tisz tá zat lan, hogy a név-, il let ve a hi va ta los iden ti tás vál toz ta tás köt he tõ-

e or vo si ér te lem ben vett át ala kí tó el já rás hoz, és ha igen, mi lyen hez. Ku -

ta tá sunk so rán szer zett ta pasz ta la ta ink sze rint ezen a té ren az el múlt év -

ti zed ben vál to zás kö vet ke zett be a hi va ta los gya kor lat ban: ko ráb ban

vég le ges nem-átalakító mû té tek hez kö töt ték az anya köny vi vál toz ta tá -

so kat, ame lyek meg tör tén tét igaz ság ügyi or vos-szak ér tõ nek kel lett ta nú -

sí ta nia. Je len leg úgy tû nik, a hi va ta los iden ti tás vál toz ta tás nak sem mi fé -

le mû té ti fel té te le nincsen.30

A ne mü ket – és ne vü ket – hi va ta lo san is meg vál toz ta tott em be rek

jo gai két fõ te rü le ten sé rül het nek: egy részt a be teg jo gok, il let ve az

egész ség ügyi el lá tá sá ra vo nat ko zó ál la mi kö te le zett ség vál la lás, más részt

a há zas tár si és a szü lõi jo gok te rü le tén.

Az egész ség ügy te rü le tén a transzszexuális em be rek egye di ké re -

lem mel for dul hat nak az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár hoz a kí -

vánt mû té ti be avat ko zá sok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben. Tisz tá zat lan, hogy

a tár sa da lom biz to sí tás mi lyen ke re tek közt áll ja a ne mi át ala kí tó mû té -

tek költ sé ge it, a mû té tek mely ré szét tá mo gat ja, il let ve fog lal ko zik-e az

or vo si mû hi ba ál do za tá ul esett be te gek re ha bi li tá ci ó já val.

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény ki mond ja:

1. § E tör vény cél ja

a) elõ se gí te ni az egyén és ez ál tal a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak ja vu lá -

sát, az egész sé get be fo lyá so ló fel té tel- és esz köz rend szer, va la mint az an -

nak ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dõk fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá val,

b) hoz zá já rul ni a tár sa da lom tag jai esély egyen lõ sé gé nek meg te rem té sé -

hez az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé ré sük so rán,

c) meg te rem te ni an nak fel tét ele it, hogy min den be teg meg õriz hes se em -

be ri mél tó sá gát és ön azo nos sá gát, ön ren del ke zé si és min den egyéb jo ga

csor bí tat lan ma rad jon,

2. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok és in téz ke dé sek so rán biz to sí ta ni

kell a be te gek jo ga i nak vé del mét. A be teg sze mé lyes sza bad sá ga és ön -
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2. fejezet
Ta kács Ju dit: A transzszexuális em be rek út jai 
– Transzszexuális élet ta pasz ta lat ok in ter júk tük ré ben

Eb ben a fe je zet ben az ön ma gu kat transzszexuálisként meg ha tá ro zó vá -

lasz adó ink nak az ön azo nos ság-ke re sés tõl a tár sa dal mi be il lesz ke dé sig

ve ze tõ út ját pró bál tuk re konst ru ál ni. Sok fé le utat és „út sza kaszt” is mer -

het tünk meg, me lyek alap anya got szol gál tat tak az elem zés hez. Az ál ta -

lunk ké szí tett ti zen hét fé lig struk tu rált mély in ter jú fõ te ma ti kus cso mó -

pont ja i ból ki in dul va az aláb bi te rü le te ket tet tük ala po sabb elem zés tár -

gyá vá: ho gyan ha tá roz ha tó meg a transz sze xu a li tás fo gal ma és mi lyen ön -
meg ha tá ro zást hasz nál nak vá lasz adó ink? Ho gyan he lye zik el ma gu kat a

tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer tá gabb kon tex tu sá ban és mi lyen a homo -
szexualitáshoz va ló vi szo nyuk? Mi lyen tu dás bir to ká ban vál lal ták (vagy

nem vál lal ták) fel transzszexuális ál la po tu kat? Mi lyen je lek utal tak ar ra,

hogy õk va ló já ban nem olyan ne mû ek, ami lyen nek szü le té sük kor nyil -

vá ní tot ták õket, és mi ó ta fog lal koz tat ja õket a nemváltás gon do la ta? Mi -

lyen ta pasz ta la to kat sze rez tek a kü lön bö zõ in téz mé nyek ben, pél dá ul az

is ko la rend szer ben, és ho gyan fo gad ta (vagy nem fo gad ta) el õket csa lád -
juk? Ho gyan élik meg pár kap cso la ta i kat (vagy an nak hi á nyát), és ho gyan

kép ze lik el sa ját jö võ jü ket? Vá lasz adó ink nak az egész ség ügyi-szo ci á lis

el lá tó rend szer ben szer zett konk rét ta pasz ta la tai alap ján meg kü lön böz te -

tett fi gye lem mel vizs gál tuk, hogy az érin tet tek ho gyan lát ják út ju kat az

el lá tó rend szer ben; ez zel kap cso lat ban mi lyen kri ti kát fo gal maz tak meg;

mi lyen sze re pet tölt be nemváltásuk fo lya ma tá ban a pénz (il let ve an nak

hi á nya); to váb bá mi lyen se gít sé get kap tak, és mi lyen re len ne vagy lett

vol na szük sé gük.

Még bo nyo lul tabb a hely zet ab ban az eset ben, ha a jo gi lag így fel -

bom ló csa lád ban gyer mek is van, aki ezáltal egyik szü lõ jét jo gi szem -

pont ból el vesz ti. Így sé rül het a transzszexuális em be rek apa ság hoz, il let -

ve anya ság hoz va ló alap ve tõ jo ga. Mi vel a ne met vál tott em ber – „új” ne -

mé tõl füg get le nül – bi o ló gi a i lag min dig ap ja, il let ve any ja ma rad a gyer -

me ké nek, e jog foly to nos sá gát biz to sí ta ni kel le ne úgy, hogy mi nél ke -

vés bé sé rül jön a szü lõ-gyer mek kap cso lat és a csa lád egy sé ge, va la mint

meg fe lel jen az il le tõ apa, il let ve anya meg vál toz ta tott ne mi iden ti tá sá -

nak. Az ilyen sza bá lyo zás gát ja szin tén az azo nos ne mû fel nõt tek hi va ta -

los csa lád ala pí tá sá nak le he tet len sé ge a mai Ma gyar or szá gon: a tör vény -

al ko tó itt is az azo nos ne mû pá rok ál tal al ko tott csa lá dok kér dé sé vel

szem be sül, mi vel az „új” nem el is me ré sé vel pár hu za mo san a két anya,

il let ve a két apa ál tal al ko tott csa lá dok jo gi hely ze té nek ren de zé sé re len -

ne szük ség. A transz sze xu a li tás tár sa dal mi ke ze lé sé vel kap cso lat ban fel -

me rü lõ egyik ko moly eti kai – és gya kor la ti – kér dés te hát, hogy meg en -

ged he tõ-e, hogy egy csa lád egy sé gét az egyik „ala pí tó tag” transz sze xu -

a li tá sa mi att az ál lam jo gi esz kö zök kel a csa lád aka ra tán kí vül fel bont sa. 
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Eb ben a fe je zet ben az ön ma gu kat transzszexuálisként meg ha tá ro zó vá -

lasz adó ink nak az ön azo nos ság-ke re sés tõl a tár sa dal mi be il lesz ke dé sig

ve ze tõ út ját pró bál tuk re konst ru ál ni. Sok fé le utat és „út sza kaszt” is mer -

het tünk meg, me lyek alap anya got szol gál tat tak az elem zés hez. Az ál ta -

lunk ké szí tett ti zen hét fé lig struk tu rált mély in ter jú fõ te ma ti kus cso mó -

pont ja i ból ki in dul va az aláb bi te rü le te ket tet tük ala po sabb elem zés tár -

gyá vá: ho gyan ha tá roz ha tó meg a transz sze xu a li tás fo gal ma és mi lyen ön -
meg ha tá ro zást hasz nál nak vá lasz adó ink? Ho gyan he lye zik el ma gu kat a

tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer tá gabb kon tex tu sá ban és mi lyen a homo -
szexualitáshoz va ló vi szo nyuk? Mi lyen tu dás bir to ká ban vál lal ták (vagy

nem vál lal ták) fel transzszexuális ál la po tu kat? Mi lyen je lek utal tak ar ra,

hogy õk va ló já ban nem olyan ne mû ek, ami lyen nek szü le té sük kor nyil -

vá ní tot ták õket, és mi ó ta fog lal koz tat ja õket a nemváltás gon do la ta? Mi -

lyen ta pasz ta la to kat sze rez tek a kü lön bö zõ in téz mé nyek ben, pél dá ul az

is ko la rend szer ben, és ho gyan fo gad ta (vagy nem fo gad ta) el õket csa lád -
juk? Ho gyan élik meg pár kap cso la ta i kat (vagy an nak hi á nyát), és ho gyan

kép ze lik el sa ját jö võ jü ket? Vá lasz adó ink nak az egész ség ügyi-szo ci á lis

el lá tó rend szer ben szer zett konk rét ta pasz ta la tai alap ján meg kü lön böz te -

tett fi gye lem mel vizs gál tuk, hogy az érin tet tek ho gyan lát ják út ju kat az

el lá tó rend szer ben; ez zel kap cso lat ban mi lyen kri ti kát fo gal maz tak meg;

mi lyen sze re pet tölt be nemváltásuk fo lya ma tá ban a pénz (il let ve an nak

hi á nya); to váb bá mi lyen se gít sé get kap tak, és mi lyen re len ne vagy lett

vol na szük sé gük.

Még bo nyo lul tabb a hely zet ab ban az eset ben, ha a jo gi lag így fel -

bom ló csa lád ban gyer mek is van, aki ezáltal egyik szü lõ jét jo gi szem -

pont ból el vesz ti. Így sé rül het a transzszexuális em be rek apa ság hoz, il let -

ve anya ság hoz va ló alap ve tõ jo ga. Mi vel a ne met vál tott em ber – „új” ne -

mé tõl füg get le nül – bi o ló gi a i lag min dig ap ja, il let ve any ja ma rad a gyer -

me ké nek, e jog foly to nos sá gát biz to sí ta ni kel le ne úgy, hogy mi nél ke -

vés bé sé rül jön a szü lõ-gyer mek kap cso lat és a csa lád egy sé ge, va la mint

meg fe lel jen az il le tõ apa, il let ve anya meg vál toz ta tott ne mi iden ti tá sá -

nak. Az ilyen sza bá lyo zás gát ja szin tén az azo nos ne mû fel nõt tek hi va ta -

los csa lád ala pí tá sá nak le he tet len sé ge a mai Ma gyar or szá gon: a tör vény -

al ko tó itt is az azo nos ne mû pá rok ál tal al ko tott csa lá dok kér dé sé vel

szem be sül, mi vel az „új” nem el is me ré sé vel pár hu za mo san a két anya,

il let ve a két apa ál tal al ko tott csa lá dok jo gi hely ze té nek ren de zé sé re len -

ne szük ség. A transz sze xu a li tás tár sa dal mi ke ze lé sé vel kap cso lat ban fel -

me rü lõ egyik ko moly eti kai – és gya kor la ti – kér dés te hát, hogy meg en -

ged he tõ-e, hogy egy csa lád egy sé gét az egyik „ala pí tó tag” transz sze xu -

a li tá sa mi att az ál lam jo gi esz kö zök kel a csa lád aka ra tán kí vül fel bont sa. 
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so ro lá sá ban a ne mi szer vek he lyét át ve he tik a ne mi szer vek kel nem fel -

tét le nül har mo ni zá ló tár sa dal mi sze re pek (vö.: Kessler-McKenna,

1978:24–29).

A mo dern tár sa dal mak ra jel lem zõ, transz sze xu a li tás sal kap cso la tos ne -

mi kategorizációs alap konf lik tus hoz vis  sza tér ve azt mond hat juk, hogy a gya -

kor la ti ta pasz ta la tok a kül sõd le ges, tár sa dal mi nemtulajdonítás ér vé nyes sé -

gét tá maszt ják alá. Tár sa dal ma ink ban a ne mük kel „elé ge det len ség ben” fel -

nö võ em be rek szá má ra csak a má sik – a szü le té sük kor ne kik tu laj do ní tot tal

„el len té tes” – nem fe lé ve zet het a nemváltoztatás út ja, mely nek ta lán leg -

lé nye gibb ele me a ne mi szerv-vál tás. Eb ben a dichotómiákra épü lõ ös  sze -

füg gés ben az lesz a va ló di transzszexuális, aki ne mi szer ve i nek át ope rál ta tá -

sá val fi zi ka i lag is bi zo nyít ha tó an „ne met cse rél”. Az etnometodológiai meg -

kö ze lí tés azon ban ép pen ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy an nak el le né re,

hogy egy alap ve tõ en két ne mû vi lág ban élünk, nem fel tét le nül ez az egyet -

len „vi lág le he tõ ség” (vö.: Kessler-McKenna, 1978:40).

A transz sze xu a li tás ese té ben kü lön le ges fi gyel met ér de mel az érin -

tet tek iden ti tás épí té sé nek fo lya ma tai: a ne mi ön azo nos ság kö rü li kér dõ -

je lek ös  sze kap cso lód hat nak szo ci a li zá ci ós prob lé mák kal, il let ve fel nõtt -

ko ri reszocializációs ne héz sé gek hez ve zet het nek. A „ros  szul si ke rült”

tár sa dal mi nemtulajdonítás ko rán ér zé kel he tõ kö vet kez mé nyei kö zé tar -

toz hat a más ság, a fur csa ság, az „abnormalitás” ér ze te. Az egyén fe nye -

ge tés ként éli meg kör nye ze te szû kebb és tá gabb kö zös sé ge i nek nor ma -

tív el vá rá sa it (il let ve az azok nak va ló „nem elég jó” meg fe le lést), mely

el vá rá sok men tén kel le ne egyéb ként – a si ke res tár sa dal mi be il lesz ke -

dés re mé nyé ben – éle tét és iden ti tás kész le tét meg szer vez nie.

Iden ti tás fe nye ge té se ket, ahogy Erõs Fe renc hang sú lyoz ta, min den ki

meg ta pasz tal hat: „Bi zo nyos ér te lem ben min den iden ti tás fe nye ge tett iden ti -

tás, hi szen az egyén nek egész éle te fo lya mán szem be kell néz nie az ön azo -

nos sá gát ve szé lyez te tõ ki hí vá sok kal” (2000:81). A fe nye ge té sek sú lyos sá ga

azon ban na gyon kü lön bö zõ le het. Glynis Breakwell ki fe je zet ten azok kal a

té nye zõk kel fog lal ko zott, me lyek ál tal az alap ve tõ egyé ni iden ti tás fo lya ma -

tok – az as  szi mi lá ció-ak ko mo dá ció és az ér té ke lés – ve zér lõ el vei, az az az

egye di ség, a má sok tól va ló kü lön bö zõ ség (distinctiveness), az iden ti tás fo lya -

ma tos sá ga (continuity) és a po zi tív ön ér té ke lés (self-esteem), il let ve ese ten -

ként a sze mé lyes au to nó mia (desire for autonomy) szük ség le te i nek ki elé gí -

té se ke rül nek ve szély be (vö.: Breakwell, 1986:23). 

Breakwell e fe nye ge té sek ki ala ku lá sa szem pont já ból fon tos nak tar -

tot ta ki emel ni, hogy a fe nye ge té sek ere je olyan tár sa dal mi ha tá sok ban

ke re sen dõk, me lyek kü lön le ges tár sa dal mi je len tés sel ru ház nak fel – va -

2.1. El mé le ti ke re tek

Tár sa da lom tu do má nyi in dít ta tá sú elem zé sünk el mé le ti hát te ré ül tág ér -

te lem ben a tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tést al kal maz tuk, kü -

lö nös fi gyel met for dít va az etnometodológiai mód sze rek re. Az elem zés

so rán ki in du ló pont ként a szo ci ál pszi cho ló gi ai ih le té sû iden ti tás el mé le -

tek kö zül Glynis Breakwell iden ti tás fo lya mat-el mé le té nek a „fe nye ge -

tett iden ti tá sok ra” vo nat ko zó ré szét hasz nál tuk.

Az etnometodológiai vizs gá ló dás azok ra a mód sze rek re kon cent rál,

me lye ket az em be rek min den na pi éle tük so rán cse lek vé se ik ér tel me zé -

sé re hasz nál nak. Harold Garfinkel, az etnometodológia „aty ja” az 1960-

as évek má so dik fe lé ben a ma gá tól ér te tõ dõ nek vélt je len té sek meg kér -

dõ je le zé sén ke resz tül a „tõ lünk füg get le nül lé te zõ” (il let ve an nak vélt)

va ló ság meg is me ré se he lyett a kü lön bö zõ hely ze tek nyel vi le írá sá ban

meg nyil vá nu ló „va ló ság csi ná lás” fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met (vö.:

Garfinkel, 1967). Ve gyük pél dá ul azt a min den na pi ta pasz ta la ta ink alap -

ján egy sze rû nek tû nõ kér dést, hogy mi tesz egy em bert nõ vé, il let ve fér -

fi vá. E kér dés ben ben ne rej lik az az elõ fel te vés, hogy a nõ és a fér fi ka -

te gó ri ák vi lá go san – és ki zá ró la go san – adot tak, át me net nél kü li ek és

egy más tól egy ér tel mû en el kü lö nít he tõk (vö.: Kessler-McKenna, 1978). 

A mo dern nyu ga ti tár sa dal mak ban az em be rek ne mét tár sa dal mi lag

el fo ga dott, ta nult sza bá lyok sze rint, fi zi kai (bi o ló gi ai) jel lem zõk alap ján

kül sõ leg tu laj do nít ják. Szü le té se kor a gyer me ket – ne mi szer vé tõl füg gõ en

– be so rol ják a nõi vagy a fér fi nem ka te gó ri á já ba. Az em be rek ne mi iden ti -

tá sát az ese tek több sé gé ben e szü le tés kor nyert cso port tag ság ha tá roz za

meg. A ne mi iden ti tás ki ala kí tá sa so rán a sze mély tu laj don kép pen ön ma gát

so rol ja be a tár sa da lom ál tal fel kí nált le he tõ sé gek kö zé. A transzszexuálisok

ese té ben a szü le tés ko ri „kí vül rõl jö võ” be so ro lás, az az a tár sa dal mi lag tu laj -

do ní tott nem és a „be lül rõl jö võ” ne mi ön be so ro lás nem egye zik meg. 

Kessler és McKenna etnometodológiai ér tel me zé se sze rint e két ér tel -

me zés ér vé nyes sé gé nek vizs gá la ta kor zá ró jel be kell ten nünk (bracketing) az

uni ver zá lis nak és ter mé sze tes nek ha tó ma gya rá za to kat (natural attitudes).
Pél da ként az észak-ame ri kai tör zsi kul tú rák ra jel lem zõ berdache je len sé -

get em lí tik: a berdache olyan sze mély volt, aki tár sa dal mi lag jó vá ha gyott

mó don tu dott szü le tés ko ri ne mé tõl el té rõ ne mû vé vál ni. A berdache in téz -

mé nye azon ban ke vés sé te kint he tõ a mo dern tár sa dal mak ne mi du a liz -

mu sá ba il lesz ke dõ – csu pán az adott két nem kö zöt ti „egy sze rû” át me net

le he tõ sé gét fel té te le zõ – transz sze xu a li tás elõ kép ének. Sok kal in kább

olyan tár sa dal mak jel leg ze tes sé gé rõl le het szó, ahol az em be rek ne mi be -
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so ro lá sá ban a ne mi szer vek he lyét át ve he tik a ne mi szer vek kel nem fel -

tét le nül har mo ni zá ló tár sa dal mi sze re pek (vö.: Kessler-McKenna,

1978:24–29).

A mo dern tár sa dal mak ra jel lem zõ, transz sze xu a li tás sal kap cso la tos ne -

mi kategorizációs alap konf lik tus hoz vis  sza tér ve azt mond hat juk, hogy a gya -

kor la ti ta pasz ta la tok a kül sõd le ges, tár sa dal mi nemtulajdonítás ér vé nyes sé -

gét tá maszt ják alá. Tár sa dal ma ink ban a ne mük kel „elé ge det len ség ben” fel -

nö võ em be rek szá má ra csak a má sik – a szü le té sük kor ne kik tu laj do ní tot tal

„el len té tes” – nem fe lé ve zet het a nemváltoztatás út ja, mely nek ta lán leg -

lé nye gibb ele me a ne mi szerv-vál tás. Eb ben a dichotómiákra épü lõ ös  sze -

füg gés ben az lesz a va ló di transzszexuális, aki ne mi szer ve i nek át ope rál ta tá -

sá val fi zi ka i lag is bi zo nyít ha tó an „ne met cse rél”. Az etnometodológiai meg -

kö ze lí tés azon ban ép pen ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy an nak el le né re,

hogy egy alap ve tõ en két ne mû vi lág ban élünk, nem fel tét le nül ez az egyet -

len „vi lág le he tõ ség” (vö.: Kessler-McKenna, 1978:40).

A transz sze xu a li tás ese té ben kü lön le ges fi gyel met ér de mel az érin -

tet tek iden ti tás épí té sé nek fo lya ma tai: a ne mi ön azo nos ság kö rü li kér dõ -

je lek ös  sze kap cso lód hat nak szo ci a li zá ci ós prob lé mák kal, il let ve fel nõtt -

ko ri reszocializációs ne héz sé gek hez ve zet het nek. A „ros  szul si ke rült”

tár sa dal mi nemtulajdonítás ko rán ér zé kel he tõ kö vet kez mé nyei kö zé tar -

toz hat a más ság, a fur csa ság, az „abnormalitás” ér ze te. Az egyén fe nye -

ge tés ként éli meg kör nye ze te szû kebb és tá gabb kö zös sé ge i nek nor ma -

tív el vá rá sa it (il let ve az azok nak va ló „nem elég jó” meg fe le lést), mely

el vá rá sok men tén kel le ne egyéb ként – a si ke res tár sa dal mi be il lesz ke -

dés re mé nyé ben – éle tét és iden ti tás kész le tét meg szer vez nie.

Iden ti tás fe nye ge té se ket, ahogy Erõs Fe renc hang sú lyoz ta, min den ki

meg ta pasz tal hat: „Bi zo nyos ér te lem ben min den iden ti tás fe nye ge tett iden ti -

tás, hi szen az egyén nek egész éle te fo lya mán szem be kell néz nie az ön azo -

nos sá gát ve szé lyez te tõ ki hí vá sok kal” (2000:81). A fe nye ge té sek sú lyos sá ga

azon ban na gyon kü lön bö zõ le het. Glynis Breakwell ki fe je zet ten azok kal a

té nye zõk kel fog lal ko zott, me lyek ál tal az alap ve tõ egyé ni iden ti tás fo lya ma -

tok – az as  szi mi lá ció-ak ko mo dá ció és az ér té ke lés – ve zér lõ el vei, az az az

egye di ség, a má sok tól va ló kü lön bö zõ ség (distinctiveness), az iden ti tás fo lya -

ma tos sá ga (continuity) és a po zi tív ön ér té ke lés (self-esteem), il let ve ese ten -

ként a sze mé lyes au to nó mia (desire for autonomy) szük ség le te i nek ki elé gí -

té se ke rül nek ve szély be (vö.: Breakwell, 1986:23). 

Breakwell e fe nye ge té sek ki ala ku lá sa szem pont já ból fon tos nak tar -

tot ta ki emel ni, hogy a fe nye ge té sek ere je olyan tár sa dal mi ha tá sok ban

ke re sen dõk, me lyek kü lön le ges tár sa dal mi je len tés sel ru ház nak fel – va -

2.1. El mé le ti ke re tek

Tár sa da lom tu do má nyi in dít ta tá sú elem zé sünk el mé le ti hát te ré ül tág ér -

te lem ben a tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tést al kal maz tuk, kü -

lö nös fi gyel met for dít va az etnometodológiai mód sze rek re. Az elem zés

so rán ki in du ló pont ként a szo ci ál pszi cho ló gi ai ih le té sû iden ti tás el mé le -

tek kö zül Glynis Breakwell iden ti tás fo lya mat-el mé le té nek a „fe nye ge -

tett iden ti tá sok ra” vo nat ko zó ré szét hasz nál tuk.

Az etnometodológiai vizs gá ló dás azok ra a mód sze rek re kon cent rál,

me lye ket az em be rek min den na pi éle tük so rán cse lek vé se ik ér tel me zé -

sé re hasz nál nak. Harold Garfinkel, az etnometodológia „aty ja” az 1960-

as évek má so dik fe lé ben a ma gá tól ér te tõ dõ nek vélt je len té sek meg kér -

dõ je le zé sén ke resz tül a „tõ lünk füg get le nül lé te zõ” (il let ve an nak vélt)

va ló ság meg is me ré se he lyett a kü lön bö zõ hely ze tek nyel vi le írá sá ban

meg nyil vá nu ló „va ló ság csi ná lás” fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met (vö.:

Garfinkel, 1967). Ve gyük pél dá ul azt a min den na pi ta pasz ta la ta ink alap -

ján egy sze rû nek tû nõ kér dést, hogy mi tesz egy em bert nõ vé, il let ve fér -

fi vá. E kér dés ben ben ne rej lik az az elõ fel te vés, hogy a nõ és a fér fi ka -

te gó ri ák vi lá go san – és ki zá ró la go san – adot tak, át me net nél kü li ek és

egy más tól egy ér tel mû en el kü lö nít he tõk (vö.: Kessler-McKenna, 1978). 

A mo dern nyu ga ti tár sa dal mak ban az em be rek ne mét tár sa dal mi lag

el fo ga dott, ta nult sza bá lyok sze rint, fi zi kai (bi o ló gi ai) jel lem zõk alap ján

kül sõ leg tu laj do nít ják. Szü le té se kor a gyer me ket – ne mi szer vé tõl füg gõ en

– be so rol ják a nõi vagy a fér fi nem ka te gó ri á já ba. Az em be rek ne mi iden ti -

tá sát az ese tek több sé gé ben e szü le tés kor nyert cso port tag ság ha tá roz za

meg. A ne mi iden ti tás ki ala kí tá sa so rán a sze mély tu laj don kép pen ön ma gát

so rol ja be a tár sa da lom ál tal fel kí nált le he tõ sé gek kö zé. A transzszexuálisok

ese té ben a szü le tés ko ri „kí vül rõl jö võ” be so ro lás, az az a tár sa dal mi lag tu laj -

do ní tott nem és a „be lül rõl jö võ” ne mi ön be so ro lás nem egye zik meg. 

Kessler és McKenna etnometodológiai ér tel me zé se sze rint e két ér tel -

me zés ér vé nyes sé gé nek vizs gá la ta kor zá ró jel be kell ten nünk (bracketing) az

uni ver zá lis nak és ter mé sze tes nek ha tó ma gya rá za to kat (natural attitudes).
Pél da ként az észak-ame ri kai tör zsi kul tú rák ra jel lem zõ berdache je len sé -

get em lí tik: a berdache olyan sze mély volt, aki tár sa dal mi lag jó vá ha gyott

mó don tu dott szü le tés ko ri ne mé tõl el té rõ ne mû vé vál ni. A berdache in téz -

mé nye azon ban ke vés sé te kint he tõ a mo dern tár sa dal mak ne mi du a liz -

mu sá ba il lesz ke dõ – csu pán az adott két nem kö zöt ti „egy sze rû” át me net

le he tõ sé gét fel té te le zõ – transz sze xu a li tás elõ kép ének. Sok kal in kább

olyan tár sa dal mak jel leg ze tes sé gé rõl le het szó, ahol az em be rek ne mi be -
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2.2. A transz sze xu a li tás fo gal ma 

és az ön meg ha tá ro zá si kész le tek vál to za tos sá ga

Eb ben az al fe je zet ben elõ ször a transz sze xu a li tás fo ga lom tör té ne tét te -

kint jük át rö vi den, majd en nek alap ján in ter jú ala nya ink ön meg ha tá ro zá -

sai kész le te i nek al ko tó ele me it vizs gál juk meg kö ze lebb rõl.

2.2.1. A transz sze xu a li tás meg ha tá ro zá sá nak ne héz sé gei

A transzszexualizmus fo gal ma a 20. szá zad má so dik fe lé ben kez dett egy re

is mer teb bé vál ni. Ma gát a szót a né met Magnus Hirschfeld al kot ta meg az

ere de ti leg „lel ki transzszexualizmusként” (‘seelischen Transsexualismus’) fel -

tû nõ ki fe je zés ré sze ként, mely egy faj ta ne mi „meg for dí tott ság ra” utalt

(vö.: Hirschfeld, 1923). A ne mük meg vál toz ta tá sát re mé lõk cso port ját

Hirschfeld transz vesz ti ták nak (‘Transvestiten’) ne vez te. 1910-ben meg je lent

„Transz vesz ti ták” cí mû köny vé ben a her maf ro di tá kat, a ho mo sze xu á li so -

kat és a transz vesz ti tá kat a „köz bül sõ sze xu á lis vi sel ke dés for mák” (sexual
intermediaries) el kü lö nü lõ tí pu sa i nak meg tes te sí tõ je ként mu tat ta be. A

transz vesz ti ták cso port ja ma gá ban fog lal ta a fe ti siz mus kü lön le ges faj tá já -

nak hó do ló, sa ját ne mük tõl el té rõ kül sõ jel leg ze tes sé ge ket – ru hát, haj vi se -

le tet stb. – fel öl tõ át öl tö zõ ket (cross dresser) épp úgy, mint a ma gu kat szü le -

tés ko ri ne mük tõl el té rõ mó don iden ti fi ká ló kat (crossgender identification)

(vö.: Hirschfeld, 1910). Hirschfeldnél te hát azok, aki ket ma transz -

nemûeknek és transzszexuálisoknak ne vez nénk, a transz vesz ti ták – a ma i -

nál tá gabb ér tel mû – gyûj tõ fo gal mán be lül je len tek meg. Az 1930-as évek -

ben a brit Havelock Ellis a 18. szá za di fran cia dip lo ma ta, Chevalier D’Eon

ne vét õr zõ „eonizmus” (Eonism) ki fe je zést pró bál ta meg ho no sí ta ni azok le -

írá sá ra, akik nem csu pán a má sik nem jel leg ze tes sé gei sze rint akar tak öl töz -

ni, il let ve meg je len ni, ha nem úgy érez ték, hogy tel je sen a má sik nem hez

tar toz nak (vö.: Ellis, 1936).

A transzszexuális ki fe je zés – a nemváltás gya kor la ti meg va ló sí tá sá -

nak le he tõ sé gét és gyak ran igé nyét is tük rö zõ – mai ér tel mé ben elõ ször

1950-ben je lent meg David O. Cauldwell, ame ri kai or vos „Kér dé sek és

vá la szok a transz-sze xu á lis ok sze xu á lis éle té rõl és sze xu á lis prob lé má i -

ról” cí mû köny vé ben (vö.: Cauldwell, 1950). Egy év vel ko ráb ban Cauld-

well még a „Psychopatia Transexualis” cí met ad ta a té má val fog lal ko zó

cik ké nek, ami ar ra utal hat – Krafft-Ebing nagy ha tá sú Psychopatia Sexu -

gyis meg kü lön böz te tett tár sa dal mi fi gye lem ben ré sze sí te nek – bi zo nyos

je len sé ge ket, il let ve jel lem zõ ket (vö.: 1986:75). E fe nye ge té sek el há rí tá -

sá ra sze mé lyen be lü li (intrapszichikus), sze mély kö zi és cso port kö zi szin -

ten kü lön fé le stra té gi ák al kal maz ha tók. 

Intrapszichikus szin ten zaj la nak a „bel sõ, pas  szív fel dol go zás kí sér -

le tei” (Erõs, 2000:84), me lyek kö zött meg ta lál ha tó a fe nye ge tés ta ga dá -

sa épp úgy, mint a fan tá zia vi lág ba va ló me ne kü lés vagy az – iden ti tás szer -

ke zet tel jes át ala kí tá sát fel té te le zõ – új iden ti tás el fo ga dá sa (vö.: Break-

well, 1986:80–108). 

A sze mély kö zi stra té gi ák négy fõ tí pu sa kö zé tar to zik az el szi ge te -

lõ dés, mel  lyel az érin tet tek a tár sa dal mi stigmatizációval ös  sze füg gõ el -

uta sí tást pró bál ják – leg több ször si ker te le nül – el ke rül ni (1986:109); a

„tá ma dók tá ma dá sá ra” kon cent rá ló negativizmus (110); a né mi leg ön át -

ve rés jel le gû „passing” tak ti ka, mely azok ra jel lem zõ, akik csak sa ját va -

ló di jel lem zõ ik el hall ga tá sa, ál cá zá sa ál tal tud nak be bo csát ta tást nyer ni

egy szá muk ra bi zo nyos szem pont ból elõ nyö sebb po zí ci ó kat biz to sí tó tár -

sa dal mi cso port ba (115); és vé gül a be hó do lás, a tár sa dal mi szte re o tí pi ák

ál tal ki je lölt el vá rá sok be tel je sí té se (121).

A cso port kö zi stra té gi ák há rom fõ tí pu sa a több szö rös cso port tag ság,

va la mint a tá mo ga tó cso por tok ban, il let ve a cso por tos ak ci ók ban va ló rész -

vé tel. A tá mo ga tást nyúj tó cso por tok kö zött Breakwell meg kü lön böz te ti a

tény köz lés re sza ko so dott in for má ci ós há ló za to kat a té nyek ér tel me zé sé -

nek meg vál toz ta tá sát is cé lul tû zõ „tu da tos ság nö ve lõ” (awareness-raising)

és ön se gí tõ cso por tok tól (130–131). A cso por tos ak ci ók ke re té ül pe dig

egy részt a meg lé võ tár sa dal mi és jo gi rend ben mû kö dõ és a tár sa da lom ál -

tal tör vé nyes ként el fo ga dott mód sze re ket al kal ma zó nyo más gya kor ló cso -

por tok (pressure groups), más részt a tár sa dal mi rend meg vál toz ta tá sát is

szük sé ges nek tar tó tár sa dal mi moz gal mak szol gál hat nak. A cso por tos cse -

lek vé sek szint jén az ön meg ha tá ro zás le he tõ sé ge i nek tá gí tá sa és egy po zi -

tí vabb ön kép el fo gad ta tá sa vál nak a leg fon to sabb cé lok ká (136–138).

Breakwell iden ti tásfe nye ge té sek re vo nat ko zó el mé le te jól al kal maz -

ha tó a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos iden ti fi ká ci ós prob lé mák gya kor la ti

meg kö ze lí té sé re: Transzszexuális em be rek jel lem zõ ta pasz ta la ta, hogy ve -

szély be ke rül iden ti tá suk fo lya ma tos sá ga épp úgy, mint po zi tív ön ér té ke lé -

sük ki ala kí tá sa és/vagy fenn tar tá sa. Ez zel együtt egye di sé gük, má sok tól va -

ló kü lön bö zõ sé gük olyan mér ték ben túl hang sú lyo zód hat, hogy „cso da bo -

gár ként” le he tet len né vá lik si ke res tár sa dal mi (re)integrációjuk.
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2.2. A transz sze xu a li tás fo gal ma 

és az ön meg ha tá ro zá si kész le tek vál to za tos sá ga

Eb ben az al fe je zet ben elõ ször a transz sze xu a li tás fo ga lom tör té ne tét te -

kint jük át rö vi den, majd en nek alap ján in ter jú ala nya ink ön meg ha tá ro zá -

sai kész le te i nek al ko tó ele me it vizs gál juk meg kö ze lebb rõl.

2.2.1. A transz sze xu a li tás meg ha tá ro zá sá nak ne héz sé gei

A transzszexualizmus fo gal ma a 20. szá zad má so dik fe lé ben kez dett egy re

is mer teb bé vál ni. Ma gát a szót a né met Magnus Hirschfeld al kot ta meg az

ere de ti leg „lel ki transzszexualizmusként” (‘seelischen Transsexualismus’) fel -

tû nõ ki fe je zés ré sze ként, mely egy faj ta ne mi „meg for dí tott ság ra” utalt

(vö.: Hirschfeld, 1923). A ne mük meg vál toz ta tá sát re mé lõk cso port ját

Hirschfeld transz vesz ti ták nak (‘Transvestiten’) ne vez te. 1910-ben meg je lent

„Transz vesz ti ták” cí mû köny vé ben a her maf ro di tá kat, a ho mo sze xu á li so -

kat és a transz vesz ti tá kat a „köz bül sõ sze xu á lis vi sel ke dés for mák” (sexual
intermediaries) el kü lö nü lõ tí pu sa i nak meg tes te sí tõ je ként mu tat ta be. A

transz vesz ti ták cso port ja ma gá ban fog lal ta a fe ti siz mus kü lön le ges faj tá já -

nak hó do ló, sa ját ne mük tõl el té rõ kül sõ jel leg ze tes sé ge ket – ru hát, haj vi se -

le tet stb. – fel öl tõ át öl tö zõ ket (cross dresser) épp úgy, mint a ma gu kat szü le -

tés ko ri ne mük tõl el té rõ mó don iden ti fi ká ló kat (crossgender identification)

(vö.: Hirschfeld, 1910). Hirschfeldnél te hát azok, aki ket ma transz -

nemûeknek és transzszexuálisoknak ne vez nénk, a transz vesz ti ták – a ma i -

nál tá gabb ér tel mû – gyûj tõ fo gal mán be lül je len tek meg. Az 1930-as évek -

ben a brit Havelock Ellis a 18. szá za di fran cia dip lo ma ta, Chevalier D’Eon

ne vét õr zõ „eonizmus” (Eonism) ki fe je zést pró bál ta meg ho no sí ta ni azok le -

írá sá ra, akik nem csu pán a má sik nem jel leg ze tes sé gei sze rint akar tak öl töz -

ni, il let ve meg je len ni, ha nem úgy érez ték, hogy tel je sen a má sik nem hez

tar toz nak (vö.: Ellis, 1936).

A transzszexuális ki fe je zés – a nemváltás gya kor la ti meg va ló sí tá sá -

nak le he tõ sé gét és gyak ran igé nyét is tük rö zõ – mai ér tel mé ben elõ ször

1950-ben je lent meg David O. Cauldwell, ame ri kai or vos „Kér dé sek és

vá la szok a transz-sze xu á lis ok sze xu á lis éle té rõl és sze xu á lis prob lé má i -

ról” cí mû köny vé ben (vö.: Cauldwell, 1950). Egy év vel ko ráb ban Cauld-

well még a „Psychopatia Transexualis” cí met ad ta a té má val fog lal ko zó

cik ké nek, ami ar ra utal hat – Krafft-Ebing nagy ha tá sú Psychopatia Sexu -

gyis meg kü lön böz te tett tár sa dal mi fi gye lem ben ré sze sí te nek – bi zo nyos

je len sé ge ket, il let ve jel lem zõ ket (vö.: 1986:75). E fe nye ge té sek el há rí tá -

sá ra sze mé lyen be lü li (intrapszichikus), sze mély kö zi és cso port kö zi szin -

ten kü lön fé le stra té gi ák al kal maz ha tók. 

Intrapszichikus szin ten zaj la nak a „bel sõ, pas  szív fel dol go zás kí sér -

le tei” (Erõs, 2000:84), me lyek kö zött meg ta lál ha tó a fe nye ge tés ta ga dá -

sa épp úgy, mint a fan tá zia vi lág ba va ló me ne kü lés vagy az – iden ti tás szer -

ke zet tel jes át ala kí tá sát fel té te le zõ – új iden ti tás el fo ga dá sa (vö.: Break-

well, 1986:80–108). 

A sze mély kö zi stra té gi ák négy fõ tí pu sa kö zé tar to zik az el szi ge te -

lõ dés, mel  lyel az érin tet tek a tár sa dal mi stigmatizációval ös  sze füg gõ el -

uta sí tást pró bál ják – leg több ször si ker te le nül – el ke rül ni (1986:109); a

„tá ma dók tá ma dá sá ra” kon cent rá ló negativizmus (110); a né mi leg ön át -

ve rés jel le gû „passing” tak ti ka, mely azok ra jel lem zõ, akik csak sa ját va -

ló di jel lem zõ ik el hall ga tá sa, ál cá zá sa ál tal tud nak be bo csát ta tást nyer ni

egy szá muk ra bi zo nyos szem pont ból elõ nyö sebb po zí ci ó kat biz to sí tó tár -

sa dal mi cso port ba (115); és vé gül a be hó do lás, a tár sa dal mi szte re o tí pi ák

ál tal ki je lölt el vá rá sok be tel je sí té se (121).

A cso port kö zi stra té gi ák há rom fõ tí pu sa a több szö rös cso port tag ság,

va la mint a tá mo ga tó cso por tok ban, il let ve a cso por tos ak ci ók ban va ló rész -

vé tel. A tá mo ga tást nyúj tó cso por tok kö zött Breakwell meg kü lön böz te ti a

tény köz lés re sza ko so dott in for má ci ós há ló za to kat a té nyek ér tel me zé sé -

nek meg vál toz ta tá sát is cé lul tû zõ „tu da tos ság nö ve lõ” (awareness-raising)

és ön se gí tõ cso por tok tól (130–131). A cso por tos ak ci ók ke re té ül pe dig

egy részt a meg lé võ tár sa dal mi és jo gi rend ben mû kö dõ és a tár sa da lom ál -

tal tör vé nyes ként el fo ga dott mód sze re ket al kal ma zó nyo más gya kor ló cso -

por tok (pressure groups), más részt a tár sa dal mi rend meg vál toz ta tá sát is

szük sé ges nek tar tó tár sa dal mi moz gal mak szol gál hat nak. A cso por tos cse -

lek vé sek szint jén az ön meg ha tá ro zás le he tõ sé ge i nek tá gí tá sa és egy po zi -

tí vabb ön kép el fo gad ta tá sa vál nak a leg fon to sabb cé lok ká (136–138).

Breakwell iden ti tásfe nye ge té sek re vo nat ko zó el mé le te jól al kal maz -

ha tó a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos iden ti fi ká ci ós prob lé mák gya kor la ti

meg kö ze lí té sé re: Transzszexuális em be rek jel lem zõ ta pasz ta la ta, hogy ve -

szély be ke rül iden ti tá suk fo lya ma tos sá ga épp úgy, mint po zi tív ön ér té ke lé -

sük ki ala kí tá sa és/vagy fenn tar tá sa. Ez zel együtt egye di sé gük, má sok tól va -

ló kü lön bö zõ sé gük olyan mér ték ben túl hang sú lyo zód hat, hogy „cso da bo -

gár ként” le he tet len né vá lik si ke res tár sa dal mi (re)integrációjuk.
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1952-ben Dá ni á ba vé gez ték el azt a „nemváltoztatási be avat ko zást”,

mely nek tör té ne te mé dia sztár rá avat ta a „köz le gény bõl szõ ke szép ség -

gé” át vál toz ta tott Christine Jorgensent (vö.: Meyerowitz, 2002:1–21).

Ame ri ká ban csak ti zen négy év vel ké sõbb in dí tot ták be az el sõ SRS-

prog ra mot Baltimore-ban a Johns Hopkins Kór ház ban, nagy részt az új-

zé lan di szár ma zá sú, hermafroditizmusból dok to rált pszi cho ló gus, John

Money éve kig tar tó kampányolásának kö szön he tõ en. Az 1966 jú li u sá ban

egy plasz ti kai se bész ve ze té sé vel a kór há zon be lül lét re ho zott Ne mi

Iden ti tás Kli ni kán (Gender Identity Clinic) 1966 no vem be ré re már tíz – öt

fér fi és öt nõ – transzszexuális pá ci ens mû té tét vé gez ték el (vö.:

Meyerowitz, 2002:218–219).

A nemváltoztatással kap cso la tos mû té ti el já rá sok egy re el ér he tõb bé vá -

lá sá val a transzszexualizmus fo gal mi meg ha tá ro zá sá ban is érez he tõ vé vál tak

bi zo nyos vál to zá sok. Pár hu za mo san az zal, hogy az ere de ti bi o ló gi ai ne mük

meg vál toz ta tá sá ra vá gyók „pszi cho pa ták ból” transzszexuális pá ci en sek ké

vál toz tak, a transzszexualizmus de fi ní ci ó já ban is he lyet ka pott a ko ráb ban

nagy részt az ál mok vagy a fan tá zi ák vi lá gá ba utalt gya kor la ti be avat ko zá sok -

nak leg alább is az igé nye. En nek meg fe le lõ en az ame ri kai pszi cho ana li ti kus

Robert J. Stoller 1968-as meg ha tá ro zá sa sze rint a „transzszexualizmus egy

bi o ló gi a i lag nor má lis sze mély meg gyõ zõ dé se ar ról, hogy õ az el len té tes nem

tag ja. Ez a meg gyõ zõ dés nap ja ink ban együtt jár mû té ti és en dok ri no ló gi ai

be avat ko zá sok igé nyé vel, me lyek az ana tó mi ai meg je le nést az el len té tes

nem nek meg fe le lõ en vál toz tat ják meg” (Stoller, 1968:89–90).

Az 1960-as évek má so dik fe lé re egy re vi lá go sab bá vált az or vo sok szá -

má ra is, hogy a transzszexualizmus „meg ha tá ro zá sa, di ag nosz ti zá lá sa és

osz tá lyo zá sa” – me lyek Benjamin 1966-os „A transzszexuális je len ség” cí -

mû köny vé nek fon tos cél ja i ként sze re pel tek – men  nyi fé le kér dést vet fel.

Benjamin pél dá ul a nem ér tel me zé sé nek hét kü lön fé le as pek tu sát kü lön -

böz tet te meg: a nem meg ha tá roz ha tó a kro mo szó mák sze rint (ge ne ti ka i -

lag), ana tó mi a i lag, jo gi lag, az ivar mi ri gyek sze rint (a csí ra sej tek – a pe te -

sejt, il let ve a sper ma – ter me lé sé tõl füg gõ en), hor mo ná li san, pszi cho ló gi ai

ala pon és tár sa dal mi lag (ál ta lá ban at tól füg gõ en, hogy a sze mélyt mi lyen

ne mû nek ne vel ték). Benjamin ugyan el mé le ti leg kön  nyen el kü lö nít he tõ -

nek vél te a transzszexuálisokat mind a transz vesz ti ták tól (a transz szexuális

tel je sen a má sik nem tag já vá akar len ni és így kí ván él ni – nem csu pán an -

nak akar lát sza ni), mind a ho mo sze xu á li sok tól (egy ho mo sze xu á lis fér fi

pél dá ul fér fi nek tart ja ma gát és nem kí ván más ne mû len ni), de a gya kor -

lat ban ezek az el kü lö ní té sek nem min dig mû köd tek. Ezt tá maszt ja alá az

„iga zi ak kal” szem ben a „pszeudo-transzszexuálisokra” va ló uta lá sok meg -

alisának (1886) is me re tén túl –, hogy a je len sé get kó ros lel ki el vál to zás -

ként, a „transzexuálisokat” (transexual – az ere de ti írás mód sze rint egy

„s”-szel) pe dig kó ros lel ki al ka tú egyé nek ként – pszi cho pa ta ként – kö -

ze lí tet te meg (vö.: Claudwell, 1949; Meyerowitz, 2002: Illustrations 4.). 

Cauldwell nem hitt a test meg vál toz ta tá sát cél zó mû té ti és egyéb

be avat ko zá sok ban: ir re á lis nak vél te az érin tet tek ilyen irá nyú „fan tasz ti -

kus re mé nye it”. Ve le el len tét ben egyik idõ sebb kor tár sa, a né met szár -

ma zá sú, New York ban prak ti zá ló en dok ri no ló gus, Harry Benjamin már

az 1920-as évek ben el kezd te ke zel ni – hor mo nok kal és a he rék rönt gen -

su ga ras ste ri li zá lá sá val – el sõ olyan pá ci en sét, aki fér fi bõl nõ vé sze re tett

vol na vál ni. Benjamin mun kás sá ga nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy az

1950-es évek ele jé re a transzszexuálisok sa já tos prob lé mái or vo si, tu do -

má nyos köz üg  gyé vál hat tak. Benjamin az érin tet tek be szá mo lói sze rint

ér tõ fi gye lem mel for dult a ne mü ket meg vál toz tat ni kí vá nók fe lé. Meg

volt gyõ zõd ve ar ról, hogy a transzszexuálisokon nem se gít het a pszi cho -

te rá pia: szá muk ra csak az or vo si be avat ko zás je lent het meg ol dást. 

A brit Michael Dillon már 1946-ban úgy ér velt, hogy a transzszexu -

álisoknál épp úgy, mint azok nak a „sze mé lyek nek az ese té ben, akik nél

nyil ván va ló a ke vert szö ve tek vagy ve gyes szer vek je len lé te, a pszi cho -

ló gi ai fel épí tés re kell kon cent rál ni és nem a fi zi kai struk tú rák bár me lyi -

ké re” (vö.: Dillon, 1946:53). Lé nye gé ben ugyan ez zel az ér ve lés sel ta lál -

ko zunk majd nem tíz év vel ké sõbb Benjaminnél is, aki – az interszexu -

álisok ese té ben ter mé sze tes meg ol dás ként ko ráb ban is al kal ma zott –

mû té ti be avat ko zá sok kor rek ci ós jel le gét hang sú lyoz ta a transzszexu -

aliz mus ös  sze füg gé sé ben: „Nyil ván va ló, hogy ha a lé lek nem hoz ha tó

meg fe le lõ har mó ni á ba a test tel, ak kor és csak ak kor, alap ve tõ fon tos sá gú

az el len té tes el já rás meg fon to lá sa, az az: meg kell kí sé rel ni a test hoz zá -

il lesz té sét a lé lek hez.” (Benjamin, 1954: 229). 

Az SRS (sex reassignment surgery), az az a ne mi át ala kí tó mû té tek el -

mé le ti le gi ti má ci ó ja idõ ben el ma radt nem csak az érin tet tek igé nye i tõl,

ha nem az ilyen irá nyú mû té ti be avat ko zá sok gya kor la tá tól is, mely nek

kez de tei Eu ró pá ban az 1910-es évek re nyúl nak vis  sza. Egy 20. szá zad

ele ji né met be szá mo ló sze rint egy nõ ként szü le tett „fér fi transz vesz ti tá -

nak” Ber lin ben már 1912-ben el tá vo lí tot ták a mel le it, a mé hét, majd

évek kel ké sõbb a pe te fész két. Az el sõ tel jes ne mi szerv-át ala kí tó mû tét

szin tén Né met or szág ban tör tént: a fér fi nak szü le tett Dorchen Richter

kaszt rá ci ós mû tét jét 1922-ben vé gez ték el – Magnus Hirschfeld köz ben -

já rá sá val –, ezt kö vet te 1931-ben a pé nisz el tá vo lí tá sa és egy va gi na ki -

ala kí tá sa. Az el sõ ame ri kai transzszexuálist is Eu ró pá ban mû töt ték:
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1952-ben Dá ni á ba vé gez ték el azt a „nemváltoztatási be avat ko zást”,

mely nek tör té ne te mé dia sztár rá avat ta a „köz le gény bõl szõ ke szép ség -

gé” át vál toz ta tott Christine Jorgensent (vö.: Meyerowitz, 2002:1–21).

Ame ri ká ban csak ti zen négy év vel ké sõbb in dí tot ták be az el sõ SRS-

prog ra mot Baltimore-ban a Johns Hopkins Kór ház ban, nagy részt az új-

zé lan di szár ma zá sú, hermafroditizmusból dok to rált pszi cho ló gus, John

Money éve kig tar tó kampányolásának kö szön he tõ en. Az 1966 jú li u sá ban

egy plasz ti kai se bész ve ze té sé vel a kór há zon be lül lét re ho zott Ne mi

Iden ti tás Kli ni kán (Gender Identity Clinic) 1966 no vem be ré re már tíz – öt

fér fi és öt nõ – transzszexuális pá ci ens mû té tét vé gez ték el (vö.:

Meyerowitz, 2002:218–219).

A nemváltoztatással kap cso la tos mû té ti el já rá sok egy re el ér he tõb bé vá -

lá sá val a transzszexualizmus fo gal mi meg ha tá ro zá sá ban is érez he tõ vé vál tak

bi zo nyos vál to zá sok. Pár hu za mo san az zal, hogy az ere de ti bi o ló gi ai ne mük

meg vál toz ta tá sá ra vá gyók „pszi cho pa ták ból” transzszexuális pá ci en sek ké

vál toz tak, a transzszexualizmus de fi ní ci ó já ban is he lyet ka pott a ko ráb ban

nagy részt az ál mok vagy a fan tá zi ák vi lá gá ba utalt gya kor la ti be avat ko zá sok -

nak leg alább is az igé nye. En nek meg fe le lõ en az ame ri kai pszi cho ana li ti kus

Robert J. Stoller 1968-as meg ha tá ro zá sa sze rint a „transzszexualizmus egy

bi o ló gi a i lag nor má lis sze mély meg gyõ zõ dé se ar ról, hogy õ az el len té tes nem

tag ja. Ez a meg gyõ zõ dés nap ja ink ban együtt jár mû té ti és en dok ri no ló gi ai

be avat ko zá sok igé nyé vel, me lyek az ana tó mi ai meg je le nést az el len té tes

nem nek meg fe le lõ en vál toz tat ják meg” (Stoller, 1968:89–90).

Az 1960-as évek má so dik fe lé re egy re vi lá go sab bá vált az or vo sok szá -

má ra is, hogy a transzszexualizmus „meg ha tá ro zá sa, di ag nosz ti zá lá sa és

osz tá lyo zá sa” – me lyek Benjamin 1966-os „A transzszexuális je len ség” cí -

mû köny vé nek fon tos cél ja i ként sze re pel tek – men  nyi fé le kér dést vet fel.

Benjamin pél dá ul a nem ér tel me zé sé nek hét kü lön fé le as pek tu sát kü lön -

böz tet te meg: a nem meg ha tá roz ha tó a kro mo szó mák sze rint (ge ne ti ka i -
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Judith Butler, a poszt mo dern fe mi niz mus egyik leg je len tõ sebb el mé -

let al ko tó ja hív ta fel ar ra a fi gyel met, hogy az iden ti tás bel sõ ko he ren ci á já -

nak gon do la ta, mely a tár sa dal mi ne mi nor mák kul tu rá lis mát ri xát te kint -

ve az aszim met ri ku san el kü lö nü lõ nõi és fér fi tu laj don sá gok el len té tes sé -

gé ben – il let ve ez zel ös  sze füg gés ben a „vágy heteroszexualizálásában” –

nyil vá nul meg, egy re ke vés bé tart ha tó. Egy sze mély ese té ben nincs

ugyan is fel tét le nül ok-oko za ti kap cso lat bi o ló gi ai ne me, kul tu rá li san

konst ru ált ne mi sze re pei és – e két alap di men zió ki fe je zõ dé se i ként vagy

ha tá sa i ként ér tel me zett – sze xu á lis vá gyai, il let ve sze xu á lis ma ga tar tá sa

kö zött (vö.: Butler, 1990:23). Butler e lát szó la gos egy ség meg kér dõ je le zé -

sét ér tel me zi az iden ti tás dekonstrukciójaként, mely el ve zet het egy új faj -

ta (identitás)politika ki ala kí tá sá ig (vö.: Ta kács, 2004:72).

A transz sze xu a li tás elméleti pa let tá ján az 1990-es évek tõl ta pasz tal ha tó

át ren de zõ dés egyik leg jel leg ze te sebb vo ná sa a – ko ráb ban ab szo lút nak vélt

ka te gó ri ák irán ti két ke dést in téz mé nye sí tõ, a poszt mo dern queer-elmélet

gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa i ként is fel fog ha tó – újabb tí pu sú, transz nemû

vagy, Sandy Stone szó hasz ná la tá val él ve, akár „poszt-transz szexu álisnak”

(Stone, 1991) is ne vez he tõ moz gal mak meg je le né se, me lyek ke re té ben a

transzszexuális ak ti vis ták ko a lí ci ót al kot hat nak a töb bi sze xu á lis és ne mi ha -

tár sér tõ vel. E moz gal mak köz pon ti ele me az ön ki fe je zés sza bad sá gá ért foly -

ta tott küz de lem, mely kü lön fé le te rü le tek re kon cent rá lód hat: a bi o ló gi ai

adott sá gok je len té sé nek tár sa dal mi konst ruk ci ó ként va ló el mé le ti meg kö -

ze lí té sé tõl a tár sa dal mi igaz sá gos ság el von tabb – bár or vos eti kai te kin tet ben

gyak ran na gyon is hús ba vá gó – konf lik tu sa in át a diszk ri mi ná ció konk rét ti -

lal mát hang sú lyo zó em be ri jo gi kér dé se kig.

A ne mi va ri á ci ók le he tõ sé ge i rõl Harry Benjamin, a transzszexualiz-

mussal be ha tó an fog lal ko zó or vos az 1960-as évek ben így fo gal ma zott:

„Min den Ádám ma gá ban fog lal ele me ket Évá ból, és min den Évá ban

meg ta lál ha tók Ádám nyo mai, fi zi ka i lag épp úgy, mint pszi cho ló gi a i lag”

(1966:5). Há rom év ti zed del ké sõbb már a po pu lá ris mé di á ban is érez he -

tõ vé vált né mi vál to zás. Pél dá ul az ame ri kai Jerry Sprin ger az 1990-es

évek ben így nyi lat ko zott: „Ta lán sze ret nénk azt gon dol ni, hogy csu pán

két fé le osz tá lyo zá si ka te gó ria lé te zik: fér fi és nõi. De a va ló ság az, hogy

[…] mi mind pusz tán csak az egyik nek vagy a má sik nak a kü lön bö zõ fo -

ko za ta it kép vi sel jük: [nem egy sze rû en fér fi ak vagy nõk, ha nem] leg in -

kább fér fi ak vagy leg in kább nõk va gyunk” (vö.: Gamson, 1998:153). A

transz sze xu a li tás meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos vi ták egyik leg fon to sabb

ho za dé ka ként te kint he tünk te hát a ko ráb ban leg in kább mo no li ti kus du -

a liz mus sal jel le mez he tõ (bi o ló gi ai) ne mi jel lem zõk ár nyal tabb, kü lön fé -

je le né se a pszi chi át ri ai szak iro da lom ban: pszeudo-transzszexuálisok len -

né nek azok, akik szá má ra a mû tét csu pán homoszexualitásuk ra ci o na li zá -

lá sá nak esz kö ze ként szol gál. 

A „pszeudo-transzszexuális lesz bi ku sok” és a – nõ ként szü le tett –

transzszexuálisok meg kü lön böz te té sé re több mód szert pró bál tak al kal -

maz ni. Az egyik meg kö ze lí tés sze rint a két tí pus sze xu á lis gya kor la ta el té -

rõ, bár mind két eset ben ál ta lá nos a nõi sze xu á lis part ner-vá lasz tás: árul ko -

dó jel ként ér tel mez he tõ a ne mi szer vek sti mu lá ci ó já nak ke rü lé se – még

ön ki elé gí tés ese tén is –, mert a nõ ként szü le tett transzszexuálist ez nõi

ana tó mi á já ra em lé kez tet he ti, mely tõl sza ba dul ni akar (vö.: Pauly, 1969).

Egy má sik ma gya rá zat a fér fi ak hoz va ló vi szony ra kon cent rált: a nõ ként

szü le tett transzszexuálisok esze rint „kol le gi á lis jó vi szonyt” ápol nak a fér -

fi ak kal, míg a „fér fi as lesz bi ku sok” (butch lesbians) alig tit kolt utá lat tal vi -

sel tet nek a fér fi ak iránt (Stollert idé zi Meyerowitz, 2002:175). 

A fér fi ként szü le tett transzszexuálisok ese té ben kü lö nö sen a transz -

vesztitizmustól va ló el kü lö ní tés je lent he tett prob lé mát: a transzszexualiz -

mus több szak ér tõ sze rint ér tel mez he tõ volt a transzvesztitizmus ext rém

for má ja ként (vö.: Ham bur ger [et al.], 1953; Benjamin, 1966). Benjamin pél -

dá ul az Alfred Kinsey ál tal ki dol go zott sze xu á lis ori en tá ci ós kontinuum

(vö.: Kinsey [et al.], 1948:638) min tá já ra egy „ne mi ori en tá ci ós ská lát” dol -

go zott ki, mely nek egyik vég pont ját a „pszeudo transz vesz ti ták”, a má si kat

pe dig a „va ló di transz vesz ti ták” al kot ták. A transzszexuálisok ka te gó ri á ján

be lül szin tén meg kü lön böz te tett há rom cso por tot, akik kö zül a „tel jes pszi-

choszexuális in ver zi ó val jel le mez he tõ nagy in ten zi tá sú transz szexu álisok”

je len tet ték a csúcs for mát (vö.: Benjamin, 1966).

A transzszexualizmus ko rai fo ga lom tör té ne té nek át te kin té se ép pen

a ko ráb ban jel zett bi zony ta lan sá gok és vál to zó tar tal mak be mu ta tá sa mi -

att vá lik szük sé ges sé. Eb bõl a rö vid át te kin tés bõl is ér zé kel he tõ, hogy a

ne mi jel leg gel va ló ak tív elé ge det len ség kö ré szer ve zõ dõ transz sze xu a li -

tás fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak ne héz sé gei min den bi zon  nyal a nem (sex)

fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak – egy re nyil ván va lób bá vá ló – ne héz sé ge i ben

gyö ke rez nek. A tár sa da lom tu do má nyos el mé le ti dis kur zus ban ma már

szin te köz hely nek szá mít a (bi o ló gi ai) nem, a tár sa dal mi nem és a sze xu -

a li tás (sex, gender, sexuality) ana li ti kus szét vá lasz tá sa, az az an nak be lá tá sa,

hogy a test ne me nem fel tét le nül ha tá roz za meg a tár sa dal mi ne met, sem

a sze xu á lis iden ti tást. Még is fon tos meg je gyez ni, hogy a transz sze xu a li -

tás je len sé gén ke resz tül is a sze mé lyes „iden ti tás alap ját ké pe zõ il lú zi -

ók” (Butler, 1990:44) meg kér dõ je le zé sé hez és vég sõ so ron a bi o ló gi ai

nem el mé le ti szét bon tá sá ig – dekonstrukciójáig – jut ha tunk el.
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rossz test be szü le tett, és meg akar ja vál toz tat ni a sa ját tes tét, mert úgy ér -

zi, hogy õ nem eb be va ló. 15

A vá la szok kö zös jel lem zõ je, hogy a har mó nia hi á nyá nak for rá sa ként

a „rossz test” je le nik meg, így a vál toz ta tá si igé nyek fó ku sza is a test:

az zal ke re tem föl [a há zi or vost], hogy úgy ér zem, hogy tel je sen rossz test -

be szü let tem be le, és hogy ezt meg kell vál toz tat ni, mert va la ki nek eb bõl

ki kell köl töz nie, mert ket ten itt nem fé rünk el. 3

Ez egy ál la pot, amin igen is vál toz tat ni kell. Ez [olyan] mint hogy ha,

nem tu dom, len ne még egy ke zem, ami út ban van. Te hát egész egy sze -

rû en ké rem az il le té ke se ket, hogy ezen vál toz tas sa nak. Ilyen egy sze rû.

[…] én nem más nak aka rom be bi zo nyí ta ni, én ma gam nak aka rom be bi -

zo nyí ta ni, hogy igen, én fiú va gyok. És ha ezt csak mû té tek árán le het

meg va ló sí ta ni, mert nin csen va rázs ce ru za, ak kor ez van. Kény te len le -

szek. 6

a transzszexuálisok nem sze ret nek a bõ rük ben len ni, és nem sze re tik a

sa ját tes tü ket, és meg sze ret nék vál toz tat ni. Ez olyan, hogy nem eb be a

test be kel lett vol na ne kem szü let nem. […] Az biz tos, hogy én egy fér fi

va gyok, ez száz szá za lék, aki rossz test ben jött vi lág ra, vagy esetleg…

rossz an gyal ka ke rült a test be, (ne vet) rossz an gyal ka, igen. […] Most ön -

ma gam pró bá lok len ni. […] Meg pró bá lom azt az utat jár ni, ami ön ma -

gam hoz ve zet. Ami én va gyok. 15 

A test át ala kí tá sá nak igé nyé hez kap cso lód nak a transz sze xu a li tás

mint be teg ség, szü le té si rend el le nes ség, il let ve kor ri gá lan dó ál la pot

meg ha tá ro zá sai. Az érin tet tek több sé ge tisz tá ban van az zal, hogy tes te

át ala kí tá sá hoz or vo si se gít ség re szo rul és a mai or vo si dis kur zus ban Ma -

gyar or szá gon a transz sze xu a li tás be teg ség ként je le nik meg. Ugyan ak kor

azt is ér zé ke lik, hogy ez nem egy „szo ká sos be teg ség”. So kuk nak egy ál -

ta lán nincs be teg ség tu da ta: nem ér zik ma gu kat be teg nek, il let ve töb ben

so ká ig nem is tud nak „be teg sé gük rõl”:

én úgy gon do lom, hogy eb be nem le het be le hal ni, mint egy be teg ség be …

At tól függ, hogy eh hez így pszi ché sen ki ho gyan áll hoz zá. Te hát gon do -

lom, hogy be teg ség, mert so kan lesz nek ön gyil kos ok, vagy kí sé rel nek meg

ön gyil kos sá got, nem tud nak ve le együtt él ni. Eb bõl a szem pont ból azt gon -

do lom, hogy le het an nak ne vez ni. Én ma ga mat mint transzszexuálist nem

ne vez ném be teg nek. Ez egy ál la pot, amin igen is vál toz tat ni kell. 6

Szü le té si rend el le nes ség úgy mond. Te hát er rõl nem te het sen ki. 7

le át me ne tek le he tõ sé gét is el fo ga dó, kontinuumszerû fel fo gá sá ra, mely

egy re in kább be épül a köz tu dat ba. 

2.2.2. Az ön meg ha tá ro zá si kész le tek vál to za tos sá ga

In ter jú ala nya ink nak a transz sze xu a li tás de fi ní ci ó já ra és ön meg ha tá ro zá -

suk ra vo nat ko zó vá la szai alap ján a transz sze xu a li tás egyik leg fon to sabb

jel lem zõ jé nek tûnt a har mó nia hi á nya az érin tett em be rek kül sõ, tes ti

meg je le né se és bel sõ lé nye ge, én ké pe kö zött:

Én is egy olyan transzszexuális va gyok, aki ar ra vá gyik, hogy a szü le tett

én ké pem mel azo nos test ben él hes sek. […] itt ar ról van szó, hogy van egy

szü le tett én kép, és az nem felel[tethetõ] meg a mos ta ni fi zi kai kép pel.

És ak kor ugye ez le ve tí tõ dik tár sa dal mi és sze xu á lis ol dal ra is… de itt az

a lé nyeg, hogy az én kép […] meg egyez zen az em ber nek a tes ti ké pé vel

és a tár sa dal mi beilleszkedésével… 1

sze rin tem azok tar toz nak be le, akik nek a lel ke és a tes te más és más. […]

ami kor az élet olyan, hogy be lül rõl va la ki nõ, és kí vül rõl fér fi, vagy be lül -

rõl fér fi nak ér zi ma gát, de kí vül rõl nõ… hát ez az, ami re azt mond ják,

hogy transzszexuális. […] Én nõ nek tar tom ma gam, csak az a baj, hogy…

nem is úgy né zek ki, és nem is tu dok még úgy vi sel ked ni min den té ren,

aho gyan … sze ret nék. Csak idõn ként és al kal man ként. […] be lül rõl már

min den meg van eh hez, csak egy sze rû en most még így, ez zel a test tel így

még olyan fur csa len ne tel je sen nõ ként él ni. 3

Egy olyan em bert ne ve zek an nak [transzszexuálisnak], aki kö zel úgy gon -

dol ko zik, mint én. Te hát egész egy sze rû en szen ved at tól, ami lyen test be

szü le tett, egy sze rû en bú jik, buj kál, te hát így a… tes tét so ha nem vál lal ja

föl, és szent meg gyõ zõ dé se, hogy job ban érez né ma gát egy fér fi bõ ré ben. 6

Gya kor la ti lag egy nõ va gyok, csak rossz test ben. Azt hi szem, ezt hív ják

transzszexualizmusnak. És rö vi den er rõl is szól a do log: va la ki nek nem

ugyan az az agya, mint ami lyen a tes te. 9

A transzszexuálisok azok olyan em be rek, akik nek a bel sõ, pszi chés ne -

mük és a ge ne ti kai ne mük, tes ti ne mük kü lön bö zõ, el tér egy más tól. Ma -

gya rán nõ ként, úgy mond nõ nek szü let nek, és fér fi ak nak ér zik ma gu kat,

vagy for dít va. 12

az, hogy ha fér fi, ak kor nõi test be szü le tett, il let ve for dít va. Hogy fér fi test -

be szü le tett nõ. […] hát én egy ér tel mû en fér fi [va gyok], te hát eb ben sem -

mi két ség nem me rül fel […] [Fér fi], aki nõi test be szü le tett, saj nos. 13
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rossz test be szü le tett, és meg akar ja vál toz tat ni a sa ját tes tét, mert úgy ér -

zi, hogy õ nem eb be va ló. 15

A vá la szok kö zös jel lem zõ je, hogy a har mó nia hi á nyá nak for rá sa ként

a „rossz test” je le nik meg, így a vál toz ta tá si igé nyek fó ku sza is a test:

az zal ke re tem föl [a há zi or vost], hogy úgy ér zem, hogy tel je sen rossz test -

be szü let tem be le, és hogy ezt meg kell vál toz tat ni, mert va la ki nek eb bõl

ki kell köl töz nie, mert ket ten itt nem fé rünk el. 3

Ez egy ál la pot, amin igen is vál toz tat ni kell. Ez [olyan] mint hogy ha,

nem tu dom, len ne még egy ke zem, ami út ban van. Te hát egész egy sze -

rû en ké rem az il le té ke se ket, hogy ezen vál toz tas sa nak. Ilyen egy sze rû.

[…] én nem más nak aka rom be bi zo nyí ta ni, én ma gam nak aka rom be bi -

zo nyí ta ni, hogy igen, én fiú va gyok. És ha ezt csak mû té tek árán le het

meg va ló sí ta ni, mert nin csen va rázs ce ru za, ak kor ez van. Kény te len le -

szek. 6

a transzszexuálisok nem sze ret nek a bõ rük ben len ni, és nem sze re tik a

sa ját tes tü ket, és meg sze ret nék vál toz tat ni. Ez olyan, hogy nem eb be a

test be kel lett vol na ne kem szü let nem. […] Az biz tos, hogy én egy fér fi

va gyok, ez száz szá za lék, aki rossz test ben jött vi lág ra, vagy esetleg…

rossz an gyal ka ke rült a test be, (ne vet) rossz an gyal ka, igen. […] Most ön -

ma gam pró bá lok len ni. […] Meg pró bá lom azt az utat jár ni, ami ön ma -

gam hoz ve zet. Ami én va gyok. 15 

A test át ala kí tá sá nak igé nyé hez kap cso lód nak a transz sze xu a li tás

mint be teg ség, szü le té si rend el le nes ség, il let ve kor ri gá lan dó ál la pot

meg ha tá ro zá sai. Az érin tet tek több sé ge tisz tá ban van az zal, hogy tes te

át ala kí tá sá hoz or vo si se gít ség re szo rul és a mai or vo si dis kur zus ban Ma -

gyar or szá gon a transz sze xu a li tás be teg ség ként je le nik meg. Ugyan ak kor

azt is ér zé ke lik, hogy ez nem egy „szo ká sos be teg ség”. So kuk nak egy ál -

ta lán nincs be teg ség tu da ta: nem ér zik ma gu kat be teg nek, il let ve töb ben

so ká ig nem is tud nak „be teg sé gük rõl”:

én úgy gon do lom, hogy eb be nem le het be le hal ni, mint egy be teg ség be …

At tól függ, hogy eh hez így pszi ché sen ki ho gyan áll hoz zá. Te hát gon do -

lom, hogy be teg ség, mert so kan lesz nek ön gyil kos ok, vagy kí sé rel nek meg

ön gyil kos sá got, nem tud nak ve le együtt él ni. Eb bõl a szem pont ból azt gon -

do lom, hogy le het an nak ne vez ni. Én ma ga mat mint transzszexuálist nem

ne vez ném be teg nek. Ez egy ál la pot, amin igen is vál toz tat ni kell. 6

Szü le té si rend el le nes ség úgy mond. Te hát er rõl nem te het sen ki. 7

le át me ne tek le he tõ sé gét is el fo ga dó, kontinuumszerû fel fo gá sá ra, mely

egy re in kább be épül a köz tu dat ba. 

2.2.2. Az ön meg ha tá ro zá si kész le tek vál to za tos sá ga

In ter jú ala nya ink nak a transz sze xu a li tás de fi ní ci ó já ra és ön meg ha tá ro zá -

suk ra vo nat ko zó vá la szai alap ján a transz sze xu a li tás egyik leg fon to sabb

jel lem zõ jé nek tûnt a har mó nia hi á nya az érin tett em be rek kül sõ, tes ti

meg je le né se és bel sõ lé nye ge, én ké pe kö zött:

Én is egy olyan transzszexuális va gyok, aki ar ra vá gyik, hogy a szü le tett

én ké pem mel azo nos test ben él hes sek. […] itt ar ról van szó, hogy van egy

szü le tett én kép, és az nem felel[tethetõ] meg a mos ta ni fi zi kai kép pel.

És ak kor ugye ez le ve tí tõ dik tár sa dal mi és sze xu á lis ol dal ra is… de itt az

a lé nyeg, hogy az én kép […] meg egyez zen az em ber nek a tes ti ké pé vel

és a tár sa dal mi beilleszkedésével… 1

sze rin tem azok tar toz nak be le, akik nek a lel ke és a tes te más és más. […]

ami kor az élet olyan, hogy be lül rõl va la ki nõ, és kí vül rõl fér fi, vagy be lül -

rõl fér fi nak ér zi ma gát, de kí vül rõl nõ… hát ez az, ami re azt mond ják,

hogy transzszexuális. […] Én nõ nek tar tom ma gam, csak az a baj, hogy…

nem is úgy né zek ki, és nem is tu dok még úgy vi sel ked ni min den té ren,

aho gyan … sze ret nék. Csak idõn ként és al kal man ként. […] be lül rõl már

min den meg van eh hez, csak egy sze rû en most még így, ez zel a test tel így

még olyan fur csa len ne tel je sen nõ ként él ni. 3

Egy olyan em bert ne ve zek an nak [transzszexuálisnak], aki kö zel úgy gon -

dol ko zik, mint én. Te hát egész egy sze rû en szen ved at tól, ami lyen test be

szü le tett, egy sze rû en bú jik, buj kál, te hát így a… tes tét so ha nem vál lal ja

föl, és szent meg gyõ zõ dé se, hogy job ban érez né ma gát egy fér fi bõ ré ben. 6

Gya kor la ti lag egy nõ va gyok, csak rossz test ben. Azt hi szem, ezt hív ják

transzszexualizmusnak. És rö vi den er rõl is szól a do log: va la ki nek nem

ugyan az az agya, mint ami lyen a tes te. 9

A transzszexuálisok azok olyan em be rek, akik nek a bel sõ, pszi chés ne -

mük és a ge ne ti kai ne mük, tes ti ne mük kü lön bö zõ, el tér egy más tól. Ma -

gya rán nõ ként, úgy mond nõ nek szü let nek, és fér fi ak nak ér zik ma gu kat,

vagy for dít va. 12

az, hogy ha fér fi, ak kor nõi test be szü le tett, il let ve for dít va. Hogy fér fi test -

be szü le tett nõ. […] hát én egy ér tel mû en fér fi [va gyok], te hát eb ben sem -

mi két ség nem me rül fel […] [Fér fi], aki nõi test be szü le tett, saj nos. 13
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va la men  nyi re si ke rült ki bé kí te ni a vi lág nak a két fe lét sa ját ma gam mal,

azt a két fe lét, hogy van nak a nõk, meg van nak a fér fi ak. És azt is nap vi -

lág ra si ke rült hoz ni, hogy ak kor én meg, ha na gyon mu száj, de na gyon

mu száj, mert ez az egész ter ro ris ta rend szer, hogy ha kimégy az ut cá ra, ak -

kor már az zal a kér dés sel konf ron tá lódsz, hogy te most fér fi vagy, vagy nõ

vagy, ak kor én ho va te szem le a ga rast. […] Mert an  nyi ra tény leg a ket tõ

kö zött va gyok, hogy ha nem mon dok sem mit, ak kor az em be rek el kez de -

nek ta lál gat ni. És ak kor le het ilyen ob jek tív mér cé ket al kal maz ni, meg

ez, meg az, meg amaz, de én nem aka rok ilyen ob jek tív mér cé ket al kal -

maz ni. Szub jek tív mér cé vel mér ve, én azt mon dom, hogy én nem va gyok

nõ. Nin csen más vá lasz tá som, én fiú va gyok. Nin csen más vá lasz tá som.

És ha len ne más vá lasz tá som, ak kor nem len nék se nõ, se fér fi. 10

Pél dák a transz sze xu a li tás át me ne ti sé gé re:

én is transzszexuális vol tam, a mû té te mig, ugye […] hát, most er rõl meg -

osz la nak a vé le mé nyek, hogy ki hogy gon dol ja […] én azt gon do lom,

hogy va la ki ad dig transzszexuális, míg nem zár ja le ezt a dol got. Most tu -

laj don kép pen egy ter mé ket len nõ nek szá mí tok, […] Te hát azt hi szem,

hogy ad dig transzszexuális va la ki, amíg nem in té zi el ezt a dol gát. 2

Én egy transzszexuális lény va gyok, aki sze ret ne mi nél elõbb tel jes ér té -

kû fér fi vá vál ni. 6

Egy ér tel mû en transzszexuális az, aki a vá lasz tott ne mé ben il lesz ke dik be

a tár sa da lom ba. Nem ki rí vó egyé ni ség. 8

Le het, hogy van nak olya nok, akik így meg ma rad nak transzszexuálisok-

nak. Mert én vé gül is már nõ va gyok. Nõ nek ér zem ma gam, és nõ ként

élek, nem transzszexuálisként. És le het, hogy va la kik nek meg az az üd -

vö zí tõ, hogy meg ma rad nak transzszexuálisnak, mert ez mi lyen jó do log,

vagy nem tu dom. 12

Ide kap csol ha tó az át me ne ti ség más faj ta ér tel me zé se is: vá lasz adó -

ink kö zül töb ben be szá mol tak más le het sé ges ön azo no sí tá si ka te gó ri ák

(her maf ro di ta, transz vesz ti ta, ho mo sze xu á lis) át me ne ti al kal ma zá sá ról

ko ráb bi ön meg ha tá ro zá si kí sér le te ik ben:

És én her maf ro di ta vol tam az õ éle tük ben, meg az én éle tem ben, il let ve

ezt mond tam. Te hát azt, hogy transzszexuális, ezt így nem. […] ez a her-

mafroditizmus ez olyan volt szá mom ra, hogy an  nyit mond tam, hogy szin -

te ma gam is el hit tem. És az egész vál to zás csu pán an  nyi ból áll, hogy el -

me gyek egy do ki hoz, le ve szik a mel le met, kész, pont, vé ge. 6

na ak kor ugye az volt az el sõ, hogy na, ak kor transzvesztitizmus, te hát

hogy ez tökéletesen… nem is tö ké le te sen, de ez kö rül be lül, mert hogy

Nem tar tom ma gam be teg nek, in kább szü le té si rend el le nes ség ez az ál la -

pot, amit az or vos tu do mány ma már szé pen rend be tud hoz ni. 8

ne kem min den ál mom az volt, hogy bár csak len ne egy olyan mû tét, hogy

be fe küd nék, és ak kor kész. Vagy egy má sik test be szü le tek. […] le esett

egy nagy kõ a szí vem rõl, hogy lé te zik ilyen, hogy tény leg van ilyen, és

hogy ez egy be teg ség. És hogy er rõl nem tud tam, hogy be teg va gyok. 15

A ne mi be so ro lás prob lé ma jel le ge töb be ket ne mük ér tel me zé si

spekt ru má nak tá gí tá sa mel lett (mely re pél da le het a tes ti, a ge ne ti kai, a

pszi chés nem vagy a tár sa dal mi és a sze xu á lis „ol dal” meg kü lön böz te té -

se) a kü lön fé le transz sze xu a li tás be li fo ko za tok, vál to za tok, élet mód ok

lé te zé sé nek fel is me ré sé hez ve zet te:

en nek azért több kaszt ja van. Te hát hogy a transz sze xu a li tás nak is van,

nem tu dom hány fé le vál to za ta, meg nem tu dom, ki-ki men  nyi re, ki ho -

gyan. 2

Fon tos, hogy tu da to sul jon min den ki ben, hogy na gyon sok vál to zat van.

Van, aki nek mind egy, mi lyen a ne mi szer ve, akár köz tes is le het, de nõi ne

le gyen. Van, aki nek jó, ha ma rad a nõi. Van, aki nek min den képp fér fi ne mi

szerv re van szük sé ge. Van, aki meg tud bé kél ni a nõi ne mi szer vé vel, és

mû té tet csak ak kor vál lal na, ha na gyon jól si ke rül het ne. Ezen a té ren mil lió

köz tes ál la pot van. […] Fér fi és nõ közt ren ge teg egye di át me net van. 8

transzszexuálisok is így sok fé lék, és van nak olya nok, akik ezt a faj ta utat

vá laszt ják, mint én is, hogy így, vé le mé nyem sze rint, nor má lis éle tet élek.

Ugyan ak kor meg le het, hogy van nak olya nok is, akik nek az az üd vö zí tõ,

hogy ha utá na ezt így rek lá moz gat hat ják, meg fel vál lal ják, és így élik az

éle tü ket. Szó val nem tu dom. Le het, hogy iga zá ból én va gyok vas ka la pos,

és ez is egy meg ol dás. 12

Ez zel pár hu za mo san akad tak olyan vá la szok, me lyek ben a transz -

sze xu a li tás ér tel me zé sé ben az át me ne ti ség vált kulcs fo ga lom má. Az át -

me ne ti jel leg vo nat koz ha tott az ön meg ha tá ro zás múlt bé li re fe ren cia -

pont ja i ként meg je le nõ szü le tés ko ri nem re, vagy akár ma gá ra a transz -

szexuális ál la pot ra is, il let ve pon to sab ban mind ezek „el mú lá sá ra”.

Pél dák a ne mek kö zöt ti át me ne ti ség re:

most ilyen köz tes ál la pot ban ér zem ma gam, se egyik, se má sik. 4

És va la hol ott ma rad tam kö zé pen. 11

Nem ér de kelt, hogy fiú va gyok-e vagy lány: én vol tam a [Ga bi]. 17
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va la men  nyi re si ke rült ki bé kí te ni a vi lág nak a két fe lét sa ját ma gam mal,

azt a két fe lét, hogy van nak a nõk, meg van nak a fér fi ak. És azt is nap vi -

lág ra si ke rült hoz ni, hogy ak kor én meg, ha na gyon mu száj, de na gyon

mu száj, mert ez az egész ter ro ris ta rend szer, hogy ha kimégy az ut cá ra, ak -

kor már az zal a kér dés sel konf ron tá lódsz, hogy te most fér fi vagy, vagy nõ

vagy, ak kor én ho va te szem le a ga rast. […] Mert an  nyi ra tény leg a ket tõ

kö zött va gyok, hogy ha nem mon dok sem mit, ak kor az em be rek el kez de -

nek ta lál gat ni. És ak kor le het ilyen ob jek tív mér cé ket al kal maz ni, meg

ez, meg az, meg amaz, de én nem aka rok ilyen ob jek tív mér cé ket al kal -

maz ni. Szub jek tív mér cé vel mér ve, én azt mon dom, hogy én nem va gyok

nõ. Nin csen más vá lasz tá som, én fiú va gyok. Nin csen más vá lasz tá som.

És ha len ne más vá lasz tá som, ak kor nem len nék se nõ, se fér fi. 10

Pél dák a transz sze xu a li tás át me ne ti sé gé re:

én is transzszexuális vol tam, a mû té te mig, ugye […] hát, most er rõl meg -

osz la nak a vé le mé nyek, hogy ki hogy gon dol ja […] én azt gon do lom,

hogy va la ki ad dig transzszexuális, míg nem zár ja le ezt a dol got. Most tu -

laj don kép pen egy ter mé ket len nõ nek szá mí tok, […] Te hát azt hi szem,

hogy ad dig transzszexuális va la ki, amíg nem in té zi el ezt a dol gát. 2

Én egy transzszexuális lény va gyok, aki sze ret ne mi nél elõbb tel jes ér té -

kû fér fi vá vál ni. 6

Egy ér tel mû en transzszexuális az, aki a vá lasz tott ne mé ben il lesz ke dik be

a tár sa da lom ba. Nem ki rí vó egyé ni ség. 8

Le het, hogy van nak olya nok, akik így meg ma rad nak transzszexuálisok-
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2.3. A transzszexuális em be rek hely ke re sé se 

a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer ben

Eb ben az al fe je zet ben azt vizs gál juk, hogy ho gyan vi szo nyul nak a

transzszexuálisok a tár sa dal mi ne mi sze re pek hez és a homoszexua -

litáshoz.

2.3.1. A transzszexuálisok és a (tár sa dal mi) ne mi sze re pek

Az an gol szász nyelv te rü le ten má ra szé les kör ben el ter jedt gender – az az

tár sa dal mi nem – fo gal ma az 1960-as évek re kez dett be épül ni a tu do má -

nyos köz tu dat ba, töb bek kö zött ép pen a transz sze xu a li tás je len sé gé nek

ma gya rá za tá ra vál lal ko zó or vo sok és pszi cho ló gu sok fo gal mi újí tá sa i nak

kö szön he tõ en (vö.: Hausman, 1995). A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás ban

a tör té ne ti leg és kul tu rá li san vál to zó genderfogalom leg fõbb von ze re jét

ép pen az ad ja, hogy – leg alább is ana li ti ku san – meg kü lön böz tet he tõ a

„rög zí tett nek” tû nõ bi o ló gi ai ne mi jel lem zõk tõl és ve lük akár szem be is

ál lít ha tó. A brit Ann Oakley 1972-ben – az or vo si dis kur zus ból át emelt

genderfogalom szo ci o ló gi ai be ve ze té sé vel – a transzszexuálisok pél dá ján

ke resz tül kí ván ta be mu tat ni a tár sa dal mi élet ben fel vál lalt ne mi iden ti -

tás és a tes ti nem egy más tól va ló füg get len sé gét (vö.: Oakley, 1972). Ám

ez a bi o ló gi ai kü lönb sé gek je len tõ sé gé nek relativizálására tö rek võ fe mi -

nis ta ih le té sû mo dell, mely a bi o ló gi ai ne met szi lárd nyers anyag ként,

míg a tár sa dal mi ne met vál toz tat ha tó „fel épít mény ként” té te lez te, ép -

pen a „más nyers anyag gal dol go zó” transz sze xu a li tás ese té ben mu tat ta

meg gyen ge sé ge it (vö.: Orobio de Castro, 1993:85–87).

A bi o ló gi ai nem nek mint a ne mi iden ti tás ki zá ró la gos meg ha tá ro zó

té nye zõ jé nek meg kér dõ je le zé se már az 1940-es évek ben érez he tõ volt:

fõ ként az interszexualitással fog lal ko zó ku ta tók és or vo sok kö ré ben vált

ál ta lá nos sá a pszi cho ló gi ai nem (psychological sex) meg kü lön böz te té se a

ge ne ti kai nem tõl. 1952-ben pél dá ul ame ri kai orvoskutatók ar ra a kö vet -

kez te té sek re ju tot tak fel nõtt her maf ro di ta pá ci en se ik kel kap cso lat ban,

hogy „ál ta lá ban job ban be tud nak il lesz ked ni és bol do gab bak, ha ne mi

szer ve i ket ge ne ti kai ne mük tõl tel je sen füg get le nül, pszi cho ló gi ai ne -

mük nek meg fe le lõ en ala kít ják ki” (Brewer–Culver, 1952:435). 

Az interszexuálisok ese té ben az õket jel lem zõ köz tes bi o ló gi ai ál la -

po tuk nem szol gál ha tott egy ér tel mû ki in du ló pont ként ne mi iden ti tá suk

olyan. De alap ve tõ en ak kor kez dõ dött, mert hogy ugye fel tûnt, hogy van

egy na gyon nagy kü lönb ség a transz vesz ti ták és a transzszexuálisok kö -

zött, hogy ná lam nem csak az szá mí tott, hogy most a hét vé gén tény leg tel -

je sen full lány ba el me gyek szó ra koz ni vagy va la mi. Az ke vés bé jó, mint

az, hogy hét köz ben, ami kor nem va gyok tel je sen lány ba, [ak kor] na gyon

so kan lány ként ke zel nek […] az sok kal töb bet je lent. 1

én nem tud tam ne kik azt mon da ni, hogy én lesz bi kus va gyok. Azt mond -

tam már más hol más he lyen, ahol na gyon tét je nem volt, de nem is na -

gyon tar tot tam ott, ahol most tar tok. Te hát hogy így iga zá ból nem tu dok

ez zel a do log gal [a lesz bi kus ság gal] azo no sul ni. És mond tam ne kik, hogy

ne kem ez egy na gyon fon tos mo men tum volt, hogy én ak kor ott azt nem

tu dom mon da ni, mert az pél dá ul egy ilyen sza ba du lá si út lett vol na. 10

Mi u tán így me leg ként nagy já ból si ke rült pol gár jo got nyer nem, on nan tól

kezd ve az tán rá jöt tem, hogy még sem er rõl van szó. Ku szá lód tak a dol gok.

[…] Nem elé ged tem meg az zal, hogy én így most a fér fi ak iránt von zó dom,

és hogy ezt min den ki tisz te let ben tart ja, ha nem egy sze rû en hoz zá kel lett

ten nem azt is, hogy én ve lem is van va la mi bi bi: mert nem egé szen fiú va -

gyok. És szép las san el kezd tem nõi ru hák ban mász kál ni, meg min den. Volt

egy idõ, mi kor így transz vesz ti tá nak is gon dol tam ma gam, de ez sze rin tem

csak egy fo ko zat volt, amíg el ju tot tam odáig… De ugyan ak kor nem, […]

te hát ami kor transz vesz ti tá nak gon dol tam ma gam, ak kor sem ezt a transz -

vesz ti ta lé tet ûz tem, amit itt egyes egye dek. Ak kor is ilyen vis  sza fo got tabb

vol tam, és ak kor sem ar ra vágy tam, ami re õk. Sze rin tem csak egy át me net

volt, nem le he tett ezt így egybõl… […] Iga zá ból nem mond tam azt ma -

gam ra so ha sem, hogy transz vesz ti ta va gyok. […] Va la hogy, nem tu dom, ez

in kább át me ne ti ál la pot volt, a ket tõ do log kö zött […] nem tu dom, a

transz vesz ti ták hoz min dig ilyen be te ges kép kö tõ dött ben nem. […] ezt vé -

gül is si ke rült tisz táz ni ma gam ban, hogy mi rõl van szó, hogy tu laj don kép -

pen lány va gyok, és transzszexuálisnak let tem di ag nosz ti zál va ma gam ál tal

is. Az óta így si mán men tek a dol gok, szé pen, fo ko za to san min den. 12

A fen ti vá la szok ból egy olyan iden ti tás al ko tá si fo lya mat kör vo na la zó -

dik, mely nek fõ jel leg ze tes sé ge a meg sza kí tott ság, az iden ti tás fo lya ma tos -

sá gá nak hi á nya. A „va la ha fér fi/nõ vol tam, de már nem va gyok az” vagy a

„va la ha transzszexuális vol tam, de már nem va gyok az” jel le gû ki je len té sek

a múlt bé li – sok szor az iden ti tás za va ró mér té kû nek ér zett egye di sé gé vel

jel le mez he tõ – ál la po tok ér vény te le ní té si kí sér le te i ként is fel fog ha tók, me -

lyek nek lo gi kus ve le já ró ja le het a töb bi ek kö zé va ló be ol va dás vá gya. Ezek -

ben az ese tek ben te hát a po zi tív ön ér té ke lést ép pen az egyén egye di sé gé -

nek tom pí tá sa, a má sok tól va ló kü lön bö zõ ség nek a ta ga dá sa biz to sít hat ja. 
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i nak meg kü lön böz tet he tõ sé ge már év ti ze dek óta je len van az or vo si és a

köz gon dol ko dás ban (vö.: Benjamin, 1966). To váb bá ar ra is egy re több fi -

gye lem kon cent rá ló dik – fõ ként a tár sa da lom tu do má nyos gon dol ko dás ban

–, hogy ezek az as pek tu sok nem fel tét le nül fe lel tet he tõk meg egy más nak. 

A transzszexuálisok éle té ben azon ban a bi o ló gi ai nem (sex), a tár sa dal -

mi ne mi sze rep (gender), a sze xu á lis gya kor lat (sexual practice) és a vá gyak

(desire) egy sé ges sé gé nek meg kér dõ je le zé se (vö.: Butler, 1990) gya kor la ti

élet ve ze té si prob lé mák ké pé ben is je lent kez het nek. E te kin tet ben két fõ

tí pus sal ta lál koz tunk ku ta tá sunk so rán. Az egyik tí pus ba so rol ha tók azok,

akik szá má ra bi o ló gi ai ne mük „hely re ra ká sa” tûnt a leg fõbb gond nak. Szá -

muk ra a rend sze ren be lü li el moz du lás je lent het te a meg ol dást: a nem meg -

fe le lõ nem bõl a meg fe le lõ be, a „rossz test bõl” a „jó ba”. A má sik tí pust azok

kép vi sel ték, akik szá má ra azért je len tett prob lé mát a tár sa dal mi ne mi sze -

rep rend szer be va ló be il lesz ke dé sük, mert sze rin tük ez egy olyan rend szer,

aho vá nem le het és/vagy nem ér de mes be il lesz ked ni ük. Te hát míg az el sõ

tí pus sa ját (ne mi) ko or di ná tái ren de zé sén fá ra do zott egy ál ta la el fo ga dott

rend szer ben, a má sik tí pus az egész rend szert kri ti zál ta.

A „rend szer kri ti kus” meg kö ze lí tést jól il luszt rál ja a kö vet ke zõ vé -

le mény:

ne kem an  nyi ra nem jó el men ni pél dá ul uszo dá ba, mert ott az em ber nek be

kell so rol nia ma gát, pél dá ul a nõi öl tö zõ be. […] Ez en gem csak an  nyi ban

za var, hogy én nem egy öl tö zõ be me gyek be, ha nem a nõi öl tö zõ be, és in -

nen tõl kezd ve mint nõ va gyok nyil ván tart va. Iga zá ból ha len ne egy olyan

öl tö zõ, aho vá azok jár nak, akik se az egyik, se a má sik [nem hez nem tar toz -

nak], ak kor én va ló szí nû leg oda men nék be. Te hát így iga zá ból azt gon do -

lom, hogy ne kem nem egy olyan vi lág ban len ne jó, len ne egé szen tö ké le -

tes, ahol a nõk és a fér fi ak el kü lö nül nek, ha nem egy olyan vi lág ban, ahol

az, hogy va la ki fér fi vagy nõ, az nem szá mít. 

[…] egy olyan fér fi tár sa ság ban, ahol a nõk ki szol gál ták a fér fi a kat, ott ilyen

tel je sen pe ri fé ri á lis ele mek vol tak, egy olyan tár sa ság ban ké pe sek vol tak

azt több ször el mon da ni, hogy mi lyen sze ren csé sek azok a nõk, akik ve lük

együtt van nak. Te hát mi lyen sze ren csé sek az õ fe le sé ge ik. […] És mi köz -

ben hal lot tam eze ket a fel leng zõs mar ha nagy ké pû du má kat, köz ben hal -

lot tam azt is, hogy mit be szél get nek a fe le sé gek. És va la mi ég és föld volt a

ket tõ kö zött, tel je sen fe le lõs ség tel je sen be szél tek ar ról, hogy ho gyan tart -

ják ös  sze a csa lá dot, ho gyan me ne dzse lik idõn ként az er re-ar ra el ka lan do zó

fér je ik nek az éle tét, és ho gyan te rem tik meg azt a hát or szá got, ami ben õk

mû köd tet he tik a sa ját kü lön kis vi lá gu kat. És köz ben azt hal lot tam a fér fi -

ak tól, hogy mi lyen sze ren csé sek azok a nõk, és egy szó nem esett ar ról,

hogy azért õk tart ják a há tu kat egy cso mó min de nért. És tu dom, hogy ez

egy át lag heteró fér fi du ma, olyan, aki nem is gon dolt so ha be le ab ba, hogy

mi az, hogy ne ki van egy tár sa, ha társ nak te kin ti egy ál ta lán. És ezért ne -

ki ala kí tá sá hoz. Az ilyen em be rek ne mi ho va tar to zá sá ról ko ra gyer mek -

ko ruk ban dön te nek az or vo sok: így ne mi iden ti tá suk pil lé rei nem le het -

nek a hor mo nok, a kro mo szó mák vagy egyéb fi zi o ló gi ai té nye zõk, ha -

nem azok a (tár sa dal mi) el vá rá sok, me lyek nek meg fe le lõ en õket fér fi -

ként vagy nõ ként fel ne ve lik. A tár sa dal mi ne mi sze re pek (gender roles) –
az az „mind azon dol gok, amit egy sze mély an nak ér de ké ben mond vagy

cse lek szik, hogy fiú vagy fér fi, il let ve lány vagy nõ stá tu sát ki nyil vá nít -

sa” (Money, 1955:254) – fi gye lem be vé tel ének a fon tos sá gá ra eb ben az

ös  sze füg gés ben az ame ri kai John Money és mun ka tár sai hív ták fel elõ -

ször a fi gyel met (vö.: Money–Hampson–Hampson, 1955). 

A pszi cho ló gi ai nem nek a több ér tel mû ne mi jel leg ze tes sé gek kor ri -

gá lá sá nak kon tex tu sá ból nyert ma gya rá zó ere je al kal maz ha tó vá vált a

transz sze xu a li tás ra is. A transzszexuális ese tek ben a ne mi iden ti tás ki ala -

kí tá sá hoz egy ér tel mû, de sok eset ben „el len té tes elõ je lû”, ki in du ló pon -

tot je lent he tett az érin tet tek – szü le tés kor tel je sen egy ér tel mû en meg ál -

la pít ha tó és meg ál la pí tott – bi o ló gi ai ne me: csak hogy ép pen ezt a ne mi

meg ha tá ro zást nem tud ták ös  sze egyez tet ni sa ját ön azo nos sá guk ki ala kí -

tá sa so rán „bel sõ iga zi én jük kel” (3). Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a tran-

szszexuális em be rek ben az – interszexuálisoknál (her maf ro di ták nál) kül -

sõ, bi o ló gi ai je gyek alap ján azo no sít ha tó – „ne mi ano má lia” rej tet tebb

mó don, a „lé lek be rejt ve” van je len. Mi vel a transzszexuálisok ese té ben

a bi o ló gi ai ne mi jel lem zõk kí vül rõl ál ta lá ban nem árul kod nak sem mi lyen

rend el le nes ség rõl, az érin tet tek gya ko ri ta pasz ta la ta, hogy ön azo nos sá guk

ke re sé sét, kü lö nö sen an nak ko rai sza ka szát, bi zo nyos fo kú za va ro dott ság

jel lem zi. A „nem ta lá lom ma ga mat” tí pu sú ér zést egyik vá lasz adónk pél -

dá ul a kö vet ke zõ kép pen ír ta le: „egy sze rû en kép te len ség nek tûn tem a

sa ját ma gam szá má ra […] és eh hez még te gyük hoz zá azt, hogy mi kor be -

le néz tem a tü kör be, ak kor ba ro mi ra nem lát tam ma ga mat” (10).

1964-ben az ame ri kai pszi cho ana li ti kus Robert J. Stoller a tár sa dal mi

ne mi iden ti tás (gender identity) ki fe je zést kezd te el hasz nál ni a ko rább ról is -

mert „pszi cho ló gi ai nem” ér tel mé ben. Az így ki e gé szült „gender ter mi no -

ló gia” le he tõ sé get te rem tett egy részt a sze xu á lis gya kor la tok hoz és fan tá zi -

ák hoz kap csol ha tó sze xu á lis iden ti tás (sexual identity) el kü lö ní té sé re, más -

részt pe dig a Money-féle – a fér fi as és a nõ i es ma ga tar tás for mák ban tük rö -

zõ dõ tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe lel tet he tõ – ne mi sze re pek (gender
roles) és az egyén ben sa ját fér fi vagy nõi lé té vel kap cso la to san ki ala ku ló ér -

zé sek, il let ve én kép (gender identity) kö zöt ti kü lönb ség té tel re.

Mint ko ráb ban utal tunk rá, az em ber ne mi sé gé nek kü lön fé le – ge ne -

ti kai, ana tó mi ai, hor mo ná lis, pszi cho ló gi ai, jo gi, tár sa dal mi stb. – as pek tu sa -
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i nak meg kü lön böz tet he tõ sé ge már év ti ze dek óta je len van az or vo si és a

köz gon dol ko dás ban (vö.: Benjamin, 1966). To váb bá ar ra is egy re több fi -

gye lem kon cent rá ló dik – fõ ként a tár sa da lom tu do má nyos gon dol ko dás ban

–, hogy ezek az as pek tu sok nem fel tét le nül fe lel tet he tõk meg egy más nak. 

A transzszexuálisok éle té ben azon ban a bi o ló gi ai nem (sex), a tár sa dal -

mi ne mi sze rep (gender), a sze xu á lis gya kor lat (sexual practice) és a vá gyak

(desire) egy sé ges sé gé nek meg kér dõ je le zé se (vö.: Butler, 1990) gya kor la ti

élet ve ze té si prob lé mák ké pé ben is je lent kez het nek. E te kin tet ben két fõ

tí pus sal ta lál koz tunk ku ta tá sunk so rán. Az egyik tí pus ba so rol ha tók azok,

akik szá má ra bi o ló gi ai ne mük „hely re ra ká sa” tûnt a leg fõbb gond nak. Szá -

muk ra a rend sze ren be lü li el moz du lás je lent het te a meg ol dást: a nem meg -

fe le lõ nem bõl a meg fe le lõ be, a „rossz test bõl” a „jó ba”. A má sik tí pust azok

kép vi sel ték, akik szá má ra azért je len tett prob lé mát a tár sa dal mi ne mi sze -

rep rend szer be va ló be il lesz ke dé sük, mert sze rin tük ez egy olyan rend szer,

aho vá nem le het és/vagy nem ér de mes be il lesz ked ni ük. Te hát míg az el sõ

tí pus sa ját (ne mi) ko or di ná tái ren de zé sén fá ra do zott egy ál ta la el fo ga dott

rend szer ben, a má sik tí pus az egész rend szert kri ti zál ta.

A „rend szer kri ti kus” meg kö ze lí tést jól il luszt rál ja a kö vet ke zõ vé -

le mény:

ne kem an  nyi ra nem jó el men ni pél dá ul uszo dá ba, mert ott az em ber nek be

kell so rol nia ma gát, pél dá ul a nõi öl tö zõ be. […] Ez en gem csak an  nyi ban

za var, hogy én nem egy öl tö zõ be me gyek be, ha nem a nõi öl tö zõ be, és in -

nen tõl kezd ve mint nõ va gyok nyil ván tart va. Iga zá ból ha len ne egy olyan

öl tö zõ, aho vá azok jár nak, akik se az egyik, se a má sik [nem hez nem tar toz -

nak], ak kor én va ló szí nû leg oda men nék be. Te hát így iga zá ból azt gon do -

lom, hogy ne kem nem egy olyan vi lág ban len ne jó, len ne egé szen tö ké le -

tes, ahol a nõk és a fér fi ak el kü lö nül nek, ha nem egy olyan vi lág ban, ahol

az, hogy va la ki fér fi vagy nõ, az nem szá mít. 

[…] egy olyan fér fi tár sa ság ban, ahol a nõk ki szol gál ták a fér fi a kat, ott ilyen

tel je sen pe ri fé ri á lis ele mek vol tak, egy olyan tár sa ság ban ké pe sek vol tak

azt több ször el mon da ni, hogy mi lyen sze ren csé sek azok a nõk, akik ve lük

együtt van nak. Te hát mi lyen sze ren csé sek az õ fe le sé ge ik. […] És mi köz -

ben hal lot tam eze ket a fel leng zõs mar ha nagy ké pû du má kat, köz ben hal -

lot tam azt is, hogy mit be szél get nek a fe le sé gek. És va la mi ég és föld volt a

ket tõ kö zött, tel je sen fe le lõs ség tel je sen be szél tek ar ról, hogy ho gyan tart -

ják ös  sze a csa lá dot, ho gyan me ne dzse lik idõn ként az er re-ar ra el ka lan do zó

fér je ik nek az éle tét, és ho gyan te rem tik meg azt a hát or szá got, ami ben õk

mû köd tet he tik a sa ját kü lön kis vi lá gu kat. És köz ben azt hal lot tam a fér fi -

ak tól, hogy mi lyen sze ren csé sek azok a nõk, és egy szó nem esett ar ról,

hogy azért õk tart ják a há tu kat egy cso mó min de nért. És tu dom, hogy ez

egy át lag heteró fér fi du ma, olyan, aki nem is gon dolt so ha be le ab ba, hogy

mi az, hogy ne ki van egy tár sa, ha társ nak te kin ti egy ál ta lán. És ezért ne -

ki ala kí tá sá hoz. Az ilyen em be rek ne mi ho va tar to zá sá ról ko ra gyer mek -

ko ruk ban dön te nek az or vo sok: így ne mi iden ti tá suk pil lé rei nem le het -

nek a hor mo nok, a kro mo szó mák vagy egyéb fi zi o ló gi ai té nye zõk, ha -

nem azok a (tár sa dal mi) el vá rá sok, me lyek nek meg fe le lõ en õket fér fi -

ként vagy nõ ként fel ne ve lik. A tár sa dal mi ne mi sze re pek (gender roles) –
az az „mind azon dol gok, amit egy sze mély an nak ér de ké ben mond vagy

cse lek szik, hogy fiú vagy fér fi, il let ve lány vagy nõ stá tu sát ki nyil vá nít -

sa” (Money, 1955:254) – fi gye lem be vé tel ének a fon tos sá gá ra eb ben az

ös  sze füg gés ben az ame ri kai John Money és mun ka tár sai hív ták fel elõ -

ször a fi gyel met (vö.: Money–Hampson–Hampson, 1955). 

A pszi cho ló gi ai nem nek a több ér tel mû ne mi jel leg ze tes sé gek kor ri -

gá lá sá nak kon tex tu sá ból nyert ma gya rá zó ere je al kal maz ha tó vá vált a

transz sze xu a li tás ra is. A transzszexuális ese tek ben a ne mi iden ti tás ki ala -

kí tá sá hoz egy ér tel mû, de sok eset ben „el len té tes elõ je lû”, ki in du ló pon -

tot je lent he tett az érin tet tek – szü le tés kor tel je sen egy ér tel mû en meg ál -

la pít ha tó és meg ál la pí tott – bi o ló gi ai ne me: csak hogy ép pen ezt a ne mi

meg ha tá ro zást nem tud ták ös  sze egyez tet ni sa ját ön azo nos sá guk ki ala kí -

tá sa so rán „bel sõ iga zi én jük kel” (3). Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a tran-

szszexuális em be rek ben az – interszexuálisoknál (her maf ro di ták nál) kül -

sõ, bi o ló gi ai je gyek alap ján azo no sít ha tó – „ne mi ano má lia” rej tet tebb

mó don, a „lé lek be rejt ve” van je len. Mi vel a transzszexuálisok ese té ben

a bi o ló gi ai ne mi jel lem zõk kí vül rõl ál ta lá ban nem árul kod nak sem mi lyen

rend el le nes ség rõl, az érin tet tek gya ko ri ta pasz ta la ta, hogy ön azo nos sá guk

ke re sé sét, kü lö nö sen an nak ko rai sza ka szát, bi zo nyos fo kú za va ro dott ság

jel lem zi. A „nem ta lá lom ma ga mat” tí pu sú ér zést egyik vá lasz adónk pél -

dá ul a kö vet ke zõ kép pen ír ta le: „egy sze rû en kép te len ség nek tûn tem a

sa ját ma gam szá má ra […] és eh hez még te gyük hoz zá azt, hogy mi kor be -

le néz tem a tü kör be, ak kor ba ro mi ra nem lát tam ma ga mat” (10).

1964-ben az ame ri kai pszi cho ana li ti kus Robert J. Stoller a tár sa dal mi

ne mi iden ti tás (gender identity) ki fe je zést kezd te el hasz nál ni a ko rább ról is -

mert „pszi cho ló gi ai nem” ér tel mé ben. Az így ki e gé szült „gender ter mi no -

ló gia” le he tõ sé get te rem tett egy részt a sze xu á lis gya kor la tok hoz és fan tá zi -

ák hoz kap csol ha tó sze xu á lis iden ti tás (sexual identity) el kü lö ní té sé re, más -

részt pe dig a Money-féle – a fér fi as és a nõ i es ma ga tar tás for mák ban tük rö -

zõ dõ tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe lel tet he tõ – ne mi sze re pek (gender
roles) és az egyén ben sa ját fér fi vagy nõi lé té vel kap cso la to san ki ala ku ló ér -

zé sek, il let ve én kép (gender identity) kö zöt ti kü lönb ség té tel re.

Mint ko ráb ban utal tunk rá, az em ber ne mi sé gé nek kü lön fé le – ge ne -

ti kai, ana tó mi ai, hor mo ná lis, pszi cho ló gi ai, jo gi, tár sa dal mi stb. – as pek tu sa -
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A ko ráb ban rend szer kri ti kus nak ne ve zett meg kö ze lí tést el len pon -

to zó „rendszerkonformnak” ne vez he tõ tí pus ra több pél dát is ta lál tunk:

én azt gon do lom, hogy én egy na gyon tra di ci o ná lis nõ tí pust kép vi se lek. Ez

ma gam ból fa kad. […] én egy elég kon zer va tív, prûd em ber va gyok. […] a

pa si le gyen pa si, a nõ le gyen nõ […] kan dal ló, csa lád, gye re kek […] a pa si

vi gye a pa si dol gát, a nõ vi gye a nõ dol gát. Nem va gyok fel tét le nül ilyen

eman ci pált mit tu dom én mi. Te hát nem va gyok meg gyõ zõd ve ar ról, hogy

ezt jól csi nál tuk […] hogy a nõk ezt így jól [csi nál ták] […] azt gon do lom,

hogy én alap ve tõ en egy olyan nõ va gyok, ami bõl most így 2004-ben a vi lá -

gon arány lag ke vés van, vagy ke ve seb ben va gyunk. Te hát nem haj tom

annyi ra a kar ri ert, nem nyo mom an  nyi ra, hogy én már pe dig meg aka rom

mu tat ni a vi lág nak, hogy én ilyen va gyok, olyan va gyok, amo lyan va gyok,

erõs nõ va gyok. In kább vá gyom a… ke re sem a pa sit, aki biz ton sá got ad… 2

ilyen… oda adó len nék, sze rin tem. Igye kez nék min dent meg ten ni, ami

szük sé ges egy fér fi nak, meg egy csa lád nak, amit egy nõ tõl el vár nak, hogy

ös  sze tart sa a csa lá dot iga zá ból, mert ez a sze re pük ben ne, […] hogy a csa lá -

dot így men tá li san tart sa ös  sze és egy be fog ja. Pon to san a sze re te té vel, meg

a meg ér té sé vel és az együtt ér zé sé vel. És hát ezek a já ru lé kos dol gok, te hát

az ilyen… há zi mun kák, meg ilyes mi, te hát ez így mind megy mel let te. 3

ha min den szé pen és jól len ne, ak kor férj hez sze ret nék men ni, és le he tõ -

leg nyolc száz gye re ket sze ret nék, de ez is va ló szí nû, hogy ab ból fa kad,

ami ért ugye hu szon öt éve így meg ta gad ták tõ lem eze ket a dol go kat, és

va ló szí nû leg azért van ben nem az, hogy leg alább hat gye re ket sze ret nék.

De hát, hogy ha bi o ló gi a i lag kis lány nak szü le tek, ak kor azt mon da nám,

hogy egyet haj lan dó va gyok szül ni, hogy ne te gye tönk re az ala kom!

Nem tu dom. Ez a nõi énem azért elég gé „egós”. 11

Úgy tû nik te hát, ha a hos  szas ál cá zá si és a tár sa dal mi el vá rá sok nak

meg fe le lõ be hó do lá si kí sér le tek után va la ki rá szán ja ma gát, hogy va ló di

„ön ma ga pró bál jon len ni” (15), amit „az em ber ren de sen így ti port be le

a sár ba” éve kig (3), ak kor gyak ran elõ for dul, hogy ugyan azok hoz a tár sa -

dal mi ne mi sze rep rend szer be li el vá rá sok hoz pró bál iga zod ni, me lyek

ere jét ko ráb ban ma ga is meg ta pasz tal ta, il let ve meg szen ved te. 

2.3.2. Vi szo nyu lás a homoszexualitáshoz

A transzszexuálisok ön meg ha tá ro zá si kész le té ben idõn ként meg je len -

nek uta lá sok a homoszexualitásra mint át me ne ti – múlt bé li – ön azo no sí -

tá si ka te gó ri á ra (ahogy ezt em lí tet tük már a 2.1. szá mú al fe je zet ben).

kem az, hogy tel je sen szte re o tip mó don, tel je sen át la go san he te ro sze xu á lis,

mert én ezt tu dom át la go san he te ro sze xu á lis nak, ez ne kem egy ál ta lán nem

von zó. […] Hogy ha ezt je len ti fér fi nak len ni, hogy van egy fér fi tár sa ság, és

ab ból a nõk ki van nak zár va, ak kor én azt kö szö nöm, nem. […] Vagy hogy

ar ra va ló [ a nõ], hogy meg dug ják, hogy ki szol gál jon, ta ka rít son, fõz zön,

mos son, ezt nem. Én in kább azt sze ret ném, ha a ne mek el mo sód ná nak. 10

A tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer hez va ló al kal maz ko dás ne héz sé -

ge it mu tat ták azok a – gyak ran ku darc ba ful la dó – kí sér le tek, me lyek kel

in ter jú ala nya ink a szü le tés ko ri ne mük höz kap cso ló dó el vá rá sok nak pró -

bál tak ele get ten ni. 

én csak azért nem csi nál tam ed dig meg, mert… ezt az ilyen fér fi as dol got,

ami egyéb ként ab szo lút nem mû kö dött iga zá ból so ha, ezt pró bál tam min -

den fé le kép pen erõl tet ni. […] pró bál tam erõs len ni, és kü lön bö zõ tré nin -

gek kel, meg aka rat erõm mel pró bál tam meg vál toz ni. Agy kont roll tan fo -

lyam tól kezd ve na gyon sok min dent be vál lal tam, hogy ezen vál toz tas sak.

[…] Én ezen dol goz tam hu szon hét-hu szon nyolc évig, hogy vál toz tas sak

ma ga mon. […] pon to san ez a nõi… nõi lé lek, ami rõl nem akar tam tu do -

mást ven ni. Hát én fér fi va gyok! Én sö rö zök, én meccs re já rok, én kocs -

má zok, jó ez ne kem, hadd men jen! (ne vet) És ezt így erõl tet tem. An nak

rend je és mód ja sze rint. […] minden erõ met és ener gi á mat fel hasz nál tam

ar ra, hogy ne hogy vé let le nül is va la ki be lém lás son an  nyi ra, hogy ezt meg -

tud ja. […] Így az tán min den fé le do log ban, a moz du la tok, a sza vak, a cse -

le ke de tek, a gesz tu sok, oda fi gyel tem én ar ra, hogy ez ne jöj jön ki se hol. 3

pró bál tam ös  sze jön ni fi úk kal, hogy én is olyan le gyek, mint a töb bi ek. De

így… nem, nem na gyon mû kö dött. 4

azért be szé lek er rõl ne he zen, […] mert ez ne kem ter mé sze tes, hogy eze ket

a sze re pe ket, ami ket azért kell el ját sza nom, hogy el fo gad ja nak, azt el kell

ját sza nom. Mert én sok min dent meg te szek azért, hogy el fo gad ja nak. 5

pró bál tam, tu dod, úgy be il lesz ked ni, meg pró bál tam nem úgy vi sel ked ni,

mint ami lyen va gyok, ha nem pró bál tam ki csit úgy mond nõ i e seb ben áll ni

a té má hoz, te hát hogy egy me sé vel elõ kel lett áll nom, hogy ez va gyok, az

va gyok, ez a ba rá tom, meg így, meg úgy, meg amúgy. 7

Meg pró bál tam úgy vi sel ked ni, ahogy egy nor má lis em ber nek kell, és így

az el len ke zõ nem mel, a ne mem mel pró bál tam kap cso la tot, tár sas kap cso -

la tot [kez de ni]. 15

Az ilyen jel le gû „sze rep já té kok” el len té tes irá nyú át csa pá sa ként ér -

tel mez he tõ a kö vet ke zõ pél da:

Négy szer nõ sül tem. Mu száj volt bi zo nyí ta nom, hogy fér fi va gyok. Ha mis

iga zol vá nyok kal. 17
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A ko ráb ban rend szer kri ti kus nak ne ve zett meg kö ze lí tést el len pon -

to zó „rendszerkonformnak” ne vez he tõ tí pus ra több pél dát is ta lál tunk:

én azt gon do lom, hogy én egy na gyon tra di ci o ná lis nõ tí pust kép vi se lek. Ez

ma gam ból fa kad. […] én egy elég kon zer va tív, prûd em ber va gyok. […] a

pa si le gyen pa si, a nõ le gyen nõ […] kan dal ló, csa lád, gye re kek […] a pa si

vi gye a pa si dol gát, a nõ vi gye a nõ dol gát. Nem va gyok fel tét le nül ilyen

eman ci pált mit tu dom én mi. Te hát nem va gyok meg gyõ zõd ve ar ról, hogy

ezt jól csi nál tuk […] hogy a nõk ezt így jól [csi nál ták] […] azt gon do lom,

hogy én alap ve tõ en egy olyan nõ va gyok, ami bõl most így 2004-ben a vi lá -

gon arány lag ke vés van, vagy ke ve seb ben va gyunk. Te hát nem haj tom

annyi ra a kar ri ert, nem nyo mom an  nyi ra, hogy én már pe dig meg aka rom

mu tat ni a vi lág nak, hogy én ilyen va gyok, olyan va gyok, amo lyan va gyok,

erõs nõ va gyok. In kább vá gyom a… ke re sem a pa sit, aki biz ton sá got ad… 2

ilyen… oda adó len nék, sze rin tem. Igye kez nék min dent meg ten ni, ami

szük sé ges egy fér fi nak, meg egy csa lád nak, amit egy nõ tõl el vár nak, hogy

ös  sze tart sa a csa lá dot iga zá ból, mert ez a sze re pük ben ne, […] hogy a csa lá -

dot így men tá li san tart sa ös  sze és egy be fog ja. Pon to san a sze re te té vel, meg

a meg ér té sé vel és az együtt ér zé sé vel. És hát ezek a já ru lé kos dol gok, te hát

az ilyen… há zi mun kák, meg ilyes mi, te hát ez így mind megy mel let te. 3

ha min den szé pen és jól len ne, ak kor férj hez sze ret nék men ni, és le he tõ -

leg nyolc száz gye re ket sze ret nék, de ez is va ló szí nû, hogy ab ból fa kad,

ami ért ugye hu szon öt éve így meg ta gad ták tõ lem eze ket a dol go kat, és

va ló szí nû leg azért van ben nem az, hogy leg alább hat gye re ket sze ret nék.

De hát, hogy ha bi o ló gi a i lag kis lány nak szü le tek, ak kor azt mon da nám,

hogy egyet haj lan dó va gyok szül ni, hogy ne te gye tönk re az ala kom!

Nem tu dom. Ez a nõi énem azért elég gé „egós”. 11

Úgy tû nik te hát, ha a hos  szas ál cá zá si és a tár sa dal mi el vá rá sok nak

meg fe le lõ be hó do lá si kí sér le tek után va la ki rá szán ja ma gát, hogy va ló di

„ön ma ga pró bál jon len ni” (15), amit „az em ber ren de sen így ti port be le

a sár ba” éve kig (3), ak kor gyak ran elõ for dul, hogy ugyan azok hoz a tár sa -

dal mi ne mi sze rep rend szer be li el vá rá sok hoz pró bál iga zod ni, me lyek

ere jét ko ráb ban ma ga is meg ta pasz tal ta, il let ve meg szen ved te. 

2.3.2. Vi szo nyu lás a homoszexualitáshoz

A transzszexuálisok ön meg ha tá ro zá si kész le té ben idõn ként meg je len -

nek uta lá sok a homoszexualitásra mint át me ne ti – múlt bé li – ön azo no sí -

tá si ka te gó ri á ra (ahogy ezt em lí tet tük már a 2.1. szá mú al fe je zet ben).

kem az, hogy tel je sen szte re o tip mó don, tel je sen át la go san he te ro sze xu á lis,

mert én ezt tu dom át la go san he te ro sze xu á lis nak, ez ne kem egy ál ta lán nem

von zó. […] Hogy ha ezt je len ti fér fi nak len ni, hogy van egy fér fi tár sa ság, és

ab ból a nõk ki van nak zár va, ak kor én azt kö szö nöm, nem. […] Vagy hogy

ar ra va ló [ a nõ], hogy meg dug ják, hogy ki szol gál jon, ta ka rít son, fõz zön,

mos son, ezt nem. Én in kább azt sze ret ném, ha a ne mek el mo sód ná nak. 10

A tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer hez va ló al kal maz ko dás ne héz sé -

ge it mu tat ták azok a – gyak ran ku darc ba ful la dó – kí sér le tek, me lyek kel

in ter jú ala nya ink a szü le tés ko ri ne mük höz kap cso ló dó el vá rá sok nak pró -

bál tak ele get ten ni. 

én csak azért nem csi nál tam ed dig meg, mert… ezt az ilyen fér fi as dol got,

ami egyéb ként ab szo lút nem mû kö dött iga zá ból so ha, ezt pró bál tam min -

den fé le kép pen erõl tet ni. […] pró bál tam erõs len ni, és kü lön bö zõ tré nin -

gek kel, meg aka rat erõm mel pró bál tam meg vál toz ni. Agy kont roll tan fo -

lyam tól kezd ve na gyon sok min dent be vál lal tam, hogy ezen vál toz tas sak.

[…] Én ezen dol goz tam hu szon hét-hu szon nyolc évig, hogy vál toz tas sak

ma ga mon. […] pon to san ez a nõi… nõi lé lek, ami rõl nem akar tam tu do -

mást ven ni. Hát én fér fi va gyok! Én sö rö zök, én meccs re já rok, én kocs -

má zok, jó ez ne kem, hadd men jen! (ne vet) És ezt így erõl tet tem. An nak

rend je és mód ja sze rint. […] minden erõ met és ener gi á mat fel hasz nál tam

ar ra, hogy ne hogy vé let le nül is va la ki be lém lás son an  nyi ra, hogy ezt meg -

tud ja. […] Így az tán min den fé le do log ban, a moz du la tok, a sza vak, a cse -

le ke de tek, a gesz tu sok, oda fi gyel tem én ar ra, hogy ez ne jöj jön ki se hol. 3

pró bál tam ös  sze jön ni fi úk kal, hogy én is olyan le gyek, mint a töb bi ek. De

így… nem, nem na gyon mû kö dött. 4

azért be szé lek er rõl ne he zen, […] mert ez ne kem ter mé sze tes, hogy eze ket

a sze re pe ket, ami ket azért kell el ját sza nom, hogy el fo gad ja nak, azt el kell

ját sza nom. Mert én sok min dent meg te szek azért, hogy el fo gad ja nak. 5

pró bál tam, tu dod, úgy be il lesz ked ni, meg pró bál tam nem úgy vi sel ked ni,

mint ami lyen va gyok, ha nem pró bál tam ki csit úgy mond nõ i e seb ben áll ni

a té má hoz, te hát hogy egy me sé vel elõ kel lett áll nom, hogy ez va gyok, az

va gyok, ez a ba rá tom, meg így, meg úgy, meg amúgy. 7

Meg pró bál tam úgy vi sel ked ni, ahogy egy nor má lis em ber nek kell, és így

az el len ke zõ nem mel, a ne mem mel pró bál tam kap cso la tot, tár sas kap cso -

la tot [kez de ni]. 15

Az ilyen jel le gû „sze rep já té kok” el len té tes irá nyú át csa pá sa ként ér -

tel mez he tõ a kö vet ke zõ pél da:

Négy szer nõ sül tem. Mu száj volt bi zo nyí ta nom, hogy fér fi va gyok. Ha mis

iga zol vá nyok kal. 17
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hát ak kor vé ge volt en nek. Az tán megint vis  sza ke rül tem ugyan oda õhoz zá,

mert õtõ le kér tem ta ná csot, hogy most mer re men jek, mert vé gül is baj van,

és iga za volt ma gá nak. De ad dig ra meg már el múl tam ti zen nyolc éves, ak kor

mond ta, hogy a fel nõt tek hez tar to zom, és ak kor mond ta, hogy hát ak kor ke -

res ne kem pszi chi á tert, és mond ta, hogy van olyan, aki, azt mond ja, hogy at -

tól még he te ro sze xu á lis kap cso lat ban le het él ni, õhoz zá is me hetsz, meg me -

hetsz olyan hoz is, aki azt mond ja, hogy nem. És õ az utób bit ja va sol ta vol na

ne kem. És én meg nem õt vá lasz tot tam, ha nem azt, aki azt mond ja, hogy így

heteró kap cso la tot is le het lét re hoz ni. […] (só hajt) te hát ezt vá lasz tot tam, és

el ke rül tem egy nõ höz, aki azt mond ta, hogy te egy ál ta lán nem vagy ho mo -

sze xu á lis, te egy sze rû en egy transz vesz ti ta vagy, de ha té ged a nõk von za nak,

mert én azt mond tam ne ki, hogy ez így van, ak kor, ak kor vé gül is le het ezt

iga zá ból ke zel ni. […] iga zá ból, nem tu dom, hogy mi kor vol tam ho mo sze xu á -

lis. Te hát ez iga zá ból sze rin tem egy ha tal mas nagy fél re ér tés volt. És an nak

ide jén ná lunk ilyen, hogy sze xu á lis fel vi lá go sí tás, ilyen nem volt. Ami kor a

pszi chi á ter ar ról kér de zett, hogy men  nyit be szél ge tünk ott hon er rõl, vagy

hogy a szü le im mit me sél tek er rõl […] Sem mit. Te hát ugyan ezt a dol got így

ki ve séz te, rá kel lett jön nie, hogy itt va la mi óri á si hi á nyos sá gok vol tak. Hogy

ez egy olyan ta bu té ma volt ná lunk a csa lád ban, hogy az hi he tet len. Én meg

ugye nem tud tam sem mit. Te hát alap ve tõ fo gal mak kal nem vol tam tisz tá ba.

[…] De jó, hát be so rol tam va la ho va. Volt, hogy ho mo sze xu á lis, ak kor azért

volt, hogy transz vesz ti ták kö zé, (só hajt) de iga zá ból az el sõ döb be net, ami kor

az em ber rá jön ar ra, hogy ki cso da is va ló já ban, […] ak kor [éri], ami kor el -

megy egy ilyen hely re. Mu lat ni. […] És ott jöt tem rá, hogy mik van nak. Szó -

val ott jöt tem rá, hogy iga zá ból egy ilyen me leg csá vó, az na gyon is büsz ke ar -

ra, hogy õ mi lyen test ben él. Te hát na gyon is fér fi as, meg edz is, meg gyúr is.

Te hát én ott döb ben tem ezek re rá. Meg hogy na gyon so kuk ban van egy

ilyen meg mu ta tom ön ma ga mat cí mû do log. Itt ar ról be szé lek, akik föl vál lal -

ják ma gu kat. De õk vi szont ilyen em be re ket is ke res nek. Akik ha son ló test -

fel épí tés sel, na gyon is fér fi a sak. […] Na, most ez már mind járt vi lá gos sá vált

szá mom ra, hogy így […] nem (ne vet) Ez így nem az. 3

A ho mo sze xu a li tás a transz sze xu a li tás hoz ké pest is mer tebb tar tal -

mú je len ség ként tûnt fel, így egy faj ta „kog ni tív be ve ze tés ként” is szol -

gál ha tott, ami kor má sok – pél dá ul szü lõk – szá má ra kel lett ma gya rá zat -

tal szol gál ni bi zo nyos ese tek ben:

Az anyu kám az tud ja. Egy idõ után pe dig ne ki es tem és vá zol tam a dol go -

kat ko mo lyab ban is. Te hát azt gon dol tam, hogy a me leg sé get könnyeb ben

meg ér ti, te hát az mond juk, hogy tud ja, hogy mit je lent az, hogy fiú–fiú, és

ami kor lát tam, hogy így kön  nyeb ben ve szi a dol go kat, ak kor be le men tem

mé lyebb dol gok ba is, és ak kor me sél tem ezek rõl a nõi dol gok ról. 11

[Az anyám] min dig ab ban a hit ben volt, hogy na én lesz bi kus va gyok, és ak -

kor meg pró bál tam meg gyõz ni ar ról, hogy jöj jön el ve lem egy or vos hoz, és

majd õ el mond ja ne ki. De nem akart el jön ni ve lem, mert ma kacs volt, õt az

Több vá lasz adón kat a transz sze xu a li tás fo gal má nak is me ret len sé ge ve -

zet te ar ra, hogy ho mo sze xu á lis ként ha tá roz za meg ma gát: 

Konk ré tan er rõl a transz sze xu a li tás ról ti zen hat-ti zen hét éve sen hal lot tam

elõ ször. Ad dig nem is tud tam, hogy lé te zik ilyen, és ab ban a hit ben vol -

tam, hogy na én lesz bi kus va gyok, és en  nyi. 15

Nem tar tot tam ma gam transzszexuálisnak sem, mert nem tud tam, hogy

pon to san mit je lent ez a szó. Egy sze rû en én egy nõ va gyok. Kész, en  nyi.

[…] És ugye jött fo lya ma to san a má sik ol dal. Te hát az, hogy me leg nek

tar ta nak. Nem tu dom. Le gyek az. Tök mind egy, csak ki ke rül jek eb bõl az

egész bõl, te hát én be vál la lom. 11

Egy da ra big így küz döt tem el le ne, meg így fur csa volt, meg nem tud tam

ve le mit kez de ni, […] szó val így ak kor azt fo gad tam el ma gam ban, hogy

va ló szí nû leg me leg va gyok. Ha már így a fi úk von za nak. Az tán az vé gül is

így eb ben is ma radt. Va gyis így el fo gad tam ezt, hogy biz tos me leg va -

gyok, ha a fi úk von za nak. De egy da ra big pró bál tam küz de ni is, de az tán

be lát tam, hogy fö lös le ges, mert tény leg a fi úk von za nak. 12

ak kor még, te hát azt hal lot tam, hogy lesz bi kus. Te hát ak kor még nem

volt így a köz tu dat ba se an  nyi ra be épül ve, és lé nye gé ben én utá na né ze -

get tem ezek nek a dol gok nak, és ak kor én fa nya log tam a té mán, hogy

nem, mert én ne kem ez se tet szik. 7

Ami kor ki ala kult az ti zen négy éves kor ra te he tõ […] vé gül is tud tam,

hogy a fér fi ak nem von za nak. Hi á ba volt ba rá tom, sze xu á lis kap cso la tom

nem volt, de… pró bál tam va la hogy be il lesz ked ni. Ez már ál ta lá nos is ko -

lá ban ki de rült, hogy ez így nem fog men ni, ab ban már biz tos vol tam. Szó -

val vol tak ilye nek, hogy nem iga zán ér zem ma gam nõ nek, de hát ez iga -

zán nem tu da to sult. Így el vol tam, így fi ú san, és… úgy dön töt tem, hogy

ak kor lesz bi kus va gyok. […] ti zen négy-ti zen öt éve sen már tud tam, hogy

ez nem… lesz bi kus ság, ha nem hogy fi ú nak ér zem ma gam. 13

Men tem az is ko lá ba, és mon dom: na gyon szo mo rú vol tam, hogy tud nak min -

dent, és biz tos ha rag sza nak rám. Hogy én ilyen va gyok. […] ak kor még azt

hit tem, hogy me leg va gyok vagy ho mo sze xu á lis, vagy ilyes mi. Mon dom,

ezek ilye nek. Hát mon dom, ez fa sza. […] Be so rol tam sa ját ma ga mat, igen.

Sa ját ma ga mat be so rol tam. […] [a pszi cho ló gu sok nál] va la mi fé le lá tens ho mo -

sze xu a li tás vagy transzvesztitizmus, ilyes mik jöt tek elõ. […] Az el sõ pszi chi á -

tert nem sze ret tem. Te hát, én mond tam ne ki, hogy meg aka rok vál toz ni. Er -

re õ azt mond ta, hogy az a két le he tõ ség van, hogy vagy meg vál to zol, vagy

nem, de õ eb ben hisz, hogy nem tudsz. Én ezért ha ra gud tam rá. […] Sze rin -

tem õ in kább ho mo sze xu á lis nak tar tott en gem, de mind egy. Én an nak tar tot -

tam ma gam, még ott is, ak kor is, hogy én si mán ho mo sze xu á lis va gyok. Mon -

dom, én ezen vál toz tat ni fo gok, ab ba hagy tam a pszi chi át ri á ra va ló já rást, te -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei

74

Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

75



hát ak kor vé ge volt en nek. Az tán megint vis  sza ke rül tem ugyan oda õhoz zá,

mert õtõ le kér tem ta ná csot, hogy most mer re men jek, mert vé gül is baj van,

és iga za volt ma gá nak. De ad dig ra meg már el múl tam ti zen nyolc éves, ak kor

mond ta, hogy a fel nõt tek hez tar to zom, és ak kor mond ta, hogy hát ak kor ke -

res ne kem pszi chi á tert, és mond ta, hogy van olyan, aki, azt mond ja, hogy at -

tól még he te ro sze xu á lis kap cso lat ban le het él ni, õhoz zá is me hetsz, meg me -

hetsz olyan hoz is, aki azt mond ja, hogy nem. És õ az utób bit ja va sol ta vol na

ne kem. És én meg nem õt vá lasz tot tam, ha nem azt, aki azt mond ja, hogy így

heteró kap cso la tot is le het lét re hoz ni. […] (só hajt) te hát ezt vá lasz tot tam, és

el ke rül tem egy nõ höz, aki azt mond ta, hogy te egy ál ta lán nem vagy ho mo -

sze xu á lis, te egy sze rû en egy transz vesz ti ta vagy, de ha té ged a nõk von za nak,

mert én azt mond tam ne ki, hogy ez így van, ak kor, ak kor vé gül is le het ezt

iga zá ból ke zel ni. […] iga zá ból, nem tu dom, hogy mi kor vol tam ho mo sze xu á -

lis. Te hát ez iga zá ból sze rin tem egy ha tal mas nagy fél re ér tés volt. És an nak

ide jén ná lunk ilyen, hogy sze xu á lis fel vi lá go sí tás, ilyen nem volt. Ami kor a

pszi chi á ter ar ról kér de zett, hogy men  nyit be szél ge tünk ott hon er rõl, vagy

hogy a szü le im mit me sél tek er rõl […] Sem mit. Te hát ugyan ezt a dol got így

ki ve séz te, rá kel lett jön nie, hogy itt va la mi óri á si hi á nyos sá gok vol tak. Hogy

ez egy olyan ta bu té ma volt ná lunk a csa lád ban, hogy az hi he tet len. Én meg

ugye nem tud tam sem mit. Te hát alap ve tõ fo gal mak kal nem vol tam tisz tá ba.

[…] De jó, hát be so rol tam va la ho va. Volt, hogy ho mo sze xu á lis, ak kor azért

volt, hogy transz vesz ti ták kö zé, (só hajt) de iga zá ból az el sõ döb be net, ami kor

az em ber rá jön ar ra, hogy ki cso da is va ló já ban, […] ak kor [éri], ami kor el -

megy egy ilyen hely re. Mu lat ni. […] És ott jöt tem rá, hogy mik van nak. Szó -

val ott jöt tem rá, hogy iga zá ból egy ilyen me leg csá vó, az na gyon is büsz ke ar -

ra, hogy õ mi lyen test ben él. Te hát na gyon is fér fi as, meg edz is, meg gyúr is.

Te hát én ott döb ben tem ezek re rá. Meg hogy na gyon so kuk ban van egy

ilyen meg mu ta tom ön ma ga mat cí mû do log. Itt ar ról be szé lek, akik föl vál lal -

ják ma gu kat. De õk vi szont ilyen em be re ket is ke res nek. Akik ha son ló test -

fel épí tés sel, na gyon is fér fi a sak. […] Na, most ez már mind járt vi lá gos sá vált

szá mom ra, hogy így […] nem (ne vet) Ez így nem az. 3

A ho mo sze xu a li tás a transz sze xu a li tás hoz ké pest is mer tebb tar tal -

mú je len ség ként tûnt fel, így egy faj ta „kog ni tív be ve ze tés ként” is szol -

gál ha tott, ami kor má sok – pél dá ul szü lõk – szá má ra kel lett ma gya rá zat -

tal szol gál ni bi zo nyos ese tek ben:

Az anyu kám az tud ja. Egy idõ után pe dig ne ki es tem és vá zol tam a dol go -

kat ko mo lyab ban is. Te hát azt gon dol tam, hogy a me leg sé get könnyeb ben

meg ér ti, te hát az mond juk, hogy tud ja, hogy mit je lent az, hogy fiú–fiú, és

ami kor lát tam, hogy így kön  nyeb ben ve szi a dol go kat, ak kor be le men tem

mé lyebb dol gok ba is, és ak kor me sél tem ezek rõl a nõi dol gok ról. 11

[Az anyám] min dig ab ban a hit ben volt, hogy na én lesz bi kus va gyok, és ak -

kor meg pró bál tam meg gyõz ni ar ról, hogy jöj jön el ve lem egy or vos hoz, és

majd õ el mond ja ne ki. De nem akart el jön ni ve lem, mert ma kacs volt, õt az

Több vá lasz adón kat a transz sze xu a li tás fo gal má nak is me ret len sé ge ve -

zet te ar ra, hogy ho mo sze xu á lis ként ha tá roz za meg ma gát: 

Konk ré tan er rõl a transz sze xu a li tás ról ti zen hat-ti zen hét éve sen hal lot tam

elõ ször. Ad dig nem is tud tam, hogy lé te zik ilyen, és ab ban a hit ben vol -

tam, hogy na én lesz bi kus va gyok, és en  nyi. 15

Nem tar tot tam ma gam transzszexuálisnak sem, mert nem tud tam, hogy

pon to san mit je lent ez a szó. Egy sze rû en én egy nõ va gyok. Kész, en  nyi.

[…] És ugye jött fo lya ma to san a má sik ol dal. Te hát az, hogy me leg nek

tar ta nak. Nem tu dom. Le gyek az. Tök mind egy, csak ki ke rül jek eb bõl az

egész bõl, te hát én be vál la lom. 11

Egy da ra big így küz döt tem el le ne, meg így fur csa volt, meg nem tud tam

ve le mit kez de ni, […] szó val így ak kor azt fo gad tam el ma gam ban, hogy

va ló szí nû leg me leg va gyok. Ha már így a fi úk von za nak. Az tán az vé gül is

így eb ben is ma radt. Va gyis így el fo gad tam ezt, hogy biz tos me leg va -

gyok, ha a fi úk von za nak. De egy da ra big pró bál tam küz de ni is, de az tán

be lát tam, hogy fö lös le ges, mert tény leg a fi úk von za nak. 12

ak kor még, te hát azt hal lot tam, hogy lesz bi kus. Te hát ak kor még nem

volt így a köz tu dat ba se an  nyi ra be épül ve, és lé nye gé ben én utá na né ze -

get tem ezek nek a dol gok nak, és ak kor én fa nya log tam a té mán, hogy

nem, mert én ne kem ez se tet szik. 7

Ami kor ki ala kult az ti zen négy éves kor ra te he tõ […] vé gül is tud tam,

hogy a fér fi ak nem von za nak. Hi á ba volt ba rá tom, sze xu á lis kap cso la tom

nem volt, de… pró bál tam va la hogy be il lesz ked ni. Ez már ál ta lá nos is ko -

lá ban ki de rült, hogy ez így nem fog men ni, ab ban már biz tos vol tam. Szó -

val vol tak ilye nek, hogy nem iga zán ér zem ma gam nõ nek, de hát ez iga -

zán nem tu da to sult. Így el vol tam, így fi ú san, és… úgy dön töt tem, hogy

ak kor lesz bi kus va gyok. […] ti zen négy-ti zen öt éve sen már tud tam, hogy

ez nem… lesz bi kus ság, ha nem hogy fi ú nak ér zem ma gam. 13

Men tem az is ko lá ba, és mon dom: na gyon szo mo rú vol tam, hogy tud nak min -

dent, és biz tos ha rag sza nak rám. Hogy én ilyen va gyok. […] ak kor még azt

hit tem, hogy me leg va gyok vagy ho mo sze xu á lis, vagy ilyes mi. Mon dom,

ezek ilye nek. Hát mon dom, ez fa sza. […] Be so rol tam sa ját ma ga mat, igen.

Sa ját ma ga mat be so rol tam. […] [a pszi cho ló gu sok nál] va la mi fé le lá tens ho mo -

sze xu a li tás vagy transzvesztitizmus, ilyes mik jöt tek elõ. […] Az el sõ pszi chi á -

tert nem sze ret tem. Te hát, én mond tam ne ki, hogy meg aka rok vál toz ni. Er -

re õ azt mond ta, hogy az a két le he tõ ség van, hogy vagy meg vál to zol, vagy

nem, de õ eb ben hisz, hogy nem tudsz. Én ezért ha ra gud tam rá. […] Sze rin -

tem õ in kább ho mo sze xu á lis nak tar tott en gem, de mind egy. Én an nak tar tot -

tam ma gam, még ott is, ak kor is, hogy én si mán ho mo sze xu á lis va gyok. Mon -

dom, én ezen vál toz tat ni fo gok, ab ba hagy tam a pszi chi át ri á ra va ló já rást, te -
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min dig más ho va tar toz tam. Te hát az is ko lá ba nem tar toz tam a ve re ke dõs

cso port hoz, és… min dig meg gya nít ják azt, hogy (ne vet) ho mo sze xu á lis,

ugye […] Hát mást nem tud nak, ugye, azt nem tud ják, hogy nõ. Azt nem.

Az az egyet len, azt tud ják, hogy ja, bu zi. A ba rát nõm nek a fér je az a fi á ra

mond ja, na, szó val, õt ér dek lik az au tók, hogy õ egy autóbuzi. Hát igen,

ezek a pri mi tí vek, na. Hát ugye, ha nem érint ke zel pri mi tív em be rek kel,

ak kor ilyen nin csen ugye […] Nézd, a [ba rát nõm] fér je az ka mi on so fõr.

Hát a men ta li tás az nem en ge di meg, ugye, mit szól ná nak a töb bi ek. Õ

már nyug díj ba ment, de ak kor se, ugye. Úgy hogy az a leg bor zal ma sabb,

ami meg tör tén het va la ki vel, hogy me leg. 16

A ho mo sze xu a li tás ne ga tív tár sa dal mi meg íté lé se el le né re még is

több vá lasz adónk úgy vél te, hogy a ho mo sze xu á li sok nak jobb a hely ze -

tük, mint a transzszexuálisoknak, mert „õk leg alább jól ér zik ma gu kat a

bõ rük ben va la mi lyen szin ten” (3). A ho mo sze xu a li tás elõ nyei kö zé so ro -

ló dott, hogy is mer tebb és in téz mé nye sí tet tebb ma Ma gyar or szá gon,

mint a transz sze xu a li tás.

kön  nyebb a lesz bi ku sok vagy a me le gek a dol ga va la mi lyen szin ten, azt

min den ki ér ti, hogy mi rõl van szó. Ezt meg ne kem non-stop el kell ma -

gya ráz nom, akár men  nyi re is tá jé ko zott va la ki […] Az em be rek egy re töb -

bet fog lal koz nak az zal, hogy van nak a me le gek, meg van nak a lesz bi ku -

sok. Már ar ról is hal lot tak, hogy van nak transz vesz ti ták, csak azt nem tud -

ják, hogy mi a kü lönb ség akö zött az em ber kö zött, aki csak be öl tö zik,

mert ép pen olyan ja van, meg akö zött, aki a ne mét sze ret né meg vál toz tat -

ni. Te hát az na gyon jó len ne, ha ezt így ér te nék. 5

És most már mai fej jel azt mon dom, hogy bár csak me leg len nék, mert na -

gyon sok me leg is me rõ söm van, és iszo nyat kön  nyû ne kik. Sok kal köny -

 nyebb! Te hát így na gyon, na gyon sok fé le he lyen mo zog nak. […] Iszo -

nyat kön  nyû, mert tud ják, hogy mit akar nak. Ér de kes, hogy ezt mond -

tam. Én is tu dom, hogy mit aka rok, csak ez… nem le het sé ges.

Bi o ló gi a i lag a tes tem al kal mat lan rá, és ak kor itt van az, hogy mi ért nem,

… (só hajt) mert azu tán sem le szek egy cso mó min den re al kal mas. Egy pa -

si mi att meg nem fo gok meg vál toz ni. Te hát el sõ sor ban ma gam mi att kel -

le ne, de egy elõ re jól va gyok így. 11

A kü lön fé le me leg (szórakozó)helyek az ál ta lá nos nál nyi tot tabb, be -

fo ga dóbb kör nye ze tet je lent het nek a transzszexuálisok szá má ra is. 

Ak kor [va gyok ön ma gam], ami kor csak olyan em be rek kel va gyok, akik

ezt tud ják, meg le he tõ leg olyan hely re me gyünk, ahol […] hát pél dá ul

olyan buzibárokba. Most ez azért kön  nyû, mert ott nyugodtan… ott azt

ve szek föl, amit aka rok, ott nem kell meg ját sza ni ma gam, és az jó. 5 

nem ér dek li, ez az én dol gom, õt az nem ér dek li, és így szép las san el kezd -

tem ne ki me sél ni, hogy mi ez va ló já ban. Ak kor se na gyon ér tet te meg […]

A cso port tár sa im is tud nak min dent […] és el fo gad ják. El fo gad ják ezt,

bár sen ki nem tu dott er rõl. Fur csáll tam, hogy aki ve lem egy idõs, az sem

tud er rõl […] Azt tud ják, hogy lé tez nek transz vesz ti ták, lesz bi ku sok, de

ezt, ezt pont nem… 15

A ho mo sze xu a li tás azon ban még so kak szá má ra ne ga tív re fe ren cia -

pont ként szol gál, ami hez ne ga tív fo gad ta tás kap cso ló dik:

és egy szer így ki jött, hogy bu zi vagy, mi? És ak kor, hogy mi cso da, mit

mond tál? És ak kor, de így elég falsan, és elég obsz cén sza va kat hasz nált, és

ak kor mon dom, hogy nem, Anya, nem va gyok az. És vé gül is nem is ha -

zud tam ve le. És ak kor hogy de, biz to san az vagy, mert már mi ó ta nincs

mel let ted ez meg az, meg amaz, és min dig csak lá nyok kal lát lak, és ak kor

ez így hogy van. És ak kor mon dom, Anyu, ne! Ha az len nék, nem sze ret -

nél? És ak kor mond ja, hogy hát, na, és ak kor le ült, meg ko mo lyo dott, és ak -

kor: mi ért, mi ért mon dod? Mi ért, mon dom, Anyám, most ha az len nék, ak -

kor nem sze ret nél, ak kor nem len nék a gye re ked? És ak kor mond ja, hogy

de, […] ne kem el mond ha tod, meg meg bíz hatsz ben nem, hogy ha akár mi

van, meg be szél jük, meg min den, és ak kor mon dom ne ki, hogy hú, mon -

dom, Anya, igen, az va gyok. És ak kor mi van? És ak kor na gyon ki bo rult, és

amit meg ígért, az ah hoz ké pest tel je sen az el len ke zõ je volt. Így tel je sen ki -

kelt ma gá ból, és bõ gött […] Te hát ilyen hisz té ri ás ál la pot ba ke rült, és ak -

kor mond tam ne ki, hogy hát most mit csi nál jak, ak kor el me gyek itt hon ról.

Te hát így hir te len nem tud tam, hogy mit csi nál jak […] És ak kor mond ja,

hogy õ ezt így nem akar ja el hin ni, hogy ez nem, hogy ez pont mi ért ve le

for dul elõ, mi ért a mi csa lá dunk ba kell, meg hogy én hü lye va gyok, meg el

fog vin ni va la mi or vos hoz, hogy ezt ki fog ja ke zel tet ni […] [a ne ve lõ apám]

el mond min den fé le bu zi nak, sze mét nek, kö csög nek meg egye bek nek. 7

Anyu is ki bo rult. Ak kor utá na jött az, hogy most mi ért csi ná lom ezt

anyám mal. De hát sze rin tem ez még a me le gek nél is ugyan[így van]. Ne -

kem van olyan me leg is me rõ söm, aki, na gyon jól tu dom, so kat be szél get -

tem er rõl ve le, hogy ez ná la is ugyan így le zaj lott. 1

én ott mint me leg, mint bu zi fu tot tam és mint bu zi fu tok a mai na pig is a

tel jes csa lád ban. […] ami kor vis  sza jöt tem, ak kor tel je sen ko pasz vol tam.

Az anyám azt mond ta, hogy úgy né zel ki, mint egy bu zi, elõ ször mint egy

fiú, az tán mint egy bu zi. Mond ta ezt. És mond tam, hogy nem így akar tam

ezt kö zöl ni, de ha már itt tar tunk, ak kor ez van. Na ak kor ezen vég képp

ki akad tak. Az apám kö zöl te, hogy ab ban a pil la nat ban, hogy én be je len -

tem hogy én a nõ ket sze re tem, meg min den ak kor el vá gó lag meg szûnt kö -

zöt tünk min den. És ak kor ezek nem vol tak olyan na gyon bol dog idõk. 10
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min dig más ho va tar toz tam. Te hát az is ko lá ba nem tar toz tam a ve re ke dõs

cso port hoz, és… min dig meg gya nít ják azt, hogy (ne vet) ho mo sze xu á lis,

ugye […] Hát mást nem tud nak, ugye, azt nem tud ják, hogy nõ. Azt nem.

Az az egyet len, azt tud ják, hogy ja, bu zi. A ba rát nõm nek a fér je az a fi á ra

mond ja, na, szó val, õt ér dek lik az au tók, hogy õ egy autóbuzi. Hát igen,

ezek a pri mi tí vek, na. Hát ugye, ha nem érint ke zel pri mi tív em be rek kel,

ak kor ilyen nin csen ugye […] Nézd, a [ba rát nõm] fér je az ka mi on so fõr.

Hát a men ta li tás az nem en ge di meg, ugye, mit szól ná nak a töb bi ek. Õ

már nyug díj ba ment, de ak kor se, ugye. Úgy hogy az a leg bor zal ma sabb,

ami meg tör tén het va la ki vel, hogy me leg. 16

A ho mo sze xu a li tás ne ga tív tár sa dal mi meg íté lé se el le né re még is

több vá lasz adónk úgy vél te, hogy a ho mo sze xu á li sok nak jobb a hely ze -

tük, mint a transzszexuálisoknak, mert „õk leg alább jól ér zik ma gu kat a

bõ rük ben va la mi lyen szin ten” (3). A ho mo sze xu a li tás elõ nyei kö zé so ro -

ló dott, hogy is mer tebb és in téz mé nye sí tet tebb ma Ma gyar or szá gon,

mint a transz sze xu a li tás.

kön  nyebb a lesz bi ku sok vagy a me le gek a dol ga va la mi lyen szin ten, azt

min den ki ér ti, hogy mi rõl van szó. Ezt meg ne kem non-stop el kell ma -

gya ráz nom, akár men  nyi re is tá jé ko zott va la ki […] Az em be rek egy re töb -

bet fog lal koz nak az zal, hogy van nak a me le gek, meg van nak a lesz bi ku -

sok. Már ar ról is hal lot tak, hogy van nak transz vesz ti ták, csak azt nem tud -

ják, hogy mi a kü lönb ség akö zött az em ber kö zött, aki csak be öl tö zik,

mert ép pen olyan ja van, meg akö zött, aki a ne mét sze ret né meg vál toz tat -

ni. Te hát az na gyon jó len ne, ha ezt így ér te nék. 5

És most már mai fej jel azt mon dom, hogy bár csak me leg len nék, mert na -

gyon sok me leg is me rõ söm van, és iszo nyat kön  nyû ne kik. Sok kal köny -

 nyebb! Te hát így na gyon, na gyon sok fé le he lyen mo zog nak. […] Iszo -

nyat kön  nyû, mert tud ják, hogy mit akar nak. Ér de kes, hogy ezt mond -

tam. Én is tu dom, hogy mit aka rok, csak ez… nem le het sé ges.

Bi o ló gi a i lag a tes tem al kal mat lan rá, és ak kor itt van az, hogy mi ért nem,

… (só hajt) mert azu tán sem le szek egy cso mó min den re al kal mas. Egy pa -

si mi att meg nem fo gok meg vál toz ni. Te hát el sõ sor ban ma gam mi att kel -

le ne, de egy elõ re jól va gyok így. 11

A kü lön fé le me leg (szórakozó)helyek az ál ta lá nos nál nyi tot tabb, be -

fo ga dóbb kör nye ze tet je lent het nek a transzszexuálisok szá má ra is. 

Ak kor [va gyok ön ma gam], ami kor csak olyan em be rek kel va gyok, akik

ezt tud ják, meg le he tõ leg olyan hely re me gyünk, ahol […] hát pél dá ul

olyan buzibárokba. Most ez azért kön  nyû, mert ott nyugodtan… ott azt

ve szek föl, amit aka rok, ott nem kell meg ját sza ni ma gam, és az jó. 5 

nem ér dek li, ez az én dol gom, õt az nem ér dek li, és így szép las san el kezd -

tem ne ki me sél ni, hogy mi ez va ló já ban. Ak kor se na gyon ér tet te meg […]

A cso port tár sa im is tud nak min dent […] és el fo gad ják. El fo gad ják ezt,

bár sen ki nem tu dott er rõl. Fur csáll tam, hogy aki ve lem egy idõs, az sem

tud er rõl […] Azt tud ják, hogy lé tez nek transz vesz ti ták, lesz bi ku sok, de

ezt, ezt pont nem… 15

A ho mo sze xu a li tás azon ban még so kak szá má ra ne ga tív re fe ren cia -

pont ként szol gál, ami hez ne ga tív fo gad ta tás kap cso ló dik:

és egy szer így ki jött, hogy bu zi vagy, mi? És ak kor, hogy mi cso da, mit

mond tál? És ak kor, de így elég falsan, és elég obsz cén sza va kat hasz nált, és

ak kor mon dom, hogy nem, Anya, nem va gyok az. És vé gül is nem is ha -

zud tam ve le. És ak kor hogy de, biz to san az vagy, mert már mi ó ta nincs

mel let ted ez meg az, meg amaz, és min dig csak lá nyok kal lát lak, és ak kor

ez így hogy van. És ak kor mon dom, Anyu, ne! Ha az len nék, nem sze ret -

nél? És ak kor mond ja, hogy hát, na, és ak kor le ült, meg ko mo lyo dott, és ak -

kor: mi ért, mi ért mon dod? Mi ért, mon dom, Anyám, most ha az len nék, ak -

kor nem sze ret nél, ak kor nem len nék a gye re ked? És ak kor mond ja, hogy

de, […] ne kem el mond ha tod, meg meg bíz hatsz ben nem, hogy ha akár mi

van, meg be szél jük, meg min den, és ak kor mon dom ne ki, hogy hú, mon -

dom, Anya, igen, az va gyok. És ak kor mi van? És ak kor na gyon ki bo rult, és

amit meg ígért, az ah hoz ké pest tel je sen az el len ke zõ je volt. Így tel je sen ki -

kelt ma gá ból, és bõ gött […] Te hát ilyen hisz té ri ás ál la pot ba ke rült, és ak -

kor mond tam ne ki, hogy hát most mit csi nál jak, ak kor el me gyek itt hon ról.

Te hát így hir te len nem tud tam, hogy mit csi nál jak […] És ak kor mond ja,

hogy õ ezt így nem akar ja el hin ni, hogy ez nem, hogy ez pont mi ért ve le

for dul elõ, mi ért a mi csa lá dunk ba kell, meg hogy én hü lye va gyok, meg el

fog vin ni va la mi or vos hoz, hogy ezt ki fog ja ke zel tet ni […] [a ne ve lõ apám]

el mond min den fé le bu zi nak, sze mét nek, kö csög nek meg egye bek nek. 7

Anyu is ki bo rult. Ak kor utá na jött az, hogy most mi ért csi ná lom ezt

anyám mal. De hát sze rin tem ez még a me le gek nél is ugyan[így van]. Ne -

kem van olyan me leg is me rõ söm, aki, na gyon jól tu dom, so kat be szél get -

tem er rõl ve le, hogy ez ná la is ugyan így le zaj lott. 1

én ott mint me leg, mint bu zi fu tot tam és mint bu zi fu tok a mai na pig is a

tel jes csa lád ban. […] ami kor vis  sza jöt tem, ak kor tel je sen ko pasz vol tam.

Az anyám azt mond ta, hogy úgy né zel ki, mint egy bu zi, elõ ször mint egy

fiú, az tán mint egy bu zi. Mond ta ezt. És mond tam, hogy nem így akar tam

ezt kö zöl ni, de ha már itt tar tunk, ak kor ez van. Na ak kor ezen vég képp

ki akad tak. Az apám kö zöl te, hogy ab ban a pil la nat ban, hogy én be je len -

tem hogy én a nõ ket sze re tem, meg min den ak kor el vá gó lag meg szûnt kö -

zöt tünk min den. És ak kor ezek nem vol tak olyan na gyon bol dog idõk. 10
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ha van egy me leg fér fi tár sa ság, vagy egy me leg nõ tár sa ság, az ugyan olyan

szin te. Mond juk most nem já rok már na gyon me leg nõ tár sa ság ba, mert ott

azt mond ják, hogy aki en gem fér fi nak néz, az hü lye. Vagy vak. Vagy va la -

mit nem ért, amit õk per sze ér te nek. De az egy újabb csa var meg ma gya ráz -

nom, hogy hát le het, hogy nem ér tik, vagy le het, hogy na gyon azt akar ják

gon dol ni, hogy én nõ va gyok, vagy nem tu dom. […] Mond juk, be le tesz nek

eb be a pa sis nõ tí pus ba és ak kor ab ban el le he tek egy da ra big. Hogy ha nem

mon dom, ak kor va ló szí nû leg ez min den ki nek a szte re o tí pi á ja, aki tud ja,

hogy én nõ ne mû va gyok. […] Nyil ván egy na gyon erõs szte re o tí pi át köz ve -

tí tek fe lé jük, hogy a lesz bi kus nõk azok na gyon-na gyon fér fi a sak. De

mond juk, hát nem ez van. Mi re ezt ki ma gya rá zom, hogy ne ez alap ján ítél -

jék meg a lesz bi kus nõ ket, mert én nem az va gyok, te hát mert na gyon

rossz nyo mon jár nak, ad dig egy sze rû en kész, le megy a nap. 10

ezt azért te is ész re ve szed, hogy max egy meleg… fi ú nak né zek ki, te hát

nem já rok ezen az úton, hogy bár mit vál toz tas sak ma ga mon […] Ne kem

csak me leg és lesz bi kus ba rá ta im van nak, és a mai na pig nem iga zán úgy

va gyok szá mon tart va, mint transznemû… egyed. […] Be le ke rül tem eb -

be a me leg vi lág ba, és ak kor egy ha tal mas nagy sza bad ság ér zet, új kör -

nye zet, min den, ez így fan tasz ti kus volt, és ak kor kezd tem úgy rá döb -

ben ni dol gok ra, hogy nem mû kö dik, hogy ezek a dol gok így nem jók.

Hogy ez sem az én he lyem, és kez dett tu da to sul ni ben nem, hogy va la mi

prob lé ma van. Te hát így a me le gek kö zött így ez nem jó. Te hát így… se

sze xu á li san, se sem mi lyen szem pont ból. 11

A „heterónormatív” tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer hez al kal maz -

ko dó transzszexuálisok vi szont ép pen sa ját ki küz dött normalitásukat ál -

lít hat ják szem be a ho mo sze xu a li tás nor ma sér tõ nek ítélt as pek tu sa i val.

Én a he te ro sze xu á lis kap cso la tot tar tom nor má lis nak, te hát ilyen szem pont -

ból nem ér zem ma gam kí vül ál ló nak. Leg alább ilyen szem pont ból [nem]. 5

Én nem bí rok nõ ként nõ höz ér ni. […] Rá jöt tem, hogy én iga zá ból a nõk -

höz von zó dom, és egy ál ta lán nem von zó dom a lesz bi kus lá nyok hoz. Te -

hát hogy a lesz bi kus min den szin ten ki zár va, csak és ki zá ró lag he te ro sze -

xu á lis. […] Itt ki té rek a part ne rem re egy gon do lat ere jé ig, hogy mi ért

sze ret nék töb bek kö zött mi at ta meg vál toz ni, vagy mi at ta is. Mert sem mi -

kép pen sem sze ret né, ha mi kéz a kéz ben sé tá lunk, olyan ka land nak ki -

ten ni ma gát, hogy mond juk, azt hin nék ró la, hogy lesz bi kus, mert nem

az. Te hát egész egy sze rû en ez fe ke tén-fe hé ren így van. Õ nem az. Õne ki

min dig is fér fi ak kal volt kap cso la ta, de nem csak ne ki, az elõt te lé võ ba -

rát nõ im nek is. És […] er rõl be szél get tünk, és ez za var ja. 6

Át la gos, nor má lis fér fi [va gyok], aki el ha tá ro ló dik min den ne mi de vi an ci á -

tól. Me le gek tár sa sá gát nem ke re sem. A fesz ti vá lo kon pél dá ul egy ki gyúrt,

iz mos fér fi ki smin ke li ma gát nõ nek. Ez a me leg vi lág hoz tar to zik, de mi vel

ma ez mond juk di vat, lány lán  nyal, fiú fi ú val […] Én azt gon do lom, ez sok

eset ben ilyen ál nok ság, sok eset ben csak a brahiért, vagy a jó po én, hogy

így izé, egy más ba ka va ro dunk, de azért így nin cse nek mö göt te iga zi ér zel -

mek. Biz tos, hogy ak kor, tény leg így ez olyan gyö kér, mert az anyá mék tól

is utál tam, hogy bez zeg a mi idõnk ben, vagy mit tu dom én, de ak kor így

tény leg na gyon ta bu volt. Hely se volt. Te hát mi tu dom én, a leg el sõ hely,

ami meg nyi tott, az [L me leg bár], ak kor az ös  szes for ró vé rû ro hant és pró -

bált tom bol ni […] Ott azért ez nem volt olyan rohadt… ezt föl vál lal ni. 6

A me leg és/vagy lesz bi kus kör nye ze tet leg na gyobb elõ nye so kak szá -

má ra ép pen az, hogy egy faj ta fe de zék ként szol gál hat a „tra di ci o ná lis hete -

róvilág” meg pró bál ta tá sa i val szem ben, va la mint – leg alább is át me ne ti leg

– kí sér le ti te rep nek is meg fe lel az ön azo nos sá gu kat ke re sõk szá má ra. 

er re ki kell tér ni fel tét le nül, hogy, úgy mond ha gyo má nyos heteró kör nye -

zet ben … õ azért nem lesz egy száz szá za lé ko san el fo ga dott em ber. […] A

ha gyo má nyos heteróvi lág ban õ ak kor se fog tud ni mit tu dom én, mi lyen

kar ri ert be fut ni, mert hát most még ha a fiú el fo gad ja, a fiú szü lei olyan

lányt sze ret né nek, aki tõl gye rek is lesz. Te hát hogy ha mást nem, ak kor

azon min den képp lesz egy olyan tüs ke […] Te hát õne ki nem kell meg -

mon da ni, hogy per sze, ne ki azért nem le het gye re ke, mert õ transzszexu -

ális, és hogy ezért nem le het, de ak kor se le het, te hát ez egy konf lik tust

fog szül ni ab ba a kap cso lat ba, amíg az a kap cso lat ki tart. Na gyon ke vés

ma még az olyan szü lõ, aki ezen túl tud ja ma gát ten ni, hi szen hát úgy

gon dol kod nak, hogy ez az élet ér tel me […] nem tud egy olyan tra di ci o ná -

lis heteró kap cso la tot ki ala kí ta ni, ha nem mit tu dom én, úgy mond me leg -

ként él együtt egy má sik em ber rel. Mert még ha nem is er re vá gyott, ez

egy ki sebb prob lé ma sok eset ben, mint […] hogy ez az én kép ez meg -

egyez zen a tes ti kép pel. Az na gyobb prob lé ma, mint ma ga a sze xu a li tás. 1

A transzszexuálisok és a me le gek, il let ve a lesz bi ku sok kö zött

ugyan ak kor kü lön fé le konf lik tu sok le he tõ sé gei is meg ta lál ha tó ak, hi -

szen úgy tû nik, nem min dig ér tik – vagy nem min dig akar ják ér te ni –

egy mást. In ter jú ink ból az de rült ki, hogy a me le gek/lesz bi ku sok ese -

ten ként nem tart ják tisz te let ben vagy nem vár ják ki a kö zöt tük moz gó

transzszexuálisok (ne mi) ön meg ha tá ro zá sát: szá muk ra a dön tõ osz tá -

lyo zá si szem pont, il let ve ki in du ló pont az érin tet tek ál tal vá lasz tott

part ner ne me.

iga zá ból min dig is olyan em be rek vet tek kö rül, akik nek eh hez sem mi kö -

zük nincs. Egyet len egy da rab me leg is me rõ söm van […] õt na gyon bí -

rom, meg na gyon jó fej meg min den, ve le szok tunk jár ni az [L me leg bár -

ba]. Õ se ér ti ezt an  nyi ra. Te hát ne ki se tu dom ezt an  nyi ra el ma gya ráz ni,

mert ne ki kön  nyebb a hely ze te. Ilyen szem pont ból. 5
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ha van egy me leg fér fi tár sa ság, vagy egy me leg nõ tár sa ság, az ugyan olyan

szin te. Mond juk most nem já rok már na gyon me leg nõ tár sa ság ba, mert ott

azt mond ják, hogy aki en gem fér fi nak néz, az hü lye. Vagy vak. Vagy va la -

mit nem ért, amit õk per sze ér te nek. De az egy újabb csa var meg ma gya ráz -

nom, hogy hát le het, hogy nem ér tik, vagy le het, hogy na gyon azt akar ják

gon dol ni, hogy én nõ va gyok, vagy nem tu dom. […] Mond juk, be le tesz nek

eb be a pa sis nõ tí pus ba és ak kor ab ban el le he tek egy da ra big. Hogy ha nem

mon dom, ak kor va ló szí nû leg ez min den ki nek a szte re o tí pi á ja, aki tud ja,

hogy én nõ ne mû va gyok. […] Nyil ván egy na gyon erõs szte re o tí pi át köz ve -

tí tek fe lé jük, hogy a lesz bi kus nõk azok na gyon-na gyon fér fi a sak. De

mond juk, hát nem ez van. Mi re ezt ki ma gya rá zom, hogy ne ez alap ján ítél -

jék meg a lesz bi kus nõ ket, mert én nem az va gyok, te hát mert na gyon

rossz nyo mon jár nak, ad dig egy sze rû en kész, le megy a nap. 10

ezt azért te is ész re ve szed, hogy max egy meleg… fi ú nak né zek ki, te hát

nem já rok ezen az úton, hogy bár mit vál toz tas sak ma ga mon […] Ne kem

csak me leg és lesz bi kus ba rá ta im van nak, és a mai na pig nem iga zán úgy

va gyok szá mon tart va, mint transznemû… egyed. […] Be le ke rül tem eb -

be a me leg vi lág ba, és ak kor egy ha tal mas nagy sza bad ság ér zet, új kör -

nye zet, min den, ez így fan tasz ti kus volt, és ak kor kezd tem úgy rá döb -

ben ni dol gok ra, hogy nem mû kö dik, hogy ezek a dol gok így nem jók.

Hogy ez sem az én he lyem, és kez dett tu da to sul ni ben nem, hogy va la mi

prob lé ma van. Te hát így a me le gek kö zött így ez nem jó. Te hát így… se

sze xu á li san, se sem mi lyen szem pont ból. 11

A „heterónormatív” tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer hez al kal maz -

ko dó transzszexuálisok vi szont ép pen sa ját ki küz dött normalitásukat ál -

lít hat ják szem be a ho mo sze xu a li tás nor ma sér tõ nek ítélt as pek tu sa i val.

Én a he te ro sze xu á lis kap cso la tot tar tom nor má lis nak, te hát ilyen szem pont -

ból nem ér zem ma gam kí vül ál ló nak. Leg alább ilyen szem pont ból [nem]. 5

Én nem bí rok nõ ként nõ höz ér ni. […] Rá jöt tem, hogy én iga zá ból a nõk -

höz von zó dom, és egy ál ta lán nem von zó dom a lesz bi kus lá nyok hoz. Te -

hát hogy a lesz bi kus min den szin ten ki zár va, csak és ki zá ró lag he te ro sze -

xu á lis. […] Itt ki té rek a part ne rem re egy gon do lat ere jé ig, hogy mi ért

sze ret nék töb bek kö zött mi at ta meg vál toz ni, vagy mi at ta is. Mert sem mi -

kép pen sem sze ret né, ha mi kéz a kéz ben sé tá lunk, olyan ka land nak ki -

ten ni ma gát, hogy mond juk, azt hin nék ró la, hogy lesz bi kus, mert nem

az. Te hát egész egy sze rû en ez fe ke tén-fe hé ren így van. Õ nem az. Õne ki

min dig is fér fi ak kal volt kap cso la ta, de nem csak ne ki, az elõt te lé võ ba -

rát nõ im nek is. És […] er rõl be szél get tünk, és ez za var ja. 6

Át la gos, nor má lis fér fi [va gyok], aki el ha tá ro ló dik min den ne mi de vi an ci á -

tól. Me le gek tár sa sá gát nem ke re sem. A fesz ti vá lo kon pél dá ul egy ki gyúrt,

iz mos fér fi ki smin ke li ma gát nõ nek. Ez a me leg vi lág hoz tar to zik, de mi vel

ma ez mond juk di vat, lány lán  nyal, fiú fi ú val […] Én azt gon do lom, ez sok

eset ben ilyen ál nok ság, sok eset ben csak a brahiért, vagy a jó po én, hogy

így izé, egy más ba ka va ro dunk, de azért így nin cse nek mö göt te iga zi ér zel -

mek. Biz tos, hogy ak kor, tény leg így ez olyan gyö kér, mert az anyá mék tól

is utál tam, hogy bez zeg a mi idõnk ben, vagy mit tu dom én, de ak kor így

tény leg na gyon ta bu volt. Hely se volt. Te hát mi tu dom én, a leg el sõ hely,

ami meg nyi tott, az [L me leg bár], ak kor az ös  szes for ró vé rû ro hant és pró -

bált tom bol ni […] Ott azért ez nem volt olyan rohadt… ezt föl vál lal ni. 6

A me leg és/vagy lesz bi kus kör nye ze tet leg na gyobb elõ nye so kak szá -

má ra ép pen az, hogy egy faj ta fe de zék ként szol gál hat a „tra di ci o ná lis hete -

róvilág” meg pró bál ta tá sa i val szem ben, va la mint – leg alább is át me ne ti leg

– kí sér le ti te rep nek is meg fe lel az ön azo nos sá gu kat ke re sõk szá má ra. 

er re ki kell tér ni fel tét le nül, hogy, úgy mond ha gyo má nyos heteró kör nye -

zet ben … õ azért nem lesz egy száz szá za lé ko san el fo ga dott em ber. […] A

ha gyo má nyos heteróvi lág ban õ ak kor se fog tud ni mit tu dom én, mi lyen

kar ri ert be fut ni, mert hát most még ha a fiú el fo gad ja, a fiú szü lei olyan

lányt sze ret né nek, aki tõl gye rek is lesz. Te hát hogy ha mást nem, ak kor

azon min den képp lesz egy olyan tüs ke […] Te hát õne ki nem kell meg -

mon da ni, hogy per sze, ne ki azért nem le het gye re ke, mert õ transzszexu -

ális, és hogy ezért nem le het, de ak kor se le het, te hát ez egy konf lik tust

fog szül ni ab ba a kap cso lat ba, amíg az a kap cso lat ki tart. Na gyon ke vés

ma még az olyan szü lõ, aki ezen túl tud ja ma gát ten ni, hi szen hát úgy

gon dol kod nak, hogy ez az élet ér tel me […] nem tud egy olyan tra di ci o ná -

lis heteró kap cso la tot ki ala kí ta ni, ha nem mit tu dom én, úgy mond me leg -

ként él együtt egy má sik em ber rel. Mert még ha nem is er re vá gyott, ez

egy ki sebb prob lé ma sok eset ben, mint […] hogy ez az én kép ez meg -

egyez zen a tes ti kép pel. Az na gyobb prob lé ma, mint ma ga a sze xu a li tás. 1

A transzszexuálisok és a me le gek, il let ve a lesz bi ku sok kö zött

ugyan ak kor kü lön fé le konf lik tu sok le he tõ sé gei is meg ta lál ha tó ak, hi -

szen úgy tû nik, nem min dig ér tik – vagy nem min dig akar ják ér te ni –

egy mást. In ter jú ink ból az de rült ki, hogy a me le gek/lesz bi ku sok ese -

ten ként nem tart ják tisz te let ben vagy nem vár ják ki a kö zöt tük moz gó

transzszexuálisok (ne mi) ön meg ha tá ro zá sát: szá muk ra a dön tõ osz tá -

lyo zá si szem pont, il let ve ki in du ló pont az érin tet tek ál tal vá lasz tott

part ner ne me.

iga zá ból min dig is olyan em be rek vet tek kö rül, akik nek eh hez sem mi kö -

zük nincs. Egyet len egy da rab me leg is me rõ söm van […] õt na gyon bí -

rom, meg na gyon jó fej meg min den, ve le szok tunk jár ni az [L me leg bár -

ba]. Õ se ér ti ezt an  nyi ra. Te hát ne ki se tu dom ezt an  nyi ra el ma gya ráz ni,

mert ne ki kön  nyebb a hely ze te. Ilyen szem pont ból. 5
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2.4. Az út és a rö gök

Eb ben az al fe je zet ben a transzszexuálisok út ját sze ret nénk fel tér ké pez -

ni transz sze xu a li tá suk tu da to su lá sá tól az el lá tó rend szer ben szer zett ta -

pasz ta la ta i kig. Vizs gá ló dá sa ink alap ján a transzszexuálisok hely ze té nek

vál to zá sa it a – va la hon nan va la ho vá ve ze tõ, kö vet he tõ – út me ta fo rá já val

le ír ni ta lán kis sé me rész vál lal ko zás: mint lát hat juk majd, sok eset ben in -

kább in téz mé nyes út vesz tõk rõl be szél he tünk, vagy az érin tet tek út tö ré -

sé rõl. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy ku ta tá sunk so rán több mu tat ko zott

meg a lé pé se ket ne he zí tõ rö gök bõl, mint ma gá ból „az út ból”.

2.4.1. A tu dás for rá sai

In ter jú ala nya ink több sé ge be szá molt ar ról, hogy so ká ig nem vol tak tisz -

tá ban az zal, mi a „baj” ve lük: érez ték, hogy „va la mi na gyon nem stim -

mel” (11), de nem tud tak ne vet ad ni a prob lé má ik nak. (Ez zel kap cso lat -

ban már em lí tet tük a homoszexualitással kap cso la tos át me ne ti ön meg -

ha tá ro zá si kí sér le te ket a 2.3.2. szá mú al fe je zet ben.)

nem tud tam, hogy mi ez. Mert hát ugye itt hon nem volt szak iro da lom.

[…] tud tam, hogy va la mi nem stim mel, és […] ugye az ér zés min dig ben -

nem volt, hogy ne kem nem ez a sze re pem. Hát mond juk el köny vel tek

úgy, mint egy olyan pa lit, aki mond juk egy úgy mond ki csit há zi a sabb, nõ -

i e sebb, meg ér tõbb, szó val hogy nem va gyok olyan át la gos, és ak kor ez

eb be ta lán így kimerült… de hát mond juk er re nem gon dolt per sze sen ki,

hát én is ugye ki lenc ven nyolc után tud tam iga zá ból meg fo gal maz ni, hogy

mi is le het ve lem. 1

amíg nem vál tunk öt mon da tot, ami kor nem jön rá ar ra, hogy én is… egy

nor má lis em ber va gyok, aki nek két ke ze van, két lá ba van, és egy fej jel

gon dol ko dom, ad dig hi he tet len dol go kat gon dol nak er rõl az egész rõl. Te -

hát va la mi olyan meg fog ha tat lan dol go kat. És azt gon do lom, hogy tök

rend ben van, mert én ma gam sem ér tem. Én ma gam sem ér tem, hogy

mi ért pont én, mi ért küz dök ev vel, ami vel, és mi ért kel lett ez. Tök re sze -

ret ném, ha va la ki azt mon da ná, hogy fi gyelj, ez meg ez meg ezért kel lett

ez. Fo gal mam nincs, hogy ezt mi ért kel lett meg har col nom. 2

én ezt érez tem, csak nem tud tam meg fo gal maz ni, hogy ez mi. 5

iga zá ból én nem is tud tam, hogy mi van ve lem. Azt tud tam, hogy van va -

la mi, de nem tud tam vol na so ha így ne vén ne vez ni. […] ne kem az, hogy

transzszexuális, ti zen hat éves ko rom ban nem volt je len az éle tem ben,

so kat mu tat ja a mé dia, en nek alap ján íté lik meg a transznemûeket is, és

ez a [transzszexuálisok] ügyét egy ér tel mû en hát rál tat ja. 8

Fér fi val éle tem ben egy szer csó ko lóz tam, nem gyõz tem köp köd ni, úgy

érez tem ma gam, mint ha bu zi len nék. 17

tény leg él jen an nak az em ber nek vagy […] ab ban a nem nek, amit vá -

laszt, nem pe dig az, hogy így az éj sza ká ban rá zom a seg gem a buzibár-

ban, majd át ope rál ta tom ma gam, és so ha az élet be nem lép tem ki az ut -

cá ra nõ ként, és so ha az élet be nem pró bál tam úgy vi sel ked ni, vagy bár -

mi. […] azt gon do lom, hogy az nem egy [transzszexuális], hogy va la ki

huszonakárhány éves ko rá ig bol dog buzifiúként, ki csit csú nya, ki csit

nem tu dom, ilyen, olyan amo lyan, majd va la mi lyen ok nál fog va nõi ru -

hát vesz ma gá ra, és föl ke rül a szín pad ra. És azt ve szi ész re, hogy […]

ket tõ vel töb ben fi gyel nek oda rá, mert eg  gyel el fo gad ha tóbb a kül se je

[…] Te hát azt gon do lom, hogy nem ez az út ja a transz sze xu a li tás nak.

[…] azt gon do lom, hogy hihetetlen… el len szen vet vált ki a tár sa da lom -

ból, hi he tet le nül messzi re te szi ki a vi lág […] min ket, ezt az egé szet.

Te hát azt gon do lom, hogy ami kor va la me lyik ká bel té vén a nem tu dom

én me lyik el me be teg klub nak a nem tu dom én me lyik el me be teg tu laj -

do no sa azt gon dol ja, hogy na gyon kí nos em be re ket ki ra kunk a szín pad -

ra, és na gyon kí no san vi sel ked nek és pri mi tí vek és sut  tyók, és mi nõ sít -

he tet len az egész pro duk ció, ak kor azt gon do lom, hogy Ko vács Bé la né -

zi ott hon, és ed dig nem volt buziverõ, de ez után az lesz. Mert én is azt

mon dom, hogy na, ezt nem. […] Azt gon do lom, hogy egy ilyen transz -

szexuális lét ben nem a más sá got kell nyom ni, ha nem az azo nos sá got

kell nyo mi. Te hát pél dá ul ne kem a me le gek kel is az a ba jom, hogy nem

azért kel le ne ver ni a mel lün ket, hogy mi men  nyi re má sok va gyunk, ha -

nem azért kel le ne ver ni a mel lün ket, hogy bazmeg, mi is ugyan olyan ok

va gyunk, mint ti. […] amíg Ma gyar or szá gon egy lesz bi kus lány vagy egy

me leg em ber nem el fo ga dott, és nem ter mé sze tes, ad dig nem kell a

transz sze xu a li tást nyom ni. Mert nem õket kell, vagy nem min ket kell

el fo gad ni, mert na gyon ke ve sen va gyunk. Tehát… elõ ször fo gad ja el a

szom széd bu zi bá csit, meg a lesz bi kus ta nár nõ jét, ke zel je õket nor má li -

san, majd utá na min ket rá ér. Mert azt gon do lom, hogy mi a ma gunk

kör nye ze té vel el tud juk fo gad tat ni […] Meg ne künk esé lyünk van nor -

má lis em ber ként él ni, be ol vad ni a tár sa da lom ba. Te hát azért a transz -

sze xu a li tás ban van egy olyan le he tõ ség, hogy te le hetsz elõbb-utóbb

nor má lis em ber. Te le hetsz hasz nos tag ja a tár sa da lom nak. Egy me leg

em ber, egy lesz bi kus lány min dig az ma rad. Te hát õ úgy fog meg hal ni,

hogy õ me leg lesz, il let ve lesz bi kus lesz. Te hát az a faj ta más ság eb ben

az eset ben egy idõ után el mú lik. Ér ted? 2
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2.4. Az út és a rö gök

Eb ben az al fe je zet ben a transzszexuálisok út ját sze ret nénk fel tér ké pez -

ni transz sze xu a li tá suk tu da to su lá sá tól az el lá tó rend szer ben szer zett ta -

pasz ta la ta i kig. Vizs gá ló dá sa ink alap ján a transzszexuálisok hely ze té nek

vál to zá sa it a – va la hon nan va la ho vá ve ze tõ, kö vet he tõ – út me ta fo rá já val

le ír ni ta lán kis sé me rész vál lal ko zás: mint lát hat juk majd, sok eset ben in -

kább in téz mé nyes út vesz tõk rõl be szél he tünk, vagy az érin tet tek út tö ré -

sé rõl. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy ku ta tá sunk so rán több mu tat ko zott

meg a lé pé se ket ne he zí tõ rö gök bõl, mint ma gá ból „az út ból”.

2.4.1. A tu dás for rá sai

In ter jú ala nya ink több sé ge be szá molt ar ról, hogy so ká ig nem vol tak tisz -

tá ban az zal, mi a „baj” ve lük: érez ték, hogy „va la mi na gyon nem stim -

mel” (11), de nem tud tak ne vet ad ni a prob lé má ik nak. (Ez zel kap cso lat -

ban már em lí tet tük a homoszexualitással kap cso la tos át me ne ti ön meg -

ha tá ro zá si kí sér le te ket a 2.3.2. szá mú al fe je zet ben.)

nem tud tam, hogy mi ez. Mert hát ugye itt hon nem volt szak iro da lom.

[…] tud tam, hogy va la mi nem stim mel, és […] ugye az ér zés min dig ben -

nem volt, hogy ne kem nem ez a sze re pem. Hát mond juk el köny vel tek

úgy, mint egy olyan pa lit, aki mond juk egy úgy mond ki csit há zi a sabb, nõ -

i e sebb, meg ér tõbb, szó val hogy nem va gyok olyan át la gos, és ak kor ez

eb be ta lán így kimerült… de hát mond juk er re nem gon dolt per sze sen ki,

hát én is ugye ki lenc ven nyolc után tud tam iga zá ból meg fo gal maz ni, hogy

mi is le het ve lem. 1

amíg nem vál tunk öt mon da tot, ami kor nem jön rá ar ra, hogy én is… egy

nor má lis em ber va gyok, aki nek két ke ze van, két lá ba van, és egy fej jel

gon dol ko dom, ad dig hi he tet len dol go kat gon dol nak er rõl az egész rõl. Te -

hát va la mi olyan meg fog ha tat lan dol go kat. És azt gon do lom, hogy tök

rend ben van, mert én ma gam sem ér tem. Én ma gam sem ér tem, hogy

mi ért pont én, mi ért küz dök ev vel, ami vel, és mi ért kel lett ez. Tök re sze -

ret ném, ha va la ki azt mon da ná, hogy fi gyelj, ez meg ez meg ezért kel lett

ez. Fo gal mam nincs, hogy ezt mi ért kel lett meg har col nom. 2

én ezt érez tem, csak nem tud tam meg fo gal maz ni, hogy ez mi. 5

iga zá ból én nem is tud tam, hogy mi van ve lem. Azt tud tam, hogy van va -

la mi, de nem tud tam vol na so ha így ne vén ne vez ni. […] ne kem az, hogy

transzszexuális, ti zen hat éves ko rom ban nem volt je len az éle tem ben,

so kat mu tat ja a mé dia, en nek alap ján íté lik meg a transznemûeket is, és

ez a [transzszexuálisok] ügyét egy ér tel mû en hát rál tat ja. 8

Fér fi val éle tem ben egy szer csó ko lóz tam, nem gyõz tem köp köd ni, úgy

érez tem ma gam, mint ha bu zi len nék. 17

tény leg él jen an nak az em ber nek vagy […] ab ban a nem nek, amit vá -

laszt, nem pe dig az, hogy így az éj sza ká ban rá zom a seg gem a buzibár-

ban, majd át ope rál ta tom ma gam, és so ha az élet be nem lép tem ki az ut -

cá ra nõ ként, és so ha az élet be nem pró bál tam úgy vi sel ked ni, vagy bár -

mi. […] azt gon do lom, hogy az nem egy [transzszexuális], hogy va la ki

huszonakárhány éves ko rá ig bol dog buzifiúként, ki csit csú nya, ki csit

nem tu dom, ilyen, olyan amo lyan, majd va la mi lyen ok nál fog va nõi ru -

hát vesz ma gá ra, és föl ke rül a szín pad ra. És azt ve szi ész re, hogy […]

ket tõ vel töb ben fi gyel nek oda rá, mert eg  gyel el fo gad ha tóbb a kül se je

[…] Te hát azt gon do lom, hogy nem ez az út ja a transz sze xu a li tás nak.

[…] azt gon do lom, hogy hihetetlen… el len szen vet vált ki a tár sa da lom -

ból, hi he tet le nül messzi re te szi ki a vi lág […] min ket, ezt az egé szet.

Te hát azt gon do lom, hogy ami kor va la me lyik ká bel té vén a nem tu dom

én me lyik el me be teg klub nak a nem tu dom én me lyik el me be teg tu laj -

do no sa azt gon dol ja, hogy na gyon kí nos em be re ket ki ra kunk a szín pad -

ra, és na gyon kí no san vi sel ked nek és pri mi tí vek és sut  tyók, és mi nõ sít -

he tet len az egész pro duk ció, ak kor azt gon do lom, hogy Ko vács Bé la né -

zi ott hon, és ed dig nem volt buziverõ, de ez után az lesz. Mert én is azt

mon dom, hogy na, ezt nem. […] Azt gon do lom, hogy egy ilyen transz -

szexuális lét ben nem a más sá got kell nyom ni, ha nem az azo nos sá got

kell nyo mi. Te hát pél dá ul ne kem a me le gek kel is az a ba jom, hogy nem
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em ber, egy lesz bi kus lány min dig az ma rad. Te hát õ úgy fog meg hal ni,

hogy õ me leg lesz, il let ve lesz bi kus lesz. Te hát az a faj ta más ság eb ben

az eset ben egy idõ után el mú lik. Ér ted? 2
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El kezd tem néz ni az interneten is eze ket a fó ru mo kat, hon la po kat, és

pon to san ez a TSOnline is a ke zem be akadt […] ahogy ol vas tam, hogy

mit ír nak er rõl, ak kor meg vi lá go so dott ben nem a do log, hogy… úr is ten,

hát tény leg! 3

[egy ba rát nõm kér dez te, hogy] mi ért nem ve szem fel a kap cso la tot ilyen

em be rek kel, ke res sek interneten valami… ol da la kat és hogy tá jé ko zód -

jak, mert hogy biz tos még so kan van nak ilye nek, és biz tos tud nak se gí te -

ni meg min den. És ak kor el kezd tem keresgélni… Hát így kül föl di ol da -

la kat, meg ak kor rá akad tam a TSOnline-ra, hát igen. És ak kor ír tam a

TSOnline-nak, aki csi nál ta a TSOnline-t, ne ki és ta lál koz tunk is, és õ el -

mond ta, hogy Ma gyar or szá gon mi a me ne te en nek az egész nek, hogy ha

úgy dön tök, hogy meg aka rom vál toz tat ni a ne me met. Hát és ak kor szép

las san én ezt el kezd tem. 4

én nem ér tek az internethez, há zi or vos hoz nem sze ret tem vol na be ko -

pog ni, hogy… jó na pot kí vá nok, ez zel a cse kély ség gel for du lok Önök höz,

és sze ret ném, hogy ha út ba iga zí ta ná nak. […] Így volt az, hogy a part ne -

rem mel meg be szél tük, hogy ke re sünk az interneten ez zel kap cso la tos té -

má kat. És így vet tük föl le ve le zés for má já ban ha son ló em be rek kel a kap -

cso la tot: akik már túl vol tak, vagy ter ve zik, vagy egész egy sze rû en csak

párt fo gol ják ezt a hely ze tet. 6

És ak kor rá ta lál tam egy hon lap ra, föl vet tem a kap cso la tot, és ak kor õk

mond ták, hogy ezt, tel je sen na gyon kor rek tül, hogy mi rõl van szó, va ló -

szí nû leg mi le het a prob lé mám, ezt hogy hív ják, mi lyen le he tõ sé ge im

van nak, és hogy ezt azért jól meg kell fon tol ni. 9

én min dig úgy vol tam, hogy ez egy ab nor má lis, ret te ne tes, iszo nya tos do -

log, és most a TSOnline-t ol vas gat va tûnt ez föl más szín ben. 14

fel men tem az internetre, hogy pró bál jak va la mi fé le kap cso la tot lét re hoz -

ni ilyen em be rek kö zött, em ber tár sak kö zött […] meg ta lál tam ezt a pride
ne ve ze tû weblapot, és itt volt egy olyan fi a tal em ber, aki ne kem tu dott se -

gí te ni. És õ is ad ta eze ket a fel vi lá go sí tá so kat, hogy ho gyan kell to vább -

lép ni, és hogy mi lyen utak van nak eh hez, és hogy er re meg er re ké szül -

jek fel, hogy eset leg az or vo sok fur csa szem mel fog nak néz ni er re, mert

nem min den ki tud ja, hogy lé te zik egy ál ta lán ilyen be teg ség, vagy hogy

ez be teg ség nek szá mít, vagy hogy mi ez egyáltalán… És meg kap tam tõ le

egy-két cí met, ne vet, és ak kor így el men tem. 15

interneten ke res gél tem. Hát, sok min den tör té nik az Internet mi att. Ugye?

És ta lál tam tö ké le tes iro dal mat […] hát volt ez a hon lap, csak ez még nem

volt ilyen jó ál la pot ban, mint most van. Mert most már or vo sok van nak

ben ne, meg… or vo si vé le mény volt, mert hogy na gyon le súj tó volt az it te ni

or vo sok ról a vé le mény, ugye? (ne vet) […] na gyon sok in for má ció van, ren ge -

ugyan is gõ zöm sem volt ar ról, hogy azt eszik vagy is  szák. En nek utá na ol -

vas az em ber és egy ki csit ahogy éret tebb lesz, vagy kör be néz, fi gyel, lát,

hall […] így szé le se dik a pe ri fé ri ám, te hát így lá tok is az tán, tu dod, nem

csak így né zek, és nem lá tok sem mit. 6

Ezek a bi zony ta lan sá gok, hogy men  nyi re va gyok én er re ké pes, ezek re a

dol gok ra, men  nyi re éri meg ne kem ez az egész. Mi ez az egész tu laj don -

kép pen, te hát hogy mû köd nek ezek a dol gok, mi vál to zik az em ber éle -

té ben, hogy ha eze ket a dol go kat meg csi nál ja. 11

ed dig így tel je sen ez nem je len tett sem mit, vagy nem fog lal koz tam ve le

Csak így ben nem volt. És ak kor meg lát tam a neten, szó val tá jé ko zód tam,

hogy mi lyen le he tõ sé gek van nak, és hát (só hajt) szó val hogy egy ed dig

jár ha tat lan nak tû nõ út egé szen más fény ben tûnt fel. 14

Azt tud tam, hogy va la mi nin csen rend ben, de hogy ez egy be teg ség, azt

így nem, konk ré tan. 15

A transz sze xu a li tás sal kap cso la tos in for má ci ók for rá sa le he tett az

internet, a nyom ta tott mé dia és kü lön fé le te le ví zi ós mû so rok („va la hol

ol vas tam egy új ság cik ket, és ak kor úgy fel rém lett ben nem, hogy hát

ugye, nem va gyok egye dül, és ak kor el kezd tem en nek úgy ko mo lyab -

ban utá na néz ni, és ak kor kez dett tisz tul ni kép.” – 1; „volt ne künk egy

if jú sá gi új sá gunk, az már a gimiben, és meg je lent ben ne egy rö vid írás a

transzszexualizmusról” – 4; „Új sá gok ból, internetrõl, meg mit tu dom én,

min den hon nan, ahon nan tud tam. A Fó kusz ból, meg a Friderikusz mû -

so rá ban is volt ré geb ben egy ilyen, ha jól em lék szem” – 5), sze mé lyes is -

me ret ség más érin tet tek kel („ak kor let tek olyan is me rõ se im, akik le jár -

tak me leg bá rok ba. Me leg bár ket tõ volt is ten iga zá ból ak kor, és ott is mer -

ked tem meg [L-lel]. […] õ volt vé gül is az el sõ, aki át ope rál tat ta ma gát,

és ve le kezd tünk el be szél get ni, és õ mond ta, hogy ol vas sak utá na. Iga -

zá ból nem na gyon le he tett utá na ol vas ni, és ak kor el kez dett ez ér de kel -

ni, hogy ez mi, hogy mû kö dik, és amen  nyit így le he tett ta lál ni, ös  sze -

szed tük” – 13), egy ci vil szer ve zet („én iga zá ból se gít sé get [ak kor kap -

tam], ami kor föl hív tam a Hát te ret, és ott mond ták, hogy az [N. S. pszi -

chi á tert] hív jam föl, és a [H. T. se bészt] mond ták, hogy õt tud ják. Te hát

ez volt a tám pont.” – 13), a há zi or vos, il let ve szak or vos („én nem tud tam

más hon nan ki in dul ni, csak a há zi or vo som tól” – 3). In ter jú ala nya ink

több sé ge szá má ra az internet volt az el sõd le ges in for má ció for rás, il let ve

ez je len tet te a ki in du ló pon tot a to váb bi tá jé ko zó dás hoz:
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pon to san ez a TSOnline is a ke zem be akadt […] ahogy ol vas tam, hogy

mit ír nak er rõl, ak kor meg vi lá go so dott ben nem a do log, hogy… úr is ten,

hát tény leg! 3

[egy ba rát nõm kér dez te, hogy] mi ért nem ve szem fel a kap cso la tot ilyen

em be rek kel, ke res sek interneten valami… ol da la kat és hogy tá jé ko zód -

jak, mert hogy biz tos még so kan van nak ilye nek, és biz tos tud nak se gí te -

ni meg min den. És ak kor el kezd tem keresgélni… Hát így kül föl di ol da -

la kat, meg ak kor rá akad tam a TSOnline-ra, hát igen. És ak kor ír tam a

TSOnline-nak, aki csi nál ta a TSOnline-t, ne ki és ta lál koz tunk is, és õ el -

mond ta, hogy Ma gyar or szá gon mi a me ne te en nek az egész nek, hogy ha

úgy dön tök, hogy meg aka rom vál toz tat ni a ne me met. Hát és ak kor szép

las san én ezt el kezd tem. 4

én nem ér tek az internethez, há zi or vos hoz nem sze ret tem vol na be ko -

pog ni, hogy… jó na pot kí vá nok, ez zel a cse kély ség gel for du lok Önök höz,

és sze ret ném, hogy ha út ba iga zí ta ná nak. […] Így volt az, hogy a part ne -

rem mel meg be szél tük, hogy ke re sünk az interneten ez zel kap cso la tos té -

má kat. És így vet tük föl le ve le zés for má já ban ha son ló em be rek kel a kap -

cso la tot: akik már túl vol tak, vagy ter ve zik, vagy egész egy sze rû en csak

párt fo gol ják ezt a hely ze tet. 6

És ak kor rá ta lál tam egy hon lap ra, föl vet tem a kap cso la tot, és ak kor õk

mond ták, hogy ezt, tel je sen na gyon kor rek tül, hogy mi rõl van szó, va ló -

szí nû leg mi le het a prob lé mám, ezt hogy hív ják, mi lyen le he tõ sé ge im

van nak, és hogy ezt azért jól meg kell fon tol ni. 9

én min dig úgy vol tam, hogy ez egy ab nor má lis, ret te ne tes, iszo nya tos do -

log, és most a TSOnline-t ol vas gat va tûnt ez föl más szín ben. 14

fel men tem az internetre, hogy pró bál jak va la mi fé le kap cso la tot lét re hoz -

ni ilyen em be rek kö zött, em ber tár sak kö zött […] meg ta lál tam ezt a pride
ne ve ze tû weblapot, és itt volt egy olyan fi a tal em ber, aki ne kem tu dott se -

gí te ni. És õ is ad ta eze ket a fel vi lá go sí tá so kat, hogy ho gyan kell to vább -

lép ni, és hogy mi lyen utak van nak eh hez, és hogy er re meg er re ké szül -

jek fel, hogy eset leg az or vo sok fur csa szem mel fog nak néz ni er re, mert

nem min den ki tud ja, hogy lé te zik egy ál ta lán ilyen be teg ség, vagy hogy

ez be teg ség nek szá mít, vagy hogy mi ez egyáltalán… És meg kap tam tõ le

egy-két cí met, ne vet, és ak kor így el men tem. 15
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ben ne, meg… or vo si vé le mény volt, mert hogy na gyon le súj tó volt az it te ni

or vo sok ról a vé le mény, ugye? (ne vet) […] na gyon sok in for má ció van, ren ge -

ugyan is gõ zöm sem volt ar ról, hogy azt eszik vagy is  szák. En nek utá na ol -

vas az em ber és egy ki csit ahogy éret tebb lesz, vagy kör be néz, fi gyel, lát,

hall […] így szé le se dik a pe ri fé ri ám, te hát így lá tok is az tán, tu dod, nem

csak így né zek, és nem lá tok sem mit. 6

Ezek a bi zony ta lan sá gok, hogy men  nyi re va gyok én er re ké pes, ezek re a

dol gok ra, men  nyi re éri meg ne kem ez az egész. Mi ez az egész tu laj don -

kép pen, te hát hogy mû köd nek ezek a dol gok, mi vál to zik az em ber éle -

té ben, hogy ha eze ket a dol go kat meg csi nál ja. 11

ed dig így tel je sen ez nem je len tett sem mit, vagy nem fog lal koz tam ve le

Csak így ben nem volt. És ak kor meg lát tam a neten, szó val tá jé ko zód tam,

hogy mi lyen le he tõ sé gek van nak, és hát (só hajt) szó val hogy egy ed dig

jár ha tat lan nak tû nõ út egé szen más fény ben tûnt fel. 14

Azt tud tam, hogy va la mi nin csen rend ben, de hogy ez egy be teg ség, azt

így nem, konk ré tan. 15

A transz sze xu a li tás sal kap cso la tos in for má ci ók for rá sa le he tett az

internet, a nyom ta tott mé dia és kü lön fé le te le ví zi ós mû so rok („va la hol

ol vas tam egy új ság cik ket, és ak kor úgy fel rém lett ben nem, hogy hát

ugye, nem va gyok egye dül, és ak kor el kezd tem en nek úgy ko mo lyab -

ban utá na néz ni, és ak kor kez dett tisz tul ni kép.” – 1; „volt ne künk egy

if jú sá gi új sá gunk, az már a gimiben, és meg je lent ben ne egy rö vid írás a

transzszexualizmusról” – 4; „Új sá gok ból, internetrõl, meg mit tu dom én,

min den hon nan, ahon nan tud tam. A Fó kusz ból, meg a Friderikusz mû -

so rá ban is volt ré geb ben egy ilyen, ha jól em lék szem” – 5), sze mé lyes is -

me ret ség más érin tet tek kel („ak kor let tek olyan is me rõ se im, akik le jár -

tak me leg bá rok ba. Me leg bár ket tõ volt is ten iga zá ból ak kor, és ott is mer -

ked tem meg [L-lel]. […] õ volt vé gül is az el sõ, aki át ope rál tat ta ma gát,

és ve le kezd tünk el be szél get ni, és õ mond ta, hogy ol vas sak utá na. Iga -

zá ból nem na gyon le he tett utá na ol vas ni, és ak kor el kez dett ez ér de kel -

ni, hogy ez mi, hogy mû kö dik, és amen  nyit így le he tett ta lál ni, ös  sze -

szed tük” – 13), egy ci vil szer ve zet („én iga zá ból se gít sé get [ak kor kap -

tam], ami kor föl hív tam a Hát te ret, és ott mond ták, hogy az [N. S. pszi -

chi á tert] hív jam föl, és a [H. T. se bészt] mond ták, hogy õt tud ják. Te hát

ez volt a tám pont.” – 13), a há zi or vos, il let ve szak or vos („én nem tud tam

más hon nan ki in dul ni, csak a há zi or vo som tól” – 3). In ter jú ala nya ink

több sé ge szá má ra az internet volt az el sõd le ges in for má ció for rás, il let ve

ez je len tet te a ki in du ló pon tot a to váb bi tá jé ko zó dás hoz:
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ez ná lam is ugyan úgy, mint mond juk egy lány nál sze rin tem sok szor elõ for -

dul, én is anyu nak a ru há it kezd tem pró bál gat ni és néz ni […] mond juk ak -

kor még sok te kin tet ben úgy jó volt, mert ak kor még nem an  nyi ra fér fi as az

em ber, te hát ak kor még nem volt ez an  nyi ra fel tû nõ. 1

Ami re én em lék szem úgy iga zá ból, az az, hogy négy-öt éve sen így áll tam a

vé cé fö lött, és kér dez tem anyu ká mat, hogy anya, hát én így sze ret nék pi sil -

ni, így mi ért nem le het? És ak kor mond ja, hogy hát azért, mert te nem így

szü let tél, hát ne ide ge sít sél már… (mo so lyog) De, mon dom, én tu dom, hogy

én így sze ret nék. […] ez meg ma radt ben nem, pe dig na gyon-na gyon fi a tal

vol tam, ki csi vol tam, más részt hát ami lyen tu da to san én ezt csi nál tam, hát

ez elég meg le põ volt. Az tán ilye ne ket csi nál tam, hogy az óvo dai ren dez vé -

nye ken ugye, aho va be vol tam öl töz tet ve, ki men tem a vé cé re, le vet tem a

szok nyát, föl vet tem egy rö vid nad rá got, és úgy men tem vis  sza. És ak kor is

anyu kám majd nem szív in fark tust ka pott, hogy mi lyen hü lye gye re ke van. 5

ami re em lék szem, egy részt ki csi ko rom tól kezd ve, te hát ami ó ta az esze met

tu dom, há rom-négy éves ko rom tól kezd ve így ru ház ko dás ban ab szo lú te nem

bír tak ve lem, mert a szok nyát, azt így to tál ke rül tem, meg nem le he tett rám

ad ni az ilyen dol go kat. Ami azért per sze si ke rült, nagy erõ sza ko san, de az tán

min dig va la hogy va la ho va el tûn tek meg szét sza kad tak meg ilyes mi. 7

az el sõ ma ra dan dó él mé nyem az az volt, mi kor ki lak koz ták a kör me i met,

és az fan tasz ti kus ér zés volt, és az ne kem na gyon tet szett, meg fú, na gyon

jól érez tem ma gam, és hogy most ez nagy sze rû, és most ez igen, így, ez jó.

[…] Ezt… az én ké ré sem re [csi nál ta] anyu kám. Te hát mi vel hogy én még

elég csepp gye rek vol tam, ak kor még óvo dás ko rú […] lát tam, hogy az

ovi ban is egy-két kis lány nak ki volt lak koz va a kör me, úgy a kis uj ján, és

ak kor ez ne kem na gyon tet szett, hú, […] eh hez vég képp na gyon ra gasz -

kod tam. És hos  szas le be szé lés árán, meg min den fé le ré miszt ge té sek árán

si ke rült en gem er rõl le be szél ni. […] ez volt az el sõs meg ha tá ro zó ilyen él -

mény, ahol … ki csit úgy érez tem, hogy ne kem jobb. […] mi kor egye dül

vol tam, az tel je sen az zal zaj lott, hogy én mint nõ vol tam je len. És én an -

nak is tar tom ma gam. És ak kor en nek meg fe le lõ en is öl töz tem. […] nem

volt pén zem, meg hát nem dol goz tam, és sem mi, te hát csak az édes -

anyám ru há i ra vol tam ha gyat koz va, ami meg kell, hogy mond jam, hát ne -

kem egy pi cit ki csi, mond juk csí põ ben nem (ne vet), de amúgy igen. De

ad dig nem volt baj, olyan 16 éves ko ro mig tö ké le te sen il let rám, te hát itt

csak a fa zon nal volt a prob lé ma, mert hát ugye én egy ki csit mást vet tem

vol na föl, egy éret tebb hölgy nek ugye nem ugyan az [az íz lé se], mint egy

fi a tal hölgy nek. 9

Ahogy el kezd tem a ké tes eg zisz ten ci á mat, ez ab szo lút az zal kez dõ dött,

hogy így, nem tu dom, biz to san na gyon so kan így kez dik ki él ni, te hát ki -

fe lé is él ni ezt a ré szü ket, hogy ilyen jel leg ze te sen, nem tí pu sos ru ha da ra -

bo kat vesz nek fel, és én ezt ak kor kezd tem el, ami kor az anyai nagy apám

teg. Fõ leg an go lul, mint min den, ugye? De van nak na gyon ko moly dol-

gok… an  nyi ra, hogy az egyik pszi chi á ter, aki itt van [Ma gyar or szá gon], aki -

hez men tem, na gyon ked ves, és az nem tu dott se er rõl, se ar ról, se amar ról,

az na gyon meg kért, hogy küld jek ne ki ilyen lin ke ket, hát cí me ket. És el -

küld tem ne ki […] Szó val it ten se gí tek, hogy mû ve lõd je nek. 16

Meg kell em lí te nünk, hogy in ter jú ala nya ink kö zül nyol can az inter-

neten ta lál tak rá ku ta tá si fel hí vá sunk ra is: ese tük ben te hát va ló szí nû sít he -

tõ, hogy olya nok tól kap tunk vá la szo kat, akik ak tí van hasz nál ják az inter-

netes in for má ció szer zé si for má kat. Ugyan ak kor a sze mé lyes is me ret ség ál -

tal hó lab da mód szer rel ta lált részt ve võk kö zül is töb ben utal tak en nek az

in for má ció for rás nak a fon tos sá gá ra. Az internet ki emelt sze re pé nek hang -

sú lyo zá sa a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos tu dás hoz ju tás ban te hát meg -

ala po zott nak tû nik – kü lö nös te kin tet tel a transz sze xu a li tás ról ma gyar

nyel ven hoz zá fér he tõ kor sze rû szak iro da lom és/vagy fel vi lá go sí tó iro da -

lom szin te tel jes hi á nyá ra, il let ve a té ma köz be széd be li is me ret len sé gé re.

2.4.2. Je lek 

Majd nem min den in ter jú ala nyunk be szá molt ar ról, hogy már gye rek-, il -

let ve ka masz ko rá ban ta pasz talt olyan je le ket, me lyek az át la gos tól el té -

rõ ne mi ön be so ro lá sát erõ sít het ték. Eb ben az ös  sze füg gés ben a két leg -

gyak rab ban em lí tett té ma kör az öl töz kö dés és a má sik nem tag ja i val va -

ló kap cso la tok jel le ge volt. Az öl töz kö dés a gye rek kor tól kezd ve kül sõ -

leg is jól azo no sít ha tó nemspecifikus jel leg ze tes ség ként je le nik meg. Az

em be rek ne mi jel le gé nek tu laj do ní tá sa ugyan is el sõd le ge sen az öl töz kö -

dést is ma gá ban fog la ló kül sõ meg je le nés alap ján tör té nik, hi szen a min -

den nap ok ban nincs mód a ne mi szer vek, a kro mo szó mák vagy egyéb

egy ér tel mû nek vélt fi zi o ló gi ai „bi zo nyí té kok” el len õr zé sé re (vö.:

Kessler–McKenna, 1978:13–18). Így a nemspe ci fi kus öl töz kö dé si, il let -

ve a kül sõ meg je le nés sel kap cso la tos más, pél dá ul a haj vi se let re vo nat -

ko zó, el vá rá sok kal szem be ni „lá za dás” a szü le tés kor meg ha tá ro zott nem

tu laj do ní tá sát – egy re ha tá ro zot tab ban – el uta sí tó meg nyil vá nu lás ként is

ér tel mez he tõ. 

Nem il let tem be le azok ba a szte re o tí pi ák ba, amit ál ta lá ban egy ha son ló ko -

rú fi ú ról ki szok tak ala kí ta ni. Ez nem volt ki mon dot tan fel tû nõ, mert vol tak

bi zo nyos dol gok, amik ben ez nem tûnt föl. […] hát ez a szo ká sos ér dek lõ -

dés az iránt, hogy õk mi ért öl töz köd het nek így, mi ért vi sel ked het nek így,

már mint a lá nyok, és hogy ez ugye ne kem […] úgy mond mi ért ti los. És hát
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ez ná lam is ugyan úgy, mint mond juk egy lány nál sze rin tem sok szor elõ for -

dul, én is anyu nak a ru há it kezd tem pró bál gat ni és néz ni […] mond juk ak -

kor még sok te kin tet ben úgy jó volt, mert ak kor még nem an  nyi ra fér fi as az

em ber, te hát ak kor még nem volt ez an  nyi ra fel tû nõ. 1

Ami re én em lék szem úgy iga zá ból, az az, hogy négy-öt éve sen így áll tam a

vé cé fö lött, és kér dez tem anyu ká mat, hogy anya, hát én így sze ret nék pi sil -

ni, így mi ért nem le het? És ak kor mond ja, hogy hát azért, mert te nem így

szü let tél, hát ne ide ge sít sél már… (mo so lyog) De, mon dom, én tu dom, hogy

én így sze ret nék. […] ez meg ma radt ben nem, pe dig na gyon-na gyon fi a tal

vol tam, ki csi vol tam, más részt hát ami lyen tu da to san én ezt csi nál tam, hát

ez elég meg le põ volt. Az tán ilye ne ket csi nál tam, hogy az óvo dai ren dez vé -

nye ken ugye, aho va be vol tam öl töz tet ve, ki men tem a vé cé re, le vet tem a

szok nyát, föl vet tem egy rö vid nad rá got, és úgy men tem vis  sza. És ak kor is

anyu kám majd nem szív in fark tust ka pott, hogy mi lyen hü lye gye re ke van. 5

ami re em lék szem, egy részt ki csi ko rom tól kezd ve, te hát ami ó ta az esze met

tu dom, há rom-négy éves ko rom tól kezd ve így ru ház ko dás ban ab szo lú te nem

bír tak ve lem, mert a szok nyát, azt így to tál ke rül tem, meg nem le he tett rám

ad ni az ilyen dol go kat. Ami azért per sze si ke rült, nagy erõ sza ko san, de az tán

min dig va la hogy va la ho va el tûn tek meg szét sza kad tak meg ilyes mi. 7

az el sõ ma ra dan dó él mé nyem az az volt, mi kor ki lak koz ták a kör me i met,

és az fan tasz ti kus ér zés volt, és az ne kem na gyon tet szett, meg fú, na gyon

jól érez tem ma gam, és hogy most ez nagy sze rû, és most ez igen, így, ez jó.

[…] Ezt… az én ké ré sem re [csi nál ta] anyu kám. Te hát mi vel hogy én még

elég csepp gye rek vol tam, ak kor még óvo dás ko rú […] lát tam, hogy az

ovi ban is egy-két kis lány nak ki volt lak koz va a kör me, úgy a kis uj ján, és

ak kor ez ne kem na gyon tet szett, hú, […] eh hez vég képp na gyon ra gasz -

kod tam. És hos  szas le be szé lés árán, meg min den fé le ré miszt ge té sek árán

si ke rült en gem er rõl le be szél ni. […] ez volt az el sõs meg ha tá ro zó ilyen él -

mény, ahol … ki csit úgy érez tem, hogy ne kem jobb. […] mi kor egye dül

vol tam, az tel je sen az zal zaj lott, hogy én mint nõ vol tam je len. És én an -

nak is tar tom ma gam. És ak kor en nek meg fe le lõ en is öl töz tem. […] nem

volt pén zem, meg hát nem dol goz tam, és sem mi, te hát csak az édes -

anyám ru há i ra vol tam ha gyat koz va, ami meg kell, hogy mond jam, hát ne -

kem egy pi cit ki csi, mond juk csí põ ben nem (ne vet), de amúgy igen. De

ad dig nem volt baj, olyan 16 éves ko ro mig tö ké le te sen il let rám, te hát itt

csak a fa zon nal volt a prob lé ma, mert hát ugye én egy ki csit mást vet tem

vol na föl, egy éret tebb hölgy nek ugye nem ugyan az [az íz lé se], mint egy

fi a tal hölgy nek. 9

Ahogy el kezd tem a ké tes eg zisz ten ci á mat, ez ab szo lút az zal kez dõ dött,

hogy így, nem tu dom, biz to san na gyon so kan így kez dik ki él ni, te hát ki -

fe lé is él ni ezt a ré szü ket, hogy ilyen jel leg ze te sen, nem tí pu sos ru ha da ra -

bo kat vesz nek fel, és én ezt ak kor kezd tem el, ami kor az anyai nagy apám

teg. Fõ leg an go lul, mint min den, ugye? De van nak na gyon ko moly dol-

gok… an  nyi ra, hogy az egyik pszi chi á ter, aki itt van [Ma gyar or szá gon], aki -

hez men tem, na gyon ked ves, és az nem tu dott se er rõl, se ar ról, se amar ról,

az na gyon meg kért, hogy küld jek ne ki ilyen lin ke ket, hát cí me ket. És el -

küld tem ne ki […] Szó val it ten se gí tek, hogy mû ve lõd je nek. 16

Meg kell em lí te nünk, hogy in ter jú ala nya ink kö zül nyol can az inter-

neten ta lál tak rá ku ta tá si fel hí vá sunk ra is: ese tük ben te hát va ló szí nû sít he -

tõ, hogy olya nok tól kap tunk vá la szo kat, akik ak tí van hasz nál ják az inter-

netes in for má ció szer zé si for má kat. Ugyan ak kor a sze mé lyes is me ret ség ál -

tal hó lab da mód szer rel ta lált részt ve võk kö zül is töb ben utal tak en nek az

in for má ció for rás nak a fon tos sá gá ra. Az internet ki emelt sze re pé nek hang -

sú lyo zá sa a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos tu dás hoz ju tás ban te hát meg -

ala po zott nak tû nik – kü lö nös te kin tet tel a transz sze xu a li tás ról ma gyar

nyel ven hoz zá fér he tõ kor sze rû szak iro da lom és/vagy fel vi lá go sí tó iro da -

lom szin te tel jes hi á nyá ra, il let ve a té ma köz be széd be li is me ret len sé gé re.

2.4.2. Je lek 

Majd nem min den in ter jú ala nyunk be szá molt ar ról, hogy már gye rek-, il -

let ve ka masz ko rá ban ta pasz talt olyan je le ket, me lyek az át la gos tól el té -

rõ ne mi ön be so ro lá sát erõ sít het ték. Eb ben az ös  sze füg gés ben a két leg -

gyak rab ban em lí tett té ma kör az öl töz kö dés és a má sik nem tag ja i val va -

ló kap cso la tok jel le ge volt. Az öl töz kö dés a gye rek kor tól kezd ve kül sõ -

leg is jól azo no sít ha tó nemspecifikus jel leg ze tes ség ként je le nik meg. Az

em be rek ne mi jel le gé nek tu laj do ní tá sa ugyan is el sõd le ge sen az öl töz kö -

dést is ma gá ban fog la ló kül sõ meg je le nés alap ján tör té nik, hi szen a min -

den nap ok ban nincs mód a ne mi szer vek, a kro mo szó mák vagy egyéb

egy ér tel mû nek vélt fi zi o ló gi ai „bi zo nyí té kok” el len õr zé sé re (vö.:

Kessler–McKenna, 1978:13–18). Így a nemspe ci fi kus öl töz kö dé si, il let -

ve a kül sõ meg je le nés sel kap cso la tos más, pél dá ul a haj vi se let re vo nat -

ko zó, el vá rá sok kal szem be ni „lá za dás” a szü le tés kor meg ha tá ro zott nem

tu laj do ní tá sát – egy re ha tá ro zot tab ban – el uta sí tó meg nyil vá nu lás ként is

ér tel mez he tõ. 

Nem il let tem be le azok ba a szte re o tí pi ák ba, amit ál ta lá ban egy ha son ló ko -

rú fi ú ról ki szok tak ala kí ta ni. Ez nem volt ki mon dot tan fel tû nõ, mert vol tak

bi zo nyos dol gok, amik ben ez nem tûnt föl. […] hát ez a szo ká sos ér dek lõ -

dés az iránt, hogy õk mi ért öl töz köd het nek így, mi ért vi sel ked het nek így,

már mint a lá nyok, és hogy ez ugye ne kem […] úgy mond mi ért ti los. És hát
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a lá nyok hoz von zód tam, és õszin te vol tam, és én ezt nem tud tam, hogy

ezt nem sza bad, vagy hogy ez … egy ál ta lán hogy ez nem nor má lis do log.

[…] Ud va rol tam ne kik. Úgy ahogy… szok tak (mo so lyog). 15

A kül sõ meg je le nés sel és a má sik nem mel va ló vi sel ke dés sel kap -

cso la tos tár sa dal mi nor ma sér té sek sze mé lyes, il let ve kö zös sé gi szank ci ó -

it el ke rü len dõ sze mély kö zi szin ten egy faj ta ön vé del mi stra té gi a ként

töb ben in kább az el szi ge te lõ dést vagy az ön ál cá zást vá lasz tot ták, míg

cso port kö zi szin ten fenn tar tot ták több szö rös cso port tag sá gu kat. Va gyis

meg fi gyel het tük, hogy töb ben egy da ra big ki fe lé nagy já ból a szü le tés ko -

ri ne mük nek meg fe le lõ nek mu tat ták ma gu kat és így pró bál tak bi zo nyos

te rü le te ken (ta nu lás ban, szak tu dás ban, kö zös sé gi élet ben) ered mé nye -

ket fel mu tat ni, me lyek re ké sõbb tá masz kod hat tak. 

Én transzszexuális vol tam már hat éves ko rom tól, csak nem csi nál tam mi at ta

az ég vi lá gon sem mit, és hát ügyel tem ar ra, hogy sen ki se ve gyen sem mit se

ész re, már mint a csa lád ban. És hát elég gon dunk volt a há bo rú alatt […] tu -

laj don kép pen a há bo rú, az volt, és az min dent el fog lalt. Én men tet tem meg a

szü le im éle tét, ugye, hát az em ber na gyon gyor san föl nõ. […] ak kor el vol -

tam fog lal va, szó val ilyen dolgokkal… csak egész há tul gon dol tam rá. 16

Ugyan ak kor bel sõ vi lá gu kat sa ját va ló di ne mük nek meg fe le lõ en

pró bál ták be ren dez ni.

Ar ra em lék szem, hogy el kezd tem fan tá zi ál ni ar ról, hogy fiú va gyok, és

hogy ak kor … mit ját sza nék, hogy viselkednék… Csi nál tam ma gam nak

egy ilyen fan tá zia vi lá got […] a va lós élet szereplõi[vel], csak én vol tam

ott más. Már mint hogy fiú. […] és ren ge te get ál mo doz tam így. 4 

E két vi lág – a be lül rõl iga zi nak ér zett és a kí vül rõl el várt, il let ve ki -

fe lé mu ta tott ön meg ha tá ro zás ok – har mo ni zá lá sá nak igé nye kész tet te

in ter jú ala nya ink több sé gét ar ra a dön tés re, hogy lé pé se ket te gye nek az

egy re ne he zeb ben vi selt több ér tel mû ség bõl adó dó za va rok meg szün te -

té se és ön ma guk ki tel je sí té se ér de ké ben.

ez így úgy te tõ zött, hogy ta valy ilyen kor […] mond tam az apu kám nak,

hogy pon tot te szek en nek a do log nak a vé gé re (mo so lyog), mert így nem

le het, nem le het így él ni. Hát õk már tud ják ré gen, a szü le im, hogy mi

van. És ak kor ezt így el is ha tá roz tam, hogy ez a 2003-as év ez ar ra lesz jó,

hogy el ha tá roz zam ma gam, hogy mit fo gok ez zel kez de ni. Mert az már

nyil ván va ló volt, hogy itt va la mit már csi nál ni kell. Mert most már túl

nagy mély sé gek be megy az em ber, és… ez így nem jó. 3

meg halt. És én így az õ ru ha tá rát szin te el ko boz tam a nagy ma mám tól,

hogy ak kor azt ad ja ide, és így em lé ke zés cím szó val majd én fo gom hor -

da ni, de hát nem le he tett iga zá ból más képp. Te hát ha én csak azt mon -

dom, hogy fel aka rom ven ni azt az in get, meg azt a ka la pot, ak kor azt

nem le het. De szó val én ezt így kezd tem. 10

vol tak olya nok, hogy én nõi ru há ban mász kál tam, már nem így az ut cán,

ha nem úgy ott hon. Nagy ma mám nak a ru há it, meg anyu ét; meg mit tu -

dom én, így ki fes tet tem ma gam, meg ilyen hü lye sé gek. […] a ki fes tést,

azt sze rin tem olyan kor csi nál tam, mi kor nem vol tak ott hon, alap ból meg

nem na gyon szól tak hoz zá sem mit. 12

föl vet tem az anyám ru há ját, al só ne mû jét, meg ilyes mi (kun cog). Hát ez

stan dard, hogy úgy mond jam. És hát mihelyt… bár mi kor egye dül vol tam,

vagy mi, ak kor ilyen nõi ru há kat fel vet tem. Nem nyil vá no san, per sze.

Ame ri ká ban azt mond ják, hogy „closet queen”, szek rény be, igen. 16

A má sik nem tag ja i val va ló kap cso la ta ik ala ku lá sát is so kan – leg alább -

is múlt juk ra vis  sza te kint ve – jel zés ér té kû nek vél ték: mai ér tel me zé sük

sze rint már ak kor „va ló di ne mük nek meg fe le lõ en” mû köd tek. Ilyen tí pu -

sú ka masz ko ri, il let ve fi a tal ko ri ta pasz ta la ta ik meg ha tá ro zó él mé nye azon -

ban még jel lem zõ en a bi zony ta lan za va ro dott ság, hi szen na gyon ha mar tu -

da to sult ben nük, hogy nem az el vá rá sok nak meg fe le lõ en vi sel ked nek.

ne kem min dig vol tak ba rát nõ im. Olyan ba rát nõ im, mint amik egy lány -

nak szok tak len ni. Te hát ez… ná lunk so se ment el a sze xu a li tá sig. 1

Na gyon sze rel mes vol tam [lá nyok ba], de so ha sen ki nem tud ta. […] ak kor

egy szer, ez még min dig a gimiben, na gyon sze rel mes vol tam, és na gyon ki

vol tam ké szül ve, és ak kor ön gyil kos akar tam len ni meg ilyen hü lye sé gek. 4

ami kor már ugye pu ber tás kor ba ér tem, ak kor érez tem, hogy biz tos,

hogy… te hát min dig a nõk ér de kel tek, de azt tud tam, hogy so ha nem

vet kõ zök le elõt tük így. […] sze rel mes vol tam ál lan dó an, meg min den

ba jom volt, de nem mond tam sen ki nek. 5

te hát ti zen négy kö rül döb ben tem er re pon to san rá, mi kor így na gyon

meg tet szett egy lány. Egyéb ként ta nár nõ volt ab ban az is ko lá ban, ab ban

a gim ná zi um ban, ahol én ta nul tam, […] és be lé na gyon be lé zúg tam. 7

va la mi kor fel sõ ál ta lá nos is ko lá ban vol tak ilyen él mé nye im, ami kor elõ -

ször let tem sze rel mes … (ne vet) hát mind egy, an  nyit áru lok el, hogy egy

srác volt az il le tõ, õ a nagy sze rel mem volt, meg sa töb bi, de hát érez tem

már ak kor, hogy ez ki csit, hogy is mond jam, el lent mon dá sos do log, ezért

le he tõ leg nem is be szél tem sen ki nek ró la, csak lát ták raj tam, hogy hopp,

már megint el szállt a gyer kõc. 9
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a lá nyok hoz von zód tam, és õszin te vol tam, és én ezt nem tud tam, hogy

ezt nem sza bad, vagy hogy ez … egy ál ta lán hogy ez nem nor má lis do log.

[…] Ud va rol tam ne kik. Úgy ahogy… szok tak (mo so lyog). 15

A kül sõ meg je le nés sel és a má sik nem mel va ló vi sel ke dés sel kap -

cso la tos tár sa dal mi nor ma sér té sek sze mé lyes, il let ve kö zös sé gi szank ci ó -

it el ke rü len dõ sze mély kö zi szin ten egy faj ta ön vé del mi stra té gi a ként

töb ben in kább az el szi ge te lõ dést vagy az ön ál cá zást vá lasz tot ták, míg

cso port kö zi szin ten fenn tar tot ták több szö rös cso port tag sá gu kat. Va gyis

meg fi gyel het tük, hogy töb ben egy da ra big ki fe lé nagy já ból a szü le tés ko -

ri ne mük nek meg fe le lõ nek mu tat ták ma gu kat és így pró bál tak bi zo nyos

te rü le te ken (ta nu lás ban, szak tu dás ban, kö zös sé gi élet ben) ered mé nye -

ket fel mu tat ni, me lyek re ké sõbb tá masz kod hat tak. 

Én transzszexuális vol tam már hat éves ko rom tól, csak nem csi nál tam mi at ta

az ég vi lá gon sem mit, és hát ügyel tem ar ra, hogy sen ki se ve gyen sem mit se

ész re, már mint a csa lád ban. És hát elég gon dunk volt a há bo rú alatt […] tu -

laj don kép pen a há bo rú, az volt, és az min dent el fog lalt. Én men tet tem meg a

szü le im éle tét, ugye, hát az em ber na gyon gyor san föl nõ. […] ak kor el vol -

tam fog lal va, szó val ilyen dolgokkal… csak egész há tul gon dol tam rá. 16

Ugyan ak kor bel sõ vi lá gu kat sa ját va ló di ne mük nek meg fe le lõ en

pró bál ták be ren dez ni.

Ar ra em lék szem, hogy el kezd tem fan tá zi ál ni ar ról, hogy fiú va gyok, és

hogy ak kor … mit ját sza nék, hogy viselkednék… Csi nál tam ma gam nak

egy ilyen fan tá zia vi lá got […] a va lós élet szereplõi[vel], csak én vol tam

ott más. Már mint hogy fiú. […] és ren ge te get ál mo doz tam így. 4 

E két vi lág – a be lül rõl iga zi nak ér zett és a kí vül rõl el várt, il let ve ki -

fe lé mu ta tott ön meg ha tá ro zás ok – har mo ni zá lá sá nak igé nye kész tet te

in ter jú ala nya ink több sé gét ar ra a dön tés re, hogy lé pé se ket te gye nek az

egy re ne he zeb ben vi selt több ér tel mû ség bõl adó dó za va rok meg szün te -

té se és ön ma guk ki tel je sí té se ér de ké ben.

ez így úgy te tõ zött, hogy ta valy ilyen kor […] mond tam az apu kám nak,

hogy pon tot te szek en nek a do log nak a vé gé re (mo so lyog), mert így nem

le het, nem le het így él ni. Hát õk már tud ják ré gen, a szü le im, hogy mi

van. És ak kor ezt így el is ha tá roz tam, hogy ez a 2003-as év ez ar ra lesz jó,

hogy el ha tá roz zam ma gam, hogy mit fo gok ez zel kez de ni. Mert az már

nyil ván va ló volt, hogy itt va la mit már csi nál ni kell. Mert most már túl

nagy mély sé gek be megy az em ber, és… ez így nem jó. 3

meg halt. És én így az õ ru ha tá rát szin te el ko boz tam a nagy ma mám tól,

hogy ak kor azt ad ja ide, és így em lé ke zés cím szó val majd én fo gom hor -

da ni, de hát nem le he tett iga zá ból más képp. Te hát ha én csak azt mon -

dom, hogy fel aka rom ven ni azt az in get, meg azt a ka la pot, ak kor azt

nem le het. De szó val én ezt így kezd tem. 10

vol tak olya nok, hogy én nõi ru há ban mász kál tam, már nem így az ut cán,

ha nem úgy ott hon. Nagy ma mám nak a ru há it, meg anyu ét; meg mit tu -

dom én, így ki fes tet tem ma gam, meg ilyen hü lye sé gek. […] a ki fes tést,

azt sze rin tem olyan kor csi nál tam, mi kor nem vol tak ott hon, alap ból meg

nem na gyon szól tak hoz zá sem mit. 12

föl vet tem az anyám ru há ját, al só ne mû jét, meg ilyes mi (kun cog). Hát ez

stan dard, hogy úgy mond jam. És hát mihelyt… bár mi kor egye dül vol tam,

vagy mi, ak kor ilyen nõi ru há kat fel vet tem. Nem nyil vá no san, per sze.

Ame ri ká ban azt mond ják, hogy „closet queen”, szek rény be, igen. 16

A má sik nem tag ja i val va ló kap cso la ta ik ala ku lá sát is so kan – leg alább -

is múlt juk ra vis  sza te kint ve – jel zés ér té kû nek vél ték: mai ér tel me zé sük

sze rint már ak kor „va ló di ne mük nek meg fe le lõ en” mû köd tek. Ilyen tí pu -

sú ka masz ko ri, il let ve fi a tal ko ri ta pasz ta la ta ik meg ha tá ro zó él mé nye azon -

ban még jel lem zõ en a bi zony ta lan za va ro dott ság, hi szen na gyon ha mar tu -

da to sult ben nük, hogy nem az el vá rá sok nak meg fe le lõ en vi sel ked nek.

ne kem min dig vol tak ba rát nõ im. Olyan ba rát nõ im, mint amik egy lány -

nak szok tak len ni. Te hát ez… ná lunk so se ment el a sze xu a li tá sig. 1

Na gyon sze rel mes vol tam [lá nyok ba], de so ha sen ki nem tud ta. […] ak kor

egy szer, ez még min dig a gimiben, na gyon sze rel mes vol tam, és na gyon ki

vol tam ké szül ve, és ak kor ön gyil kos akar tam len ni meg ilyen hü lye sé gek. 4

ami kor már ugye pu ber tás kor ba ér tem, ak kor érez tem, hogy biz tos,
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ba jom volt, de nem mond tam sen ki nek. 5
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va la mi kor fel sõ ál ta lá nos is ko lá ban vol tak ilyen él mé nye im, ami kor elõ -

ször let tem sze rel mes … (ne vet) hát mind egy, an  nyit áru lok el, hogy egy
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már megint el szállt a gyer kõc. 9

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

86 87



le szek egy tök egy sze rû, is ko lá zat lan bun kó, hogy ha így tet szik fo gal maz -

ni, ak kor le szek ilyen, te hát én nem aka rok be jár ni a sok os to ba kö zé.

Más va gyok. Va la hogy nem tet szik ez az egész do log ne kem. 6

Hát, a su li ban is elég fur csán néz tek így rám né ha a tanárok… de úgy jó,

sze re tett min den ki. […] tit kol tam is. Te hát ak kor pró bál tam úgy ten ni a

dol go kat, hogy jaj, ne kem ez a fiú, hú, de tet szik meg min den, hogy ne

le gyen olyan fel tû nõ, ami kor már na gyon érez tem, hogy szo rul a hu rok

[…] vé gül is így az osz tály tár sa im mal is tu dat tam, ahogy le érett sé giz tem.

Te hát az érett sé gi vé gé ig nem akar tam így fel fed ni a dol go kat, ne hogy

utá na baj le gyen az érett sé gi vel, és ne tud jam eset leg emi att el vé gez ni a

su lit, vagy ki kö zö sí tés. A ta ná rok sze mé ben sem akar tam, hogy ki tu dód -

jon. Hát vé gül is õk is na gyon jól vet ték, meg mond ták, hogy vé gül is õk

is sej tet ték […] Meg õk ezt nem is ér tik. 7

a prob lé ma ez zel az egés  szel, hogy ez az is ko la ez egy szak mun kás is ko la

[…] ami azt je len tet te, rá adá sul egy fiú szak ma, hogy be ke rül tem há rom év -

re egy ilyen negy ven fõs […] osz tály ba, ahol az át lag az a ket tes és a bu kott

di á kok ból állt. […] Ab szo lút nem tud tam ke zel ni a dol go kat há rom évig. Én

nem tu dom, hogy csi nál tam, de meg csi nál tam az is ko lát. Min den nap bõg -

tem, és így to vább, és így to vább. […] na pi meg alá zá sok na pi szin ten, de ez

így há rom éven ke resz tül. […] Egy kis bu zi nak [tar tot tak]. Egy kis bu zi nak,

akit föl le het ken ni a fal ra, mert gyen ge, mert vé kony, akit le het do bál ni az

órán, úgy sem szól sem mit, bõg ni so ha nem bõg tem elõt tük, ha jól em lék -

szem, egy szer sem bõg tem el ma gam, [csak ] ott hon, ha za fe lé, vo na ton. […]

Sze rin tem fõ leg a vi dé ki ek van nak ve szély ben ilyen szem pont ból, ahol még

a ta ná ri gár da is olyan, hogy nincs tisz tá ban ezek kel a dol gok kal. […] Ez egy

ilyen… be csuk juk a sze mün ket ef fek tus volt. Be csuk juk a sze mün ket és

nem néz zük. Egyet len egy ta nár volt, aki nek ki bo rul tam, és ak kor õ egy

ilyen kis elõ adást tar tott az osz tály nak, egy szer úgy név te le nül, hogy to le -

ran cia és ha son lók. Ab szo lút nem mû kö dött, te hát sem mi ér tel me nem

volt. Két na pig úgy az osz tály vis  sza fo got tabb volt. Hat van szá za lé ka esett

ne kem az ed di gi nyolc van hoz ké pest […] Nem volt sem mi lyen se gít ség

ezen a té ren. 11

meg pró bál tak a tár sa ság ból így ki szór ni vagy ki kö zö sí te ni, hogy nem játsz -

hat tam ve lük ezért meg ezért. […] bu zi vagy, ilyen sza vak kal il let tek. […]

hát én… nem érez tem an nak ma gam, mert… nem tu dom, ez ilyen szé gyen

volt ak kor szá mom ra is, és ak kor így el vo nul tam. Vis  sza hú zó dóbb let tem.

Sok kal, sok kal vis  sza hú zó dóbb let tem. Az tán per sze ag res  szí vabb is, és így

meg pró bál tam vis  sza vág ni, hogy akkor… te hát nem sza vak kal, ha nem

ilyen tes ti ség gel, vagy […] hogy ak kor ve re ked jünk vagy va la mi. 15

Az ál ta lá nos is ko lai, il let ve kö zép is ko lai ta pasz ta la tok hoz ké pest a fel -

sõ fo kú is ko lák ban, il let ve a fel nõtt ko ri – pél dá ul poszt gra du á lis – ok ta tás

ke re té ben ke ve sebb prob lé mát ér zé kel tek az érin tet tek. Eb ben se gít het -

tud tam, hogy ezt föl kell, hogy dol goz zam va la hogy, mert ez zel együtt

kell él ni … va la med dig, amed dig azt nem ér zem, hogy most már meg

kell, hogy csi nál jam, mert kész. 5.

2.4.3. Csa lá di és is ko lai fo gad ta tás

Az át la gos tól vagy az el várt tól el té rõ ön meg ha tá ro zás ból adó dó gya kor la ti

prob lé mák el sõ in téz mé nyes szín te re ál ta lá ban az is ko la. Míg a csa lá don

be lü li – az egyik vagy mind két szü lõ, eset leg a test vé rek elõt ti – ön el fo -

gad ta tás ál ta lá ban több ne ki fu tás ban zaj ló, hos  szabb fo lya ma ta so rán a

konf lik tu sok so ká ig rejt ve – ál cáz va vagy meg tûr ve – ma rad hat tak, az is -

ko la for ma li zál tabb vi lá gá ban a be il lesz ke dé si prob lé mák kéz zel fog ha tóbb

for má ban je lent kez tek. Az érin tet tek szá má ra az is ko la – kü lö nö sen az ál -

ta lá nos és a kö zép is ko la – mint szo ci a li zá ci ós kö zeg nem mû köd he tett iga -

zán ha té ko nyan, hi szen olyan el vá rá so kat köz ve tí tett mind a ta ná rok,

mind az is ko la tár sak ré szé rõl, me lyek nek nem tud tak és gyak ran nem is

akar tak meg fe lel ni. A kor tár sak tól va ló el ide ge ne dés ér zé sé rõl, az õket kö -

rül ve võ ér tet len ség rõl, a for má lis el vá rá sok be nem tel je sí té sét kö ve tõ

szank ci ók ról és a ki kö zö sí tés meg ta pasz ta lá sá ról so kan be szá mol tak:

ál ta lá nos ban nem vol tam egy ilyen ki emel ke dõ jó ta nu ló, pont emi att a

be il lesz ke dé si [prob lé ma mi att], te hát ugye az ál ta lá nos is ko lá ba ott ma -

xi má lis ko e du kált osz tály volt ná lunk, meg ugye ál ta lá ban a szak kö zép be

csak fi úk vol tak, a mû sza ki pá lyán fi úk vol tak. 1

Min dig ren ge teg in tõt vit tem ha za. Az én idõm ben még ja vá ban dúlt az

út tö rõ vi lág, ün ne pély re copf ban, ra kott szok nyá ban kel lett vol na men ni.

A nõ [az any ja] min dig szé pen fel öl töz te tett, ott hon õ volt az úr, az tör -

tént, amit õ akart, az tán a te me tõ ben át öl töz tem tré ning be, és úgy men -

tem az is ko lá ba. Az tán az osz tály fõ nök be ír ta az in tõt, mert nem az al ka -

lom hoz il lõ en vol tam öl töz ve. 17

Ami kor jár tam [is ko lá ba], ak kor még mon dom, ak kor föl ve szem ezt az ál -

ar cot, és kész, és ak kor ez van. […] De ez na gyon ne héz. 5

ti zen hat éves ko rom ba meg sze rez tem az érett sé git, úgy hogy ma gán ta nár,

mert per sze a kö zös ség az már nem volt kó ser, kö zös kis tor na órák meg

ez, meg az, mert ugye én úsz tam, úsztam… há rom éves ko rom tól. És az -

tán ar ra hi vat koz va, hogy ez a fal tól fa lig, nap mint nap há rom órá ban, ez

már így ki me rí tet te min den ideg szá la mat, ezt mond tam az anyá mék nak,

ami kor is be je len tet tem, hogy nem csi ná lom to vább. […] mond tam az

anyám nak, hogy én ab ba ha gyom a su lit, én ezt nem aka rom csi nál ni. Én
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kell él ni … va la med dig, amed dig azt nem ér zem, hogy most már meg
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tán ar ra hi vat koz va, hogy ez a fal tól fa lig, nap mint nap há rom órá ban, ez
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�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

88 89



mond juk apu ol da lá ról volt egy ilyen, úgy mond nyo más, hogy… mikor kez -

dek már vég re egy nor má lis [párkapcsolatot]… és en nek meg pró bál tam meg -

fe lel ni. Ak kor az em ber ugye azt lát ja, hogy a szü lõk, és hogy ak kor azok nak

meg fe lel ni, és el kezd tem úgy mond ke res ni ba rát nõ ket, de… nem ta lál tam

ben ne sem mi kü lö nö set […] az em ber ész re ve szi azo kat a for du la to kat, ami -

kor a szü lõk úgy pró bál ják a he lyes irány ba úgy mond, te hát idé zõ jel be „he -

lyes irány ba” irá nyí ta ni az em ber éle tét […] [apu] csak egy hü lye ség nek tart -

ja iga zá ból az egé szet, biz tos hogy… mert hogy olyan kör be ke ve red tem […]

Anyu nál ez két ol da lú volt, egy részt az, hogy mi ért nem szól tam, ami kor már

ez… gye rek ko rom ban fel me rült, […] il let ve hát ser dü lõ ko rom ban, hogy ezt

ak kor kel lett vol na meg be szél ni, de hát én nem érez tem olyan nak ak kor a

hely ze tet, és nem is tud tam meg fo gal maz ni, hogy mi ez. 1

és új sá go kat ha gyott elõl apám, por nó új sá go kat, hogy leg alább va la mi,

hát ha va la mi történik… és hát így nem, nem in dul tam be. 11

Né há nyan a szü lõ ket érin tõ – el sõ sor ban a tá gabb kör nye zet re ak ci -

ó i tól va ló fé le lem bõl adó dó – gya kor la ti ne héz sé gek re utal tak: 

ami kor a szü lõk nek be vall ja az em ber, ugye, leg elõ ször is jön az, hogy…

két irány ba in dult el ná lunk, hogy… á, te biz tos nem vagy az, csak va la -

mit ros  szul gon dolsz. Ami kor egy re job ban kezd bi zo nyos sá vál ni, ak kor

úgy be le gon dol nak a szü lõk, hogy az õ ba rá ti-tár sa dal mi ol da luk ról ez

hogy fog meg élõd ni. És ak kor ezt pró bál ják át ve tí tet ni, és pró bál nak lel -

ki is me ret fur da lást éb resz te ni ben nem, hogy ak kor ez szá muk ra men-

nyire… […] mond juk ne kem az volt rá a vá la szom, hogy jó, hát ak kor ve -

le tek tar tom a kap cso la tot, és ak kor sen ki más sal nem. Mert iga zá ból én

nem va gyok rá juk kí ván csi, te hát ne kem nem kell fel tét le nül se a ro kon -

ság gal, se sen ki vel, kész el men tem, mond já tok azt, akár kül föld ön va -

gyok, vagy va la mi, és ak kor nin csen gond. 1

Meg bíz tam anyu kám ban és a há tát mu tat ja. Te hát ez így elég ros  szul

esik, hogy az ér dek li, hogy má sok mit szól nak hoz zá. Mi köz ben sze rin -

tem nem len ne kü lö nö seb ben be lõ le sem mi, mert a leg jobb ba rát juk, aki

szem be la kik ve lünk, szom szé dok, és na gyon to le rán sak. Te hát õk mond -

ták, hogy ezt õk meg ér tik, te hát sok kal job ban vi sel ked nek, mint a szü le -

im. […] min den ki job ban ke ze li. 7

Né há nyan a tel jes el uta sí tás ról szá mol tak be, ami kor a szü lõk egy -

ál ta lán nem kí ván tak szá mol ni sem a nemváltoztatás el mé le ti le he tõ sé -

gé vel, sem a gya kor la ti kö vet kez mé nyek kel:

azt gon dol tam, hogy a csa lá dom ezt to le rál ni fog ja és ak kor mû köd ni fog

ez a do log. Fel se me rült ben nem az, hogy ez nem egy el fo gad ha tó ez a

do log […] te hát a csa lá dom nak ezt így el mond tam, és a csa lá dom ki rú -

gott. És ak kor ott áll tam egye dül. 2

ték õket sa ját ki ala kul tabb prob lé ma ke ze lé si stra té gi á ik és kör nye ze tük

na gyobb fo kú to le ran ci á ja is, mely rész ben ab ból adód ha tott, hogy fel nõtt -

ként már ke vés bé kér dõ je lez het ték meg ön ér té ke lé sük he lyes sé gét.

az is ko lá ban volt egy osz tály tár sam, aki meg kér dez te, hogy vé gül is ez mi

ná lam, ez az úgy mond más ság, és ak kor én el mond tam, hogy igen, én

transzszexuális va gyok. Ak kor egy ki csit úgy meg le põ dött, be szél get tünk

ró la, és hát ak kor azt mond ta, hogy hát nézd, ha ne ked jó, ak kor én csak

azt tu dom mon da ni, hogy le gyél bol dog. De hát nem volt ez már azért az

a korosztály… Épp ma be szél get tünk egy má sik osz tály tár sam mal ró la,

hogy õk már tud ják, te hát õk már túl van nak azon a húsz év kö rü li ek nek

a gon dol ko dás mód ján. Te hát õk már el tud ják azt fo gad ni, hogy igen, az

ember… van ilyen is, és ha így lesz bol dog, ak kor így le gyen bol dog. 1

Hát [az] is ko lá ban an  nyi volt ez zel kap cso lat ban, hogy egy szer így fog tam

ma gam, és ki je len tet tem ma gam ban, hogy en nek a hó nap nak a vé gén el -

kez dem a nõ ként va ló meg je le nést, min den hol, full time [min den idõ ben].

[…] ki csit úgy hi bá nak ér zem olyan szem pont ból, hogy még nem iga zán

néz tem ki tel je sen passable [meg fe le lõ en], eb bõl ki fo lyó lag le het, hogy ki -

csit ké sõbb kel lett vol na, mert így nem kí vánt nép sze rû sé get sze rez tem

bi zo nyos kö rök ben. […] De hát a su li ban tel je sen to le rán sak vol tak, nem

szól tak sem mit. Az tán utá na en  nyi volt még, hogy mi kor már meg volt a

név vál toz ta tá som, egy szer be men tem és át írat tam ma ga mat a rend szer -

ben, ak kor néz tek egy ki csit na gyo kat, ér tet len ked tek szo kás sze rint. Va la -

mi hü lye ség volt, nem em lék szem va la mi olyas min prob lé máz tak, (ne vet)
hogy vit tem az anya köny vi ki vo na tot, hogy én most a gye re kem nek az

ada ta it aka rom be írat ni, vagy nem tu dom, ilyen hü lye ség. 12

A csa lá don be lü li ön el fo gad ta tás sok szor az is ko lai konf lik tu sok kal

pár hu za mo san zaj lott, amen  nyi ben az ott ho ni ak egy ál ta lán be ava tód tak

az ilyen tí pu sú prob lé mák ke ze lé sé be. A csa lá don be lü li fel tá rul ko zás

aka dá lya le he tett a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos is me re tek hi á nya,

ami sok eset ben ma guk nak az érin tet tek nek is gon dot oko zott (ahogy er -

rõl már a 2.4.1. szá mú al fe je zet ben is be szá mol tunk):

õk [a szü lõk] ez zel nem na gyon tud tak mit kez de ni, vé gül is iga zá ból ak kor

még én se tud tam ve le mit kez de ni, te hát nem hogy õk. Mos ta ná ban már

más lett, mert ha már én tu dom, hogy mit aka rok, ak kor õk azt mond ják,

hogy jó, rend ben van, leg alább tu dod, hogy mit akarsz, ak kor csi náld azt. 3

A gyer mek más sá gát, úgy tûnt, nem szí ve sen vet ték tu do má sul a

szü lõk. Vol tak, akik a prob lé ma át me ne ti sé gé ben bíz va pró bál ták a „he -

lyes út ra” te rel ni õket:
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mond juk apu ol da lá ról volt egy ilyen, úgy mond nyo más, hogy… mikor kez -

dek már vég re egy nor má lis [párkapcsolatot]… és en nek meg pró bál tam meg -

fe lel ni. Ak kor az em ber ugye azt lát ja, hogy a szü lõk, és hogy ak kor azok nak

meg fe lel ni, és el kezd tem úgy mond ke res ni ba rát nõ ket, de… nem ta lál tam

ben ne sem mi kü lö nö set […] az em ber ész re ve szi azo kat a for du la to kat, ami -

kor a szü lõk úgy pró bál ják a he lyes irány ba úgy mond, te hát idé zõ jel be „he -

lyes irány ba” irá nyí ta ni az em ber éle tét […] [apu] csak egy hü lye ség nek tart -

ja iga zá ból az egé szet, biz tos hogy… mert hogy olyan kör be ke ve red tem […]

Anyu nál ez két ol da lú volt, egy részt az, hogy mi ért nem szól tam, ami kor már

ez… gye rek ko rom ban fel me rült, […] il let ve hát ser dü lõ ko rom ban, hogy ezt

ak kor kel lett vol na meg be szél ni, de hát én nem érez tem olyan nak ak kor a

hely ze tet, és nem is tud tam meg fo gal maz ni, hogy mi ez. 1

és új sá go kat ha gyott elõl apám, por nó új sá go kat, hogy leg alább va la mi,

hát ha va la mi történik… és hát így nem, nem in dul tam be. 11

Né há nyan a szü lõ ket érin tõ – el sõ sor ban a tá gabb kör nye zet re ak ci -

ó i tól va ló fé le lem bõl adó dó – gya kor la ti ne héz sé gek re utal tak: 

ami kor a szü lõk nek be vall ja az em ber, ugye, leg elõ ször is jön az, hogy…

két irány ba in dult el ná lunk, hogy… á, te biz tos nem vagy az, csak va la -

mit ros  szul gon dolsz. Ami kor egy re job ban kezd bi zo nyos sá vál ni, ak kor

úgy be le gon dol nak a szü lõk, hogy az õ ba rá ti-tár sa dal mi ol da luk ról ez

hogy fog meg élõd ni. És ak kor ezt pró bál ják át ve tí tet ni, és pró bál nak lel -

ki is me ret fur da lást éb resz te ni ben nem, hogy ak kor ez szá muk ra men-

nyire… […] mond juk ne kem az volt rá a vá la szom, hogy jó, hát ak kor ve -

le tek tar tom a kap cso la tot, és ak kor sen ki más sal nem. Mert iga zá ból én

nem va gyok rá juk kí ván csi, te hát ne kem nem kell fel tét le nül se a ro kon -

ság gal, se sen ki vel, kész el men tem, mond já tok azt, akár kül föld ön va -

gyok, vagy va la mi, és ak kor nin csen gond. 1

Meg bíz tam anyu kám ban és a há tát mu tat ja. Te hát ez így elég ros  szul

esik, hogy az ér dek li, hogy má sok mit szól nak hoz zá. Mi köz ben sze rin -

tem nem len ne kü lö nö seb ben be lõ le sem mi, mert a leg jobb ba rát juk, aki

szem be la kik ve lünk, szom szé dok, és na gyon to le rán sak. Te hát õk mond -

ták, hogy ezt õk meg ér tik, te hát sok kal job ban vi sel ked nek, mint a szü le -

im. […] min den ki job ban ke ze li. 7

Né há nyan a tel jes el uta sí tás ról szá mol tak be, ami kor a szü lõk egy -

ál ta lán nem kí ván tak szá mol ni sem a nemváltoztatás el mé le ti le he tõ sé -

gé vel, sem a gya kor la ti kö vet kez mé nyek kel:

azt gon dol tam, hogy a csa lá dom ezt to le rál ni fog ja és ak kor mû köd ni fog

ez a do log. Fel se me rült ben nem az, hogy ez nem egy el fo gad ha tó ez a

do log […] te hát a csa lá dom nak ezt így el mond tam, és a csa lá dom ki rú -

gott. És ak kor ott áll tam egye dül. 2

ték õket sa ját ki ala kul tabb prob lé ma ke ze lé si stra té gi á ik és kör nye ze tük

na gyobb fo kú to le ran ci á ja is, mely rész ben ab ból adód ha tott, hogy fel nõtt -

ként már ke vés bé kér dõ je lez het ték meg ön ér té ke lé sük he lyes sé gét.

az is ko lá ban volt egy osz tály tár sam, aki meg kér dez te, hogy vé gül is ez mi

ná lam, ez az úgy mond más ság, és ak kor én el mond tam, hogy igen, én

transzszexuális va gyok. Ak kor egy ki csit úgy meg le põ dött, be szél get tünk

ró la, és hát ak kor azt mond ta, hogy hát nézd, ha ne ked jó, ak kor én csak

azt tu dom mon da ni, hogy le gyél bol dog. De hát nem volt ez már azért az

a korosztály… Épp ma be szél get tünk egy má sik osz tály tár sam mal ró la,

hogy õk már tud ják, te hát õk már túl van nak azon a húsz év kö rü li ek nek

a gon dol ko dás mód ján. Te hát õk már el tud ják azt fo gad ni, hogy igen, az

ember… van ilyen is, és ha így lesz bol dog, ak kor így le gyen bol dog. 1

Hát [az] is ko lá ban an  nyi volt ez zel kap cso lat ban, hogy egy szer így fog tam

ma gam, és ki je len tet tem ma gam ban, hogy en nek a hó nap nak a vé gén el -

kez dem a nõ ként va ló meg je le nést, min den hol, full time [min den idõ ben].

[…] ki csit úgy hi bá nak ér zem olyan szem pont ból, hogy még nem iga zán

néz tem ki tel je sen passable [meg fe le lõ en], eb bõl ki fo lyó lag le het, hogy ki -

csit ké sõbb kel lett vol na, mert így nem kí vánt nép sze rû sé get sze rez tem

bi zo nyos kö rök ben. […] De hát a su li ban tel je sen to le rán sak vol tak, nem

szól tak sem mit. Az tán utá na en  nyi volt még, hogy mi kor már meg volt a

név vál toz ta tá som, egy szer be men tem és át írat tam ma ga mat a rend szer -

ben, ak kor néz tek egy ki csit na gyo kat, ér tet len ked tek szo kás sze rint. Va la -

mi hü lye ség volt, nem em lék szem va la mi olyas min prob lé máz tak, (ne vet)
hogy vit tem az anya köny vi ki vo na tot, hogy én most a gye re kem nek az

ada ta it aka rom be írat ni, vagy nem tu dom, ilyen hü lye ség. 12

A csa lá don be lü li ön el fo gad ta tás sok szor az is ko lai konf lik tu sok kal

pár hu za mo san zaj lott, amen  nyi ben az ott ho ni ak egy ál ta lán be ava tód tak

az ilyen tí pu sú prob lé mák ke ze lé sé be. A csa lá don be lü li fel tá rul ko zás

aka dá lya le he tett a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos is me re tek hi á nya,

ami sok eset ben ma guk nak az érin tet tek nek is gon dot oko zott (ahogy er -

rõl már a 2.4.1. szá mú al fe je zet ben is be szá mol tunk):

õk [a szü lõk] ez zel nem na gyon tud tak mit kez de ni, vé gül is iga zá ból ak kor

még én se tud tam ve le mit kez de ni, te hát nem hogy õk. Mos ta ná ban már

más lett, mert ha már én tu dom, hogy mit aka rok, ak kor õk azt mond ják,

hogy jó, rend ben van, leg alább tu dod, hogy mit akarsz, ak kor csi náld azt. 3

A gyer mek más sá gát, úgy tûnt, nem szí ve sen vet ték tu do má sul a

szü lõk. Vol tak, akik a prob lé ma át me ne ti sé gé ben bíz va pró bál ták a „he -

lyes út ra” te rel ni õket:
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nem akart tu do mást ven ni ró la [az any ja]. De azért így kér de zõs kö dött,

meg el ol vas ta a szak vé le mé nye ket, meg… szó val nem tu dom mi ját szó dott

le ben ne. Nem tu dom. […] ez két év vel ez elõtt volt. És most ér tünk el ar -

ra a pont ra, hogy …elfogadja a dol got, és ak kor … most már olyan szin ten

va gyunk, hogy be lát ja, hogy ha ez van, és hogy ezt meg kell csi nál ni, ak kor

leg alább a leg job ban si ke rül jön, te hát hogy ak kor min den rend be le gyen. 4

vé gül is… két éve de rült ki csak, va gyis hát mond tam el, de ak kor az édes -

anyám… el zár kó zott elõ le, mos tan ra, hogy már vé gül is el kezd tem eze ket,

…így… hát, be le tö rõ dött. 13

Több éves küz de lem után az el fo ga dás gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa -

it is meg ta pasz tal hat ták né há nyan, mint pél dá ul az a vá lasz adónk, aki

„ma már bo rot va ha bot és egyéb fér fi as aján dé ko kat” (8) kap a szü le i tõl. 

A csa lá di fo gad ta tás ról in ter jú ink ban fõ ként a szü lõk kap csán esett

szó. Né hol azon ban em lí tés re ke rül tek más csa lád tag ok is, pél dá ul az

idõs ko ruk mi att a kér dés tõl meg kí mé len dõ nagy szü lõk, aki ket „ez zel

nem le het ter hel ni” (13), vagy egy nõ vér, aki so ká ig „na gyon szé gyell te

a dol got, hogy az õ öcsi ké je ilyen na gyon kis lá nyos” (11), il let ve egy má -

sik lány test vér, aki vel vá lasz adónk nak je len leg nincs sem mi lyen kap cso -

lat, mert kö zé jük áll tak az „idi ó ta szte re o tí pi ák” (10). 

In ter jú ala nya ink kö zül csu pán egy volt, aki nek apa ként sa ját gyer -

me ke i vel kel lett kö zöl nie a „sok ko ló hírt”, hogy ne me meg vál toz ta tá sá -

ra ké szül: 

Szó val a gye re kek kel ne kem prob lé mám nincs, én küld tem ne kik pár ilyen

ké pet, amin hát így nõi [ru há ban] va gyok, és hát nem tu dom, azt hit ték, hogy

va la mi vicc vagy ilyes mi, és […] a fi am azt mond ta, hogy nem kell ne ki még

egy anya, mert ez zel az anyá val is ren ge teg prob lé má ja van. Mon dom, hát én

le szek a nagy né nid. En  nyi ben volt a do log. Hát lá tod, úgy olyan kis ka nál lal

adom be a dol go kat, úgy hogy ne le gyen na gyon sok ko ló, tu dod. 16

Akad tak vi szont olya nok, akik szá mol tak az zal a le he tõ ség gel, hogy

va la mi kor a jö võ ben le en dõ – örök be fo ga dott vagy eset leg mes ter sé ges

meg ter mé ke nyí tés sel szü le ten dõ – gyer me ke ik kel vagy part ne rük már

meg lé võ gyer me ké vel õszin tén be szél je nek transz sze xu a li tá suk ról.

at tól függ, hogy hány éves, de elõbb-utóbb gon do lom, hogy tel jes mér -

ték ben tisz táz ni kel le ne. Ab ban a pil la nat ban, amint úgy ala kul, hogy

érett rá. […] de el mon da ni min den kép pen el kel le ne ne ki. De hát az em -

ber ilyen kor bí zik ab ban, hogy a sok tö rõ dés, a gon dos ko dás meg a sze re -

tet az meg hoz za az el fo ga dás gyü möl csét. 3

most ott va gyok, hogy nem me rek lép ni, mert [a szü le im] nem fo gad ják

el ezt a dol got, nem pár tol ják, és fé lek at tól, hogy ha ezt így elõ a dom,

hogy hopsz, itt a fér fi sze mé lyim, ak kor az is le het, hogy meg mond ják,

hogy men jek el. 7

mond tam, hogy ak kor én most lé pé se ket tet tem már, hogy én meg vál toz tas -

sam hi va ta lo san a ne me met és a ne ve met. És ak kor tel je sen le döb ben tek,

mert mi más va gyok én, mint lány, és hát mond tam, hogy el men tem pszi chi á -

ter hez, a pszi chi á ter át pas  szolt egy pszi cho ló gus nak és most ott va gyok, hogy

en nek a kon zul tá ci ó nak a kel lõs kö ze pén vagy a vé ge fe lé, nem so ká ra meg -

ka pom az el sõ szak vé le ményt. […] És ak kor az apám va dul ki ro hant, hogy

min den kit meg kel le ne gyil kol ni, aki eh hez se gít sé get ad, sa töb bi, sa töb bi.

Mar ha ag res  szív volt. […] a leg utol só meg jegy zé sük az az apám tól jött, aki azt

mond ta, hogy ar ra az egy re vi gyáz zak, hogy még az em be ri ke re tek kö zött

ma rad jak. És er re mi mást le het vá la szol ni, mint hogy én ma gam olyat so ha

nem is tud nék ten ni, ami nem em be ri, mert ugye én is egy em ber va gyok. 10

Fõ leg nyu ga ton, ahol ez nem prob lé ma, ott meg csi nál ják, és a szü lõk nem

bán ják. De ahol fe nye get va la mi nagy tra gé dia, és ki át koz zák, vagy

valami… Hát ugye a ré geb bi vi lág ba nem le he tett, azt kel lett csi nál ni,

amit a pa pa mon dott, min den ben ugye. 16

A csa lá di re ak ci ó kat a leg több eset ben az el zár kó zás jel le mez te. Az

el zár kó zás je lent kez he tett a prob lé ma ta ga dá sá nak vagy át fo gal ma zá sá -

nak for má já ban:

csak an  nyit mond tam, hogy én fiú aka rok len ni, nem lány. […] ak kor is

sír tam, és hát… õ [az any ja] nem tu dott ve le mit kez de ni. Azt mond ta,

hogy de hát nem, meg hogy hogy? Meg hogy ki ve ri be lõ lem. De azt csak

ide ges sé gé ben mond ta kü lön ben. 4

anyu kám nak el mond tam, hogy mi a hely zet, és ak kor õ azt mond ta, hogy

ez hü lye ség, ilyen nem lé te zik, csak én be kép ze lem ma gam nak, mert

agyi lag sé rült va gyok, ski zof rén va gyok meg egyéb. Te hát õ ezt elõ ad ta

minden nek. Vé gül is ez az em be ri tu dat lan ság nak a kö vet kez mé nye, meg

ne ve lé se is. És vé gül is úgy van nak ve le, hogy ha nem be szé lünk ró la, ak -

kor nincs prob lé ma. 7

mond juk az anyám, ami kor én olyan 13–14 éves vol tam, ak kor ne kem sú -

lyos vál sá ga im vol tak és mi kor ezt így tud ta, ak kor õ azt gon dol ta, hogy ez

ilyen ön bi za lom hi ány, meg ilyen tí pu sú vál ság. 10

Az el zár kó zást azon ban kö vet het te a be le tö rõ dés. A be le tö rõ dés jel -

lem zõ en az or vo si be avat ko zá sok idõ sza ká ban kö vet ke zett be, ami kor a

test meg vál toz ta tá sá nak kez de té vel a hely zet meg vál toz tat ha tat lan sá ga

tel je sen nyil ván va ló vá vált.
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nem akart tu do mást ven ni ró la [az any ja]. De azért így kér de zõs kö dött,

meg el ol vas ta a szak vé le mé nye ket, meg… szó val nem tu dom mi ját szó dott

le ben ne. Nem tu dom. […] ez két év vel ez elõtt volt. És most ér tünk el ar -

ra a pont ra, hogy …elfogadja a dol got, és ak kor … most már olyan szin ten

va gyunk, hogy be lát ja, hogy ha ez van, és hogy ezt meg kell csi nál ni, ak kor

leg alább a leg job ban si ke rül jön, te hát hogy ak kor min den rend be le gyen. 4

vé gül is… két éve de rült ki csak, va gyis hát mond tam el, de ak kor az édes -

anyám… el zár kó zott elõ le, mos tan ra, hogy már vé gül is el kezd tem eze ket,

…így… hát, be le tö rõ dött. 13

Több éves küz de lem után az el fo ga dás gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa -

it is meg ta pasz tal hat ták né há nyan, mint pél dá ul az a vá lasz adónk, aki

„ma már bo rot va ha bot és egyéb fér fi as aján dé ko kat” (8) kap a szü le i tõl. 

A csa lá di fo gad ta tás ról in ter jú ink ban fõ ként a szü lõk kap csán esett

szó. Né hol azon ban em lí tés re ke rül tek más csa lád tag ok is, pél dá ul az

idõs ko ruk mi att a kér dés tõl meg kí mé len dõ nagy szü lõk, aki ket „ez zel

nem le het ter hel ni” (13), vagy egy nõ vér, aki so ká ig „na gyon szé gyell te

a dol got, hogy az õ öcsi ké je ilyen na gyon kis lá nyos” (11), il let ve egy má -

sik lány test vér, aki vel vá lasz adónk nak je len leg nincs sem mi lyen kap cso -

lat, mert kö zé jük áll tak az „idi ó ta szte re o tí pi ák” (10). 

In ter jú ala nya ink kö zül csu pán egy volt, aki nek apa ként sa ját gyer -

me ke i vel kel lett kö zöl nie a „sok ko ló hírt”, hogy ne me meg vál toz ta tá sá -

ra ké szül: 

Szó val a gye re kek kel ne kem prob lé mám nincs, én küld tem ne kik pár ilyen

ké pet, amin hát így nõi [ru há ban] va gyok, és hát nem tu dom, azt hit ték, hogy

va la mi vicc vagy ilyes mi, és […] a fi am azt mond ta, hogy nem kell ne ki még

egy anya, mert ez zel az anyá val is ren ge teg prob lé má ja van. Mon dom, hát én

le szek a nagy né nid. En  nyi ben volt a do log. Hát lá tod, úgy olyan kis ka nál lal

adom be a dol go kat, úgy hogy ne le gyen na gyon sok ko ló, tu dod. 16

Akad tak vi szont olya nok, akik szá mol tak az zal a le he tõ ség gel, hogy

va la mi kor a jö võ ben le en dõ – örök be fo ga dott vagy eset leg mes ter sé ges

meg ter mé ke nyí tés sel szü le ten dõ – gyer me ke ik kel vagy part ne rük már

meg lé võ gyer me ké vel õszin tén be szél je nek transz sze xu a li tá suk ról.

at tól függ, hogy hány éves, de elõbb-utóbb gon do lom, hogy tel jes mér -

ték ben tisz táz ni kel le ne. Ab ban a pil la nat ban, amint úgy ala kul, hogy

érett rá. […] de el mon da ni min den kép pen el kel le ne ne ki. De hát az em -

ber ilyen kor bí zik ab ban, hogy a sok tö rõ dés, a gon dos ko dás meg a sze re -

tet az meg hoz za az el fo ga dás gyü möl csét. 3

most ott va gyok, hogy nem me rek lép ni, mert [a szü le im] nem fo gad ják

el ezt a dol got, nem pár tol ják, és fé lek at tól, hogy ha ezt így elõ a dom,

hogy hopsz, itt a fér fi sze mé lyim, ak kor az is le het, hogy meg mond ják,

hogy men jek el. 7

mond tam, hogy ak kor én most lé pé se ket tet tem már, hogy én meg vál toz tas -

sam hi va ta lo san a ne me met és a ne ve met. És ak kor tel je sen le döb ben tek,

mert mi más va gyok én, mint lány, és hát mond tam, hogy el men tem pszi chi á -

ter hez, a pszi chi á ter át pas  szolt egy pszi cho ló gus nak és most ott va gyok, hogy

en nek a kon zul tá ci ó nak a kel lõs kö ze pén vagy a vé ge fe lé, nem so ká ra meg -

ka pom az el sõ szak vé le ményt. […] És ak kor az apám va dul ki ro hant, hogy

min den kit meg kel le ne gyil kol ni, aki eh hez se gít sé get ad, sa töb bi, sa töb bi.

Mar ha ag res  szív volt. […] a leg utol só meg jegy zé sük az az apám tól jött, aki azt

mond ta, hogy ar ra az egy re vi gyáz zak, hogy még az em be ri ke re tek kö zött

ma rad jak. És er re mi mást le het vá la szol ni, mint hogy én ma gam olyat so ha

nem is tud nék ten ni, ami nem em be ri, mert ugye én is egy em ber va gyok. 10

Fõ leg nyu ga ton, ahol ez nem prob lé ma, ott meg csi nál ják, és a szü lõk nem

bán ják. De ahol fe nye get va la mi nagy tra gé dia, és ki át koz zák, vagy

valami… Hát ugye a ré geb bi vi lág ba nem le he tett, azt kel lett csi nál ni,

amit a pa pa mon dott, min den ben ugye. 16

A csa lá di re ak ci ó kat a leg több eset ben az el zár kó zás jel le mez te. Az

el zár kó zás je lent kez he tett a prob lé ma ta ga dá sá nak vagy át fo gal ma zá sá -
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ilyen ön bi za lom hi ány, meg ilyen tí pu sú vál ság. 10
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test meg vál toz ta tá sá nak kez de té vel a hely zet meg vál toz tat ha tat lan sá ga

tel je sen nyil ván va ló vá vált.
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gí te ni. Te hát ha én an nak ide jén or vos hoz ke rü lök, és olyan or vo si kö zeg be

ke rü lök, aki nem fel tét le nül pszi chi á ter és nem azt mond ja, hogy én té ged

eb bõl ki akar lak ne vel ni, ha nem aki már ak kor tisz tá ban van ezek kel a dol -

gok kal, és azt mond ja, hogy jó, ak kor most néz zük meg ezt a ti zen éves gye -

re ket. […] És ak kor azt mond ja az anyu ká nak meg az apu ká nak, hogy néz ze -

nek szem be a té nyek kel, […] ezek a le he tõ sé gek van nak, és a szü lõk azt

mond ják, hogy „Hát, úr is ten, hát ak kor, ha nincs más vá lasz tás, ak kor te gyük

meg eze ket a lé pé se ket!”, ak kor le het, hogy most sok kal jobb len ne. 11

gon dol kod tam raj ta, és mond tam ne ki, hogy ke res sünk egy pszi cho ló -

gust, az anyu kám nak, […] aho va el me gyünk mind a ket ten, mert biz tos,

hogy ne héz ne ki, nem mon dom, hogy kön  nyû, mert hát azért nem köny -

 nyû. Nem, nem tu dom. Ab szo lút nem le het ve le er rõl be szél get ni. Kezd

be lá tóbb len ni, de […] ne héz fel dol goz ni. Te hát azért szem be sül ni az zal,

hogy vé gül is, hát … ti zen nyolc vol tam, ami kor elmondtam… Ti zen nyolc

évig fel ne vel ni egy lányt, aki rõl utá na ki de rül, hogy nem lány, ha nem fiú

és át is akar ja ma gát ope rál tat ni, az ne héz. Ne héz. 13

2.4.4. Pár kap cso la tok és jö võ ké pek

Az ön el fo gad ta tás sze mély kö zi szín te rei kö zül a pár kap cso la tok kü lö nö -

sen fon tos nak mu tat koz tak. Vá lasz adó ink sze rint a mû kö dõ ké pes, jó

pár kap cso la tok lé nye gi ele me az õszin te ség, az az a tá gabb tár sa dal mi

kör nye zet ben ese ten ként al kal maz ha tó egyé ni el szi ge te lõ dé si és ál cá zá -

si tech ni kák fel adá sa – leg alább is a pár kap cso lat ke re te in be lül. A ne ga -

tív tár sa dal mi fo gad ta tás el ke rü lé se mi att ugyan is a kap cso la ton be lü li

õszin te ség nem fel tét le nül ter jedt ki a kap cso la ton kí vü li vi lág ra. Így ki -

fe lé to vább ra is az el szi ge te lõ dés és az ál cá zás je lent het te a meg ol dást

rész ben az egyén, de fõ ként a pár szá má ra:

el kezd tem így egy re job ban ér té kel ni a part ner kap cso la tot. Te hát hogy

én is sze ret nék va la ki vel él ni, te hát hogy az em ber vá las  szon egy párt ma -

gá nak, és av val tök jó len ne va la hogy úgy be ren dez ked ni, nem egy egész

élet re, de egy hos  szabb táv ra. És ak kor úgy gon dol tam, hogy a part ne re -

met viszont… ha már én ezt az utat vá lasz tot tam, és ez ne kem így jó volt,

az erõs túl zás, hogy jó volt, de be le fért, hogy én így lé te zem, a part ne rem

mi att nem, sem mi kép pen sem. Te hát hogy õt nem aka rom ki ten ni olyan

kér dé sek nek, ami ket én eset leg már tu dok ke zel ni. Ugye, mert az em be -

rek kí ván csi ak. És ter mé sze te sen az én lé nyem nek is sok kal job ban es ne,

hogy ha úgy jár hat nék köz tük, mint ahogy sze ret nék. […] ha el uta zunk

va la ho va, vagy bár hol va gyunk, és oda kell ad ni egy út le ve let, mind egy,

mond juk egy cso por tos uta zás ra vagy bár ho va, tu dod, ak kor at tól kezd ve

egy lé pés hát ra vagy elõ re, te hát nincs az, hogy fel vál lal juk egy mást, hogy

azt gon do lom, hogy a gye re kek kel is ezt meg le het ne tök jól be szél ni […]

olyan gye rek kér dé sek re szá mí ta nék. Olyan dol gok ra szá mí ta nék, ami egy

gye rek kí ván csi sá gát ki elé gí ti. Te hát hogy igen, ev vel le het együtt él ni,

te hát egy gye rek nek el le het úgy mon da ni, hogy az ne le gyen egy szé -

gyen folt az éle té ben, hogy az apám az va la mi kor nõ volt. 6

Biz tos idõ vel el [fo gom mon da ni], ha el éri azt a szin tet. Meg re mé lem, ad dig -

ra már a tár sa dal munk is el éri azt a szin tet, hogy ezt va la hol to le rál ni tud ja. 7

Meg per sze van egy négy éves lány is […] mi vel az ap ját is me ri, és el is

szok ta vin ni, így az apa sze re pét nem is akar tam so ha be töl te ni, hisz ap ja

van […] Vé gül is azt nem tu dom konk ré tan, hogy mi nek tart az any ja

mel lett, de in kább az any ja ba rát já nak. […] ha majd olyan nagy lesz, hogy

ti zen nyolc-húsz, ak kor le het, hogy el mon dom ne ki, de nem biz tos. Majd

meg lát juk, hogy hoz za a sors. 13

In ter jú ink ból ki de rült, hogy a transz sze xu a li tás prob lé má já nak csa -

lá don be lü li fel dol go zá si ne héz sé ge it az érin tet tek – egy da ra big leg -

alább is – meg ér tés sel és tü re lem mel fo gad ták. 

[anyám ne ga tív re ak ci ó it] meg tu dom ér te ni, tu laj don kép pen egész más szel -

lem ben ne vel ke dett, azért még is csak egy tra u ma le het ne ki. […] Nem volt

egy, mit tu dom én, diszk ri mi na tív csa lád, egy sze rû en ab ban az idõ ben, mi kor

õ fel nõtt, nem iga zán volt na pi ren den ez, hogy van nak ilyen em be rek. 12

Az zal is tisz tá ban vol tak, hogy igé nye ik nem min den na po sak. 

hal lom azt, hogy mi az, ami tõl fél nek. Te hát hogy van egy egész sé ges

test, és egy egész sé ges test az mi ért akar ja ma gát szétvagdal[tat]ni? Mert

per sze az em ber az or vost ilyen szin ten, ha le het, el ke rü li, már ha így

egész sé ges szem pont ból néz zük. 6

Töb bek ben az is fel me rült, hogy a szü lõk szá má ra is hasz nos len ne

kül sõ – akár or vo si, pszi cho ló gu si – se gít sé get ke rí te ni, hogy szak sze rû

in for má ció bir to ká ban job ban meg is mer jék, meg ért sék a transz sze xu a li -

tás je len sé gét, hogy ne hi báz tas sák ön ma gu kat, és hogy egy faj ta komp -

lex csa lád te rá pia ke re té ben fel ké szül hes se nek a vár ha tó vál to zá sok ra.

az kel lett vol na iga zá ból ne kik, bár ki, hogy el mond ja, hogy hát er rõl õk

nem te het nek, te hát hogy ez… nem az õ hi bá juk, ez nem a ne ve lé si hi bá -

juk, ez zel vagy szü le tik az em ber, vagy nem. 1

ez sze rin tem szü lõ füg gõ. Ki nek mi lyen a hát tér. Mert hogy ha egy olyan szü -

lõi hát tér van mö göt te, aki kor lá tolt és nem nyi tott, ak kor tel je sen tönk re te -

he ti az éle tét, en nél is job ban. Ha nyi tott, ak kor vi szont na gyon so kat tud se -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

94 95
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va la ho va, vagy bár hol va gyunk, és oda kell ad ni egy út le ve let, mind egy,
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gye rek kí ván csi sá gát ki elé gí ti. Te hát hogy igen, ev vel le het együtt él ni,
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kül sõ – akár or vo si, pszi cho ló gu si – se gít sé get ke rí te ni, hogy szak sze rû
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tás je len sé gét, hogy ne hi báz tas sák ön ma gu kat, és hogy egy faj ta komp -

lex csa lád te rá pia ke re té ben fel ké szül hes se nek a vár ha tó vál to zá sok ra.
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hát így nem is az, hogy ha lá lo san be le sze ret tem, ha nem így tet szett az, hogy

vég re va la kit ér dek lek. […] mond ta, hogy már na gyon sze ret ne ve lem ta lál -

koz ni, és mond tam, hogy fi gyelj, mi nek ta lál koz zunk, úgy sem tu dom ne ked

meg ad ni, amit akarsz. És mond ta, hogy mi ért, mi ért nem tu dom. Hát, mert,

mon dom, van egy-két hi á nyos sá gom. És mond ja, hogy fo gya té kos vagy? Hát,

mon dom, vé gül is ne vez het jük an nak is. És ak kor pró bál tam így rá ve zet ni a

dol gok ra, már így szin te majd nem ki mond tam, de nem mond tam ki, rá jött,

és mond ta, hogy úr is ten, nem hi szi el, és ki bo rult, és ak kor fel hí vott te le fo -

non, hogy most ezt ko mo lyan gon do lom, nem szórakozok… És ak kor mond -

tam, hogy nem szó ra ko zom, ed dig szó ra koz tam, va gyis hogy nem akar tam

szó ra koz ni, de így jött ki. Lé nye gé ben na gyon meg bán tot tam, de utá na ta lál -

koz tunk, mond ta, hogy vé gül is õ nem zár kó zik el így a dol gok tól […] de

mond ta, hogy õ nem hi szi, nem ér zi azt ma gá ban, hogy õ er re ké pes lesz. És

ak kor mon dom ne ki, hogy jó, ak kor en  nyi volt, és ak kor ma rad junk ba rá tok,

úgy mond, ez az ál ta lá nos szö veg, és mond ta, hogy hát jól van, de azért ír

majd üze ne tet, meg mit tu dom én, ha ha za megy. És ak kor ha za ment, és rá

vagy há rom nap ra kül dött egy üze ne tet […] én men tem ak kor el hoz zá, vé -

gül is ak kor ös  sze jöt tünk, mond ta, hogy õ ezt így te hát nem tud ja, te hát any -

 nyi ra, nem is ab ba sze re tett be le, hogy mi va gyok, ha nem hogy aki. 7

A transz sze xu a li tás ról tu do mást szer zõ és a hely ze tet így el fo ga dó

part ne rek ál ta lá ban erõt és se gí tõ hát te ret ad tak a ne mük meg vál toz ta tá -

sá ra vál lal ko zók nak:

a csa lá dom ki rú gott. És ak kor ott áll tam egye dül. És ak kor nagy sze ren csém -

re ta lán egy fél év után ta lál koz tam éle tem el sõ pa si já val, és ak kor utá na

együtt […] pró bál tunk ezek után ér dek lõd ni meg hely re rak ni a dol go kat. 2

nem érez tem so ha olyan szin ten biz ton ság ban ma gam, hogy ezt egye dül

vé gig tu dom csi nál ni. És min den fé le kép pen szük sé gem volt va la ki re, aki

ott van mel let tem, és nem be fo lyá sol ja a dön té se met, ez egy per cig nem

igaz, csak egész egy sze rû en így tá mo gat, így se gít, hogy ha eset leg úgy ér -

zem, hogy hopp, most így meg bot lot tam, és föl ké ne áll nom, az így na -

gyon fran kó, hogy ha van va la ki, aki re tá masz kod hat az em ber. És eb ben

biz tos va gyok, hogy er re min den ki nek szük sé ge van. Ez hi he tet len erõt

ad, és biz ton ság ér ze tet. 6

Meg tud ta, hogy mi a hely zet ve lem, és ezt el fo gad ta száz szá za lé ko san,

az tán utá na még elég hos  szú ide ig együtt vol tunk, vagy há rom évig, há -

rom-négy évig, le het, hogy több. És együtt pró bál tuk ezt fel dol goz ni és

meg ol da ni ezt a… kér dést, ami most ve lem van. 15

Ese ten ként azon ban a part ner ál tal nyúj tott erõ és hát tér ép pen ab -

ban pró bált se gí te ni, hogy vá lasz adón kat meg óv ja az or vo si be avat ko zá -

sok tól és meg gyõz ze ar ról, hogy pár kap cso la tuk a tár sa dal mi el vá rá sok -

nál lé nye gibb dol gok ra épül:

mi itt jöt tünk együtt. És az ki csit ijesz tõ, ki csit rossz. Per sze, így a zárt aj -

tók mö gött min den rend ben van, meg ott foly ta tó dik, és ezt va la hol mu -

száj to le rál nom, hi szen én ugyan így, ha nem töb bet ka pok vis  sza. 6

Vá lasz adó ink a csa lád tag ok kö zöt ti sze mély kö zi kap cso la tok ban is

fon tos nak tar tot ták az õszin te fel tá rul ko zás le he tõ sé gét, de mi vel a csa -

lád tag ok sze mé lye adott és nincs le he tõ ség a „le cse ré lé sük re”, elõ for dult,

hogy az érin tet tek nem tud tak ki épí te ni ve lük iga zán õszin te, egy más

meg ér té sé re, il let ve el fo ga dá sá ra épü lõ vi szonyt. A pár kap cso la tok ban vi -

szont alap kö ve tel mény a part ner el fo ga dá sa, így a mû kö dõ pár kap cso lat

lé te tu laj don kép pen ér té kel he tõ a si ke res sze mély kö zi ön el fo gad ta tás bi -

zo nyí té ka ként. Prob lé mák kal in ter jú ala nya ink ese té ben ott ta lál koz tunk,

ahol transz sze xu a li tá su kat pró bál ták rejt ve tar ta ni part ne rük elõl:

kez det ben sem mit [nem szólt a ba rát nõ jé nek], szó val ez egy nagy-nagy hi ba

volt, […] hát, nem volt tisz tes sé ges do log, el kel lett vol na mon da ni. De fél -

tem na gyon, hogy ak kor ott hagy, meg mit tu dom én, és ak kor ra gasz kod -

tam hoz zá, sze ret tem iga zá ból. […] De hát egy idõ után tart ha tat lan volt,

ak kor el mond tam, és ak kor […] el vál tunk egy más tól. Te hát egy da ra big

úgy ki tar to ga tott, de az tán ta lált ma gá nak va la kit, és el ment. Jól tet te. 3

A transz sze xu a li tás kér dé sé nek be ve ze té se egy kap cso lat ki ala kí tá -

sa so rán te hát elõbb-utóbb el ke rül he tet len né vált:

a be mu tat ko zás nál ezt sze re tem le tisz táz ni, mert ne vet sé ges, ami kor az em -

ber utá na ma gya ráz kod ni [kezd], ér ted. Te hát ez rö he jes. […] az szo kott tör -

tén ni, nem tu dom, az, hogy ud va ro lok, az túl zás, de hát más képp fi gye lek

rá, és ezt õ ér zi, ezt õ ész re ve szi. […] Te hát ná luk ez így szo kott le ját szód ni,

én ezt na gyon sok szor hal lot tam már, hogy ezt õk el sõ sor ban elõ ször nem ér -

tik. Hogy most mi ez ve lük, hogy mi ért va gyok szim pa ti kus ne kik, meg mi -

ért néz nek rám úgy, mint ha nem lány len nék, meg sa töb bi. És ak kor ez

ilyen… több hó na pos fo lya mat szo kott len ni, mi re el ér nek odá ig, hogy most

már tény leg nem ér tik, és most már va la mit csi nál ni uk kell, mert most már

egé szen más ról van szó, mint ha ver ko dás, vagy bár mi. És én ak kor el szok -

tam mon da ni, hogy ez van, és hogy ne érezd ma gad túl sá go san hü lyén, mert

nem vagy az, mert tény leg ar ról van szó, amit ér zel, de ez el len még egy elõ -

re nem tu dok mit csi nál ni, és hogy ilyen va gyok és kész. […] a több éves

kap cso la ta im alap ján az a re a gá lás rá, hogy ezt így el fo gad ják. 5

Az interneten meg is mer ked tem egy lán  nyal, ne ki úgy mu tat koz tam be, mint

fiú. Vé gül is há rom hó na pig ment az, hogy te le fo non is be szél get tünk, meg

ké pet is küld tem ma gam ról, és sok szin ten nem esett le ne ki a tan tusz, és ak -

kor an  nyi ra be le ke rül tem egy ilyen, egy ilyen ör dö gi kör for gás ba, hogy nem

tud tam ki mász ni. És már min den áron ta lál koz ni akart ve lem a lány, mert

köz ben ha lá lo san be lém sze re tett, meg így én is sze ret tem meg min den. Te -

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei

96

Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

97



hát így nem is az, hogy ha lá lo san be le sze ret tem, ha nem így tet szett az, hogy

vég re va la kit ér dek lek. […] mond ta, hogy már na gyon sze ret ne ve lem ta lál -

koz ni, és mond tam, hogy fi gyelj, mi nek ta lál koz zunk, úgy sem tu dom ne ked

meg ad ni, amit akarsz. És mond ta, hogy mi ért, mi ért nem tu dom. Hát, mert,

mon dom, van egy-két hi á nyos sá gom. És mond ja, hogy fo gya té kos vagy? Hát,

mon dom, vé gül is ne vez het jük an nak is. És ak kor pró bál tam így rá ve zet ni a

dol gok ra, már így szin te majd nem ki mond tam, de nem mond tam ki, rá jött,

és mond ta, hogy úr is ten, nem hi szi el, és ki bo rult, és ak kor fel hí vott te le fo -

non, hogy most ezt ko mo lyan gon do lom, nem szórakozok… És ak kor mond -

tam, hogy nem szó ra ko zom, ed dig szó ra koz tam, va gyis hogy nem akar tam

szó ra koz ni, de így jött ki. Lé nye gé ben na gyon meg bán tot tam, de utá na ta lál -

koz tunk, mond ta, hogy vé gül is õ nem zár kó zik el így a dol gok tól […] de

mond ta, hogy õ nem hi szi, nem ér zi azt ma gá ban, hogy õ er re ké pes lesz. És

ak kor mon dom ne ki, hogy jó, ak kor en  nyi volt, és ak kor ma rad junk ba rá tok,

úgy mond, ez az ál ta lá nos szö veg, és mond ta, hogy hát jól van, de azért ír

majd üze ne tet, meg mit tu dom én, ha ha za megy. És ak kor ha za ment, és rá

vagy há rom nap ra kül dött egy üze ne tet […] én men tem ak kor el hoz zá, vé -

gül is ak kor ös  sze jöt tünk, mond ta, hogy õ ezt így te hát nem tud ja, te hát any -

 nyi ra, nem is ab ba sze re tett be le, hogy mi va gyok, ha nem hogy aki. 7

A transz sze xu a li tás ról tu do mást szer zõ és a hely ze tet így el fo ga dó

part ne rek ál ta lá ban erõt és se gí tõ hát te ret ad tak a ne mük meg vál toz ta tá -

sá ra vál lal ko zók nak:

a csa lá dom ki rú gott. És ak kor ott áll tam egye dül. És ak kor nagy sze ren csém -

re ta lán egy fél év után ta lál koz tam éle tem el sõ pa si já val, és ak kor utá na

együtt […] pró bál tunk ezek után ér dek lõd ni meg hely re rak ni a dol go kat. 2

nem érez tem so ha olyan szin ten biz ton ság ban ma gam, hogy ezt egye dül

vé gig tu dom csi nál ni. És min den fé le kép pen szük sé gem volt va la ki re, aki

ott van mel let tem, és nem be fo lyá sol ja a dön té se met, ez egy per cig nem

igaz, csak egész egy sze rû en így tá mo gat, így se gít, hogy ha eset leg úgy ér -

zem, hogy hopp, most így meg bot lot tam, és föl ké ne áll nom, az így na -

gyon fran kó, hogy ha van va la ki, aki re tá masz kod hat az em ber. És eb ben

biz tos va gyok, hogy er re min den ki nek szük sé ge van. Ez hi he tet len erõt

ad, és biz ton ság ér ze tet. 6

Meg tud ta, hogy mi a hely zet ve lem, és ezt el fo gad ta száz szá za lé ko san,

az tán utá na még elég hos  szú ide ig együtt vol tunk, vagy há rom évig, há -

rom-négy évig, le het, hogy több. És együtt pró bál tuk ezt fel dol goz ni és

meg ol da ni ezt a… kér dést, ami most ve lem van. 15

Ese ten ként azon ban a part ner ál tal nyúj tott erõ és hát tér ép pen ab -

ban pró bált se gí te ni, hogy vá lasz adón kat meg óv ja az or vo si be avat ko zá -

sok tól és meg gyõz ze ar ról, hogy pár kap cso la tuk a tár sa dal mi el vá rá sok -

nál lé nye gibb dol gok ra épül:

mi itt jöt tünk együtt. És az ki csit ijesz tõ, ki csit rossz. Per sze, így a zárt aj -

tók mö gött min den rend ben van, meg ott foly ta tó dik, és ezt va la hol mu -

száj to le rál nom, hi szen én ugyan így, ha nem töb bet ka pok vis  sza. 6

Vá lasz adó ink a csa lád tag ok kö zöt ti sze mély kö zi kap cso la tok ban is

fon tos nak tar tot ták az õszin te fel tá rul ko zás le he tõ sé gét, de mi vel a csa -

lád tag ok sze mé lye adott és nincs le he tõ ség a „le cse ré lé sük re”, elõ for dult,

hogy az érin tet tek nem tud tak ki épí te ni ve lük iga zán õszin te, egy más

meg ér té sé re, il let ve el fo ga dá sá ra épü lõ vi szonyt. A pár kap cso la tok ban vi -

szont alap kö ve tel mény a part ner el fo ga dá sa, így a mû kö dõ pár kap cso lat

lé te tu laj don kép pen ér té kel he tõ a si ke res sze mély kö zi ön el fo gad ta tás bi -

zo nyí té ka ként. Prob lé mák kal in ter jú ala nya ink ese té ben ott ta lál koz tunk,

ahol transz sze xu a li tá su kat pró bál ták rejt ve tar ta ni part ne rük elõl:

kez det ben sem mit [nem szólt a ba rát nõ jé nek], szó val ez egy nagy-nagy hi ba

volt, […] hát, nem volt tisz tes sé ges do log, el kel lett vol na mon da ni. De fél -

tem na gyon, hogy ak kor ott hagy, meg mit tu dom én, és ak kor ra gasz kod -

tam hoz zá, sze ret tem iga zá ból. […] De hát egy idõ után tart ha tat lan volt,

ak kor el mond tam, és ak kor […] el vál tunk egy más tól. Te hát egy da ra big

úgy ki tar to ga tott, de az tán ta lált ma gá nak va la kit, és el ment. Jól tet te. 3

A transz sze xu a li tás kér dé sé nek be ve ze té se egy kap cso lat ki ala kí tá -

sa so rán te hát elõbb-utóbb el ke rül he tet len né vált:

a be mu tat ko zás nál ezt sze re tem le tisz táz ni, mert ne vet sé ges, ami kor az em -

ber utá na ma gya ráz kod ni [kezd], ér ted. Te hát ez rö he jes. […] az szo kott tör -

tén ni, nem tu dom, az, hogy ud va ro lok, az túl zás, de hát más képp fi gye lek

rá, és ezt õ ér zi, ezt õ ész re ve szi. […] Te hát ná luk ez így szo kott le ját szód ni,

én ezt na gyon sok szor hal lot tam már, hogy ezt õk el sõ sor ban elõ ször nem ér -

tik. Hogy most mi ez ve lük, hogy mi ért va gyok szim pa ti kus ne kik, meg mi -

ért néz nek rám úgy, mint ha nem lány len nék, meg sa töb bi. És ak kor ez

ilyen… több hó na pos fo lya mat szo kott len ni, mi re el ér nek odá ig, hogy most

már tény leg nem ér tik, és most már va la mit csi nál ni uk kell, mert most már

egé szen más ról van szó, mint ha ver ko dás, vagy bár mi. És én ak kor el szok -

tam mon da ni, hogy ez van, és hogy ne érezd ma gad túl sá go san hü lyén, mert

nem vagy az, mert tény leg ar ról van szó, amit ér zel, de ez el len még egy elõ -

re nem tu dok mit csi nál ni, és hogy ilyen va gyok és kész. […] a több éves

kap cso la ta im alap ján az a re a gá lás rá, hogy ezt így el fo gad ják. 5

Az interneten meg is mer ked tem egy lán  nyal, ne ki úgy mu tat koz tam be, mint

fiú. Vé gül is há rom hó na pig ment az, hogy te le fo non is be szél get tünk, meg

ké pet is küld tem ma gam ról, és sok szin ten nem esett le ne ki a tan tusz, és ak -

kor an  nyi ra be le ke rül tem egy ilyen, egy ilyen ör dö gi kör for gás ba, hogy nem

tud tam ki mász ni. És már min den áron ta lál koz ni akart ve lem a lány, mert

köz ben ha lá lo san be lém sze re tett, meg így én is sze ret tem meg min den. Te -
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A pár kap cso la tok te kin te té ben te hát el mond ha tó, hogy az ön el fo -

gad ta tás nem volt sze mély kö zi prob lé ma, hi szen ép pen a part ner el fo ga -

dá sa – olyan nak, ami lyen – szol gált az õszin te ség re épü lõ pár kap cso lat

alap pil lé re ként. Több vá lasz adónk nál azon ban ép pen ön ma guk –

„rossz” tes tük, nem „száz szá za lé kos” ne mi ál la po tuk és/vagy tel je sí tõ -

ké pes ség ük – el fo ga dá sá nak kép te len sé ge vált prob lé ma for rás sá, kü lö -

nö sen a sze xu á lis gya kor la tok ban.

[a leg ne he zebb eb ben a do log ban] a sze xu á lis élet. Min den fé le kép pen.

Te hát az mond juk, hogy nem vet kõ zök le… Szí ve sen csi nál nám, de so ha

nem volt ben nem az, hogy így. Egyéb ként bor zasz tó an sze ret ném meg

min den, de… de nem így. 5

a test tõl va ló el ide ge ne dés ez ná lam an  nyi ra sú lyos, […] hogy ha han cú ro -

zás ra ke rül sor, ak kor kép te len va gyok, te hát zá rok, kész. […] És ez… tõ -

le óri á si tü re lem, és mit tu dom én még mi cso da. Ezt õ éli át. Ez azért na -

gyon ke mény le het. […] Te hát így, hogy ölel ke zés, és át ölel ve el alud ni,

ez min den men  nyi ség ben ját szik, de egész egy sze rû en így testileg… és

ros  szul va gyok, hogy ha ne kem le ké ne vet kõz nöm, és mez te len ked ve ké -

ne elõt te, ve le, bár ki vel. Ad dig, amíg nem tör té nik meg ez a vál to zás, ad -

dig, addig… (só hajt) ez nincs is je len. És hi á ba pró bá lom meg erõ sza kol ni

ma gam, hogy már pe dig ezen vál toz tat ni kell, mert a part ne rem nek szük -

sé ge van a tes ti kap cso lat ra, egy sze rû en kép te len va gyok. 6

az el sõ ba rát nõm azért do bott el, mert hogy… és õ meg is mond ta ezt, hogy

nem va gyok tel jes ér té kû fér fi, és õ ezt így nem tud ja el kép zel ni. Te hát

õne ki szük sé ge van ar ra is, te hát hogy… […] Igen. A pé nisz re. Te hát mond -

ta, hogy er re ne ki to tál szük sé ge van, és mond tam, hogy hát sorry. (só hajt)
[…] az a lé nyeg, hogy az elõ zõ ba rát nõ im mel olyan sze xu á lis kapcsolatban…

te hát nem volt két ol da lú, ha nem egy ol da lú volt. Te hát én in kább csak õket

elé gí tet tem úgy mond ki, õk en gem nem. Nem is az, hogy nem akar ták, ha -

nem nem is en ged tem. Mert nem akar tam azt, hogy en gem lás sa nak úgy.

Meg mez te le nül meg egye bek. Te hát ne kem ez bor zasz tó ta bu té ma volt. 7

már volt olyan, hogy […] sze ret ke zés köz ben ar ról fan tá zi ál tam, hogy tel-

jesen… hogy szó val ilyen na gyon iz mos, la pos mell kas sal ren del ke zõ va -

la ki va gyok, aki […] egész biz to san nem nõ. Hogy egy tel jes át ala ku lá son

megy át az a test. 10

iga zá ból ami kor csak ez az ölel ke zés, a tes ti ség nek ez a for má ja van, ez a

sze re lem, sze rel mes ke dés kez de te, ez így ba ro mi jó tud len ni. De az tán

ugye el kez dõd né nek a dol gok, és… le vet kõz tél, és így meg szûn nek a

dol gok. Te hát nincs ott az, ami nek ott ké ne len ni. […] (só hajt) ez en gem

za var, hi szen nem tu dom azt meg kap ni, ami az agyam ban le ját szó dik.

[…] a sze xu á lis dol gok nem fog nak vál toz ni, te hát nem mû kö dik most

sem száz szá za lé kig ugye, […] és ak kor sem fog mû köd ni, hogy ha meg -

Tel je sen ros  szul van at tól a gon do lat tól, hogy az em ber ilyen-olyan be avat -

ko zá sok nak ve ti ma gát alá, mert kü lön ben a tár sa da lom ban csak így vagy

úgy bol do gul hat. És mi köz ben õ ezt az egé szet egy tár sa dal mi be teg ség nek

tart ja, hogy az em be rek nem le het nek, nem so rol tat hat ják be ma gu kat ide

vagy oda, ha már na gyon mu száj be so rol ni, az ön ki fe je zé sük alap ján, meg az

ön meg ha tá ro zá suk alap ján. Ha nem er re még az egész sé gü ket is iszo nyú an

koc ká ra kell ten ni ük, ak kor hát hogy õ ezek tõl a be avat ko zá sok tól, meg

hogy mi ért van, te hát az oká tól meg az árá tól, meg min den, az egész sé gi árá -

tól ilyes mi tõl ir tó zik. […] õ úgy lát en gem, ahogy va gyok egyéb ként is, és

hogy ne ki, ne kem õt nem kell meg gyõz nöm. És õ még at tól is fél, hogy õ

mi u tán a huszonévei vé gén egy szer elõ bújt lesz bi kus ként egy he te ro sze xu -

á lis kap cso lat ból, te hát ne ki gye re ke van meg ha son ló, és utá na volt kap cso -

la ta egy nõ vel, most meg va gyok ne ki én, akit õ vett el ma gá nak, te hát hogy

õ akar ta azt, hogy le gyen kö zöt tünk va la mi, én is na gyon akar tam, de õ jött

utá nam, hogy te hát mit mon da nak majd az em be rek, hogy lám-lám õ azért

va ló szí nû leg még is csak he te ro sze xu á lis, mert hogy õ egy transznemû fér fi val

van együtt. És köz ben meg az sem igaz, vagy nem tu dom. Te hát azért nem

igaz, mert hogy le het, hogy a vi lág szá má ra nem mind egy, de az õ szá má ra

tel je sen mind egy. Mert hogy õ meg az em bert sze ret ni. Meg ne ki köz ben

ilyen küz de ni va ló ja van a vi lág gal, ne ki ilyen fé lel mei van nak, mon dom, ez

az egyik az õ ol da lán, az én ol da la mon meg van nak az egész sé gi dol gok. 10

azért el gon dol ko zom a dol gon [a mû té ten], mert nem sze ret ném õt el -

vesz te ni. Fõ leg így, hogy tud ja, és még is ké pes el fo gad ni. Már mint az új

éne met. Szá má ra új éne met. Mert szá mom ra ez min dig is az enyém volt,

amit el mond tam ne ki, te hát min dig is ez volt a va ló di, én ne kem ez volt

az, aki va gyok. 9

Ide kap csol ha tó egyik vá lasz adónk ese te a fe le sé gé vel, aki sze ret te

és el fo gad ta nemváltoztatásra ké szü lõ fér jét, de tisz tá ban volt az zal, hogy

a nemváltoztatás egy ben kap cso la tuk je len le gi for má já nak fel szá mo lá -

sát, az az há zas sá guk vé gét is je len ti (hi szen azo nos ne mû ként nem le -

het nek hi va ta lo san há zas tár sak Ma gyar or szá gon):

õ azért elég ha mar meg tud ta ezt a von zó dá so mat a nõi dol gok iránt, ru há -

tól kezd ve ér dek lõ dé si kö rig ez sok min dent ta kart, de õ sze rin tem bi zo -

nyos mér té kig to le rál ta, amíg mond juk ez nem volt an  nyi ra, úgy mond

nyil ván va ló, mint mond juk az utób bi négy-öt év ben. Ak kor volt egy kis

ilyen tö rés ná la, ak kor azért úgy át kel lett gon dol ni, de vé gül is õ azt

mond ta, hogy hát õ meg sze re tett min den ben, és hogy õ most ezért nem

akar ott hagy ni, hi szen hát õ az em bert sze re ti. És hogy õ na gyon szo mo rú

lesz, ha én ezt meg csi ná lom, mert azért meg vál to zik a ket tõnk vi szo nya,

meg hát utá na már mond juk két nõ fog együtt él ni, te hát mond juk én hi á -

ba ma ra dok ugyan az az em ber, nem tel je sen tu dok ugyan az az em ber ma -

rad ni, mint aki most va gyok, de õ azt mond ta, hogy ma xi má li san ki tart

mel let tem, és ha én nem kül döm el, ak kor õ nem sze ret ne ott hagy ni. 1
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A pár kap cso la tok te kin te té ben te hát el mond ha tó, hogy az ön el fo -

gad ta tás nem volt sze mély kö zi prob lé ma, hi szen ép pen a part ner el fo ga -

dá sa – olyan nak, ami lyen – szol gált az õszin te ség re épü lõ pár kap cso lat

alap pil lé re ként. Több vá lasz adónk nál azon ban ép pen ön ma guk –

„rossz” tes tük, nem „száz szá za lé kos” ne mi ál la po tuk és/vagy tel je sí tõ -

ké pes ség ük – el fo ga dá sá nak kép te len sé ge vált prob lé ma for rás sá, kü lö -

nö sen a sze xu á lis gya kor la tok ban.

[a leg ne he zebb eb ben a do log ban] a sze xu á lis élet. Min den fé le kép pen.

Te hát az mond juk, hogy nem vet kõ zök le… Szí ve sen csi nál nám, de so ha

nem volt ben nem az, hogy így. Egyéb ként bor zasz tó an sze ret ném meg

min den, de… de nem így. 5

a test tõl va ló el ide ge ne dés ez ná lam an  nyi ra sú lyos, […] hogy ha han cú ro -

zás ra ke rül sor, ak kor kép te len va gyok, te hát zá rok, kész. […] És ez… tõ -

le óri á si tü re lem, és mit tu dom én még mi cso da. Ezt õ éli át. Ez azért na -

gyon ke mény le het. […] Te hát így, hogy ölel ke zés, és át ölel ve el alud ni,

ez min den men  nyi ség ben ját szik, de egész egy sze rû en így testileg… és

ros  szul va gyok, hogy ha ne kem le ké ne vet kõz nöm, és mez te len ked ve ké -

ne elõt te, ve le, bár ki vel. Ad dig, amíg nem tör té nik meg ez a vál to zás, ad -

dig, addig… (só hajt) ez nincs is je len. És hi á ba pró bá lom meg erõ sza kol ni

ma gam, hogy már pe dig ezen vál toz tat ni kell, mert a part ne rem nek szük -

sé ge van a tes ti kap cso lat ra, egy sze rû en kép te len va gyok. 6

az el sõ ba rát nõm azért do bott el, mert hogy… és õ meg is mond ta ezt, hogy

nem va gyok tel jes ér té kû fér fi, és õ ezt így nem tud ja el kép zel ni. Te hát

õne ki szük sé ge van ar ra is, te hát hogy… […] Igen. A pé nisz re. Te hát mond -

ta, hogy er re ne ki to tál szük sé ge van, és mond tam, hogy hát sorry. (só hajt)
[…] az a lé nyeg, hogy az elõ zõ ba rát nõ im mel olyan sze xu á lis kapcsolatban…

te hát nem volt két ol da lú, ha nem egy ol da lú volt. Te hát én in kább csak õket

elé gí tet tem úgy mond ki, õk en gem nem. Nem is az, hogy nem akar ták, ha -

nem nem is en ged tem. Mert nem akar tam azt, hogy en gem lás sa nak úgy.

Meg mez te le nül meg egye bek. Te hát ne kem ez bor zasz tó ta bu té ma volt. 7

már volt olyan, hogy […] sze ret ke zés köz ben ar ról fan tá zi ál tam, hogy tel-

jesen… hogy szó val ilyen na gyon iz mos, la pos mell kas sal ren del ke zõ va -

la ki va gyok, aki […] egész biz to san nem nõ. Hogy egy tel jes át ala ku lá son

megy át az a test. 10

iga zá ból ami kor csak ez az ölel ke zés, a tes ti ség nek ez a for má ja van, ez a

sze re lem, sze rel mes ke dés kez de te, ez így ba ro mi jó tud len ni. De az tán

ugye el kez dõd né nek a dol gok, és… le vet kõz tél, és így meg szûn nek a

dol gok. Te hát nincs ott az, ami nek ott ké ne len ni. […] (só hajt) ez en gem

za var, hi szen nem tu dom azt meg kap ni, ami az agyam ban le ját szó dik.

[…] a sze xu á lis dol gok nem fog nak vál toz ni, te hát nem mû kö dik most

sem száz szá za lé kig ugye, […] és ak kor sem fog mû köd ni, hogy ha meg -

Tel je sen ros  szul van at tól a gon do lat tól, hogy az em ber ilyen-olyan be avat -

ko zá sok nak ve ti ma gát alá, mert kü lön ben a tár sa da lom ban csak így vagy

úgy bol do gul hat. És mi köz ben õ ezt az egé szet egy tár sa dal mi be teg ség nek

tart ja, hogy az em be rek nem le het nek, nem so rol tat hat ják be ma gu kat ide

vagy oda, ha már na gyon mu száj be so rol ni, az ön ki fe je zé sük alap ján, meg az

ön meg ha tá ro zá suk alap ján. Ha nem er re még az egész sé gü ket is iszo nyú an

koc ká ra kell ten ni ük, ak kor hát hogy õ ezek tõl a be avat ko zá sok tól, meg

hogy mi ért van, te hát az oká tól meg az árá tól, meg min den, az egész sé gi árá -

tól ilyes mi tõl ir tó zik. […] õ úgy lát en gem, ahogy va gyok egyéb ként is, és

hogy ne ki, ne kem õt nem kell meg gyõz nöm. És õ még at tól is fél, hogy õ

mi u tán a huszonévei vé gén egy szer elõ bújt lesz bi kus ként egy he te ro sze xu -

á lis kap cso lat ból, te hát ne ki gye re ke van meg ha son ló, és utá na volt kap cso -

la ta egy nõ vel, most meg va gyok ne ki én, akit õ vett el ma gá nak, te hát hogy

õ akar ta azt, hogy le gyen kö zöt tünk va la mi, én is na gyon akar tam, de õ jött

utá nam, hogy te hát mit mon da nak majd az em be rek, hogy lám-lám õ azért

va ló szí nû leg még is csak he te ro sze xu á lis, mert hogy õ egy transznemû fér fi val

van együtt. És köz ben meg az sem igaz, vagy nem tu dom. Te hát azért nem

igaz, mert hogy le het, hogy a vi lág szá má ra nem mind egy, de az õ szá má ra

tel je sen mind egy. Mert hogy õ meg az em bert sze ret ni. Meg ne ki köz ben

ilyen küz de ni va ló ja van a vi lág gal, ne ki ilyen fé lel mei van nak, mon dom, ez

az egyik az õ ol da lán, az én ol da la mon meg van nak az egész sé gi dol gok. 10

azért el gon dol ko zom a dol gon [a mû té ten], mert nem sze ret ném õt el -

vesz te ni. Fõ leg így, hogy tud ja, és még is ké pes el fo gad ni. Már mint az új

éne met. Szá má ra új éne met. Mert szá mom ra ez min dig is az enyém volt,

amit el mond tam ne ki, te hát min dig is ez volt a va ló di, én ne kem ez volt

az, aki va gyok. 9

Ide kap csol ha tó egyik vá lasz adónk ese te a fe le sé gé vel, aki sze ret te

és el fo gad ta nemváltoztatásra ké szü lõ fér jét, de tisz tá ban volt az zal, hogy

a nemváltoztatás egy ben kap cso la tuk je len le gi for má já nak fel szá mo lá -

sát, az az há zas sá guk vé gét is je len ti (hi szen azo nos ne mû ként nem le -

het nek hi va ta lo san há zas tár sak Ma gyar or szá gon):

õ azért elég ha mar meg tud ta ezt a von zó dá so mat a nõi dol gok iránt, ru há -

tól kezd ve ér dek lõ dé si kö rig ez sok min dent ta kart, de õ sze rin tem bi zo -

nyos mér té kig to le rál ta, amíg mond juk ez nem volt an  nyi ra, úgy mond

nyil ván va ló, mint mond juk az utób bi négy-öt év ben. Ak kor volt egy kis

ilyen tö rés ná la, ak kor azért úgy át kel lett gon dol ni, de vé gül is õ azt

mond ta, hogy hát õ meg sze re tett min den ben, és hogy õ most ezért nem

akar ott hagy ni, hi szen hát õ az em bert sze re ti. És hogy õ na gyon szo mo rú

lesz, ha én ezt meg csi ná lom, mert azért meg vál to zik a ket tõnk vi szo nya,

meg hát utá na már mond juk két nõ fog együtt él ni, te hát mond juk én hi á -

ba ma ra dok ugyan az az em ber, nem tel je sen tu dok ugyan az az em ber ma -

rad ni, mint aki most va gyok, de õ azt mond ta, hogy ma xi má li san ki tart

mel let tem, és ha én nem kül döm el, ak kor õ nem sze ret ne ott hagy ni. 1
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az egyik ál mom az, hogy le gyen egy olyan csa lád, akik kel együtt le he tek,

ér tem ez alatt, hogy egy fe le sé gem, gyer me kem, és egy ál lá som, és en-

nyi… Egy hét köz na pi éle tet pró bál nék él ni. 15

mi nek csi ná lom vé gig ezt az egész pro ce dú rát, nya li zok mi nisz té ri um tól

mi nisz té ri u mig, bi zony ga tom, hogy hü lye va gyok, csak azért, hogy ad ja nak

egy pa pírt, ami fér fi név re szól […] én ezért nem ér tem meg, ha va la ki ezt

vé gig csi nál ja, […] hogy él hes sen úgy, ahogy akar, er re mit csi nál? El megy

az új ság hoz meg a té vé hez, nagy ba a fo tó ját, és ki je len ti: én va gyok Gé za,

aki vol tam Gi zi. Ak kor most en nek mi ér tel me van? Sem mi. Ak kor et tõl

kezd ve ugyan az vagy, aki vol tál. Min den ki tud ja, hogy te ki vagy. Én azért

aka rom meg csi nál ni, hogy az ég-vi lá gon sen ki ne tud ja, hogy én rossz test -

be szü let tem. Ezért. Én él ni aka rok. Leg alább is sze ret nék. 17

Eb ben az ös  sze füg gés ben a nemváltoztatás nor ma li zá ló dás ként –

az az az éle tü ket meg ha tá ro zó, za va ró mér té kû kü lön bö zõ ség tõl va ló sza -

ba du lás ként –, il let ve egy „egy sze rû, nor má lis élet” ki ala kí tá sá nak elõ -

fel té te le ként ér tel me zõ dött, ahol a nor má lis élet tar tal ma ter mé sze te sen

mást és mást je len tett vá lasz adó ink nak (ahogy er re a 2.3.1. szá mú al fe je -

zet ben már utal tunk).

2.4.5. Utak

Vá lasz adó ink több sé gé nek az út ja az „át la gos, hét köz na pi élet” fe lé az

egész ség ügyi el lá tó rend sze ren ke resz tül ve ze tett. Ti zen hét in ter jú ala -

nyunk kö zül csak ket tõ olyan akadt, aki nem is ter ve zett lé pé se ket ten -

ni hi va ta los ne mé nek meg vál toz ta tá sá ra. 

Ku ta tá si ered mé nye ink sze rint a hi va ta los nemváltoztatás fo lya ma -

tá ban a kö vet ke zõ fõ fá zi so kat le he tett meg kü lön böz tet ni: 

1. Az érin tett ben ki ala kul a meg gyõ zõ dés, hogy õ transzszexuális. 

2. El dön ti, hogy lé pé se ket fog ten ni ne me (és ne ve) hi va ta los meg -

vál toz ta tá sa ér de ké ben. 

3. Tá jé ko zó dik a gya kor la ti meg va ló sí tás le he tõ sé ge i rõl.

4. Szak em ber hez for dul.

5. Pszi chi át ri ai szak vé le mé nye ket sze rez be.

6. Ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá ért fo lya mo dik.

7. Or vo si fel ügye let tel el kez di a szük sé ges ke ze lé se ket és el vé gez -

te ti a kí vánt mû té te ket.

8. Kí vánt ne mé nek meg fe le lõ en éli min den nap ja it.

csi nál ta tom, mert azért az or vos tu do mány, én nem hi szem el, hogy ar ra

ké pes, hogy eze ket a dol go kat úgy meg csi nál ja. 11

[a leg ros  szabb az volt] ta lán ami kor a ked ve sem meg csalt egy… egy fér fi -

val. […] tud tam, hogy õ száz szá za lé kig fér fi, és én… én meg nem. Azt

tud tam, hogy azt nem nyújt ha tom ne ki, amit az az il le tõ nyúj tott. So ha.

So ha nem tu dom ne ki ezt nyúj ta ni. 15

A szex – il let ve a szex hi á nya – mint prob lé ma for rás ve ze tett ah hoz

né hány vá lasz adónk ese té ben, hogy az aszexualitás meg ha tá ro zó él mé -

nyük ké, il let ve ön meg ha tá ro zá si kész le tük ele mé vé vált:

in kább aszexuálisnak val lot tam ma ga mat, hogy… szó val az, hogy mond -

juk most is van sze xu á lis kap cso lat a pá rom és köz tem, ez in kább ilyen…

meg fe le lés, és egy na gyon pi cit mert mint em bert sze re tem, és hogy nem

aka rom, úgy mond ezt tõ le meg von ni. 1

Ami ó ta tel je sen tisz tán, fe ke tén-fe hé ren lát ja az éle te met, és be avat tam

ab ba, hogy én gya kor la ti lag mi va gyok, az óta nincs [szex]. Te hát az [van],

hogy be lé pett az aszexualitás. 6

név te le nül ugye el mond ha tom, hogy … se sze xu á lis éle tem, se sem mim

sin csen, mert ezek a dol gok nem mû köd nek. 11

In ter jú ala nya in kat ar ról is meg kér dez tük, hogy ho gyan kép ze lik el

jö võ jü ket, il let ve ma gán élet ük ala ku lá sát a jö võ ben. A vá la szok több sé -

gé bõl az át la gos, hét köz na pi élet meg va ló sí tá sá nak vá gya tük rö zõ dött.

Nem vá gyom olyan sok min den re, mert nin cse nek olyan izéjeim, hogy

mit tu dom én, húsz mil lió fo rin tos au tót sze ret nék, vagy ka csa lá bon for gó

pa lo tá ban sze ret nék él ni, és le gyen öt száz, mit tu dom én, ci põm, vagy

akár mim. Csak egy sze rû en, nor má li san. Le gyen egy kis há zam, nem kell,

hogy nagy le gyen, tény leg úgy azt meg tud jam ma gam nak te rem te ni, egy

kis ko csi… Te hát úgy az ilyen alap dol got, amit úgy sze rin tem egy nor má -

lis át lag em ber így meg kap hat. És az, hogy így el is mer je nek. Nem is az,

ez így hü lye ség, hogy el is mer je nek, az, hogy… le gyen az, hogy me gyek

az ut cán, és ak kor utá nam for dul nak, vagy be mu tat ko zom va la ki nek, és

ak kor a sa ját ne ve met mon dom, és ak kor köz be meg így egy nagy kér dõ -

jel a hom lo ku kon, …tehát hogy ezt sze ret ném, hogy… át la gos le gyek.

En  nyi, amit sze ret nék. Sze rin tem nem vá gyom sok ra. 7

mi re ki fut nak ezek a min den fé le pa pír szer zé sek, meg min de n ilyen do -

log, ad dig ra ta lán vég zek az is ko lá val, és ad dig ra már na gyon re mé lem,

hogy meg ol dód nak vi szony lag ezek a dol ga im. És a meg fe le lõ en ge dé -

lyek meg szer zé se után meg kez dõd nek a ke ze lé sek. És ak kor vég re nor -

ma li zá ló dik a hely zet. 9

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

100 101



az egyik ál mom az, hogy le gyen egy olyan csa lád, akik kel együtt le he tek,

ér tem ez alatt, hogy egy fe le sé gem, gyer me kem, és egy ál lá som, és en-

nyi… Egy hét köz na pi éle tet pró bál nék él ni. 15

mi nek csi ná lom vé gig ezt az egész pro ce dú rát, nya li zok mi nisz té ri um tól

mi nisz té ri u mig, bi zony ga tom, hogy hü lye va gyok, csak azért, hogy ad ja nak

egy pa pírt, ami fér fi név re szól […] én ezért nem ér tem meg, ha va la ki ezt

vé gig csi nál ja, […] hogy él hes sen úgy, ahogy akar, er re mit csi nál? El megy

az új ság hoz meg a té vé hez, nagy ba a fo tó ját, és ki je len ti: én va gyok Gé za,

aki vol tam Gi zi. Ak kor most en nek mi ér tel me van? Sem mi. Ak kor et tõl

kezd ve ugyan az vagy, aki vol tál. Min den ki tud ja, hogy te ki vagy. Én azért

aka rom meg csi nál ni, hogy az ég-vi lá gon sen ki ne tud ja, hogy én rossz test -

be szü let tem. Ezért. Én él ni aka rok. Leg alább is sze ret nék. 17

Eb ben az ös  sze füg gés ben a nemváltoztatás nor ma li zá ló dás ként –

az az az éle tü ket meg ha tá ro zó, za va ró mér té kû kü lön bö zõ ség tõl va ló sza -

ba du lás ként –, il let ve egy „egy sze rû, nor má lis élet” ki ala kí tá sá nak elõ -

fel té te le ként ér tel me zõ dött, ahol a nor má lis élet tar tal ma ter mé sze te sen

mást és mást je len tett vá lasz adó ink nak (ahogy er re a 2.3.1. szá mú al fe je -

zet ben már utal tunk).

2.4.5. Utak

Vá lasz adó ink több sé gé nek az út ja az „át la gos, hét köz na pi élet” fe lé az

egész ség ügyi el lá tó rend sze ren ke resz tül ve ze tett. Ti zen hét in ter jú ala -

nyunk kö zül csak ket tõ olyan akadt, aki nem is ter ve zett lé pé se ket ten -

ni hi va ta los ne mé nek meg vál toz ta tá sá ra. 

Ku ta tá si ered mé nye ink sze rint a hi va ta los nemváltoztatás fo lya ma -

tá ban a kö vet ke zõ fõ fá zi so kat le he tett meg kü lön böz tet ni: 

1. Az érin tett ben ki ala kul a meg gyõ zõ dés, hogy õ transzszexuális. 

2. El dön ti, hogy lé pé se ket fog ten ni ne me (és ne ve) hi va ta los meg -

vál toz ta tá sa ér de ké ben. 

3. Tá jé ko zó dik a gya kor la ti meg va ló sí tás le he tõ sé ge i rõl.

4. Szak em ber hez for dul.

5. Pszi chi át ri ai szak vé le mé nye ket sze rez be.

6. Ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá ért fo lya mo dik.

7. Or vo si fel ügye let tel el kez di a szük sé ges ke ze lé se ket és el vé gez -

te ti a kí vánt mû té te ket.

8. Kí vánt ne mé nek meg fe le lõ en éli min den nap ja it.

csi nál ta tom, mert azért az or vos tu do mány, én nem hi szem el, hogy ar ra

ké pes, hogy eze ket a dol go kat úgy meg csi nál ja. 11

[a leg ros  szabb az volt] ta lán ami kor a ked ve sem meg csalt egy… egy fér fi -

val. […] tud tam, hogy õ száz szá za lé kig fér fi, és én… én meg nem. Azt

tud tam, hogy azt nem nyújt ha tom ne ki, amit az az il le tõ nyúj tott. So ha.

So ha nem tu dom ne ki ezt nyúj ta ni. 15

A szex – il let ve a szex hi á nya – mint prob lé ma for rás ve ze tett ah hoz

né hány vá lasz adónk ese té ben, hogy az aszexualitás meg ha tá ro zó él mé -

nyük ké, il let ve ön meg ha tá ro zá si kész le tük ele mé vé vált:

in kább aszexuálisnak val lot tam ma ga mat, hogy… szó val az, hogy mond -

juk most is van sze xu á lis kap cso lat a pá rom és köz tem, ez in kább ilyen…

meg fe le lés, és egy na gyon pi cit mert mint em bert sze re tem, és hogy nem

aka rom, úgy mond ezt tõ le meg von ni. 1

Ami ó ta tel je sen tisz tán, fe ke tén-fe hé ren lát ja az éle te met, és be avat tam

ab ba, hogy én gya kor la ti lag mi va gyok, az óta nincs [szex]. Te hát az [van],

hogy be lé pett az aszexualitás. 6

név te le nül ugye el mond ha tom, hogy … se sze xu á lis éle tem, se sem mim

sin csen, mert ezek a dol gok nem mû köd nek. 11

In ter jú ala nya in kat ar ról is meg kér dez tük, hogy ho gyan kép ze lik el

jö võ jü ket, il let ve ma gán élet ük ala ku lá sát a jö võ ben. A vá la szok több sé -

gé bõl az át la gos, hét köz na pi élet meg va ló sí tá sá nak vá gya tük rö zõ dött.

Nem vá gyom olyan sok min den re, mert nin cse nek olyan izéjeim, hogy

mit tu dom én, húsz mil lió fo rin tos au tót sze ret nék, vagy ka csa lá bon for gó

pa lo tá ban sze ret nék él ni, és le gyen öt száz, mit tu dom én, ci põm, vagy

akár mim. Csak egy sze rû en, nor má li san. Le gyen egy kis há zam, nem kell,

hogy nagy le gyen, tény leg úgy azt meg tud jam ma gam nak te rem te ni, egy

kis ko csi… Te hát úgy az ilyen alap dol got, amit úgy sze rin tem egy nor má -

lis át lag em ber így meg kap hat. És az, hogy így el is mer je nek. Nem is az,

ez így hü lye ség, hogy el is mer je nek, az, hogy… le gyen az, hogy me gyek

az ut cán, és ak kor utá nam for dul nak, vagy be mu tat ko zom va la ki nek, és

ak kor a sa ját ne ve met mon dom, és ak kor köz be meg így egy nagy kér dõ -

jel a hom lo ku kon, …tehát hogy ezt sze ret ném, hogy… át la gos le gyek.

En  nyi, amit sze ret nék. Sze rin tem nem vá gyom sok ra. 7

mi re ki fut nak ezek a min den fé le pa pír szer zé sek, meg min de n ilyen do -

log, ad dig ra ta lán vég zek az is ko lá val, és ad dig ra már na gyon re mé lem,

hogy meg ol dód nak vi szony lag ezek a dol ga im. És a meg fe le lõ en ge dé -

lyek meg szer zé se után meg kez dõd nek a ke ze lé sek. És ak kor vég re nor -

ma li zá ló dik a hely zet. 9
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A kü lön fé le le he tõ sé gek át te kin té sé vel pon to sabb ké pet kap ha -

tunk a transzszexuálisok ko ránt sem ho mo gén tá bo rá nak ös  sze té te lé rõl

és jel lem zõ i rõl:

„A”: TÁ JÉ KO ZÓ DÁS (1–3. fá zis)1

Leg el sõ nek aho va for dul nék, egy pszi chi á ter hez. Te hát azt tu dom, hogy két

pszi chi á ter nek is kell a vé le mé nye ah hoz, hogy ezt az egész dol got el le hes -

sen in dí ta ni, meg ko moly tesz te ket kell ki töl te ni. […] Pszi chi á tert hon nan

sze rez nék? […] [Egy ba rát nõm nek] van nak ilyen is me rõ sei, és va ló szí nû leg

tõ le pró bál nék meg va la mi ilyen se gít sé get vagy va la mi in for má ci ót ki szed ni,

hogy hol van ilyen, ahol le het ne, konk ré tan eh hez az em ber hez le het men ni.

[…]

volt ar ról is szó, hogy elõ ször el tá vo lít ják a he ré ket, és majd csak utá na a

pé niszt és utá na a mell-dol go kat De, nem tu dom, úgy is szok ták, hogy

elõ ször a mel let csi nál ják, és utá na a he ré ket. De sze rin tem elõ ször a he -

ré ket fog ják, mert hor mo ná li san ugye az táp lál ja a szer ve ze tet. Úgy hogy

sze rin tem [elõ ször] azo kat tá vo lít ják el. 

[…]

sze ret ném, hogy ha si ke rül ne leg alább ezt a sze mé lyi iga zol ványt [el in téz ni]. 7

„B”: NE GA TÍV DÖN TÉS A NEMVÁLTOZTATÁSRÓL (1–4. fá zis)

nem já rok ezen az úton, hogy bár mit vál toz tas sak ma ga mon, bár na gyon

sokszor… gon dol koz tam ezen, hogy el in du lok. Vol tam ez zel kap cso lat ban

or vos nál is, és ezek az utak min dig így fa lak ba üt köz tek, és úgy dön töt -

tem, hogy nem. Nem dön töt tem, így ala kult. […] Ezek a sa ját fa la im. […]

Ezek a bi zony ta lan sá gok, hogy men  nyi re va gyok én er re ké pes, ezek re a

dol gok ra, men  nyi re éri meg ne kem ez az egész, mi ez az egész tu laj don -

kép pen. Te hát hogy mû köd nek ezek a dol gok, mi vál to zik az em ber éle -

té ben, hogy ha eze ket a dol go kat meg csi nál ja.

[…]

dön te nem kel lett, hogy most me lyik úton men jek, hogy most or vo sok hoz

jár jak, ezen az úton men jek, vagy most is ko lá ba jár jak vagy most ho va jár-

jak… És úgy dön töt tem, hogy az el sõ az, hogy az éle te met ren dez zem.

[…] Ez nem le het egy élet cél ez az át ala ku lás, mert ez mi? Ez nem élet -

cél. […] Ter mé sze te sen min den nap szem be sü lök a dol gok kal, te hát […]

ami kor az em ber egye dül megy az ut cán, ak kor fo lya ma to san szem be sül

az zal, hogy nem az zal ta lál ko zik a nép, a kö zeg, mint ami én ma gam va -

gyok. De ke ze lem, ke ze lem a dol go kat. Te hát most már ez nem egy ilyen

köz pon ti ré sze, hogy most meg vál toz zak, mert volt egy ilyen idõ szak,

ami kor így… na gyon jó len ne, meg ál mok, meg mi lyen szép len nék, meg

mit tu dom én, és így: Mi nek? Úr is ten! Sem mi ér tel me! 

[…]

Én is tu dom, hogy mit aka rok, csak ez… nem le het sé ges. Bi o ló gi a i lag a

tes tem al kal mat lan rá, és ak kor itt van az, hogy […] (só hajt) azu tán sem le -

A kü lön bö zõ fá zi sok idõ rend je fel cse ré lõd he tett: kü lö nö sen a fo lya -

mat ele jén elõ for dult, hogy a gya kor la ti lé pé sek rõl szer zett in for má ci ók

fé nyé ben hoz ta meg egy-egy in ter jú ala nyunk a dön té sét ne me meg vál -

to za tá sá nak gya kor la ti lé pé se i rõl. Ar ra is akadt több pél da, hogy a dön -

tés ho za tal elõtt, a fo lya mat leg ele jén ke rül tek kap cso lat ba szak em ber rel

– ál ta lá ban pszi cho ló gus sal vagy pszi chi á ter rel –, aki hez ko ráb bi, pél dá -

ul be il lesz ke dé si prob lé má ik mi att for dul tak, majd a ve lük foly ta tott

kon zul tá ció után lép tek to vább. Fon tos meg je gyez ni, hogy ko ráb ban

csak a mû té ti be avat ko zá sok után le he tett hi va ta lo san ne vet vál toz tat ni,

míg ma töb ben az or vo si be avat ko zá so kat meg elõ zõ en – a pszi chi át ri ai

szak vé le mé nyek bir to ká ban – fo lya mod nak ne vük meg vál toz ta tá sá ért. 

A nemváltoztatás idõ-, ener gia- és ese ten ként igen pénz igé nyes vál -

lal ko zás, ami nek pon tos me ne tét ne héz meg ha tá roz ni. A vál to zó hi va ta -

los rend, az egyes fá zi sok és az egész fo lya mat át fo gó hi va ta los sza bá lyo -

zott sá gá nak a hi á nya, az in for má ci ók eset le ges sé ge és az egyé ni kí vá nal -

mak va la mint le he tõ sé gek el té ré sei mi att in ter jú ala nya ink ta pasz ta la ta i -

ból sok fé le va ri á ci ós le he tõ ség bon ta ko zott ki. Az aláb bi ak ban in ter jú -

ala nya ink ta pasz ta la ta i nak meg fe le lõ en tíz fé le utat, il let ve út sza kaszt vá -

zo lunk fel. Ezek a kö vet ke zõk:

„A”: TÁ JÉ KO ZÓ DÁS (1–3. fá zis)

„B”: NE GA TÍV DÖN TÉS A NEMVÁLTOZTATÁSRÓL (1–4. fá zis)

„C”: SZAK EM BER HEZ FOR DULT (4. fá zis)

„D”: EL SÕ SZAK VÉ LE MÉNY RE VÁR (5. fá zis)

„E”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL REN DEL KE ZIK, EL BÍ RÁ LÁS RA VÁR, OR VO SI BE -

AVAT KO ZÁ SOK RA ÉS NÉV VÁL TOZ TA TÁS RA KÉ SZÜL (5. fá zis után, 6–7. fá zis elõtt)

„F”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL ÉS ETT-EN GE DÉL  LYEL REN DEL KE ZIK, OR -

VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK ELÕTT ÁLL (5. fá zis után, 7. elõtt)

„G”: EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST (7. fá zis)

„H”: MÛ TÉ TE KET VÉ GEZ TE TETT, EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST, HI -

VA TA LO SAN MEG VÁL TOZ TAT TA A NE VÉT (7. fá zis)

„I”: MÛ TÉT RE KÉ SZÜL KÜL FÖLD ÖN – AKÁR EN GE DÉLY NÉL KÜL IS (7. fá zis)

„J” és „K”: MIN DE NEN TÚL VAN (8. fá zis)
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A kü lön fé le le he tõ sé gek át te kin té sé vel pon to sabb ké pet kap ha -

tunk a transzszexuálisok ko ránt sem ho mo gén tá bo rá nak ös  sze té te lé rõl

és jel lem zõ i rõl:

„A”: TÁ JÉ KO ZÓ DÁS (1–3. fá zis)1

Leg el sõ nek aho va for dul nék, egy pszi chi á ter hez. Te hát azt tu dom, hogy két

pszi chi á ter nek is kell a vé le mé nye ah hoz, hogy ezt az egész dol got el le hes -

sen in dí ta ni, meg ko moly tesz te ket kell ki töl te ni. […] Pszi chi á tert hon nan

sze rez nék? […] [Egy ba rát nõm nek] van nak ilyen is me rõ sei, és va ló szí nû leg

tõ le pró bál nék meg va la mi ilyen se gít sé get vagy va la mi in for má ci ót ki szed ni,

hogy hol van ilyen, ahol le het ne, konk ré tan eh hez az em ber hez le het men ni.

[…]

volt ar ról is szó, hogy elõ ször el tá vo lít ják a he ré ket, és majd csak utá na a

pé niszt és utá na a mell-dol go kat De, nem tu dom, úgy is szok ták, hogy

elõ ször a mel let csi nál ják, és utá na a he ré ket. De sze rin tem elõ ször a he -

ré ket fog ják, mert hor mo ná li san ugye az táp lál ja a szer ve ze tet. Úgy hogy

sze rin tem [elõ ször] azo kat tá vo lít ják el. 

[…]

sze ret ném, hogy ha si ke rül ne leg alább ezt a sze mé lyi iga zol ványt [el in téz ni]. 7

„B”: NE GA TÍV DÖN TÉS A NEMVÁLTOZTATÁSRÓL (1–4. fá zis)

nem já rok ezen az úton, hogy bár mit vál toz tas sak ma ga mon, bár na gyon

sokszor… gon dol koz tam ezen, hogy el in du lok. Vol tam ez zel kap cso lat ban

or vos nál is, és ezek az utak min dig így fa lak ba üt köz tek, és úgy dön töt -

tem, hogy nem. Nem dön töt tem, így ala kult. […] Ezek a sa ját fa la im. […]

Ezek a bi zony ta lan sá gok, hogy men  nyi re va gyok én er re ké pes, ezek re a

dol gok ra, men  nyi re éri meg ne kem ez az egész, mi ez az egész tu laj don -

kép pen. Te hát hogy mû köd nek ezek a dol gok, mi vál to zik az em ber éle -

té ben, hogy ha eze ket a dol go kat meg csi nál ja.

[…]

dön te nem kel lett, hogy most me lyik úton men jek, hogy most or vo sok hoz

jár jak, ezen az úton men jek, vagy most is ko lá ba jár jak vagy most ho va jár-

jak… És úgy dön töt tem, hogy az el sõ az, hogy az éle te met ren dez zem.

[…] Ez nem le het egy élet cél ez az át ala ku lás, mert ez mi? Ez nem élet -

cél. […] Ter mé sze te sen min den nap szem be sü lök a dol gok kal, te hát […]

ami kor az em ber egye dül megy az ut cán, ak kor fo lya ma to san szem be sül

az zal, hogy nem az zal ta lál ko zik a nép, a kö zeg, mint ami én ma gam va -

gyok. De ke ze lem, ke ze lem a dol go kat. Te hát most már ez nem egy ilyen

köz pon ti ré sze, hogy most meg vál toz zak, mert volt egy ilyen idõ szak,

ami kor így… na gyon jó len ne, meg ál mok, meg mi lyen szép len nék, meg

mit tu dom én, és így: Mi nek? Úr is ten! Sem mi ér tel me! 

[…]

Én is tu dom, hogy mit aka rok, csak ez… nem le het sé ges. Bi o ló gi a i lag a

tes tem al kal mat lan rá, és ak kor itt van az, hogy […] (só hajt) azu tán sem le -

A kü lön bö zõ fá zi sok idõ rend je fel cse ré lõd he tett: kü lö nö sen a fo lya -

mat ele jén elõ for dult, hogy a gya kor la ti lé pé sek rõl szer zett in for má ci ók

fé nyé ben hoz ta meg egy-egy in ter jú ala nyunk a dön té sét ne me meg vál -

to za tá sá nak gya kor la ti lé pé se i rõl. Ar ra is akadt több pél da, hogy a dön -

tés ho za tal elõtt, a fo lya mat leg ele jén ke rül tek kap cso lat ba szak em ber rel

– ál ta lá ban pszi cho ló gus sal vagy pszi chi á ter rel –, aki hez ko ráb bi, pél dá -

ul be il lesz ke dé si prob lé má ik mi att for dul tak, majd a ve lük foly ta tott

kon zul tá ció után lép tek to vább. Fon tos meg je gyez ni, hogy ko ráb ban

csak a mû té ti be avat ko zá sok után le he tett hi va ta lo san ne vet vál toz tat ni,

míg ma töb ben az or vo si be avat ko zá so kat meg elõ zõ en – a pszi chi át ri ai

szak vé le mé nyek bir to ká ban – fo lya mod nak ne vük meg vál toz ta tá sá ért. 

A nemváltoztatás idõ-, ener gia- és ese ten ként igen pénz igé nyes vál -

lal ko zás, ami nek pon tos me ne tét ne héz meg ha tá roz ni. A vál to zó hi va ta -

los rend, az egyes fá zi sok és az egész fo lya mat át fo gó hi va ta los sza bá lyo -

zott sá gá nak a hi á nya, az in for má ci ók eset le ges sé ge és az egyé ni kí vá nal -

mak va la mint le he tõ sé gek el té ré sei mi att in ter jú ala nya ink ta pasz ta la ta i -

ból sok fé le va ri á ci ós le he tõ ség bon ta ko zott ki. Az aláb bi ak ban in ter jú -

ala nya ink ta pasz ta la ta i nak meg fe le lõ en tíz fé le utat, il let ve út sza kaszt vá -

zo lunk fel. Ezek a kö vet ke zõk:

„A”: TÁ JÉ KO ZÓ DÁS (1–3. fá zis)

„B”: NE GA TÍV DÖN TÉS A NEMVÁLTOZTATÁSRÓL (1–4. fá zis)

„C”: SZAK EM BER HEZ FOR DULT (4. fá zis)

„D”: EL SÕ SZAK VÉ LE MÉNY RE VÁR (5. fá zis)

„E”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL REN DEL KE ZIK, EL BÍ RÁ LÁS RA VÁR, OR VO SI BE -

AVAT KO ZÁ SOK RA ÉS NÉV VÁL TOZ TA TÁS RA KÉ SZÜL (5. fá zis után, 6–7. fá zis elõtt)

„F”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL ÉS ETT-EN GE DÉL  LYEL REN DEL KE ZIK, OR -

VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK ELÕTT ÁLL (5. fá zis után, 7. elõtt)

„G”: EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST (7. fá zis)

„H”: MÛ TÉ TE KET VÉ GEZ TE TETT, EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST, HI -

VA TA LO SAN MEG VÁL TOZ TAT TA A NE VÉT (7. fá zis)

„I”: MÛ TÉT RE KÉ SZÜL KÜL FÖLD ÖN – AKÁR EN GE DÉLY NÉL KÜL IS (7. fá zis)

„J” és „K”: MIN DE NEN TÚL VAN (8. fá zis)
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lis, te egy sze rû en egy transz vesz ti ta vagy. De ha té ged a nõk von za nak,

mert én azt mond tam ne ki, hogy ez így van, ak kor vé gül is le het ezt iga zá -

ból ke zel ni. […] Úgy hogy jár tam õhoz zá […] meg ott is vol tak ezek a tesz -

tek. […] Hát az az igaz ság, hogy ab ban az idõ ben (só hajt), hát egy szer csak

ab ba ma radt ez a ke ze lés, mert hát el ju tot tunk ad dig, hogy most már õ se

tud mit mon da ni, az tán kész. Én se. Jó. És ment to vább min den.

[…]

ed dig ér tem el, hogy most már nem bán tom ma gam. Ha nem in kább alá ve -

tem en nek a sors nak. Mert ez vé gül is sors. […] Te hát vé gig gon do lom kez -

det tõl fog va az egé szet, ak kor ez… (só hajt) ak kor en nek men nie kell, ez így

van. Sze rin tem én ezért is jöt tem er re a vi lág ra. Úgy hogy, meg kell csi nál ni.

[…]

volt egy pár nap, ami kor így nem men tem se ho va, nem csi nál tam sem mit,

és vé gig gon dol tam tisz tán min dent, hogy mit le het ne csi nál ni, és így er re

az el ha tá ro zás ra ju tot tam. És ak kor utá na volt az, hogy ho va men jek, ki hez

for dul jak elõ ször. Be szél jek a há zi or vos nak er rõl? … Men jek ide [kis vá ros]

a pszi chi át ri á ra? Ki csi a vá ros, sa töb bi, sa töb bi. Ezek mind, mind így hát rál -

tat tak kez det ben, aztán… fog tam ma gam, el men tem (mo so lyog).

[…]

én nem tud tam más hon nan ki in dul ni, csak a há zi or vo som tól […] te hát

úgy volt, hogy fel ke res tem a há zi or vo so mat

[…]

a há zi or vos az egy na gyon szim pa ti kus fi a tal fic kó, (mo so lyog) aki nek van

hat gye re ke. Õne ki ez fel fog ha tat lan. Te hát azt mond ta, hogy sze rin te nem

ez az út, ha nem ezt ilyen pszi chi át ri ai ke ze lé sek kel el le het in téz ni […] Õ

ab ba a ka te gó ri á ba tar to zik, hogy ez va la mi fé le ilyen sé rü lés le het, amit

pszi chi át ri ai mód sze rek kel le het or vo sol ni. […] Nem õ utalt be a kór ház ba,

õ csak mond ta, hogy men jek el a pszi chi át ri á ra, ahol van ez a dok tor nõ […]

és ak kor õ mond ta, hogy jó, hát ezt úgy kell csi nál ni, hogy há rom nap ra

azért fe küd jek be. Jó, vagy pár nap ra. Mond tam, ez zel nin csen gond. Vé gül

is be fe küd tem, és ak kor ott át vett még ket tõ má sik dok tor nõ, és ve lük tar -

tot tam iga zá ból a kap cso la tot. Meg utá na õhoz zá juk jár tam he ten te két szer,

dur ván. […] Na gyon kor rek tek vol tak, na gyon ren de sek vol tak.

[…] 

Hát iga zá ból … csak be szél get tek ve lem, meg kü lön bö zõ tesz te ket töl -

tet tek ki, […] eze ket én már mind meg csi nál tam kö rül be lül két szer-há -

rom szor ko ráb ban. Úgy hogy vé gül is nem volt ez ne kem új, el be szél get -

tem ott a pszi chi á te rek kel meg a pszi cho ló gus sal

[…]

és an nak most vé gül is vé ge lett, de el kell jár nom most majd föl [T vá ros ba]

egy fél éves ilyen… pszi cho te rá pi á ra. […] érez tek va la mi fé le bi zony ta lan sá -

got. […] vé gül is az jött ki az egész bõl, hogy oké, rend ben van, de ez a fél -

éves pszi cho te rá pia, ez kell hoz zá. Te hát úgy zár ták le ezt a je len tést, hogy

ez az zal együtt lesz iga zá ból ér vé nyes, és ak kor ké pez iga zá ból egyet len egy

szak vé le ményt. Na most az az igaz ság, eh hez mind hoz zá tar to zik, hogy én

ezt iga zá ból au gusz tus ban dön töt tem el, te hát hogy én ezt fo gom csi nál ni.

[…] És õk azt mond ták, hogy ez még egy elég rö vid idõ szak. […] be szél get -

szek egy cso mó min den re al kal mas. Egy pa si mi att meg nem fo gok meg -

vál toz ni. Te hát el sõ sor ban ma gam mi att kel le ne, de egy elõ re jól va gyok így.

[…]

most egy olyan se gít sé get kap jak, hogy most vég re el me he tek or vos hoz,

hát azt most is meg te het ném. Mert ál lí tó lag már ezek a dol gok mû köd -

nek. Te hát el le het men ni, ott van a pa pír, meg ka pod, bi zo nyí tot tan, ha

be bi zo nyo so dik, hogy ugye az vagy… (só hajt) és ak kor egye nes út a mû -

tõ asz ta lig. Hát kö szö nöm szé pen, eb bõl egy elõ re nem ké rek, […] egy

ilyen be nem sze ret nék be le vág ni. Majd nyug dí jas éve im re, ami kor majd

lesz sa ját la ká som, már min den, már min den ott lesz, ak kor azt mon dom,

hogy na, most már le szek egy öreg as  szony, és ak kor csi nál já tok meg. 11

„C”: SZAK EM BER HEZ FOR DULT (4. fá zis)

an  nyi tör tént ed dig az éle tem so rán ez zel kap cso lat ban hi va ta lo san, hogy

el men tem egy ma gán kli ni ká ra, […] és ott el irá nyí tot tak egy pszi chi á ter -

hez, aki hez el is men tem, aki konk ré tan ilyen em be rek kel fog lal ko zik, és

vis  sza kel lett vol na men ni hoz zá, de nem men tem vis  sza.

[…]

tu dom azt, hogy mi kell hoz zá. El mond ta õ is, el mond ták a ma gán kli ni -

kán is. El mond ták, hogy kell hoz zá az or vo si szak vé le mény ter mé sze te -

sen, az tán lesz majd hor mon ke ze lés, és ak kor utá na kö vet ke zik a mû tét.

[…]

az lesz a sor rend, hogy elõt te [az or vo si be avat ko zá sok elõtt] majd ezt [a

szü lõk be ava tá sát] szé pen el kez dem, ez úgy se an  nyi ra rö vid idõ, leg -

alább is én úgy hal lot tam, most ezt nem tu dom, hogy men  nyi re így van,

mert iga zá ból konk ré tan nem tu dom, hogy men  nyi idõ nek kell el tel nie.

Te hát azt tu dom, hogy ilye ne ket kell csi nál ni a hor mon ke ze lés alatt,

hogy fiú ru há ban kell jár ni, meg min den. […] Te hát én ezt tu dom, hogy

ez így megy. És ak kor utá na le ve szik a mel let, mint ahogy azt lát tuk a [Z

mû sor ban]. Tény leg meg té vesz tõ volt ne kem, mert […] én nem tud tam,

hogy ki rõl van szó. Csak an  nyit lát tam, hogy [Bé la], meg mit tu dom én,

és a vé gét lát tam rá adá sul a mû sor nak, és lát tam ott egy fér fit, és nem ér -

tet tem, és mon dom, hogy ez nõ most ott a [mû sor ban]? És ak kor mond -

ták, hogy azért, mert már át van ope rál va. Ja, mon dom, jó. 5

„D”: EL SÕ SZAK VÉ LE MÉNY RE VÁR (5. fá zis)

ti zen hét éves ko rom ban úgy ki de rült min den, mert meg ta lál ták né hány

ilyen nõi cuc co mat, köz tük egy ilyen di ák iga zol ványt, amit iga zá ból nem

hasz nál tam én se hol, mert nem le he tett, de a ne ve met át ír tam raj ta [egy

nõi név re]. És ak kor na gyon meg ijed tek, ami kor ezt meg ta lál ták, ak kor el -

küld tek egy pszi chi á ter hez, de a gye rek pszi chi á ter hez. Ak kor oda jár tam

egy da ra big, de hát így nem so ká ig vé gül is […] Az tán megint vis  sza ke rül -

tem ugyan oda õhoz zá, mert õtõ le kér tem ta ná csot, hogy most mer re men -

jek, mert vé gül is baj van, és iga za volt ma gá nak. De ad dig ra meg már el -

múl tam ti zen nyolc éves, ak kor mond ta, hogy a fel nõt tek hez tar to zom, és

ak kor mond ta, hogy hát ak kor ke res ne kem pszi chi á tert. […] és el ke rül -

tem egy nõ höz, aki azt mond ta, hogy te egy ál ta lán nem vagy ho mo sze xu á -
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lis, te egy sze rû en egy transz vesz ti ta vagy. De ha té ged a nõk von za nak,

mert én azt mond tam ne ki, hogy ez így van, ak kor vé gül is le het ezt iga zá -

ból ke zel ni. […] Úgy hogy jár tam õhoz zá […] meg ott is vol tak ezek a tesz -

tek. […] Hát az az igaz ság, hogy ab ban az idõ ben (só hajt), hát egy szer csak

ab ba ma radt ez a ke ze lés, mert hát el ju tot tunk ad dig, hogy most már õ se

tud mit mon da ni, az tán kész. Én se. Jó. És ment to vább min den.

[…]

ed dig ér tem el, hogy most már nem bán tom ma gam. Ha nem in kább alá ve -

tem en nek a sors nak. Mert ez vé gül is sors. […] Te hát vé gig gon do lom kez -

det tõl fog va az egé szet, ak kor ez… (só hajt) ak kor en nek men nie kell, ez így

van. Sze rin tem én ezért is jöt tem er re a vi lág ra. Úgy hogy, meg kell csi nál ni.

[…]

volt egy pár nap, ami kor így nem men tem se ho va, nem csi nál tam sem mit,

és vé gig gon dol tam tisz tán min dent, hogy mit le het ne csi nál ni, és így er re

az el ha tá ro zás ra ju tot tam. És ak kor utá na volt az, hogy ho va men jek, ki hez

for dul jak elõ ször. Be szél jek a há zi or vos nak er rõl? … Men jek ide [kis vá ros]

a pszi chi át ri á ra? Ki csi a vá ros, sa töb bi, sa töb bi. Ezek mind, mind így hát rál -

tat tak kez det ben, aztán… fog tam ma gam, el men tem (mo so lyog).

[…]

én nem tud tam más hon nan ki in dul ni, csak a há zi or vo som tól […] te hát

úgy volt, hogy fel ke res tem a há zi or vo so mat

[…]

a há zi or vos az egy na gyon szim pa ti kus fi a tal fic kó, (mo so lyog) aki nek van

hat gye re ke. Õne ki ez fel fog ha tat lan. Te hát azt mond ta, hogy sze rin te nem

ez az út, ha nem ezt ilyen pszi chi át ri ai ke ze lé sek kel el le het in téz ni […] Õ

ab ba a ka te gó ri á ba tar to zik, hogy ez va la mi fé le ilyen sé rü lés le het, amit

pszi chi át ri ai mód sze rek kel le het or vo sol ni. […] Nem õ utalt be a kór ház ba,

õ csak mond ta, hogy men jek el a pszi chi át ri á ra, ahol van ez a dok tor nõ […]

és ak kor õ mond ta, hogy jó, hát ezt úgy kell csi nál ni, hogy há rom nap ra

azért fe küd jek be. Jó, vagy pár nap ra. Mond tam, ez zel nin csen gond. Vé gül

is be fe küd tem, és ak kor ott át vett még ket tõ má sik dok tor nõ, és ve lük tar -

tot tam iga zá ból a kap cso la tot. Meg utá na õhoz zá juk jár tam he ten te két szer,

dur ván. […] Na gyon kor rek tek vol tak, na gyon ren de sek vol tak.

[…] 

Hát iga zá ból … csak be szél get tek ve lem, meg kü lön bö zõ tesz te ket töl -

tet tek ki, […] eze ket én már mind meg csi nál tam kö rül be lül két szer-há -

rom szor ko ráb ban. Úgy hogy vé gül is nem volt ez ne kem új, el be szél get -

tem ott a pszi chi á te rek kel meg a pszi cho ló gus sal

[…]

és an nak most vé gül is vé ge lett, de el kell jár nom most majd föl [T vá ros ba]

egy fél éves ilyen… pszi cho te rá pi á ra. […] érez tek va la mi fé le bi zony ta lan sá -

got. […] vé gül is az jött ki az egész bõl, hogy oké, rend ben van, de ez a fél -

éves pszi cho te rá pia, ez kell hoz zá. Te hát úgy zár ták le ezt a je len tést, hogy

ez az zal együtt lesz iga zá ból ér vé nyes, és ak kor ké pez iga zá ból egyet len egy

szak vé le ményt. Na most az az igaz ság, eh hez mind hoz zá tar to zik, hogy én

ezt iga zá ból au gusz tus ban dön töt tem el, te hát hogy én ezt fo gom csi nál ni.

[…] És õk azt mond ták, hogy ez még egy elég rö vid idõ szak. […] be szél get -

szek egy cso mó min den re al kal mas. Egy pa si mi att meg nem fo gok meg -

vál toz ni. Te hát el sõ sor ban ma gam mi att kel le ne, de egy elõ re jól va gyok így.

[…]

most egy olyan se gít sé get kap jak, hogy most vég re el me he tek or vos hoz,

hát azt most is meg te het ném. Mert ál lí tó lag már ezek a dol gok mû köd -

nek. Te hát el le het men ni, ott van a pa pír, meg ka pod, bi zo nyí tot tan, ha

be bi zo nyo so dik, hogy ugye az vagy… (só hajt) és ak kor egye nes út a mû -

tõ asz ta lig. Hát kö szö nöm szé pen, eb bõl egy elõ re nem ké rek, […] egy

ilyen be nem sze ret nék be le vág ni. Majd nyug dí jas éve im re, ami kor majd

lesz sa ját la ká som, már min den, már min den ott lesz, ak kor azt mon dom,

hogy na, most már le szek egy öreg as  szony, és ak kor csi nál já tok meg. 11

„C”: SZAK EM BER HEZ FOR DULT (4. fá zis)

an  nyi tör tént ed dig az éle tem so rán ez zel kap cso lat ban hi va ta lo san, hogy

el men tem egy ma gán kli ni ká ra, […] és ott el irá nyí tot tak egy pszi chi á ter -

hez, aki hez el is men tem, aki konk ré tan ilyen em be rek kel fog lal ko zik, és

vis  sza kel lett vol na men ni hoz zá, de nem men tem vis  sza.

[…]

tu dom azt, hogy mi kell hoz zá. El mond ta õ is, el mond ták a ma gán kli ni -

kán is. El mond ták, hogy kell hoz zá az or vo si szak vé le mény ter mé sze te -

sen, az tán lesz majd hor mon ke ze lés, és ak kor utá na kö vet ke zik a mû tét.

[…]

az lesz a sor rend, hogy elõt te [az or vo si be avat ko zá sok elõtt] majd ezt [a

szü lõk be ava tá sát] szé pen el kez dem, ez úgy se an  nyi ra rö vid idõ, leg -

alább is én úgy hal lot tam, most ezt nem tu dom, hogy men  nyi re így van,

mert iga zá ból konk ré tan nem tu dom, hogy men  nyi idõ nek kell el tel nie.

Te hát azt tu dom, hogy ilye ne ket kell csi nál ni a hor mon ke ze lés alatt,

hogy fiú ru há ban kell jár ni, meg min den. […] Te hát én ezt tu dom, hogy

ez így megy. És ak kor utá na le ve szik a mel let, mint ahogy azt lát tuk a [Z

mû sor ban]. Tény leg meg té vesz tõ volt ne kem, mert […] én nem tud tam,

hogy ki rõl van szó. Csak an  nyit lát tam, hogy [Bé la], meg mit tu dom én,

és a vé gét lát tam rá adá sul a mû sor nak, és lát tam ott egy fér fit, és nem ér -

tet tem, és mon dom, hogy ez nõ most ott a [mû sor ban]? És ak kor mond -

ták, hogy azért, mert már át van ope rál va. Ja, mon dom, jó. 5

„D”: EL SÕ SZAK VÉ LE MÉNY RE VÁR (5. fá zis)

ti zen hét éves ko rom ban úgy ki de rült min den, mert meg ta lál ták né hány

ilyen nõi cuc co mat, köz tük egy ilyen di ák iga zol ványt, amit iga zá ból nem

hasz nál tam én se hol, mert nem le he tett, de a ne ve met át ír tam raj ta [egy

nõi név re]. És ak kor na gyon meg ijed tek, ami kor ezt meg ta lál ták, ak kor el -

küld tek egy pszi chi á ter hez, de a gye rek pszi chi á ter hez. Ak kor oda jár tam

egy da ra big, de hát így nem so ká ig vé gül is […] Az tán megint vis  sza ke rül -

tem ugyan oda õhoz zá, mert õtõ le kér tem ta ná csot, hogy most mer re men -

jek, mert vé gül is baj van, és iga za volt ma gá nak. De ad dig ra meg már el -

múl tam ti zen nyolc éves, ak kor mond ta, hogy a fel nõt tek hez tar to zom, és

ak kor mond ta, hogy hát ak kor ke res ne kem pszi chi á tert. […] és el ke rül -

tem egy nõ höz, aki azt mond ta, hogy te egy ál ta lán nem vagy ho mo sze xu á -
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ga ál lí tó lag, csak még azt nem tu dom, hogy hol csi nál nak ilyet. Mind egy. De

egyéb ként úgy va gyok ve le, hogy szak vé le mény tõl füg get le nül azt min den -

kép pen meg csi ná lom, mert hi he tet le nül ide ge sít (ne vet). […] nem is le het

ve le mit csi nál ni, te hát annyi ra meg erõ sö dött már, hogy na gyon ne héz ve le

bár mit is. Te hát min den fé le kép pen et tõl meg kell sza ba dul ni, úgy hogy ez

lesz az el sõ lé pés. Mert ezen más úgy se se gít, csak ez a lé ze res szar. Úgy -

hogy ak kor min den kép pen ez kell. Úgy hogy ha ez kell, ak kor ez lesz. […]

Te hát én ezt tu ti, hogy be fo gom vál lal ni, szak vé le mény ide vagy oda. 3

„E”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL REN DEL KE ZIK, EL BÍ RÁ LÁS RA

VÁR, OR VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK RA ÉS NÉV VÁL TOZ TA TÁS RA

KÉ SZÜL (5. fá zis után, 6–7. fá zis elõtt)

úgy kez dõ dött, hogy mi ta lál tunk cí me ket, …ahol le he tett le ve lez ni, és

ak kor kap tunk öt le te ket, hogy elõbb mi lyen pa pí ro kat kell be sze re zi,

mik az el sõ és leg fon to sabb dol gok. Amik így el ke rül he tet le nek. Te hát ez

az ös  szes or vo si vizs gá lat, kap tunk öt le te ket, tip pe ket ar ra is, hogy kit

aján la nak, ki az, aki hez egy ál ta lán nem ér de mes for dul ni. Te hát ér tem

ez alatt a szak or vo so kat. 

[…]

elõ ször pszi chi á ter hez [men tem] […] Õ csak ev vel a szak te rü let tel fog lal ko -

zik, te hát én azt gon do lom, hogy õ csak er re a szak te rü let re spe ci a li zá ló dott,

te hát nem volt ev vel sem mi fé le prob lé ma. Nem is érez tem ma gam egy per -

cig se hü lyén. Tök jó fej volt. Kér de zett ezt, kér de zett azt, tök nor má li san el

tud tunk be szél get ni egy órát, el kül dött egy pszi chi á ter hez, akit õ is mer, be

[egy ál la mi kór ház ba], és ak kor ott, av val a nõ vel is el be szél get tem egy órát.

Gya kor la ti lag en  nyi volt. És utá na meg te le fo non be szél tünk, hogy ha bár mi

van, ak kor eset leg még egy idõ pont ra be ren del, de er re nem ke rült sor. Egy -

bõl meg is ad ta a szak vé le ményt. […] És köz ben volt az, hogy el in téz tem a

kro mo szó mát. Egye dül a nõ gyógy ászat ra nem men tem el úgy, hogy a kör ze ti

or vos be uta ló já val, ha nem egy ma gán dok tor nõt ke res tem meg, aki az is me -

rõ se i met, te hát kü lön bö zõ re á lis nõ ket ke zel, kü lön bö zõ ter hes ség-meg sza kí -

tá sok kal, egyéb fi nom dol gok kal. Te hát õ gya kor la ti lag na gyon jó volt, mert

be hí vott, meg kér dez te, hogy mi a gon dom, s mon dom, hogy igaz ság sze rint,

úgy jöt tem, hogy nincs gon dom, csak eb bõl az eset bõl ki fo lyó lag, […] hogy

én sze ret ném a ne me met meg vál toz tat ni. Ak kor ott érez tem egy kis szü ne -

tet, meg állt a le ve gõ, de na gyon jól ke zel te. Sõt, ar ra is meg kér tem, hogy en -

gem vi lá go sít son föl, hogy ez hogy tör té nik, il let ve õ mit ajánl, mert hogy azt

is hal lot tam, hogy a hor mon ke ze lést azt a mell el tá vo lí tá sa elõtt el le het kez -

de ni. Majd két or vos sal is be szél tem, akik azt mond ták, hogy sem mi eset re

se, […] te hát hogy ne kezd jem el, ne akar jak egy bõl av val in dí ta ni. 

[…]

Egyet len egy volt, az en dok ri no ló gus, aki nek úgy szin tén meg ér tem a re -

ak ci ó ját, hogy õ azt kér dez te, hogy… mi ért most 36 éve sen dön töt tem el

ezt. És le is csil la pí tot ta ma gát, mert mond ta, hogy hát, tu laj don kép pen

ezt a pszi chi á te ré vel biz tos meg be szél te. Te hát hogy így volt ben ne is

egy ilyen, hogy így „Mi van?” […] mert hogy így tíz év vel ez elõtt ta lán,

tünk ott, te hát egy ilyen ke ze lé sen, és hát az volt itt so ká ig a prob lé ma, hogy

hát nin csen ne kem tár sam, csak ba rá tom, … most nem olyan rég ha tá roz tam

el ma gam, hát így jöt tek ar ra rá, hogy ne kem még szük sé gem van ilyes mi re

(mo so lyog). […] Ar ra, hogy job ban be le él jem ma gam. Ki pró bál jam ma gam

eb be a do log ba, sa töb bi, sa töb bi. Job ban, mint ed dig. 

[…]

Azt mond ták, hogy ke res nek ne kem egy va la kit, aki majd ez zel fog fog -

lal koz ni.

[…]

azt mond ta, hogy hív jam fel ezt az em bert, és kér dez zem meg, hogy vál lal-

e. […] És ak kor föl hív tam, és mond ta, hogy vál lal. És ak kor mond ta, hogy

en  nyi be ke rül. […] re mé lem, hogy nem fog ve lem so kat szó ra koz ni, hogy

elég ez a ha vi két al ka lom ne ki, hogy meg gyõz zem […] és az tán ki ad ja

vég re azt a nya va lyás szak vé le ményt, és nem [csak ] a pén ze met ve szi el. 

[…]

Úgy mond ták [S vá ros ban], hogy ha egy van [szak vé le mény], ak kor a má -

sik […] az már kön  nyebb lesz. […] el sõ sor ban er re a ket tõ szak vé le mény -

re [van szük ség], mert a töb bi azt hi szem, hogy az már nem olyan nagy

do log. Te hát ilyen kü lön bö zõ or vo si, szer vi dol gok ra van szük ség, én úgy

gon do lom, hogy min den rend ben van-e itt, ott, amott. De más iga zá ból

nem kell, ez a lé nyeg, úgy gon do lom. Utá na be hív nak, ha min den igaz, az

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ba, ak kor ott lesz még va la ki, aki el be szél get

ve lem, de az már csak ilyen… egy sze ri, ha jól tu dom. […] És ak kor utá na

meg az or vos vá lasz tás, ami a lé nyeg. […] 

Jól ki kell vá lasz ta ni. Így ol vas gat tam, kü lön ben, hogy aki már túl van az

ETT-n, és most… nem ug ra nak be le fe jest, szó val na gyon kö rül néz nek a

do kik. Ál lí tó lag van egy [x nem ze ti sé gû] pa sas, aki na gyon jó. 

[…]

Én a vég le te kig [aka rok el men ni]. […] Te hát a ne mi jel le get, amit az em -

ber ma gán hor doz, és ami fér fi as, azt cse rél ni [kell], il let ve ki ik tat ni. Te -

hát min dent, min dent. […] Mel le ket [sze ret nék]. Ak kor sze ret nék meg -

sza ba dul ni a fér fi ne mi szer vem tõl úgy, ahogy van. Ahe lyett va gi nát. Hát

in nen tõl kezd ve vé gül is már hely ben va gyunk, a töb bi az már csak kül -

sõ ség, ami nyil ván va ló, hogy ha már az em ber ilyet meg csi nál, ak kor dob -

ja ma gát, hogy meg pró bál az ar cá val, sa töb bi, má sod la gos dol gok kal is

kez de ni va la mit, hogy mi nél in kább el ér je a célt. Te hát tény leg meg aka -

rom vé gig csi nál ni. Nem fél mun kát (ne vet). 
[…]

hal lot tam én olyan ról […] hogy úgy is le het in dí ta ni, hogy mind járt ilyen he -

re el tá vo lí tó mû tét tel. Ez azért jó, mert ak kor ugye va la mi fé le hor mon után -

pót lás azért meg szû nik, elég ren de sen. És ak kor vi szont ke vés bé kel-

lenek… vagy eny hébb kül sõ be avat ko zás kell, és hor mo ná lis szin ten is ta -

lán. És ez a máj nak, mond juk, vagy ilyes mi nek nem mind egy. Mond juk én

ilyes mit is szí ve sen be vál lal nék, sõt. Leg jobb len ne. De azt is hal lot tam,

hogy nem na gyon le het ve le ilyen arc szõr ze tet el tá vo lí ta ni, de an nak vi szont

már utá na jár tam, hogy azt si mán egy ilyen lé ze res [kezeléssel]… nem is drá -
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ga ál lí tó lag, csak még azt nem tu dom, hogy hol csi nál nak ilyet. Mind egy. De

egyéb ként úgy va gyok ve le, hogy szak vé le mény tõl füg get le nül azt min den -

kép pen meg csi ná lom, mert hi he tet le nül ide ge sít (ne vet). […] nem is le het

ve le mit csi nál ni, te hát annyi ra meg erõ sö dött már, hogy na gyon ne héz ve le

bár mit is. Te hát min den fé le kép pen et tõl meg kell sza ba dul ni, úgy hogy ez

lesz az el sõ lé pés. Mert ezen más úgy se se gít, csak ez a lé ze res szar. Úgy -

hogy ak kor min den kép pen ez kell. Úgy hogy ha ez kell, ak kor ez lesz. […]

Te hát én ezt tu ti, hogy be fo gom vál lal ni, szak vé le mény ide vagy oda. 3

„E”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL REN DEL KE ZIK, EL BÍ RÁ LÁS RA

VÁR, OR VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK RA ÉS NÉV VÁL TOZ TA TÁS RA

KÉ SZÜL (5. fá zis után, 6–7. fá zis elõtt)

úgy kez dõ dött, hogy mi ta lál tunk cí me ket, …ahol le he tett le ve lez ni, és

ak kor kap tunk öt le te ket, hogy elõbb mi lyen pa pí ro kat kell be sze re zi,

mik az el sõ és leg fon to sabb dol gok. Amik így el ke rül he tet le nek. Te hát ez

az ös  szes or vo si vizs gá lat, kap tunk öt le te ket, tip pe ket ar ra is, hogy kit

aján la nak, ki az, aki hez egy ál ta lán nem ér de mes for dul ni. Te hát ér tem

ez alatt a szak or vo so kat. 

[…]

elõ ször pszi chi á ter hez [men tem] […] Õ csak ev vel a szak te rü let tel fog lal ko -

zik, te hát én azt gon do lom, hogy õ csak er re a szak te rü let re spe ci a li zá ló dott,

te hát nem volt ev vel sem mi fé le prob lé ma. Nem is érez tem ma gam egy per -

cig se hü lyén. Tök jó fej volt. Kér de zett ezt, kér de zett azt, tök nor má li san el

tud tunk be szél get ni egy órát, el kül dött egy pszi chi á ter hez, akit õ is mer, be

[egy ál la mi kór ház ba], és ak kor ott, av val a nõ vel is el be szél get tem egy órát.

Gya kor la ti lag en  nyi volt. És utá na meg te le fo non be szél tünk, hogy ha bár mi

van, ak kor eset leg még egy idõ pont ra be ren del, de er re nem ke rült sor. Egy -

bõl meg is ad ta a szak vé le ményt. […] És köz ben volt az, hogy el in téz tem a

kro mo szó mát. Egye dül a nõ gyógy ászat ra nem men tem el úgy, hogy a kör ze ti

or vos be uta ló já val, ha nem egy ma gán dok tor nõt ke res tem meg, aki az is me -

rõ se i met, te hát kü lön bö zõ re á lis nõ ket ke zel, kü lön bö zõ ter hes ség-meg sza kí -

tá sok kal, egyéb fi nom dol gok kal. Te hát õ gya kor la ti lag na gyon jó volt, mert

be hí vott, meg kér dez te, hogy mi a gon dom, s mon dom, hogy igaz ság sze rint,

úgy jöt tem, hogy nincs gon dom, csak eb bõl az eset bõl ki fo lyó lag, […] hogy

én sze ret ném a ne me met meg vál toz tat ni. Ak kor ott érez tem egy kis szü ne -

tet, meg állt a le ve gõ, de na gyon jól ke zel te. Sõt, ar ra is meg kér tem, hogy en -

gem vi lá go sít son föl, hogy ez hogy tör té nik, il let ve õ mit ajánl, mert hogy azt

is hal lot tam, hogy a hor mon ke ze lést azt a mell el tá vo lí tá sa elõtt el le het kez -

de ni. Majd két or vos sal is be szél tem, akik azt mond ták, hogy sem mi eset re

se, […] te hát hogy ne kezd jem el, ne akar jak egy bõl av val in dí ta ni. 

[…]

Egyet len egy volt, az en dok ri no ló gus, aki nek úgy szin tén meg ér tem a re -

ak ci ó ját, hogy õ azt kér dez te, hogy… mi ért most 36 éve sen dön töt tem el

ezt. És le is csil la pí tot ta ma gát, mert mond ta, hogy hát, tu laj don kép pen

ezt a pszi chi á te ré vel biz tos meg be szél te. Te hát hogy így volt ben ne is

egy ilyen, hogy így „Mi van?” […] mert hogy így tíz év vel ez elõtt ta lán,

tünk ott, te hát egy ilyen ke ze lé sen, és hát az volt itt so ká ig a prob lé ma, hogy

hát nin csen ne kem tár sam, csak ba rá tom, … most nem olyan rég ha tá roz tam

el ma gam, hát így jöt tek ar ra rá, hogy ne kem még szük sé gem van ilyes mi re

(mo so lyog). […] Ar ra, hogy job ban be le él jem ma gam. Ki pró bál jam ma gam

eb be a do log ba, sa töb bi, sa töb bi. Job ban, mint ed dig. 

[…]

Azt mond ták, hogy ke res nek ne kem egy va la kit, aki majd ez zel fog fog -

lal koz ni.

[…]

azt mond ta, hogy hív jam fel ezt az em bert, és kér dez zem meg, hogy vál lal-

e. […] És ak kor föl hív tam, és mond ta, hogy vál lal. És ak kor mond ta, hogy

en  nyi be ke rül. […] re mé lem, hogy nem fog ve lem so kat szó ra koz ni, hogy

elég ez a ha vi két al ka lom ne ki, hogy meg gyõz zem […] és az tán ki ad ja

vég re azt a nya va lyás szak vé le ményt, és nem [csak ] a pén ze met ve szi el. 

[…]

Úgy mond ták [S vá ros ban], hogy ha egy van [szak vé le mény], ak kor a má -

sik […] az már kön  nyebb lesz. […] el sõ sor ban er re a ket tõ szak vé le mény -

re [van szük ség], mert a töb bi azt hi szem, hogy az már nem olyan nagy

do log. Te hát ilyen kü lön bö zõ or vo si, szer vi dol gok ra van szük ség, én úgy

gon do lom, hogy min den rend ben van-e itt, ott, amott. De más iga zá ból

nem kell, ez a lé nyeg, úgy gon do lom. Utá na be hív nak, ha min den igaz, az

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ba, ak kor ott lesz még va la ki, aki el be szél get

ve lem, de az már csak ilyen… egy sze ri, ha jól tu dom. […] És ak kor utá na

meg az or vos vá lasz tás, ami a lé nyeg. […] 

Jól ki kell vá lasz ta ni. Így ol vas gat tam, kü lön ben, hogy aki már túl van az

ETT-n, és most… nem ug ra nak be le fe jest, szó val na gyon kö rül néz nek a

do kik. Ál lí tó lag van egy [x nem ze ti sé gû] pa sas, aki na gyon jó. 

[…]

Én a vég le te kig [aka rok el men ni]. […] Te hát a ne mi jel le get, amit az em -

ber ma gán hor doz, és ami fér fi as, azt cse rél ni [kell], il let ve ki ik tat ni. Te -

hát min dent, min dent. […] Mel le ket [sze ret nék]. Ak kor sze ret nék meg -

sza ba dul ni a fér fi ne mi szer vem tõl úgy, ahogy van. Ahe lyett va gi nát. Hát

in nen tõl kezd ve vé gül is már hely ben va gyunk, a töb bi az már csak kül -

sõ ség, ami nyil ván va ló, hogy ha már az em ber ilyet meg csi nál, ak kor dob -

ja ma gát, hogy meg pró bál az ar cá val, sa töb bi, má sod la gos dol gok kal is

kez de ni va la mit, hogy mi nél in kább el ér je a célt. Te hát tény leg meg aka -

rom vé gig csi nál ni. Nem fél mun kát (ne vet). 
[…]

hal lot tam én olyan ról […] hogy úgy is le het in dí ta ni, hogy mind járt ilyen he -

re el tá vo lí tó mû tét tel. Ez azért jó, mert ak kor ugye va la mi fé le hor mon után -

pót lás azért meg szû nik, elég ren de sen. És ak kor vi szont ke vés bé kel-

lenek… vagy eny hébb kül sõ be avat ko zás kell, és hor mo ná lis szin ten is ta -

lán. És ez a máj nak, mond juk, vagy ilyes mi nek nem mind egy. Mond juk én

ilyes mit is szí ve sen be vál lal nék, sõt. Leg jobb len ne. De azt is hal lot tam,

hogy nem na gyon le het ve le ilyen arc szõr ze tet el tá vo lí ta ni, de an nak vi szont

már utá na jár tam, hogy azt si mán egy ilyen lé ze res [kezeléssel]… nem is drá -
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is vé gig be szél get tünk ak kor szám ta lan órát, na pot, ak kor utá na ez tény -

leg, úgy mond be bi zo nyo so dott és le tisz tult 

[…]

ami kor én még el kezd tem, ez ugye ak kor ar ról szólt, hogy kel lett két szak -

vé le mény. [Az tán] meg kel lett csi nál tat ni négy vagy öt vizs gá la tot, és utá -

na be kel lett kül de ni az ETT-hez [Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács -

hoz]. Ak kor õná luk volt még egy be szél ge tés az ot ta ni pszi cho ló gus sal, és

ez alap ján a szak vé le mény alap ján ad ták ki vé gül is az en ge délyt. […]

most az idén nyá ron volt, mi re nagy ne he zen min den pa pír ös  sze jött, el -

küld tem, és jött vis  sza a le vél, hogy tá jé koz tat juk önt, hogy… Hát ez ugye

most már meg vál to zott. Már nem kell hoz zá az ETT en ge dé lye, men jek

el, be szél jem meg a se bés  szel. A név vál toz ta tás hoz meg ugye, pár pa pírt

be kell ad ni, és… er rõl van szó. […] úgy hogy vé gül is most meg van min -

den pa pí rom, le le ve lez tem an  nyit a né pes ség-nyil ván tar tó val, hogy ha el -

vá lunk, és be adom a pa pírt, ak kor utá na a név vál toz ta tás nak ugye aka dá -

lya nin csen, de hát én ezt mû tét elõtt meg úgy se sze ret ném. 

[…]

ál ta lá ban pszi cho ló gu sok hoz olya nok hoz men tem, aki már ta lál ko zott ilyen -

nel, […] te hát õná luk ez egy nyílt ti tok volt. Õk tud ták en nek sze rin tem

mind a kül föl di, mind a ha zai gya kor la tát, te hát ná luk eb bõl nem volt gond.

A kör ze ti do kim az na gyon ara nyos volt, … te hát ugye, az… csa lá di do ki,

úgy hogy tud ja, mond tam ne ki, hogy anyu ék nem fog ják ezt kön  nyen fo gad -

ni, és azt mond ta, hogy … ne, ne azt néz zem, ma ga mat néz zem, … és …nem

lesz kön  nyû ne kik, de […] nyu god jak meg, el fog ják fo gad ni. Te hát õ na -

gyon ara nyos volt, õ se gí tett az tán né hány ilyen do log ba, hogy [ho va kell] el -

men ni. Urológus[hoz] te hát az õ is me rõ sé hez men tem el, az X kór ház ba. A

kro mo szó ma-vizs gá la tot azt ilyen ma szek cég csi nál ta […] Ak kor mi volt

még? Hát ugye az ult ra han got azt bent csi nál ták szin tén az X kór ház ban. Ara -

nyos volt, kér dez te az uro ló gus, hogy na, ak kor kis ke gyed tény leg sze ret né

ezt az egé szet, úgy hogy tény leg ma xi má li san nekem… így tény leg po zi tív.

[…]

csak a ne mi szerv-át ala kí tó mû té tet sze ret ném meg csi nál tat ni. […] va la -

mi fé le hor mon ke ze lés úgy is kell, te hát egy részt pó tol ni kell a ki esõt bi -

zo nyos mér té kig, il let ve be kell ál lí ta ni egy nor mál [szint re], de azon kí vül

nem. … [Kül föld ön] van egy-két jó és újabb hor mon szer, amik job bak.

De hát, ál lí tó lag az tán itt hon is be szél get tem már, itt hon is el le het ér ni

õket, te hát ez nem olyan prob lé ma. 1

„G”: EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST (7. fá zis)

el mond tam az egyik ba rát nõm nek, hogy ré gen én jár tam pszi cho ló gus hoz,

pszi chi á ter hez, és azt gon do lom, hogy én transzszexuális va gyok. […] és

ak kor õ vá la szolt, hát hogy ha ez tény leg így van, ak kor mi ért nem ve szem

fel a kap cso la tot ilyen em be rek kel, ke res sek interneten [ilyen] ol da la kat

és hogy tá jé ko zód jak, mert biz tos még so kan van nak ilye nek, és biz tos

tud nak se gí te ni. És ak kor el kezd tem ke res gél ni. […] ak kor rá akad tam a

TSOnline-ra és ír tam a TSOnline-nak, aki [ak kor] csi nál ta a TSOnline-t,

és ta lál koz tunk is, és õ el mond ta, hogy Ma gyar or szá gon mi a me ne te en -

va la men  nyi re ért he tõ, hogy en nek így ki kel lett forr nia, de hogy így har -

minc öt éve sen, azért döb ben ten néz nek így a ko rom hal la tán. 

[…]

Kro mo szó ma, en dok ri no ló gia, nõ gyógy ászat, min den [meg van], pszi cho -

ló gus, pszi chi á ter […] Ab ból az egyik az úgy, hogy nem kap tam kéz hez,

de vol tam ná la, és a pszi chi á ter hez ment át a le vél. Te hát õ aján lott egy

pszi cho ló gust, és az el küld te hoz zá a le ve let. Te hát ne kem […] ös  sze sen

mond juk fél év[be telt]. 

[…]

az ös  szes pa pí rom meg van, most már csak el bí rá lás alatt van a do log. Te -

hát meg ír tuk az en ge dély ké rel met a név vál toz ta tás hoz. Be le tet tük a le -

vél be, hogy sze ret nénk a TB-támogatást él vez ni, ha le het, min den fé le

szin ten. És er re még nem jött vá lasz.

[…]

Be fo gok gyûj te ni egy cso mó ada tot, és mi e lõtt bár ki nek a ké se alá alá fek -

szem, sze mé lye sen sze ret nék ve le be szél ni. Te hát hogy nem az, hogy majd

ez fog tör tén ni meg amaz, … al ta tó ha tá sa alatt ezt gyor san oda vág ják, ha -

nem tud ni aka rom. Min den kép pen per sze. Az esz té ti ka is szá mít. […] Fo -

gok in for má lód ni és kü lön bö zõ inst ruk ci ó kat kér ni, be szél ni több em ber rel,

aki át esett ezen a mû té ten, hogy men  nyi re elé ge dett vagy kit ajánl, mert ez

na gyon fon tos. Te hát an  nyi ra va gyok hiú, egész sé ge sen […] Én nem sze ret -

nék ilyen kü lön bö zõ or vo si mû hi bák mi att to tál depisen ott hon ül ni egy sa -

rok ba, ér ted, és a fe je met a fal ba ver ni, hogy mért pont ná lam nem si ke rült

[…]

Ne kem a tel jes át vál to zás a vé ge. Azt tu dom, hogy nem egy sze rû, meg ez

évek be fog tel ni. Min den fé le kép pen sze ret ném a ne ve met meg vál toz tat -

ni. Az el en ged he tet len. Vi szont nem sze ret ném azt mel lek kel lo bog tat ni,

hogy [Ró bert] le gyek. Te hát így azt min den fé le kép pen ki zár nám. 

[…] 

sze ret nék túl len ni ezen a mû té ten mi nél elõbb, leg alább is a mell- el tá vo lí tó

mû té ten és a név vál toz ta tá son. Hogy az tán on nan ho va to vább? Te hát én ab -

ba sem mi kép pen nem me gyek be le, hogy a ne ve met meg vál toz tas sák, és

mel lek kel él jek to vább. Az ne kem iszo nya to san nem elég. […] egy ilyen fel -

vi lá go su lat lan, os to ba or szág ban élünk, azért ezt na gyon ne héz len ne meg ma -

gya ráz ni. És en nek sem mi kép pen nem fo gom ma ga mat ki ten ni. Te hát hogy

uj jal mu to gas sa nak rám. Csi nál ják, aki nek ez jól esik, de hogy még én ezt

pro vo kál jam, azt nem sze ret ném. Te hát sze ret nék egy mell el tá vo lí tó mû té tet.

[…]

az, hogy így sze ret ném meg mût tet ni ma gam, az a kez de tek tõl fog va je len

van az éle tem ben […] En nek nem tu dom, hogy van-e idõ ben le mér he tõ

ha tár ide je, ugyan is ko rom nál fog va ezt elõbb-utóbb meg kell csi nál ni.

Nem sze ret nék nyug dí jas ként át vál toz ni. 6

„F”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL ÉS ETT-EN GE DÉL  LYEL REN DEL -

KE ZIK, OR VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK ELÕTT ÁLL (5. fá zis után, 7. elõtt)

ak kor utá na, ami kor egy részt ez ma gam ban is le tisz tult, te hát vé gig gon -

dol tam, majd el men tem ugye pszi cho ló gu sok hoz, pszi chi á te rek hez, és ott
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is vé gig be szél get tünk ak kor szám ta lan órát, na pot, ak kor utá na ez tény -

leg, úgy mond be bi zo nyo so dott és le tisz tult 

[…]

ami kor én még el kezd tem, ez ugye ak kor ar ról szólt, hogy kel lett két szak -

vé le mény. [Az tán] meg kel lett csi nál tat ni négy vagy öt vizs gá la tot, és utá -

na be kel lett kül de ni az ETT-hez [Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács -

hoz]. Ak kor õná luk volt még egy be szél ge tés az ot ta ni pszi cho ló gus sal, és

ez alap ján a szak vé le mény alap ján ad ták ki vé gül is az en ge délyt. […]

most az idén nyá ron volt, mi re nagy ne he zen min den pa pír ös  sze jött, el -

küld tem, és jött vis  sza a le vél, hogy tá jé koz tat juk önt, hogy… Hát ez ugye

most már meg vál to zott. Már nem kell hoz zá az ETT en ge dé lye, men jek

el, be szél jem meg a se bés  szel. A név vál toz ta tás hoz meg ugye, pár pa pírt

be kell ad ni, és… er rõl van szó. […] úgy hogy vé gül is most meg van min -

den pa pí rom, le le ve lez tem an  nyit a né pes ség-nyil ván tar tó val, hogy ha el -

vá lunk, és be adom a pa pírt, ak kor utá na a név vál toz ta tás nak ugye aka dá -

lya nin csen, de hát én ezt mû tét elõtt meg úgy se sze ret ném. 

[…]

ál ta lá ban pszi cho ló gu sok hoz olya nok hoz men tem, aki már ta lál ko zott ilyen -

nel, […] te hát õná luk ez egy nyílt ti tok volt. Õk tud ták en nek sze rin tem

mind a kül föl di, mind a ha zai gya kor la tát, te hát ná luk eb bõl nem volt gond.

A kör ze ti do kim az na gyon ara nyos volt, … te hát ugye, az… csa lá di do ki,

úgy hogy tud ja, mond tam ne ki, hogy anyu ék nem fog ják ezt kön  nyen fo gad -

ni, és azt mond ta, hogy … ne, ne azt néz zem, ma ga mat néz zem, … és …nem

lesz kön  nyû ne kik, de […] nyu god jak meg, el fog ják fo gad ni. Te hát õ na -

gyon ara nyos volt, õ se gí tett az tán né hány ilyen do log ba, hogy [ho va kell] el -

men ni. Urológus[hoz] te hát az õ is me rõ sé hez men tem el, az X kór ház ba. A

kro mo szó ma-vizs gá la tot azt ilyen ma szek cég csi nál ta […] Ak kor mi volt

még? Hát ugye az ult ra han got azt bent csi nál ták szin tén az X kór ház ban. Ara -

nyos volt, kér dez te az uro ló gus, hogy na, ak kor kis ke gyed tény leg sze ret né

ezt az egé szet, úgy hogy tény leg ma xi má li san nekem… így tény leg po zi tív.

[…]

csak a ne mi szerv-át ala kí tó mû té tet sze ret ném meg csi nál tat ni. […] va la -

mi fé le hor mon ke ze lés úgy is kell, te hát egy részt pó tol ni kell a ki esõt bi -

zo nyos mér té kig, il let ve be kell ál lí ta ni egy nor mál [szint re], de azon kí vül

nem. … [Kül föld ön] van egy-két jó és újabb hor mon szer, amik job bak.

De hát, ál lí tó lag az tán itt hon is be szél get tem már, itt hon is el le het ér ni

õket, te hát ez nem olyan prob lé ma. 1

„G”: EL KEZD TE A HOR MON KE ZE LÉST (7. fá zis)

el mond tam az egyik ba rát nõm nek, hogy ré gen én jár tam pszi cho ló gus hoz,

pszi chi á ter hez, és azt gon do lom, hogy én transzszexuális va gyok. […] és

ak kor õ vá la szolt, hát hogy ha ez tény leg így van, ak kor mi ért nem ve szem

fel a kap cso la tot ilyen em be rek kel, ke res sek interneten [ilyen] ol da la kat

és hogy tá jé ko zód jak, mert biz tos még so kan van nak ilye nek, és biz tos

tud nak se gí te ni. És ak kor el kezd tem ke res gél ni. […] ak kor rá akad tam a

TSOnline-ra és ír tam a TSOnline-nak, aki [ak kor] csi nál ta a TSOnline-t,

és ta lál koz tunk is, és õ el mond ta, hogy Ma gyar or szá gon mi a me ne te en -

va la men  nyi re ért he tõ, hogy en nek így ki kel lett forr nia, de hogy így har -

minc öt éve sen, azért döb ben ten néz nek így a ko rom hal la tán. 

[…]

Kro mo szó ma, en dok ri no ló gia, nõ gyógy ászat, min den [meg van], pszi cho -

ló gus, pszi chi á ter […] Ab ból az egyik az úgy, hogy nem kap tam kéz hez,

de vol tam ná la, és a pszi chi á ter hez ment át a le vél. Te hát õ aján lott egy

pszi cho ló gust, és az el küld te hoz zá a le ve let. Te hát ne kem […] ös  sze sen

mond juk fél év[be telt]. 

[…]

az ös  szes pa pí rom meg van, most már csak el bí rá lás alatt van a do log. Te -

hát meg ír tuk az en ge dély ké rel met a név vál toz ta tás hoz. Be le tet tük a le -

vél be, hogy sze ret nénk a TB-támogatást él vez ni, ha le het, min den fé le

szin ten. És er re még nem jött vá lasz.

[…]

Be fo gok gyûj te ni egy cso mó ada tot, és mi e lõtt bár ki nek a ké se alá alá fek -

szem, sze mé lye sen sze ret nék ve le be szél ni. Te hát hogy nem az, hogy majd

ez fog tör tén ni meg amaz, … al ta tó ha tá sa alatt ezt gyor san oda vág ják, ha -

nem tud ni aka rom. Min den kép pen per sze. Az esz té ti ka is szá mít. […] Fo -

gok in for má lód ni és kü lön bö zõ inst ruk ci ó kat kér ni, be szél ni több em ber rel,

aki át esett ezen a mû té ten, hogy men  nyi re elé ge dett vagy kit ajánl, mert ez

na gyon fon tos. Te hát an  nyi ra va gyok hiú, egész sé ge sen […] Én nem sze ret -

nék ilyen kü lön bö zõ or vo si mû hi bák mi att to tál depisen ott hon ül ni egy sa -

rok ba, ér ted, és a fe je met a fal ba ver ni, hogy mért pont ná lam nem si ke rült

[…]

Ne kem a tel jes át vál to zás a vé ge. Azt tu dom, hogy nem egy sze rû, meg ez

évek be fog tel ni. Min den fé le kép pen sze ret ném a ne ve met meg vál toz tat -

ni. Az el en ged he tet len. Vi szont nem sze ret ném azt mel lek kel lo bog tat ni,

hogy [Ró bert] le gyek. Te hát így azt min den fé le kép pen ki zár nám. 

[…] 

sze ret nék túl len ni ezen a mû té ten mi nél elõbb, leg alább is a mell- el tá vo lí tó

mû té ten és a név vál toz ta tá son. Hogy az tán on nan ho va to vább? Te hát én ab -

ba sem mi kép pen nem me gyek be le, hogy a ne ve met meg vál toz tas sák, és

mel lek kel él jek to vább. Az ne kem iszo nya to san nem elég. […] egy ilyen fel -

vi lá go su lat lan, os to ba or szág ban élünk, azért ezt na gyon ne héz len ne meg ma -

gya ráz ni. És en nek sem mi kép pen nem fo gom ma ga mat ki ten ni. Te hát hogy

uj jal mu to gas sa nak rám. Csi nál ják, aki nek ez jól esik, de hogy még én ezt

pro vo kál jam, azt nem sze ret ném. Te hát sze ret nék egy mell el tá vo lí tó mû té tet.

[…]

az, hogy így sze ret ném meg mût tet ni ma gam, az a kez de tek tõl fog va je len

van az éle tem ben […] En nek nem tu dom, hogy van-e idõ ben le mér he tõ

ha tár ide je, ugyan is ko rom nál fog va ezt elõbb-utóbb meg kell csi nál ni.

Nem sze ret nék nyug dí jas ként át vál toz ni. 6

„F”: SZAK VÉ LE MÉ NYEK KEL ÉS ETT-EN GE DÉL  LYEL REN DEL -

KE ZIK, OR VO SI BE AVAT KO ZÁ SOK ELÕTT ÁLL (5. fá zis után, 7. elõtt)

ak kor utá na, ami kor egy részt ez ma gam ban is le tisz tult, te hát vé gig gon -

dol tam, majd el men tem ugye pszi cho ló gu sok hoz, pszi chi á te rek hez, és ott
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[kel lett]. Hát, és azért már nem kel lett fi zet nem, mert azt [egy ál la mi in -

téz mény ben] csi nál tuk. Vé gül is a pszi chi á ter nek csak el mond tam rö vi -

den, hogy mi rõl van szó, és ak kor to vább pas  szolt a pszi cho ló gus nak, hogy

csi nál junk tesz te ket, a pszi cho ló gus to vább pas  szolt két gya kor la tát vég zõ

pszi cho ló gus hall ga tó nak (ne vet). Úgy hogy eze ket a hos  szú tesz te ket õk

vé gez ték el ve lem. Ve lük na gyon jól szó ra koz tunk (ne vet), hát mert fi a ta -

lok vol tak és hü lyés ked tünk. Már ránk szól tak, hogy csön de seb ben, mert

ez egy kór ház (ne vet). És so ká ig tar tot tam is ve lük a kap cso la tot, vol tunk

sö röz ni is meg min den. Na, ez el hú zó dott, ezek a tesz tek el hú zód tak to -

vább, mert […] ilyen hos  szú Szon di-tesz tet csi nál tak ve lem, te hát így

min den más nap új ra el kel lett vé gez ni ugyan azt a tesz tet, meg ilye ne ket.

Ez el tar tott úgy két-há rom hé tig, és ak kor meg kap tam on nan is a szak vé -

le ményt. […] És köz ben meg, ugye, kel lett a nõ gyógy ász tól is ugye, pa -

pír, meg a ge ne ti kai pa pír is. Azo kat is meg csi nál tam. A nõ gyógy ász nál

így néz tek, hogy mi cso da? De kü lön ben nem volt se hol se prob lé ma.

[…]

ami kor már meg volt min den pa pí rom, ak kor […] be kell[ett] kül de ni az

ETT-hez. És ak kor hí vo gat tam õket, és ak kor ele in te ös  sze-vis  sza mond -

ták, hogy ki nek küld jem, hogy most nem an nak, ha nem aman nak (ne vet).
Elõ ször el küld tem an nak, és ak kor az vis  sza küld te, hogy még se ne ki, ha -

nem ah hoz (ne vet). De vé gül el ke rült a jó hely re, és ak kor nagy ne he zen, de

jött a vá lasz, hogy ak kor õk ki tû zik, hogy az õ szak em ber ük höz mi kor kell

men nem. Ak kor oda is el men tem, ott is el mond tam, ak kor on nan még egy -

szer át küld tek pszi cho ló gus hoz, még egy szer föl vet tük a Rorschach-tesztet

[…]. Én mond tam is ne kik, hogy de ezt né hány hó nap ja már csi nál tam, az

nem gond? Nem, nem, nem… Jó, ak kor, ez itt van […] az tán az is meg volt,

és ak kor mond ták, hogy õk be kül dik az ETT-hez, és ak kor majd vár jam a

vá laszt. És tel tek-múl tak a hó na pok, és nem jött vá lasz. És ak kor föl hív tam

az ETT-t, hogy hol akadt meg a do log, és azt mond ták, hogy õk nem kap -

ták meg az õ szak em ber ük tõl a szak vé le ményt. Te hát az va la hol el akadt.

Hát mon dom ez jó. És ak kor fog tam ma gam, el men tem ar ra a kli ni ká ra,

ahol elõ zõ leg jár tam, és mond tam, hogy hát azt mond ták az ETT-n, hogy

nem ér ke zett meg a pa pír juk, és ak kor na gyon cso dál koz tak, hogy sze rin -

tük õk el küld ték, és ak kor fog ták, új ra le fény má sol ták, be le tet ték egy bo rí -

ték ba, le ra gasz tot ták, és a ke zem be nyom ták, hogy hát ak kor vi gyem el

sze mé lye sen. És el vit tem sze mé lye sen, és utá na nem so ká ra rá ak kor meg -

kap tam az en ge délyt és vis  sza kap tam min den pa pírt. 

[…]

két év vel ez elõtt vol tam en nél a [kül föl di] or vos nál, és mond ta, hogy tíz -

ezer már ka lesz, de hát csak így sac per ká bé mond ta ezt, és hát nem volt

pén zünk, és ak kor úgy dön töt tem, hogy ezt az egé szet még ha las  szuk.

[…] mi kor vis  sza jöt tem, ak kor már azt mond tam, hogy jó, ak kor most már

mind egy, kezd jük el. Kezd jük el a hor mon ke ze lést. […] Te hát azt gon -

dol tam, hogy vé gig én ott hon le szek, amíg ez a ke ze lés van, és ha majd

minden nek vé ge, min den jól megy, ak kor vis  sza jö vök Ma gyar or szág ra,

mert itt sze ret nék él ni. Te hát ad dig nem akar tam el kez de ni egy új éle tet

nek az egész nek, hogy ha úgy dön tök, hogy meg aka rom vál toz tat ni a ne -

me met. És ak kor szép las san én ezt el kezd tem. Elõ ször el se akar tam hin -

ni, hogy ezt meg le het csi nál ni […] de csak mond ta, hogy szed jem ös  sze

ki tar tó mun ká val, meg le het csi nál ni (ne vet). És ak kor el kezd tem. 

[…]

a kol lé gi um ban van há zi or vos, és ak kor mond tam ne ki, hogy ír jon egy be -

uta lót.

[…] 

El kezd tem jár ni a pszi chi á te rek hez.

[…]

Ad dig, amed dig nem kezd tem pszi chi á te rek hez jár ni, tel je sen jól érez -

tem ma gam, de ami kor el kezd tem hoz zá juk jár ni, ak kor né ha na gyon de -

pres  szi ó ba es tem. Né ha volt, hogy így, nem tu dom, fo gal mam sincs, olyan

fur csa volt. […] Tel je sen mint ha el vág tak vol na, csak bam bul tam ma gam

elé, nem tud tam ki jön ni eb bõl a me lan ko li kus ál la pot ból. És olyan fe -

szült vol tam. Az egyik is me rõ söm sze rint azért, mert így […] szem be sül -

tem a dol gok kal, a prob lé má im mal, hogy sze rin te ezért volt ez. 

[…]

rö vi den el mond tam an nak a pszi chi á ter nõ nek, hogy mi rõl van szó, ne kem

ez kel le ne, és hát így nagy já ból tud ta, hogy mi len ne az el sõ lé pés, hogy el

kel le ne men nem egy pszi cho ló gus hoz, aki ilyen tesz te ket csi nál ve lem. Vé -

gül is azt mond ta, hogy hív jam fel a kö vet ke zõ hé ten, és ak kor meg ad ja a

pszi cho ló gus nak a te le fon szá mát, és föl is hív tam a kö vet ke zõ hé ten, és ak -

kor mond ta, hogy be szélt a kol lé gá i val, vagy nem tu dom kik kel, és hogy

még se fog ad ni szak vé le ményt. […] Úgy dön tött, hogy õ ezt nem… […] és

utá na hív tam föl a pri vát pszi chi á tert. És hát õ (ne vet) per sze, hogy vál lal ta.

[…]

el men tem elõ ször, elõ ad tam a tör té ne tem, de mi vel vol tak ilyen pa sis idõ sza -

ka im is, te hát hogy vol tam fér fi ak kal, ezért õ nem ad ta meg rög tön, ha nem õ

to vább kül dött vizs gá la tok ra. Ak kor vol tam egy pszi cho ló gus nál, ott ké szí tet -

tünk Rorschach-tesztet, …hát még az se volt elég. Ott csak az jött ki, hogy

ne mi iden ti tás la bi li tás, úgy hogy ak kor át kül dött még egy szexuálpszicholó-

gushoz is. Õhoz zá men tem há rom szor, és õ azt mond ta, hogy sze rin te nincs

gond, te hát meg ad ha tó a szak vé le mény. Ak kor így meg kap ha tom a szak vé le -

ményt. A pszi chi á ter nél vol tam há rom szor. Egy szer a pszi cho ló gus nál, és há -

rom szor még a szexuálpszichológusnál. És így lett meg az el sõ szak vé le mény.

[…]

Mond ta [a pszi cho ló gus], hogy hal lot ta, hogy va la hol vé gez nek ilyen ope -

rá ci ót, de hát mond ta, hogy hát sze rin te az el ér he tet len […] min den ki

csak azt tud ta, hogy va la hol mes  sze, sok pén zért ilyet csi nál nak. És ak kor

iga zá ból nem fog lal ko zott na gyon az üg  gyel, azt mond ta, hogy… nem is

tu dom, hogy mit mon dott, már nem em lék szem, de nem tu dott se gí te ni.

Ha mon dott vol na va la mi oko sat, biz tos em lé kez nék rá, de nem! 

[…]

ez után men tem a má so dik szak vé le mény ért. […] mind ket tõ ar ra [ju tott],

hogy in do kolt nak lát ják a ke ze lé se ket. […] Két füg get len szak vé le mény
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[kel lett]. Hát, és azért már nem kel lett fi zet nem, mert azt [egy ál la mi in -

téz mény ben] csi nál tuk. Vé gül is a pszi chi á ter nek csak el mond tam rö vi -

den, hogy mi rõl van szó, és ak kor to vább pas  szolt a pszi cho ló gus nak, hogy

csi nál junk tesz te ket, a pszi cho ló gus to vább pas  szolt két gya kor la tát vég zõ

pszi cho ló gus hall ga tó nak (ne vet). Úgy hogy eze ket a hos  szú tesz te ket õk

vé gez ték el ve lem. Ve lük na gyon jól szó ra koz tunk (ne vet), hát mert fi a ta -

lok vol tak és hü lyés ked tünk. Már ránk szól tak, hogy csön de seb ben, mert

ez egy kór ház (ne vet). És so ká ig tar tot tam is ve lük a kap cso la tot, vol tunk

sö röz ni is meg min den. Na, ez el hú zó dott, ezek a tesz tek el hú zód tak to -

vább, mert […] ilyen hos  szú Szon di-tesz tet csi nál tak ve lem, te hát így

min den más nap új ra el kel lett vé gez ni ugyan azt a tesz tet, meg ilye ne ket.

Ez el tar tott úgy két-há rom hé tig, és ak kor meg kap tam on nan is a szak vé -

le ményt. […] És köz ben meg, ugye, kel lett a nõ gyógy ász tól is ugye, pa -

pír, meg a ge ne ti kai pa pír is. Azo kat is meg csi nál tam. A nõ gyógy ász nál

így néz tek, hogy mi cso da? De kü lön ben nem volt se hol se prob lé ma.

[…]

ami kor már meg volt min den pa pí rom, ak kor […] be kell[ett] kül de ni az

ETT-hez. És ak kor hí vo gat tam õket, és ak kor ele in te ös  sze-vis  sza mond -

ták, hogy ki nek küld jem, hogy most nem an nak, ha nem aman nak (ne vet).
Elõ ször el küld tem an nak, és ak kor az vis  sza küld te, hogy még se ne ki, ha -

nem ah hoz (ne vet). De vé gül el ke rült a jó hely re, és ak kor nagy ne he zen, de

jött a vá lasz, hogy ak kor õk ki tû zik, hogy az õ szak em ber ük höz mi kor kell

men nem. Ak kor oda is el men tem, ott is el mond tam, ak kor on nan még egy -

szer át küld tek pszi cho ló gus hoz, még egy szer föl vet tük a Rorschach-tesztet

[…]. Én mond tam is ne kik, hogy de ezt né hány hó nap ja már csi nál tam, az

nem gond? Nem, nem, nem… Jó, ak kor, ez itt van […] az tán az is meg volt,

és ak kor mond ták, hogy õk be kül dik az ETT-hez, és ak kor majd vár jam a

vá laszt. És tel tek-múl tak a hó na pok, és nem jött vá lasz. És ak kor föl hív tam

az ETT-t, hogy hol akadt meg a do log, és azt mond ták, hogy õk nem kap -

ták meg az õ szak em ber ük tõl a szak vé le ményt. Te hát az va la hol el akadt.

Hát mon dom ez jó. És ak kor fog tam ma gam, el men tem ar ra a kli ni ká ra,

ahol elõ zõ leg jár tam, és mond tam, hogy hát azt mond ták az ETT-n, hogy

nem ér ke zett meg a pa pír juk, és ak kor na gyon cso dál koz tak, hogy sze rin -

tük õk el küld ték, és ak kor fog ták, új ra le fény má sol ták, be le tet ték egy bo rí -

ték ba, le ra gasz tot ták, és a ke zem be nyom ták, hogy hát ak kor vi gyem el

sze mé lye sen. És el vit tem sze mé lye sen, és utá na nem so ká ra rá ak kor meg -

kap tam az en ge délyt és vis  sza kap tam min den pa pírt. 

[…]

két év vel ez elõtt vol tam en nél a [kül föl di] or vos nál, és mond ta, hogy tíz -

ezer már ka lesz, de hát csak így sac per ká bé mond ta ezt, és hát nem volt

pén zünk, és ak kor úgy dön töt tem, hogy ezt az egé szet még ha las  szuk.

[…] mi kor vis  sza jöt tem, ak kor már azt mond tam, hogy jó, ak kor most már

mind egy, kezd jük el. Kezd jük el a hor mon ke ze lést. […] Te hát azt gon -

dol tam, hogy vé gig én ott hon le szek, amíg ez a ke ze lés van, és ha majd

minden nek vé ge, min den jól megy, ak kor vis  sza jö vök Ma gyar or szág ra,

mert itt sze ret nék él ni. Te hát ad dig nem akar tam el kez de ni egy új éle tet

nek az egész nek, hogy ha úgy dön tök, hogy meg aka rom vál toz tat ni a ne -

me met. És ak kor szép las san én ezt el kezd tem. Elõ ször el se akar tam hin -

ni, hogy ezt meg le het csi nál ni […] de csak mond ta, hogy szed jem ös  sze

ki tar tó mun ká val, meg le het csi nál ni (ne vet). És ak kor el kezd tem. 

[…]

a kol lé gi um ban van há zi or vos, és ak kor mond tam ne ki, hogy ír jon egy be -

uta lót.

[…] 

El kezd tem jár ni a pszi chi á te rek hez.

[…]

Ad dig, amed dig nem kezd tem pszi chi á te rek hez jár ni, tel je sen jól érez -

tem ma gam, de ami kor el kezd tem hoz zá juk jár ni, ak kor né ha na gyon de -

pres  szi ó ba es tem. Né ha volt, hogy így, nem tu dom, fo gal mam sincs, olyan

fur csa volt. […] Tel je sen mint ha el vág tak vol na, csak bam bul tam ma gam

elé, nem tud tam ki jön ni eb bõl a me lan ko li kus ál la pot ból. És olyan fe -

szült vol tam. Az egyik is me rõ söm sze rint azért, mert így […] szem be sül -

tem a dol gok kal, a prob lé má im mal, hogy sze rin te ezért volt ez. 

[…]

rö vi den el mond tam an nak a pszi chi á ter nõ nek, hogy mi rõl van szó, ne kem

ez kel le ne, és hát így nagy já ból tud ta, hogy mi len ne az el sõ lé pés, hogy el

kel le ne men nem egy pszi cho ló gus hoz, aki ilyen tesz te ket csi nál ve lem. Vé -

gül is azt mond ta, hogy hív jam fel a kö vet ke zõ hé ten, és ak kor meg ad ja a

pszi cho ló gus nak a te le fon szá mát, és föl is hív tam a kö vet ke zõ hé ten, és ak -

kor mond ta, hogy be szélt a kol lé gá i val, vagy nem tu dom kik kel, és hogy

még se fog ad ni szak vé le ményt. […] Úgy dön tött, hogy õ ezt nem… […] és

utá na hív tam föl a pri vát pszi chi á tert. És hát õ (ne vet) per sze, hogy vál lal ta.

[…]

el men tem elõ ször, elõ ad tam a tör té ne tem, de mi vel vol tak ilyen pa sis idõ sza -

ka im is, te hát hogy vol tam fér fi ak kal, ezért õ nem ad ta meg rög tön, ha nem õ

to vább kül dött vizs gá la tok ra. Ak kor vol tam egy pszi cho ló gus nál, ott ké szí tet -

tünk Rorschach-tesztet, …hát még az se volt elég. Ott csak az jött ki, hogy

ne mi iden ti tás la bi li tás, úgy hogy ak kor át kül dött még egy szexuálpszicholó-

gushoz is. Õhoz zá men tem há rom szor, és õ azt mond ta, hogy sze rin te nincs

gond, te hát meg ad ha tó a szak vé le mény. Ak kor így meg kap ha tom a szak vé le -

ményt. A pszi chi á ter nél vol tam há rom szor. Egy szer a pszi cho ló gus nál, és há -

rom szor még a szexuálpszichológusnál. És így lett meg az el sõ szak vé le mény.

[…]

Mond ta [a pszi cho ló gus], hogy hal lot ta, hogy va la hol vé gez nek ilyen ope -

rá ci ót, de hát mond ta, hogy hát sze rin te az el ér he tet len […] min den ki

csak azt tud ta, hogy va la hol mes  sze, sok pén zért ilyet csi nál nak. És ak kor

iga zá ból nem fog lal ko zott na gyon az üg  gyel, azt mond ta, hogy… nem is

tu dom, hogy mit mon dott, már nem em lék szem, de nem tu dott se gí te ni.

Ha mon dott vol na va la mi oko sat, biz tos em lé kez nék rá, de nem! 

[…]

ez után men tem a má so dik szak vé le mény ért. […] mind ket tõ ar ra [ju tott],

hogy in do kolt nak lát ják a ke ze lé se ket. […] Két füg get len szak vé le mény
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[…]

ez a mû tét, ami most volt a nyá ron, ez azért na gyobb bi lin cse ket vett le

ró lam, és sza ba dabb nak ér zem ma gam, hogy vég re úgy öl töz köd he tem,

úgy me he tek oda em be rek hez, akár itt a por tá nál adom a sze mé lyi met,

hogy nem kell ma gya ráz kod nom, és ez sok kal jobb.

[…]

A vég sõ mû tét […] amit még egy elõ re nem me rek, mert nem ér zem azt,

hogy meg fe le lõ len ne itt Ma gyar or szá gon az or vos tu do mány, […] a [pé -

nisz] vég le ges ki ala kí tá sa. Eb be még nem me rek be le vág ni.

[…]

elõ ször is azon va gyok, hogy egy tár sat pró bál jak ma gam nak ke rí te ni (ne vet),
és hogy ha ez meg van, ak kor biz tos, hogy kez dem a vég sõ mû té tet. […] Az

or vos meg van, és azt is mond ta, hogy õ vál lal ja ezt a mû té tet, és min dig rá -

kér dez, hogy na, mi kor me gyek. […] de ne ki is meg mond tam, hogy én ezt

nem bír nám ki lel ki leg, ezt az utol sót, ez… ez egy akkora… […] er re vágy -

tam, de kell, hogy mel let tem le gyen va la ki benn a kór ház ban, és hogy biz -

tas son. […] nem ma ga a mû tét az [ami tõl tar tok], ha nem az, hogy kö rül be lül

egy hó na pig benn kell len nem, vagy le het, hogy több ide ig is, és hogy nincs

ott sen ki mel let tem, az en gem na gyon meg vi sel ne. Na gyon meg vi sel ne. Az,

meg az al ta tás ma ga. A kór há zi bentlét. Ezek ap ró kis dol gok, de ezek, ezek

itt, en gem tönk re tud nak ten ni, ér zel mi leg így le épí te nek. 15

„I”: MÛ TÉT RE KÉ SZÜL KÜL FÖLD ÖN – AKÁR EN GE DÉLY

NÉL KÜL IS (7. fá zis)

[Ame ri ká ban] ar ra kí ván csi ak in kább […], hogy ha meg aka rod vál toz tat ni

a ne ve det, hogy ne hogy va la mi csa lás ra hasz nál jad föl vagy más ra, de hát

szó val en nek meg van a mód sze re ot tan. Na ez az egyik. A má sik, hogy

iga zo lás kell, hogy a mû tét meg tör tént, ugye, meg hogy a pszi chi á ter hez

jár tál két évig (ne vet) Szó val elég ne héz.

[…]

ami most ki lesz ala kít va [a ma gyar rend szer], az na gyon jó. Most se rossz,

csak hát ki csit su ta. Két pszi chi á ter hez kel lett el men nem. Hát úgy, ahogy

ne ked el mon dom, el mond tam ne kik is a dol go kat. És hát sû rûn je gyez tek,

ugye. […] Ja! Meg kér dez tem ezt az [R. N.-t] az egész ség ügyi mi nisz té ri -

um ban, hogy mond ja [meg] […] hogy men jek el [a pszi chi á ter hez]: mint

nõ, vagy fiú? Hát, azt mond ja, húz zon nad rá got. Na, mon dom, jó. (ne vet)
[…] és ak kor a pszichiáter… […] fog lal ko zott ve lem vagy két órát […] na -

gyon ked ves. Ja, és azt akar ta tud ni, hogy most mi lyen al só ne mû van raj -

tam. És hát mond ta, néz ze: nõi ru há ban nõi, fér fi ru há ban fér fi. Azt mond ja,

ma gá nak kü lön szek ré nye van nõi ru há ból és kü lön fér fi ru há ból? Mon dom,

ket tõ is van. (ne vet) És így el dum csiz tunk min den rõl. És õ is mond ta azt,

hogy Ma gyar or szá gon azért nem le het sen kit, na most ez a fon tos, kény sze -

rí te ni ar ra, hogy meg mût tes se ma gát, mert van egy ma gyar tör vény, egy

ren de let, ami azt mond ja, hogy az ál lam nem kény sze rít het sen kit ar ra,

hogy meg cson kí tas sa a tes tét. […] De ez lé nyeg te len, hogy hon nan jön, de

ez egy na gyon jó do log, ugye, mert azt mond ják, hogy nem le het meg cson -

itt Ma gyar or szá gon […] amíg ezt most már nem ren de zem le. […] (só -
hajt). Na, és ak kor el men tünk [egy kül föl di vá ros ba] az en dok ri no ló gus -

hoz, mert ott úgy van […], hogy sem mi sincs ál la mi szin ten, te hát nul la.

Ha nem […] van egy ilyen or voscso port, akik részt vesz nek eb ben a fo lya -

mat ban. Te hát elõ ször el kül de nek az en dok ri no ló gus hoz, meg van, mit

tu dom én, se bé szük, nõ gyógy ászuk, nem is tu dom, még van valaki… ja,

meg pszi chi á ter, de el fo gad ták az it te ni szak vé le mé nye ket. Most le is for -

dít tat tuk, mert azt azért kér te az en dok ri no ló gus. […] õk ilyen pri vát ren -

de lõ ben ren del nek, és tud ják, hogy mi rõl van szó (ne vet). Nem elõ ször

csi nál ják […] meg hát tény leg min dent elmagyaráztak… […] És ak kor

vol tam [egy kül föl di vá ros ban], meg vizs gál tak, elõ ször azt akar ta ki szûr ni

a dok tor nõ, hogy más egész ség ügyi prob lé mám nincs, te hát ult ra han gon

meg vizs gált, meg ko moly vér vé tel, te hát sok min dent meg néz tek a vé -

rem ben, és ak kor egész sé ges va gyok, és ak kor el le het kez de ni. 

[…]

Most kezd tem el a hor mon ke ze lést, hol nap fo gom föl ven ni a ne gye dik

in jek ci ót. […] Ez na gyon jó, (ne vet) már mint a hor mon: hogy ér zem, hogy

kez de nek hat ni a hor mo nok. Ér zem, hogy az iz ma im erõ söd nek. Tor ná -

zok is rá, de jó ér zés, ahogy így ke mé nyed nek és nö vek sze nek az iz ma im,

és már most lát szik. Te hát így a ba rát nõm is mond ta, hogy úr is ten, mi

van, már lát szik! Meg sze rin tem a han gom is mé lyül. Fur csa, ál lan dó an

kö szö rül nöm kell a tor ko mat. Hát ed dig en  nyi így… 

[…]

há rom ha von ta já rok el len õr zés re, […] és ak kor majd a ki len ce dik hó nap -

tól mond ták, hogy le het az ope rá ci ó kat meg kez de ni. […] alig vá rom már.

Len nénk már ott. 4

„H”: MÛ TÉ TE KET VÉ GEZ TE TETT, EL KEZD TE A HOR MON KE -

ZE LÉST, HI VA TA LO SAN MEG VÁL TOZ TAT TA A NE VÉT (7. fá zis)

ah hoz ké pest, hogy a ba rá tom, az is me rõ söm õ va la mi négy évig várt…

va la mi lyen pa pír ra, én ne kem ez elég ha mar meg ol dó dott, én kö rül be lül

egy éven be lül ezt az egé szet le tud tam. A név vál toz ta tást, ak kor az or vo si

pa pí ro kat, úgy cakkumpakk.

[…]

túl es tem a mû té ten, az el sõ mû té ten. Ez a mû tét vé gül is egy mû tét volt, és

ket tõt ol dot tak meg, két fá zi sú. […] a bel sõ szer vek nek a ki vé te le volt, és

egy kor rek ció volt, egy fel sõ kor rek ció, ak kor meg kap tam a név vál toz ta tás ra

va ló en ge délyt, az meg volt, és most va gyok a hor mon ke ze lés nek úgy az ele -

jén. Meg kap tam a gyógy szert, de még ez egy elõ re nem vég le ges, mert még

lesz ilyen ke ze lés, még lesz ilyen gyógy szer. Ez még tel je sen az ele je. Te hát

azért kap tam, hogy a tesztoszteront nö vel jék. És majd utá na lesz ami hát

ilyen nagy dó zi sú. Ami tõl a kül sõm meg is fog vál toz ni. […] [ar ra szá mí tok]

ami ilyen kor szo kott [tör tén ni], hogy a hang vál to zás, ak kor va ló szí nû, hogy

bel sõ leg is fo gok va la hogy vál toz ni sze rin tem. Kül sõ leg a szõr zet nö ve ke dé -

se. […] ez a fér fi as ság nak az egyik jel lem zõ vo ná sa. Ugyan úgy, mint a nõk -

nél, sze rin tem. Õk meg azt vár ják, hogy el tûn jön ez a szõr zet on nan.
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[…]

ez a mû tét, ami most volt a nyá ron, ez azért na gyobb bi lin cse ket vett le

ró lam, és sza ba dabb nak ér zem ma gam, hogy vég re úgy öl töz köd he tem,

úgy me he tek oda em be rek hez, akár itt a por tá nál adom a sze mé lyi met,

hogy nem kell ma gya ráz kod nom, és ez sok kal jobb.

[…]

A vég sõ mû tét […] amit még egy elõ re nem me rek, mert nem ér zem azt,

hogy meg fe le lõ len ne itt Ma gyar or szá gon az or vos tu do mány, […] a [pé -

nisz] vég le ges ki ala kí tá sa. Eb be még nem me rek be le vág ni.

[…]

elõ ször is azon va gyok, hogy egy tár sat pró bál jak ma gam nak ke rí te ni (ne vet),
és hogy ha ez meg van, ak kor biz tos, hogy kez dem a vég sõ mû té tet. […] Az

or vos meg van, és azt is mond ta, hogy õ vál lal ja ezt a mû té tet, és min dig rá -

kér dez, hogy na, mi kor me gyek. […] de ne ki is meg mond tam, hogy én ezt

nem bír nám ki lel ki leg, ezt az utol sót, ez… ez egy akkora… […] er re vágy -

tam, de kell, hogy mel let tem le gyen va la ki benn a kór ház ban, és hogy biz -

tas son. […] nem ma ga a mû tét az [ami tõl tar tok], ha nem az, hogy kö rül be lül

egy hó na pig benn kell len nem, vagy le het, hogy több ide ig is, és hogy nincs

ott sen ki mel let tem, az en gem na gyon meg vi sel ne. Na gyon meg vi sel ne. Az,

meg az al ta tás ma ga. A kór há zi bentlét. Ezek ap ró kis dol gok, de ezek, ezek

itt, en gem tönk re tud nak ten ni, ér zel mi leg így le épí te nek. 15

„I”: MÛ TÉT RE KÉ SZÜL KÜL FÖLD ÖN – AKÁR EN GE DÉLY

NÉL KÜL IS (7. fá zis)

[Ame ri ká ban] ar ra kí ván csi ak in kább […], hogy ha meg aka rod vál toz tat ni

a ne ve det, hogy ne hogy va la mi csa lás ra hasz nál jad föl vagy más ra, de hát

szó val en nek meg van a mód sze re ot tan. Na ez az egyik. A má sik, hogy

iga zo lás kell, hogy a mû tét meg tör tént, ugye, meg hogy a pszi chi á ter hez

jár tál két évig (ne vet) Szó val elég ne héz.

[…]

ami most ki lesz ala kít va [a ma gyar rend szer], az na gyon jó. Most se rossz,

csak hát ki csit su ta. Két pszi chi á ter hez kel lett el men nem. Hát úgy, ahogy

ne ked el mon dom, el mond tam ne kik is a dol go kat. És hát sû rûn je gyez tek,

ugye. […] Ja! Meg kér dez tem ezt az [R. N.-t] az egész ség ügyi mi nisz té ri -

um ban, hogy mond ja [meg] […] hogy men jek el [a pszi chi á ter hez]: mint

nõ, vagy fiú? Hát, azt mond ja, húz zon nad rá got. Na, mon dom, jó. (ne vet)
[…] és ak kor a pszichiáter… […] fog lal ko zott ve lem vagy két órát […] na -

gyon ked ves. Ja, és azt akar ta tud ni, hogy most mi lyen al só ne mû van raj -

tam. És hát mond ta, néz ze: nõi ru há ban nõi, fér fi ru há ban fér fi. Azt mond ja,

ma gá nak kü lön szek ré nye van nõi ru há ból és kü lön fér fi ru há ból? Mon dom,

ket tõ is van. (ne vet) És így el dum csiz tunk min den rõl. És õ is mond ta azt,

hogy Ma gyar or szá gon azért nem le het sen kit, na most ez a fon tos, kény sze -

rí te ni ar ra, hogy meg mût tes se ma gát, mert van egy ma gyar tör vény, egy

ren de let, ami azt mond ja, hogy az ál lam nem kény sze rít het sen kit ar ra,

hogy meg cson kí tas sa a tes tét. […] De ez lé nyeg te len, hogy hon nan jön, de

ez egy na gyon jó do log, ugye, mert azt mond ják, hogy nem le het meg cson -

itt Ma gyar or szá gon […] amíg ezt most már nem ren de zem le. […] (só -
hajt). Na, és ak kor el men tünk [egy kül föl di vá ros ba] az en dok ri no ló gus -

hoz, mert ott úgy van […], hogy sem mi sincs ál la mi szin ten, te hát nul la.

Ha nem […] van egy ilyen or voscso port, akik részt vesz nek eb ben a fo lya -

mat ban. Te hát elõ ször el kül de nek az en dok ri no ló gus hoz, meg van, mit

tu dom én, se bé szük, nõ gyógy ászuk, nem is tu dom, még van valaki… ja,

meg pszi chi á ter, de el fo gad ták az it te ni szak vé le mé nye ket. Most le is for -

dít tat tuk, mert azt azért kér te az en dok ri no ló gus. […] õk ilyen pri vát ren -

de lõ ben ren del nek, és tud ják, hogy mi rõl van szó (ne vet). Nem elõ ször

csi nál ják […] meg hát tény leg min dent elmagyaráztak… […] És ak kor

vol tam [egy kül föl di vá ros ban], meg vizs gál tak, elõ ször azt akar ta ki szûr ni

a dok tor nõ, hogy más egész ség ügyi prob lé mám nincs, te hát ult ra han gon

meg vizs gált, meg ko moly vér vé tel, te hát sok min dent meg néz tek a vé -

rem ben, és ak kor egész sé ges va gyok, és ak kor el le het kez de ni. 

[…]

Most kezd tem el a hor mon ke ze lést, hol nap fo gom föl ven ni a ne gye dik

in jek ci ót. […] Ez na gyon jó, (ne vet) már mint a hor mon: hogy ér zem, hogy

kez de nek hat ni a hor mo nok. Ér zem, hogy az iz ma im erõ söd nek. Tor ná -

zok is rá, de jó ér zés, ahogy így ke mé nyed nek és nö vek sze nek az iz ma im,

és már most lát szik. Te hát így a ba rát nõm is mond ta, hogy úr is ten, mi

van, már lát szik! Meg sze rin tem a han gom is mé lyül. Fur csa, ál lan dó an

kö szö rül nöm kell a tor ko mat. Hát ed dig en  nyi így… 

[…]

há rom ha von ta já rok el len õr zés re, […] és ak kor majd a ki len ce dik hó nap -

tól mond ták, hogy le het az ope rá ci ó kat meg kez de ni. […] alig vá rom már.

Len nénk már ott. 4

„H”: MÛ TÉ TE KET VÉ GEZ TE TETT, EL KEZD TE A HOR MON KE -

ZE LÉST, HI VA TA LO SAN MEG VÁL TOZ TAT TA A NE VÉT (7. fá zis)

ah hoz ké pest, hogy a ba rá tom, az is me rõ söm õ va la mi négy évig várt…

va la mi lyen pa pír ra, én ne kem ez elég ha mar meg ol dó dott, én kö rül be lül

egy éven be lül ezt az egé szet le tud tam. A név vál toz ta tást, ak kor az or vo si

pa pí ro kat, úgy cakkumpakk.

[…]

túl es tem a mû té ten, az el sõ mû té ten. Ez a mû tét vé gül is egy mû tét volt, és

ket tõt ol dot tak meg, két fá zi sú. […] a bel sõ szer vek nek a ki vé te le volt, és

egy kor rek ció volt, egy fel sõ kor rek ció, ak kor meg kap tam a név vál toz ta tás ra

va ló en ge délyt, az meg volt, és most va gyok a hor mon ke ze lés nek úgy az ele -

jén. Meg kap tam a gyógy szert, de még ez egy elõ re nem vég le ges, mert még

lesz ilyen ke ze lés, még lesz ilyen gyógy szer. Ez még tel je sen az ele je. Te hát

azért kap tam, hogy a tesztoszteront nö vel jék. És majd utá na lesz ami hát

ilyen nagy dó zi sú. Ami tõl a kül sõm meg is fog vál toz ni. […] [ar ra szá mí tok]

ami ilyen kor szo kott [tör tén ni], hogy a hang vál to zás, ak kor va ló szí nû, hogy

bel sõ leg is fo gok va la hogy vál toz ni sze rin tem. Kül sõ leg a szõr zet nö ve ke dé -

se. […] ez a fér fi as ság nak az egyik jel lem zõ vo ná sa. Ugyan úgy, mint a nõk -

nél, sze rin tem. Õk meg azt vár ják, hogy el tûn jön ez a szõr zet on nan.
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rok, ott van ilyen lé ze res ke ze lés, ugye, hogy az em ber nek a bõ re szebb

le gyen, a szõrt le kell ven ni, és hát ar ra is, ugye nem száz szá za lé ko san

hat, de elég jó, elég jó. És azt is csi nál tam. És most már ki csit több bi zal -

mam van itt, úgy hogy ilyen haj be ül te tést is csi nál tat tam elõl, és nõ, hát

még vár ni kell két hó na pot, hogy ki jön-e (mo so lyog), vagy mi lyen lesz, de

azt hi szem, jó lesz. […] most meg be szél tem a mû té tet az or vos sal, én vé -

gig aka rom, én nem bí rom ezt az át öl töz ge tést, meg ilyes mi. Én meg te he -

tem. A má sik eset leg nem te he ti meg. […] Tu laj don kép pen, hogy ha

tény leg va la ki ilyen, mond juk el megy egy pszi chi á ter hez, egy fi a tal em -

ber, ugye. Ezt olyan 20 év[es kor] elõtt (ne vet) ké ne ide á li san meg csi nál ni,

mert ak kor egész más az ered mény. Elõ ször is a test föl vesz ilyen zsír pár -

nács ká kat, a mell eset leg na gyobb lesz. […] De van, aki ké sõbb csi nál ja.

A mell az nem prob lé ma, mert azt föl töl tik, az tán nem ér de kes […] hát

nem lesz an  nyi ra száz szá za lé ko san nõ i es, ha nem olyan nyolc van szá za lé -

ko san (mo so lyog), de az most már negy ven év után mind egy, hogy va la ki

hány éves, ugye. Ezt olyan 20 kö rül [ké ne kez de ni], de ezt nem csi nál ják,

mert a szü lõk nem en ge dik, ugye. Szó val ez egy ilyen el mé le ti do log. De

elõ for dul né ha. Pél dá ul [D or szág ban] ki fe je zet ten, hogy ha sok a fiú a

csa lád ban, ak kor azt mond ják, na, eb bõl le het lány (mo so lyog), hogy a ház -

tar tás ban (ne vet) le hes sen hasz nál ni. Ez nem vicc, így van. Aki hez én me -

gyek, a Dok tor [R.], na gyon sok ilyen fi a talt mû tött. Te hát min den fé lét.

[Kül föl di ek] jár nak hoz zá meg min den, mert sok kal ol csóbb. És jól dol go -

zik, ugye. […] Na most én most lá tom, hogy Ma gyar or szá gon én vissza fe -

le csi nál tam ezt a dol got. Mert ugye ne kem azt mond ta a pszi chi á ter […],

hogy tu laj don kép pen ne kem nem lett vol na sza bad hor mont ren del ni az

it te ni ma gyar or vos tól, mert a vé gén már itt ren del tet tem, mert ol csóbb,

mint [kül föld ön]. […] Hogy hát egy fér fi nek nem le het ren del ni nõi hor -

mont. De mi u tán õk meg en ge dik, ak kor már le het (ne vet).
[…]

Most pén te ken me gyek a pa pí ro kért, hogy azt még be kell ad ni, meg

min den, de ami att se iz gu lok, mert ak kor el me gyek anél kül, ne kem

mind egy. Majd ha vis  sza jö vök, majd foly ta tom, ugye. Hát az em ber ki tûz

egy fel ada tot, hogy most ezt csi nál juk, az tán azt csi nál juk. 16

„J” és „K”: MIN DE NEN TÚL VAN (8. fá zis)

„J”: Rö vi den
a mi idõnk ben még az volt, hogy az Or szá gos Egész ség ügyi Tu do má nyos

Ta nács nak kel lett be ad ni a kér vényt, pszi chi á te ri di ag nó zi sok kal, meg

uro ló gi ai pa pír ral, meg ge ne ti kai vizs gá lat tal, vagy va la mi ha son ló, ha jól

em lék szem. És ak kor õk ezt így, még be hív tak két em ber ké hez, pszi chi á -

ter hez és pszi cho ló gus hoz, és ak kor azu tán volt ugye az, hogy õk ad tak

en ge délyt, hogy ha meg fe le lõ nek ta lál ták az em ber két ar ra, hogy in nen tõl

kezd ve a szük sé ges vál to zá so kat, tes ti vál to zá so kat el le hes sen vé gez ni.

In nen tõl már ilyen aka dály nin csen. Il let ve a név vál toz ta tás sal kap cso lat -

ban pe dig a Gyors ko csi ut cá ban, az Igaz ság ügyi Orvosszakértõi In té zet -

ben kel lett egy or vos-szak ér tõ vel meg vizs gál tat ni ma gun kat. És õk el vi -

kí ta ni. Na most, hogy ha va la ki akar ja, ak kor az ál lam nak kö te les sé ge, szó -

val ez nem le het ne ide á li sabb, ugye? Mert az én vé le mé nyem sze rint két -

har ma da a transzszexuálisoknak nem akar mût tet ni, meg mût tet ni ma gát.

Szó val csak én vet tem ezt a sta tisz ti kát ott [kül föld ön], mert itt nem tu -

dom, nem is me rem, de biz tos itt is ugyan ez az arány. 

[…]

Ame ri ká ban a mû tét az el sõ, itt pe dig az utol só, vagy egy ál ta lán nem is kell.

De hát ezt én nem tu dom (ne vet). Én egy thai föl di se bészt meg kér dez tem,

hogy mi a mi ni mum, amit meg kí ván, és az na gyon mi ni mum volt. Azt

mond ta, hogy csak egy is me rõ söm ír jon va la mit ró lam, az elég. Õk ott nem

hisz nek a pszi chi á te rek ben, õk csak azt né zik, hogy meg le het-e mû te ni az

il le tõt vagy nem, hogy van-e va la mi or vo si prob lé ma, ugye. Na, mos tan ez

volt az el sõ lé pés. A má so dik lé pés az volt, hogy az interneten ke res tem.

[…]

emi att kel lett ne kem, hogy út le ve lem le gyen, hogy men jek [kül föld re a

mû tét re]. De nem na gyon kell kü lön ben, mert hát tu dok fér fi ru há ban is

utaz ni, és ott ad nak ne kem egy na gyon szép iga zo lást. Amit hát meg tu -

dok mu tat ni, hogy ha va la ki kér de zi, hogy ma ga mi ért néz ki nõ nek vagy

(ne vet) mi ért van nak mel lei (ne vet). Amit nem szok tak kü lön ben. Mert

Eu ró pá ban van na gyon sok ilyen transzszexuális. Van egy [kül föl di] is me -

rõ söm […] egy szer ment vol na Ang li á ba, és ak kor kér dez ték tõ le, hogy

hát hogy van ez, hogy az út le vél be fiú ne ve van, és így nõ nek néz ki. Hát

azt mond ja, ha akar ja, le ve szem a pa ró ká mat. Nem kell, nem kell, mond -

ja, lá tom, hogy ma ga az, na men jen. Szó val ilyen nagy prob lé mák Eu ró pá -

ban nin cse nek. De ha olyan or szág ba mész, ahol be le köt nek min den be,

még hogy ha min den rend ben is van, ak kor ott azért [jó].

[…]

ak kor el men tem [kül föld re] te kin tet tel ar ra, hogy itt le be szél tek ar ról,

hogy meg pró bál jak bár mit is. Ki csit olyan, hát ami lye nek most va gyunk:

pes  szi mis ták min den ben, ugye. […] Na gyon jó prog ram juk van ne kik ott

[…] És Dok tor G-tõl kér dez tem, nem jö het nék föl ma gá hoz. Mond tam,

hogy én nem va gyok [olyan] ál lam pol gár, ot tan õk elég jól el lát ják az övé -

i ket, hát azt mond ja, a pri vát pra xi som ba. Hát ki de rült, hogy ez olyan 100

euró, de nem kell min dig men ni, csak két hó na pon ként. […] ké sõbb már

csak há rom hó na pon ként kel lett men ni. És ak kor mond ta, hogy nézd, itt

vizs gá la to kat is ké ne vé gez tet ni, és elég sok vizs gá la tot, pró báld meg Ma -

gyar or szá gon. Úgy hogy, hát mon dom, jó. Ta lál tam egy nõ gyógy ászt, csak

így ta lá lom ra az [S.] ut cá ban, és na gyon jól jár tam ve le, mert na gyon ren -

des volt, és a vizs gá lat ra át kül dött a [D.] kór ház ba. […] És meg volt a vizs -

gá lat. Ami ma gya rul volt, azt én le for dí tot tam […], és szó val ez zel nem

volt gond. Ja, és hor mo no kat. Elõ ször föl írt ne kem [R gyógy szert], ami

ugye a fér fi hor mo nok el len mû kö dik, egy pár hó na pig. Ez volt múlt áp ri -

lis ban, ugye. És ak kor utá na, jó, min den rend ben van, má jat nem bánt ja,

meg min den, ak kor a hor mo no kat föl ír ja, ak kor megint új ra vizs gál tuk,

szó val be ál lí tot ta ezt a dol got, ugye. Mert ezt így kell csi nál ni. Azt nem

le het, hogy az em ber csak meg ren de li a hor mont. És az óta ugye oda já -
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rok, ott van ilyen lé ze res ke ze lés, ugye, hogy az em ber nek a bõ re szebb

le gyen, a szõrt le kell ven ni, és hát ar ra is, ugye nem száz szá za lé ko san

hat, de elég jó, elég jó. És azt is csi nál tam. És most már ki csit több bi zal -

mam van itt, úgy hogy ilyen haj be ül te tést is csi nál tat tam elõl, és nõ, hát

még vár ni kell két hó na pot, hogy ki jön-e (mo so lyog), vagy mi lyen lesz, de

azt hi szem, jó lesz. […] most meg be szél tem a mû té tet az or vos sal, én vé -

gig aka rom, én nem bí rom ezt az át öl töz ge tést, meg ilyes mi. Én meg te he -

tem. A má sik eset leg nem te he ti meg. […] Tu laj don kép pen, hogy ha

tény leg va la ki ilyen, mond juk el megy egy pszi chi á ter hez, egy fi a tal em -

ber, ugye. Ezt olyan 20 év[es kor] elõtt (ne vet) ké ne ide á li san meg csi nál ni,

mert ak kor egész más az ered mény. Elõ ször is a test föl vesz ilyen zsír pár -

nács ká kat, a mell eset leg na gyobb lesz. […] De van, aki ké sõbb csi nál ja.

A mell az nem prob lé ma, mert azt föl töl tik, az tán nem ér de kes […] hát

nem lesz an  nyi ra száz szá za lé ko san nõ i es, ha nem olyan nyolc van szá za lé -

ko san (mo so lyog), de az most már negy ven év után mind egy, hogy va la ki

hány éves, ugye. Ezt olyan 20 kö rül [ké ne kez de ni], de ezt nem csi nál ják,

mert a szü lõk nem en ge dik, ugye. Szó val ez egy ilyen el mé le ti do log. De

elõ for dul né ha. Pél dá ul [D or szág ban] ki fe je zet ten, hogy ha sok a fiú a

csa lád ban, ak kor azt mond ják, na, eb bõl le het lány (mo so lyog), hogy a ház -

tar tás ban (ne vet) le hes sen hasz nál ni. Ez nem vicc, így van. Aki hez én me -

gyek, a Dok tor [R.], na gyon sok ilyen fi a talt mû tött. Te hát min den fé lét.

[Kül föl di ek] jár nak hoz zá meg min den, mert sok kal ol csóbb. És jól dol go -

zik, ugye. […] Na most én most lá tom, hogy Ma gyar or szá gon én vissza fe -

le csi nál tam ezt a dol got. Mert ugye ne kem azt mond ta a pszi chi á ter […],

hogy tu laj don kép pen ne kem nem lett vol na sza bad hor mont ren del ni az

it te ni ma gyar or vos tól, mert a vé gén már itt ren del tet tem, mert ol csóbb,

mint [kül föld ön]. […] Hogy hát egy fér fi nek nem le het ren del ni nõi hor -

mont. De mi u tán õk meg en ge dik, ak kor már le het (ne vet).
[…]

Most pén te ken me gyek a pa pí ro kért, hogy azt még be kell ad ni, meg

min den, de ami att se iz gu lok, mert ak kor el me gyek anél kül, ne kem

mind egy. Majd ha vis  sza jö vök, majd foly ta tom, ugye. Hát az em ber ki tûz

egy fel ada tot, hogy most ezt csi nál juk, az tán azt csi nál juk. 16

„J” és „K”: MIN DE NEN TÚL VAN (8. fá zis)

„J”: Rö vi den
a mi idõnk ben még az volt, hogy az Or szá gos Egész ség ügyi Tu do má nyos

Ta nács nak kel lett be ad ni a kér vényt, pszi chi á te ri di ag nó zi sok kal, meg

uro ló gi ai pa pír ral, meg ge ne ti kai vizs gá lat tal, vagy va la mi ha son ló, ha jól

em lék szem. És ak kor õk ezt így, még be hív tak két em ber ké hez, pszi chi á -

ter hez és pszi cho ló gus hoz, és ak kor azu tán volt ugye az, hogy õk ad tak

en ge délyt, hogy ha meg fe le lõ nek ta lál ták az em ber két ar ra, hogy in nen tõl

kezd ve a szük sé ges vál to zá so kat, tes ti vál to zá so kat el le hes sen vé gez ni.

In nen tõl már ilyen aka dály nin csen. Il let ve a név vál toz ta tás sal kap cso lat -

ban pe dig a Gyors ko csi ut cá ban, az Igaz ság ügyi Orvosszakértõi In té zet -

ben kel lett egy or vos-szak ér tõ vel meg vizs gál tat ni ma gun kat. És õk el vi -

kí ta ni. Na most, hogy ha va la ki akar ja, ak kor az ál lam nak kö te les sé ge, szó -

val ez nem le het ne ide á li sabb, ugye? Mert az én vé le mé nyem sze rint két -

har ma da a transzszexuálisoknak nem akar mût tet ni, meg mût tet ni ma gát.

Szó val csak én vet tem ezt a sta tisz ti kát ott [kül föld ön], mert itt nem tu -

dom, nem is me rem, de biz tos itt is ugyan ez az arány. 

[…]

Ame ri ká ban a mû tét az el sõ, itt pe dig az utol só, vagy egy ál ta lán nem is kell.

De hát ezt én nem tu dom (ne vet). Én egy thai föl di se bészt meg kér dez tem,

hogy mi a mi ni mum, amit meg kí ván, és az na gyon mi ni mum volt. Azt

mond ta, hogy csak egy is me rõ söm ír jon va la mit ró lam, az elég. Õk ott nem

hisz nek a pszi chi á te rek ben, õk csak azt né zik, hogy meg le het-e mû te ni az

il le tõt vagy nem, hogy van-e va la mi or vo si prob lé ma, ugye. Na, mos tan ez

volt az el sõ lé pés. A má so dik lé pés az volt, hogy az interneten ke res tem.

[…]

emi att kel lett ne kem, hogy út le ve lem le gyen, hogy men jek [kül föld re a

mû tét re]. De nem na gyon kell kü lön ben, mert hát tu dok fér fi ru há ban is

utaz ni, és ott ad nak ne kem egy na gyon szép iga zo lást. Amit hát meg tu -

dok mu tat ni, hogy ha va la ki kér de zi, hogy ma ga mi ért néz ki nõ nek vagy

(ne vet) mi ért van nak mel lei (ne vet). Amit nem szok tak kü lön ben. Mert

Eu ró pá ban van na gyon sok ilyen transzszexuális. Van egy [kül föl di] is me -

rõ söm […] egy szer ment vol na Ang li á ba, és ak kor kér dez ték tõ le, hogy

hát hogy van ez, hogy az út le vél be fiú ne ve van, és így nõ nek néz ki. Hát

azt mond ja, ha akar ja, le ve szem a pa ró ká mat. Nem kell, nem kell, mond -

ja, lá tom, hogy ma ga az, na men jen. Szó val ilyen nagy prob lé mák Eu ró pá -

ban nin cse nek. De ha olyan or szág ba mész, ahol be le köt nek min den be,

még hogy ha min den rend ben is van, ak kor ott azért [jó].

[…]

ak kor el men tem [kül föld re] te kin tet tel ar ra, hogy itt le be szél tek ar ról,

hogy meg pró bál jak bár mit is. Ki csit olyan, hát ami lye nek most va gyunk:

pes  szi mis ták min den ben, ugye. […] Na gyon jó prog ram juk van ne kik ott

[…] És Dok tor G-tõl kér dez tem, nem jö het nék föl ma gá hoz. Mond tam,

hogy én nem va gyok [olyan] ál lam pol gár, ot tan õk elég jól el lát ják az övé -

i ket, hát azt mond ja, a pri vát pra xi som ba. Hát ki de rült, hogy ez olyan 100

euró, de nem kell min dig men ni, csak két hó na pon ként. […] ké sõbb már

csak há rom hó na pon ként kel lett men ni. És ak kor mond ta, hogy nézd, itt

vizs gá la to kat is ké ne vé gez tet ni, és elég sok vizs gá la tot, pró báld meg Ma -

gyar or szá gon. Úgy hogy, hát mon dom, jó. Ta lál tam egy nõ gyógy ászt, csak

így ta lá lom ra az [S.] ut cá ban, és na gyon jól jár tam ve le, mert na gyon ren -

des volt, és a vizs gá lat ra át kül dött a [D.] kór ház ba. […] És meg volt a vizs -

gá lat. Ami ma gya rul volt, azt én le for dí tot tam […], és szó val ez zel nem

volt gond. Ja, és hor mo no kat. Elõ ször föl írt ne kem [R gyógy szert], ami

ugye a fér fi hor mo nok el len mû kö dik, egy pár hó na pig. Ez volt múlt áp ri -

lis ban, ugye. És ak kor utá na, jó, min den rend ben van, má jat nem bánt ja,

meg min den, ak kor a hor mo no kat föl ír ja, ak kor megint új ra vizs gál tuk,

szó val be ál lí tot ta ezt a dol got, ugye. Mert ezt így kell csi nál ni. Azt nem

le het, hogy az em ber csak meg ren de li a hor mont. És az óta ugye oda já -
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tam, hogy fi gyelj, rend ben van ez a do log, amit ve led csi nál tak? Õ tök fe -

le lõt le nül azt mond ta, hogy rend ben van, de na gyon nincs rend ben ál lí tó -

lag mind a mai na pig, azt mond ta, hogy rend ben van, per sze, men jek le 

[…]

Volt az [X or vos], aki azt mond ta, per sze, jöj jön, meg ve re get te a vál la mat, és

mond ta, hogy na gyon szép és na gyon rend ben van, tök jó lesz, fe küd jek be

egy-két nap, vagy há rom nap múl va, szó val va la mi na gyon rö vid idõ után.

[…]

An  nyi ban na gyon sze ren csés volt a szi tu, hogy az elõt tem le võ, te hát a

má so dik és köz tem tíz nap volt. Te hát na gyon kö zel volt a dolog… te hát

ami raj ta nem volt olyan tö ké le tes, azt raj tam fris sen kor ri gál ták. 

[…]

azt be szél tük, aki vel együtt fe küd tem, hogy mind a ket ten elég so kat

vár tunk er re a do log ra. Én ki lenc évig dol goz tam ezen, ki lenc évig har col -

tam, és egy jó pár évig tök ki lá tás ta lan volt, hogy eb bõl bár mi lesz. 

[…]

mi úgy kap tuk meg a név vál toz ta tást, vé gül is, hogy […] gya kor la ti lag, a

mû tét után be üvöl töt tem ma gam egy osz tály ve ze tõ ig. Nem akar tak szó ba

áll ni ve lünk. És túl vol tunk min den mû té ten, és még min dig nem vol tak

meg a pa pír ja ink. És ak kor volt az a pont… Ad dig le he tett azt mon da ni,

hogy még ezért nem, még azért nem, még ama zért nem. De utá na már

ott volt, hogy ki jöt tünk, már el telt két hó nap és még min dig nin cse nek

meg a pa pír ja ink, és… oda men tem, és kur vá ra nem akar tak ve lünk fog -

lal koz ni. És azt mond ták, hogy hát, most ezért nem, meg nincs itt, meg

nincs ott […] meg azt üzen ték, hogy ev vel nem, meg nincs il le té kes,

nincs még meg fe le lõ. És ak kor volt egy pont, ami kor el sza kadt va la mi,

ami nek el kel lett sza kad nia, és so ha nem csi nál tam még ilyet, de effek-

tíve el kezd tem üvöl te ni. Na most, mi ad dig nem me gyünk in nen el, amíg

nem be szé lünk egy olyan em ber rel, aki eh hez ér dem ben tud hoz zá szól ni,

és jött va la mi 50 éves fa szi, aki azt gon dol ta, hogy na most pil la na tok alatt

ki pen de rít az iro dá já ból min ket, és el mond ja, hogy mi ért nem és mi ért

igen. Majd va la mi olyan nal ta lál ta ma gát szem be, ami re nem tu dott mit

mon da ni, és ak kor, ér de kes, [va la mi lyen] úton-mó don meg lett. 2

Mint a kü lön bö zõ út le írás ok ból lát hat tuk az ön ma gu kat transzszexu -

álisként azo no sí tó em be rek el té rõ ta pasz ta la tok kal ren del kez nek. Ami

mind egyi kük ben kö zös, az a szü le tés ko ri ne mük kel, il let ve az „ilyen ne -

mû élet tel” va ló elé ge det len ség; a meg gyõ zõ dés, hogy vál toz tat ni uk kel -

le ne a hely ze tü kön és a vágy, hogy meg ta lál ják va ló di ön ma gu kat. A nem-

és név vál toz ta tás kü lön bö zõ rész fo lya ma tai is ér tel mez he tõ ek ezek nek az

alap in dí té kok nak a gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa i ként, me lyek meg va ló sí -

tá sa azon ban gyak ran aka dá lyok ba üt kö zik. 

leg ak kor ad ták meg a név vál toz ta tá si pa pí ro kat, mi kor va la ki már át volt

mût ve. Il let ve hát spe ci á lis ese tek ben meg ad ták ko ráb ban is. Mint a mi

ese tünk. […] azt hal lot tam, hogy most egy ál ta lán nem mû te nek itt hon.

Most be szün tet ték ezt az egé szet, mi u tán mi meg kap tuk eze ket a dol go -

kat, azu tán be volt fa gyaszt va ez jó idõ re. Az tán el kezd ték most megint

nagy ban nyom ni, és ak kor utá na [D vá ros ban] át mû töt tek egy cso mó

ideg be te get, és ak kor most a mé dia sze rep lé sek ha tá sá ra megint le ál lí tot -

ták az egé szet. Úgy hogy most nem tu dom, hogy mi van pon to san. 12

„K”: Rész le te seb ben
Ne kem 17 éves ko rom ból van az el sõ pszi chi á te ri szak vé le mé nyem, amit

a nem is tu dom, [U or vos] vagy ki csi nál ta már […] ná la vol tam [és kap -

tam] egy X ol da las szakvélemény[t], hogy transzszexuális va gyok, jo go -

sult va gyok a mû tét re és bla-bla-bla. 

[…]

Ne kem így nagy já ból ar ra szo rít ko zott [a kap cso lat a pszi chi á te rek kel],

hogy egy vagy két ta lál ko zás alatt meg be szél tük, át be szél tük, és meg ír ták

eze ket a pa pí ro kat. Én alap ve tõ en nem hi szek ben nük. 

[…]

itt évek tel tek el, és sem mi nem tör tént. Te hát hogy lett in nét egy pa pí -

rom, lett on nét egy pa pí rom, még ami kor a nem tu dom én ki hez, a fõ-fõ,

nem tu dom én, aki meg ad ja az [en ge délyt] ETT igen […] Te hát az is jó -

val elõbb meg volt, mint ami kor bár mi tör tén he tett. És ak kor min den ki,

hogy jaj, hát majd csak lesz va la mi, majd csak lesz va la mi, te hát hogy

így… Min den ki na gyon együttér zett, de so ha nem tör tént sem mi. 

[…]

ak kor 2000-ben kezd tem el hor mont szed ni, és 2000-ben volt az el sõ mû -

té tem, ami a he re el tá vo lí tás volt. Ez is úgy volt, hogy mind egy, csak tör -

tén jen va la mi, te hát hogy ez is egy lé pés afelé…

[…]

hát ugye több szá lon fu tott. Volt ugye a név vál toz ta tás, meg a sze mély -

azo nos ság gal kap cso la tos dol gok, vol tak a mû tét tel kap cso la tos dol gok.

Te hát hogy több szá lon fu tot tak, min den más ho va tar to zik, ugye és mon -

dom, így tel tek az évek, hogy így min dig volt va la mi re mény, min dig volt

va la mi le he tõ ség, és min dig men tem ide, oda, amo da. […] Szó val így tel -

tek az évek […] cso mó ké re lem mel, és av val, hogy ki az, aki ezt egy ál ta -

lán meg fog ja tud ni csi nál ni. És ugye 2000-ben ment ez a do log, hogy

ugye ki fi ze ti a TB, ak kor meg az volt, ugye, hogy meg tör tént az el sõ mû -

té tem, a hü vely ki ala kí tás ra [pe dig] azért nem ke rült sor, mert nem ta lál -

tam még or vost. Te hát két évem el ment av val, hogy ki az az or vos, aki ezt

be vál lal ja. Mert utá na meg az volt, hogy nem ta lál tam olyan or vost, aki

ezt be vál lal ja, hogy a TB-re meg csi nál ja, és hogy egy ál ta lán meg csi nál ja.

[…]

le men tem X vá ros ba, hogy be szél jek ez zel az or vos sal, mert így vég sõ el -

ke se re dé sem ben az el sõ em ber két, akit X vá ros ban mû töt tek, egy ilyen

hü lye szi tun ke resz tül õt is mer tem, és vég sõ el ke se re dé sem ben föl hív -
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tam, hogy fi gyelj, rend ben van ez a do log, amit ve led csi nál tak? Õ tök fe -

le lõt le nül azt mond ta, hogy rend ben van, de na gyon nincs rend ben ál lí tó -

lag mind a mai na pig, azt mond ta, hogy rend ben van, per sze, men jek le 

[…]

Volt az [X or vos], aki azt mond ta, per sze, jöj jön, meg ve re get te a vál la mat, és

mond ta, hogy na gyon szép és na gyon rend ben van, tök jó lesz, fe küd jek be

egy-két nap, vagy há rom nap múl va, szó val va la mi na gyon rö vid idõ után.

[…]

An  nyi ban na gyon sze ren csés volt a szi tu, hogy az elõt tem le võ, te hát a

má so dik és köz tem tíz nap volt. Te hát na gyon kö zel volt a dolog… te hát

ami raj ta nem volt olyan tö ké le tes, azt raj tam fris sen kor ri gál ták. 

[…]

azt be szél tük, aki vel együtt fe küd tem, hogy mind a ket ten elég so kat

vár tunk er re a do log ra. Én ki lenc évig dol goz tam ezen, ki lenc évig har col -

tam, és egy jó pár évig tök ki lá tás ta lan volt, hogy eb bõl bár mi lesz. 

[…]

mi úgy kap tuk meg a név vál toz ta tást, vé gül is, hogy […] gya kor la ti lag, a

mû tét után be üvöl töt tem ma gam egy osz tály ve ze tõ ig. Nem akar tak szó ba

áll ni ve lünk. És túl vol tunk min den mû té ten, és még min dig nem vol tak

meg a pa pír ja ink. És ak kor volt az a pont… Ad dig le he tett azt mon da ni,

hogy még ezért nem, még azért nem, még ama zért nem. De utá na már

ott volt, hogy ki jöt tünk, már el telt két hó nap és még min dig nin cse nek

meg a pa pír ja ink, és… oda men tem, és kur vá ra nem akar tak ve lünk fog -

lal koz ni. És azt mond ták, hogy hát, most ezért nem, meg nincs itt, meg

nincs ott […] meg azt üzen ték, hogy ev vel nem, meg nincs il le té kes,

nincs még meg fe le lõ. És ak kor volt egy pont, ami kor el sza kadt va la mi,

ami nek el kel lett sza kad nia, és so ha nem csi nál tam még ilyet, de effek-

tíve el kezd tem üvöl te ni. Na most, mi ad dig nem me gyünk in nen el, amíg

nem be szé lünk egy olyan em ber rel, aki eh hez ér dem ben tud hoz zá szól ni,

és jött va la mi 50 éves fa szi, aki azt gon dol ta, hogy na most pil la na tok alatt

ki pen de rít az iro dá já ból min ket, és el mond ja, hogy mi ért nem és mi ért

igen. Majd va la mi olyan nal ta lál ta ma gát szem be, ami re nem tu dott mit

mon da ni, és ak kor, ér de kes, [va la mi lyen] úton-mó don meg lett. 2

Mint a kü lön bö zõ út le írás ok ból lát hat tuk az ön ma gu kat transzszexu -

álisként azo no sí tó em be rek el té rõ ta pasz ta la tok kal ren del kez nek. Ami

mind egyi kük ben kö zös, az a szü le tés ko ri ne mük kel, il let ve az „ilyen ne -

mû élet tel” va ló elé ge det len ség; a meg gyõ zõ dés, hogy vál toz tat ni uk kel -

le ne a hely ze tü kön és a vágy, hogy meg ta lál ják va ló di ön ma gu kat. A nem-

és név vál toz ta tás kü lön bö zõ rész fo lya ma tai is ér tel mez he tõ ek ezek nek az

alap in dí té kok nak a gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa i ként, me lyek meg va ló sí -

tá sa azon ban gyak ran aka dá lyok ba üt kö zik. 

leg ak kor ad ták meg a név vál toz ta tá si pa pí ro kat, mi kor va la ki már át volt

mût ve. Il let ve hát spe ci á lis ese tek ben meg ad ták ko ráb ban is. Mint a mi

ese tünk. […] azt hal lot tam, hogy most egy ál ta lán nem mû te nek itt hon.

Most be szün tet ték ezt az egé szet, mi u tán mi meg kap tuk eze ket a dol go -

kat, azu tán be volt fa gyaszt va ez jó idõ re. Az tán el kezd ték most megint

nagy ban nyom ni, és ak kor utá na [D vá ros ban] át mû töt tek egy cso mó

ideg be te get, és ak kor most a mé dia sze rep lé sek ha tá sá ra megint le ál lí tot -

ták az egé szet. Úgy hogy most nem tu dom, hogy mi van pon to san. 12

„K”: Rész le te seb ben
Ne kem 17 éves ko rom ból van az el sõ pszi chi á te ri szak vé le mé nyem, amit

a nem is tu dom, [U or vos] vagy ki csi nál ta már […] ná la vol tam [és kap -

tam] egy X ol da las szakvélemény[t], hogy transzszexuális va gyok, jo go -

sult va gyok a mû tét re és bla-bla-bla. 

[…]

Ne kem így nagy já ból ar ra szo rít ko zott [a kap cso lat a pszi chi á te rek kel],

hogy egy vagy két ta lál ko zás alatt meg be szél tük, át be szél tük, és meg ír ták

eze ket a pa pí ro kat. Én alap ve tõ en nem hi szek ben nük. 

[…]

itt évek tel tek el, és sem mi nem tör tént. Te hát hogy lett in nét egy pa pí -

rom, lett on nét egy pa pí rom, még ami kor a nem tu dom én ki hez, a fõ-fõ,

nem tu dom én, aki meg ad ja az [en ge délyt] ETT igen […] Te hát az is jó -

val elõbb meg volt, mint ami kor bár mi tör tén he tett. És ak kor min den ki,

hogy jaj, hát majd csak lesz va la mi, majd csak lesz va la mi, te hát hogy

így… Min den ki na gyon együttér zett, de so ha nem tör tént sem mi. 

[…]

ak kor 2000-ben kezd tem el hor mont szed ni, és 2000-ben volt az el sõ mû -

té tem, ami a he re el tá vo lí tás volt. Ez is úgy volt, hogy mind egy, csak tör -

tén jen va la mi, te hát hogy ez is egy lé pés afelé…

[…]

hát ugye több szá lon fu tott. Volt ugye a név vál toz ta tás, meg a sze mély -

azo nos ság gal kap cso la tos dol gok, vol tak a mû tét tel kap cso la tos dol gok.

Te hát hogy több szá lon fu tot tak, min den más ho va tar to zik, ugye és mon -

dom, így tel tek az évek, hogy így min dig volt va la mi re mény, min dig volt

va la mi le he tõ ség, és min dig men tem ide, oda, amo da. […] Szó val így tel -

tek az évek […] cso mó ké re lem mel, és av val, hogy ki az, aki ezt egy ál ta -

lán meg fog ja tud ni csi nál ni. És ugye 2000-ben ment ez a do log, hogy

ugye ki fi ze ti a TB, ak kor meg az volt, ugye, hogy meg tör tént az el sõ mû -

té tem, a hü vely ki ala kí tás ra [pe dig] azért nem ke rült sor, mert nem ta lál -

tam még or vost. Te hát két évem el ment av val, hogy ki az az or vos, aki ezt

be vál lal ja. Mert utá na meg az volt, hogy nem ta lál tam olyan or vost, aki

ezt be vál lal ja, hogy a TB-re meg csi nál ja, és hogy egy ál ta lán meg csi nál ja.

[…]

le men tem X vá ros ba, hogy be szél jek ez zel az or vos sal, mert így vég sõ el -

ke se re dé sem ben az el sõ em ber két, akit X vá ros ban mû töt tek, egy ilyen

hü lye szi tun ke resz tül õt is mer tem, és vég sõ el ke se re dé sem ben föl hív -
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ge, vagy nin cse nek így is me rõ sei, az le het, hogy éve ket vár ar ra, hogy va la -

hogy va la ho va tud jon egy ál ta lán lép ni. […] az ál lam nak is ki csit job ban kel -

le ne to le rál ni, mert […] ezek az em be rek is fi zet nek ugyan úgy adót, ugyan -

úgy min dent meg tesz nek sze rin tem, mint egy más heteró is, te hát ugyan -

azo kat a ré sze ket tel je sí tik sze rin tem, és még is, az ál lam va la hogy más ként

te kint rá[juk]. Te hát hi á ba, mi meg ad juk, õk nem ad ják meg azt. És sze rin -

tem ezen kel le ne na gyon so kat vál toz tat ni. 7

Öt éve fo lyik a jog sza bály és a rend szer meg al ko tá sa, de még min dig sem -

mi kéz zel fog ha tó nem tör tént. […] A jo gi fej lesz te ni va ló a transz sze xu  a li -

tás-ügy ben az len ne, hogy ne le gyen a vé let len re bíz va a nemváltás fo lya -

ma ta, ne sa ját erõ bõl és le le mény bõl kell jen vé gig jár ni egy utat, ami nek

so rán, fõ ként a mû té tek nél sem mi sem sza va tol ja a si kert, az el lá tás biz tos -

sá gát, biz ton sá gos sá gát. […] Nem kell, hogy az em bert pátyolgassák, de

le gyen egy út. 8

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri u mot hi á ba hí vo gat tam emi att. Ak kor be men -

tem az Arany Já nos ut cá ba, de hi á ba. Hi á ba. Te hát be men tem, hogy ak -

kor ír ják le ne kem, hogy ak kor ki tõl mi lyen pa pír [kell] És ak kor még a

[K.] dok tor nõ volt ott, és mond ta, hogy de hát ne ki fo gal ma sincs. Mon -

dom, de hát ön bí rál ja el. Hát õ ak kor se tud ja, hogy mi lyen pa pír kell.

Szó val így elég ne héz. 13

Ko ráb ban a nem- és név vál toz ta tás fo lya ma ta va la men  nyi vel ren de -

zet tebb nek tûnt, mert az or vo si be avat ko zá so kat csak az Egész ség ügyi

Tu do má nyos Ta nács (ETT) hoz zá já ru lá sá val le he tett meg kez de ni, a

név vál toz ta tást pe dig ál ta lá ban a mû té tek el vég zé sé hez kö töt ték.

ami kor már meg volt min den pa pí rom, ak kor […] be kell kül de ni az ETT-

hez. És ak kor hí vo gat tam õket, és ak kor ele in te ös  sze-vis  sza mond ták,

hogy ki nek küld jem, hogy most nem an nak, ha nem aman nak. (ne vet) Elõ -

ször el küld tem an nak, és ak kor az vis  sza küld te, hogy még se ne ki, ha nem

ah hoz (ne vet), de vé gül el ke rült a jó hely re, és ak kor nagy ne he zen, de jött

a vá lasz. 4

An nak ide jén meg volt a jog sza bá lyi hát tér. Az rend ben van, azt tu dom.

[…] Nem volt iga zá ból ren de sen le fek tet ve, õk is csak így kí sér le tez get -

tek. […] de vé gül is volt egy ilyen el já rás rend, amit be vett gya kor lat nak

hasz nál tak, de pon to san ilyen jog sza bá lyi hát te re nem volt ren de sen. […]

Vé gül is volt egy do log, ami mû kö dött egy da ra big, az tán most, ami ó ta

ilyen nagy lett a nép sze rû sé ge, az óta nem mû kö dik. 12

Má ra a hely zet an  nyi ban vál to zott, hogy nem szük sé ges már az ETT

en ge dé lye és a név vál toz ta tás sincs a ne mi át ala kí tó mû té tek be fe je zé sé hez

köt ve, de az ügy in té zés ku sza sá ga és las sú sá ga to vább ra is jel lem zõ ma radt. 

2.4.6. Kri ti kák

In ter jú ala nya ink sok ne héz ség gel szem be sül tek ne mük és ne vük meg vál -

toz ta tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa so rán. E ne héz sé gek több sé gét si ke -

rült le küz de ni ük, il let ve né há nyan még min dig küz de nek va la mi ért. Vá lasz -

adó ink ed di gi ta pasz ta la ta ik alap ján több fé le kri ti kai ész re vé telt fo gal maz -

tak meg, me lyek két fõ szem pont sze rint cso por to sít ha tó ak: egy részt ál ta lá -

ban ma gát a nem- és név vál toz ta tás mai ma gyar or szá gi rend sze rét kri ti zál ták,

más részt konk ré tan a hi va tal nok és a ma gán em ber, il let ve az or vos és a be -

teg közötti kap cso lat vo nat ko zá sá ban fo gal maz ták meg elé ge det len sé gü ket. 

A nem- és név vál toz ta tás mai ma gyar or szá gi rend sze ré vel kap cso la -

tos fõ kri ti ka ép pen a rend szer sze rû ség hi á nya volt, mely nek kö vet kez -

mé nyei a dön té sek és a hely ze tek eset le ges sé ge és az in for má ció áram lás

hi á nyos sá gai le het tek. Ez zel ös  sze füg gés ben az egész fo lya mat át lát ha -

tat lan ná vált és sok szor évek be telt, míg az érin tet tek meg kap ták a szük -

sé ges tá jé koz ta tást, szak vé le ményt, en ge délyt vagy hoz zá jut hat tak az ál -

ta luk igé nyelt ke ze lés hez, il let ve or vo si be avat ko zás hoz.

[Az egész] olyan eset le ges. [At tól függ,] va la ki men  nyi re talp ra esett,

mennyi re ma ga biz tos, men  nyi re sze ren csés, men  nyi re kö rül te kin tõ […]

Egyéb ként sem mi se hogy nem mû kö dik. Gya kor la ti lag az egész ség ügy -

ben fo gal muk sincs, te hát én mon dom meg azt, hogy mi lyen vizs gá la tot

ké rek […] bár men  nyi re ara nyos is a kör ze ti or vo som, õ se tud ja, tud ta azt,

hogy iga zá ból [mit kell ten ni], [bár] biz tos utá na né zett vol na. És mon dom,

ne kem még sze ren csém volt, mert egy vég te le nül ara nyos és nor má lis kör -

ze ti or vo som van. […] Igen, õ azért se gí tett eb ben, de azért nem hin ném,

hogy ez jel lem zõ len ne tö me ge sen, te hát is mer ve eze ket a dol go kat. 1

Fi gyelj, van négy száz fé le pszi chi át ri ai szak vé le mé nyem, én fo lya ma to san

men tem or vos tól or vo sig, mi nisz té ri um tól mi nisz té ri u mig, min den ki kül -

döz ge tett ide, oda, amo da […] hogy nem õk a kom pe ten sek eb ben a kér -

dés ben. 2

Mond ta [a pszi cho ló gus], hogy hal lot ta, hogy va la hol vé gez nek ilyen ope -

rá ci ót. De hát mond ta, […] hát sze rin te az el ér he tet len, te hát […] min -

den ki csak azt tud ta, hogy va la hol mes  sze, sok pén zért ilyet csi nál nak.

[…] [a leg ne he zebb] vé gig jár ni ezt a sok-sok kö te le zõ dol got, az or vo so -

kat vé gig jár ni, sze rin tem az. 4

Hi va ta lok ré szé rõl, ki csit több in for má ció jó len ne, hogy ha az em be rek hoz -

zá jut hat ná nak. Te hát nem csak így egy más kö zött az em be rek, és ak kor le -

het, hogy a fe le nem igaz, amit mond, mer mert […] a száj ha gyo mány út ján

ter jed ez a do log szin te, mert aki nek eset leg nincs Internet hoz zá fér he tõ sé -
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ge, vagy nin cse nek így is me rõ sei, az le het, hogy éve ket vár ar ra, hogy va la -

hogy va la ho va tud jon egy ál ta lán lép ni. […] az ál lam nak is ki csit job ban kel -

le ne to le rál ni, mert […] ezek az em be rek is fi zet nek ugyan úgy adót, ugyan -

úgy min dent meg tesz nek sze rin tem, mint egy más heteró is, te hát ugyan -

azo kat a ré sze ket tel je sí tik sze rin tem, és még is, az ál lam va la hogy más ként

te kint rá[juk]. Te hát hi á ba, mi meg ad juk, õk nem ad ják meg azt. És sze rin -

tem ezen kel le ne na gyon so kat vál toz tat ni. 7

Öt éve fo lyik a jog sza bály és a rend szer meg al ko tá sa, de még min dig sem -

mi kéz zel fog ha tó nem tör tént. […] A jo gi fej lesz te ni va ló a transz sze xu  a li -

tás-ügy ben az len ne, hogy ne le gyen a vé let len re bíz va a nemváltás fo lya -

ma ta, ne sa ját erõ bõl és le le mény bõl kell jen vé gig jár ni egy utat, ami nek

so rán, fõ ként a mû té tek nél sem mi sem sza va tol ja a si kert, az el lá tás biz tos -

sá gát, biz ton sá gos sá gát. […] Nem kell, hogy az em bert pátyolgassák, de

le gyen egy út. 8

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri u mot hi á ba hí vo gat tam emi att. Ak kor be men -

tem az Arany Já nos ut cá ba, de hi á ba. Hi á ba. Te hát be men tem, hogy ak -

kor ír ják le ne kem, hogy ak kor ki tõl mi lyen pa pír [kell] És ak kor még a

[K.] dok tor nõ volt ott, és mond ta, hogy de hát ne ki fo gal ma sincs. Mon -

dom, de hát ön bí rál ja el. Hát õ ak kor se tud ja, hogy mi lyen pa pír kell.

Szó val így elég ne héz. 13

Ko ráb ban a nem- és név vál toz ta tás fo lya ma ta va la men  nyi vel ren de -

zet tebb nek tûnt, mert az or vo si be avat ko zá so kat csak az Egész ség ügyi

Tu do má nyos Ta nács (ETT) hoz zá já ru lá sá val le he tett meg kez de ni, a

név vál toz ta tást pe dig ál ta lá ban a mû té tek el vég zé sé hez kö töt ték.

ami kor már meg volt min den pa pí rom, ak kor […] be kell kül de ni az ETT-

hez. És ak kor hí vo gat tam õket, és ak kor ele in te ös  sze-vis  sza mond ták,

hogy ki nek küld jem, hogy most nem an nak, ha nem aman nak. (ne vet) Elõ -

ször el küld tem an nak, és ak kor az vis  sza küld te, hogy még se ne ki, ha nem

ah hoz (ne vet), de vé gül el ke rült a jó hely re, és ak kor nagy ne he zen, de jött

a vá lasz. 4

An nak ide jén meg volt a jog sza bá lyi hát tér. Az rend ben van, azt tu dom.

[…] Nem volt iga zá ból ren de sen le fek tet ve, õk is csak így kí sér le tez get -

tek. […] de vé gül is volt egy ilyen el já rás rend, amit be vett gya kor lat nak

hasz nál tak, de pon to san ilyen jog sza bá lyi hát te re nem volt ren de sen. […]

Vé gül is volt egy do log, ami mû kö dött egy da ra big, az tán most, ami ó ta

ilyen nagy lett a nép sze rû sé ge, az óta nem mû kö dik. 12

Má ra a hely zet an  nyi ban vál to zott, hogy nem szük sé ges már az ETT

en ge dé lye és a név vál toz ta tás sincs a ne mi át ala kí tó mû té tek be fe je zé sé hez

köt ve, de az ügy in té zés ku sza sá ga és las sú sá ga to vább ra is jel lem zõ ma radt. 

2.4.6. Kri ti kák

In ter jú ala nya ink sok ne héz ség gel szem be sül tek ne mük és ne vük meg vál -

toz ta tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa so rán. E ne héz sé gek több sé gét si ke -

rült le küz de ni ük, il let ve né há nyan még min dig küz de nek va la mi ért. Vá lasz -

adó ink ed di gi ta pasz ta la ta ik alap ján több fé le kri ti kai ész re vé telt fo gal maz -

tak meg, me lyek két fõ szem pont sze rint cso por to sít ha tó ak: egy részt ál ta lá -

ban ma gát a nem- és név vál toz ta tás mai ma gyar or szá gi rend sze rét kri ti zál ták,

más részt konk ré tan a hi va tal nok és a ma gán em ber, il let ve az or vos és a be -

teg közötti kap cso lat vo nat ko zá sá ban fo gal maz ták meg elé ge det len sé gü ket. 

A nem- és név vál toz ta tás mai ma gyar or szá gi rend sze ré vel kap cso la -

tos fõ kri ti ka ép pen a rend szer sze rû ség hi á nya volt, mely nek kö vet kez -

mé nyei a dön té sek és a hely ze tek eset le ges sé ge és az in for má ció áram lás

hi á nyos sá gai le het tek. Ez zel ös  sze füg gés ben az egész fo lya mat át lát ha -

tat lan ná vált és sok szor évek be telt, míg az érin tet tek meg kap ták a szük -

sé ges tá jé koz ta tást, szak vé le ményt, en ge délyt vagy hoz zá jut hat tak az ál -

ta luk igé nyelt ke ze lés hez, il let ve or vo si be avat ko zás hoz.

[Az egész] olyan eset le ges. [At tól függ,] va la ki men  nyi re talp ra esett,

mennyi re ma ga biz tos, men  nyi re sze ren csés, men  nyi re kö rül te kin tõ […]

Egyéb ként sem mi se hogy nem mû kö dik. Gya kor la ti lag az egész ség ügy -

ben fo gal muk sincs, te hát én mon dom meg azt, hogy mi lyen vizs gá la tot

ké rek […] bár men  nyi re ara nyos is a kör ze ti or vo som, õ se tud ja, tud ta azt,

hogy iga zá ból [mit kell ten ni], [bár] biz tos utá na né zett vol na. És mon dom,

ne kem még sze ren csém volt, mert egy vég te le nül ara nyos és nor má lis kör -

ze ti or vo som van. […] Igen, õ azért se gí tett eb ben, de azért nem hin ném,

hogy ez jel lem zõ len ne tö me ge sen, te hát is mer ve eze ket a dol go kat. 1

Fi gyelj, van négy száz fé le pszi chi át ri ai szak vé le mé nyem, én fo lya ma to san

men tem or vos tól or vo sig, mi nisz té ri um tól mi nisz té ri u mig, min den ki kül -

döz ge tett ide, oda, amo da […] hogy nem õk a kom pe ten sek eb ben a kér -

dés ben. 2

Mond ta [a pszi cho ló gus], hogy hal lot ta, hogy va la hol vé gez nek ilyen ope -

rá ci ót. De hát mond ta, […] hát sze rin te az el ér he tet len, te hát […] min -

den ki csak azt tud ta, hogy va la hol mes  sze, sok pén zért ilyet csi nál nak.

[…] [a leg ne he zebb] vé gig jár ni ezt a sok-sok kö te le zõ dol got, az or vo so -

kat vé gig jár ni, sze rin tem az. 4

Hi va ta lok ré szé rõl, ki csit több in for má ció jó len ne, hogy ha az em be rek hoz -

zá jut hat ná nak. Te hát nem csak így egy más kö zött az em be rek, és ak kor le -

het, hogy a fe le nem igaz, amit mond, mer mert […] a száj ha gyo mány út ján

ter jed ez a do log szin te, mert aki nek eset leg nincs Internet hoz zá fér he tõ sé -
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min dig ez a prob lé ma, hogy mi van ak kor, ha én meg bá nom azt, amit csi ná -

lok. Mert ha én csi ná lom, ak kor tel je sen min dent, te hát vis  sza for dít ha tat lan,

és azt mond ják, hogy ez azért ko moly fe le lõs ség õne kik ugye, egy eset le ges

pe res ke dés, te hát most a leg ros  szabb ra [ké szül ve] az õ hely ze tü ket néz ve.

[…] ezt én mond tam ne kik, (ne vet) hogy én tu dom, hogy mi rõl van szó. 3

A pszi chi á te rek köz pon ti sze re pé vel ma gya ráz ha tó, hogy te vé keny -

sé gü ket az érin tet tek nagy fi gye lem mel és gyak ran elég gé kri ti ku san kö -

ze lí tik meg. 

a pszi chi á te rek fe le lõs sé ge len ne, hogy azt mond ják, hogy kis höl gyem,

vagy kis as  szony, vagy uram, néz ze, tisz tá ban van ma ga av val, hogy min dig

190 cen ti fog ma rad ni, és min dig olyan fel épí té se lesz, ami lyen […] Te hát

hogy tisz tá ba van-e av val, és úgy ér zi-e, hogy így fog tud ni mû köd ni a tár sa -

da lom ban, vagy bár mi. Te hát azt gon do lom, hogy ez az õ fel ada tuk len ne,

amit szar nak le, és kur vá ra nem ér dek li õket. Alá ír nak, aláfirkantják a pa -

pírt, az tán min den ki megy a kés alá vagy az akasz tó fa alá, ahogy gon dol ja. 2

Az in ter jú ala nya ink ál tal meg fo gal ma zott leg ko mo lyabb kri ti ka az

volt, hogy ügyük el bí rá lá sa so rán hi ány zott egy vi lá gos kri té ri um rend -

szer: sok érin tett ta pasz tal ta, hogy a szak em be rek hoz zá ér té se, tu dá sa és

ta pasz ta la ta e té ren nem kel lõ en szé les kö rû. A hoz zá ér tés és a kel lõ oda -

fi gye lés hi á nya, va la mint az egyes ese tek re for dí tott idõ rö vid sé ge mi att

me rül he tett fel an nak a le he tõ sé ge, hogy a szak em be rek nem fel tét le nül

an nak ad nak meg erõ sí tõ szak vé le ményt, aki ezt va ló ban „meg ér dem li”.

sze rin tem egy ilyen mi ni má lis in tel li gen ci á val bár kit át le het me net köz -

ben vág ni ah hoz, hogy bár mi lyen pa pírt meg le hes sen sze rez ni. […] Az az

igaz ság, hogy nem tu dom iga zá ból, hogy mi re ké pe sek a pszi chi á te rek,

pszi cho ló gu sok; akik kel úgy ed dig ta lál koz tam, egyik sem tûnt olyan nak,

aki ket így nem le he tett vol na át ver ni, ha az lett vol na a cé lom. […] Nem

tu dom iga zá ból, egy ki csit így bi zal mat lan is va gyok ezek kel a dol gok kal

szem ben. Nem tu dom, hogy iga zá ból egy na gyon jó pszi chi á ter is tud-e

ren de sen szûr ni vagy nem. De eb ben min den kép pen va la mi szi go rúbb

dol go kat ké ne csi nál ni, mert így tény leg egy ha lom olyan em ber nek is

ad tak en ge délyt, aki nek ab szo lút nem lett vol na sza bad. 12

olyan, mint a hi deg víz, tu dod, gya kor la ti lag tök ho mo gén az egész, csak

fo lyik, fo lyik, és az tán kapsz egy vé le ményt, és az tán visz lát, ak kor menj

a vé le mé nyed del ah hoz az or vos hoz, aki a név sor ban hát ra van, vagy aki a

te en dõk ben hát ra van 6

Aki egy szer el kez di és el in dul, az min den en ge délyt meg kap. 8

mon dom, hogy itt évek tel tek el, és sem mi nem tör tént. Te hát hogy lett in -

nét egy pa pí rom, lett on nét egy pa pí rom, még ami kor a nem tu dom én ki -

hez, a fõ-fõ, nem tu dom én, aki meg ad ja az [en ge délyt], az ETT, igen […]

Te hát az is jó val elõbb meg volt, mint ami kor bár mi tör tén he tett. És ak kor

min den ki, hogy jaj, hát majd csak lesz va la mi, majd csak lesz va la mi, te hát

hogy így… Min den ki na gyon együttér zett, de so ha nem tör tént sem mi. 

[…]

nem tu dom, hogy van nak-e olyan fel ké szült szak em be rek, akik így ezt

tény leg át tud nák lát ni, és meg tud nák ér te ni. […] Nem kell fel tét le nül,

hogy több éves le gyen, nem tu dom. Te hát nem kell fel tét le nül szí vat ni az

em be re ket, nem gon do lom azt, de azt gon do lom, hogy fe le lõs ség tel jes em -

be rek áll ja nak e mö gött, akik va ló ban el bí rál ják azt, és igaz sá go san vagy jo -

go san, meg ala po zot tan dön tik el azt, hogy ki kap ezt, ki kap azt, ki kap

amazt. Most hal lot tam, hogy töb ben kap tak már nõi sze mély azo nos sá got,

hogy sem mi lyen mû tét jük nem volt még. Hát ez megint egy kér dõ jel. 2

úgy iga zá ból nem tart vis  sza sem mi, hogy a kül sõ met meg vál toz tas sam,

egy sze rû en ar ról van szó, hogy most nincs rá idõm. 11

a nagy prob lé ma ez zel az egész mi nisz té ri um-do log gal sze rin tem, hogy

idõ, idõ, idõ. […] hogy ezt sze rez zél be, meg ilyen pa pírt sze rez zél, meg

olyan pa pírt, meg vár jál még, meg majd jön, meg ala kul a bi zott ság. Csak

tu dod az em ber köz ben él, és dol goz ni kell, és az meg pénz bõl van, és

nem tudsz már vár ni. […] Hát én is vár hat nék, mert én is fel hív tam egy

nagy okos va la kit, aki el mond ta, hogy az nem úgy megy, ahogy mi csi nál -

juk, ha nem majd meg ala kul a köz pont, majd hi va ta lo san, meg or vo sok

meg mit tu dom én. Na most õszin tén, ki akar ja az ide jét az zal pa za rol ni,

hogy te or vos hoz men jél, mit tu dom én, mi lyen hor mon, vagy mit tu dom

én mi lyen, izé, meg ál la pít ják, hogy ben ned men  nyi a fér fi meg a nõi hor -

mon. Tel je sen lé nyeg te len, hogy men  nyi ben nem, de ak kor is él ni sze ret -

nék. […] nem ilye nek re ké ne fe csé rel ni [az idõt], ha nem ar ra, hogy meg -

ál la pít sa, hogy ez tény leg az. Le élt har minc évet így? Ak kor an nak a sze -

ren csét len nek se gít sünk már va la mit ab ban, hogy le gyen fér fi, vagy vág ják

le a csö cse it, nem pe dig az, hogy éve kig tar tó kér dõ ív meg vizs gá la tok

meg mit tu dom én. Pél dá ul egyik or vos fél év múl va fo gad ja. […] Hát fi -

gyelj, a fél év alatt én már éhen dög lök, ha én ar ra fo gok ki vár ni, hogy õ

meg ál la pít ja […] mit tu dom én mi bõl, hogy én mit tu dom én, ki va gyok.

[…] Úgy hogy na gyon-na gyon las sú ez, meg pro ce dú rás meg hosszú. 17

Az ETT ál tal ki adott en ge dély he lyett ma tu laj don kép pen majd -

nem min den a pszi chi á te ri szak vé le mé nye ken mú lik: aki meg kap ja a

pszi chi á te ri szak vé le ményt ar ról, hogy õ va ló ban transzszexuális, az tu -

laj don kép pen zöld utat kap ne me és ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá hoz. 

nagy a fe le lõs ség raj tuk [a pszi chi á te re ken], te hát va la hol meg le het ér te ni,

mert tény leg elég nagy a fe le lõs ség. Ki ad nak egy szak vé le ményt [és] ugye
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min dig ez a prob lé ma, hogy mi van ak kor, ha én meg bá nom azt, amit csi ná -

lok. Mert ha én csi ná lom, ak kor tel je sen min dent, te hát vis  sza for dít ha tat lan,

és azt mond ják, hogy ez azért ko moly fe le lõs ség õne kik ugye, egy eset le ges

pe res ke dés, te hát most a leg ros  szabb ra [ké szül ve] az õ hely ze tü ket néz ve.

[…] ezt én mond tam ne kik, (ne vet) hogy én tu dom, hogy mi rõl van szó. 3

A pszi chi á te rek köz pon ti sze re pé vel ma gya ráz ha tó, hogy te vé keny -

sé gü ket az érin tet tek nagy fi gye lem mel és gyak ran elég gé kri ti ku san kö -

ze lí tik meg. 

a pszi chi á te rek fe le lõs sé ge len ne, hogy azt mond ják, hogy kis höl gyem,

vagy kis as  szony, vagy uram, néz ze, tisz tá ban van ma ga av val, hogy min dig

190 cen ti fog ma rad ni, és min dig olyan fel épí té se lesz, ami lyen […] Te hát

hogy tisz tá ba van-e av val, és úgy ér zi-e, hogy így fog tud ni mû köd ni a tár sa -

da lom ban, vagy bár mi. Te hát azt gon do lom, hogy ez az õ fel ada tuk len ne,

amit szar nak le, és kur vá ra nem ér dek li õket. Alá ír nak, aláfirkantják a pa -

pírt, az tán min den ki megy a kés alá vagy az akasz tó fa alá, ahogy gon dol ja. 2

Az in ter jú ala nya ink ál tal meg fo gal ma zott leg ko mo lyabb kri ti ka az

volt, hogy ügyük el bí rá lá sa so rán hi ány zott egy vi lá gos kri té ri um rend -

szer: sok érin tett ta pasz tal ta, hogy a szak em be rek hoz zá ér té se, tu dá sa és

ta pasz ta la ta e té ren nem kel lõ en szé les kö rû. A hoz zá ér tés és a kel lõ oda -

fi gye lés hi á nya, va la mint az egyes ese tek re for dí tott idõ rö vid sé ge mi att

me rül he tett fel an nak a le he tõ sé ge, hogy a szak em be rek nem fel tét le nül

an nak ad nak meg erõ sí tõ szak vé le ményt, aki ezt va ló ban „meg ér dem li”.

sze rin tem egy ilyen mi ni má lis in tel li gen ci á val bár kit át le het me net köz -

ben vág ni ah hoz, hogy bár mi lyen pa pírt meg le hes sen sze rez ni. […] Az az

igaz ság, hogy nem tu dom iga zá ból, hogy mi re ké pe sek a pszi chi á te rek,

pszi cho ló gu sok; akik kel úgy ed dig ta lál koz tam, egyik sem tûnt olyan nak,

aki ket így nem le he tett vol na át ver ni, ha az lett vol na a cé lom. […] Nem

tu dom iga zá ból, egy ki csit így bi zal mat lan is va gyok ezek kel a dol gok kal

szem ben. Nem tu dom, hogy iga zá ból egy na gyon jó pszi chi á ter is tud-e

ren de sen szûr ni vagy nem. De eb ben min den kép pen va la mi szi go rúbb

dol go kat ké ne csi nál ni, mert így tény leg egy ha lom olyan em ber nek is

ad tak en ge délyt, aki nek ab szo lút nem lett vol na sza bad. 12

olyan, mint a hi deg víz, tu dod, gya kor la ti lag tök ho mo gén az egész, csak

fo lyik, fo lyik, és az tán kapsz egy vé le ményt, és az tán visz lát, ak kor menj

a vé le mé nyed del ah hoz az or vos hoz, aki a név sor ban hát ra van, vagy aki a

te en dõk ben hát ra van 6

Aki egy szer el kez di és el in dul, az min den en ge délyt meg kap. 8

mon dom, hogy itt évek tel tek el, és sem mi nem tör tént. Te hát hogy lett in -

nét egy pa pí rom, lett on nét egy pa pí rom, még ami kor a nem tu dom én ki -

hez, a fõ-fõ, nem tu dom én, aki meg ad ja az [en ge délyt], az ETT, igen […]

Te hát az is jó val elõbb meg volt, mint ami kor bár mi tör tén he tett. És ak kor

min den ki, hogy jaj, hát majd csak lesz va la mi, majd csak lesz va la mi, te hát

hogy így… Min den ki na gyon együttér zett, de so ha nem tör tént sem mi. 

[…]

nem tu dom, hogy van nak-e olyan fel ké szült szak em be rek, akik így ezt

tény leg át tud nák lát ni, és meg tud nák ér te ni. […] Nem kell fel tét le nül,

hogy több éves le gyen, nem tu dom. Te hát nem kell fel tét le nül szí vat ni az

em be re ket, nem gon do lom azt, de azt gon do lom, hogy fe le lõs ség tel jes em -

be rek áll ja nak e mö gött, akik va ló ban el bí rál ják azt, és igaz sá go san vagy jo -

go san, meg ala po zot tan dön tik el azt, hogy ki kap ezt, ki kap azt, ki kap

amazt. Most hal lot tam, hogy töb ben kap tak már nõi sze mély azo nos sá got,

hogy sem mi lyen mû tét jük nem volt még. Hát ez megint egy kér dõ jel. 2

úgy iga zá ból nem tart vis  sza sem mi, hogy a kül sõ met meg vál toz tas sam,

egy sze rû en ar ról van szó, hogy most nincs rá idõm. 11

a nagy prob lé ma ez zel az egész mi nisz té ri um-do log gal sze rin tem, hogy

idõ, idõ, idõ. […] hogy ezt sze rez zél be, meg ilyen pa pírt sze rez zél, meg

olyan pa pírt, meg vár jál még, meg majd jön, meg ala kul a bi zott ság. Csak

tu dod az em ber köz ben él, és dol goz ni kell, és az meg pénz bõl van, és

nem tudsz már vár ni. […] Hát én is vár hat nék, mert én is fel hív tam egy

nagy okos va la kit, aki el mond ta, hogy az nem úgy megy, ahogy mi csi nál -

juk, ha nem majd meg ala kul a köz pont, majd hi va ta lo san, meg or vo sok

meg mit tu dom én. Na most õszin tén, ki akar ja az ide jét az zal pa za rol ni,

hogy te or vos hoz men jél, mit tu dom én, mi lyen hor mon, vagy mit tu dom

én mi lyen, izé, meg ál la pít ják, hogy ben ned men  nyi a fér fi meg a nõi hor -

mon. Tel je sen lé nyeg te len, hogy men  nyi ben nem, de ak kor is él ni sze ret -

nék. […] nem ilye nek re ké ne fe csé rel ni [az idõt], ha nem ar ra, hogy meg -

ál la pít sa, hogy ez tény leg az. Le élt har minc évet így? Ak kor an nak a sze -

ren csét len nek se gít sünk már va la mit ab ban, hogy le gyen fér fi, vagy vág ják

le a csö cse it, nem pe dig az, hogy éve kig tar tó kér dõ ív meg vizs gá la tok

meg mit tu dom én. Pél dá ul egyik or vos fél év múl va fo gad ja. […] Hát fi -

gyelj, a fél év alatt én már éhen dög lök, ha én ar ra fo gok ki vár ni, hogy õ

meg ál la pít ja […] mit tu dom én mi bõl, hogy én mit tu dom én, ki va gyok.

[…] Úgy hogy na gyon-na gyon las sú ez, meg pro ce dú rás meg hosszú. 17

Az ETT ál tal ki adott en ge dély he lyett ma tu laj don kép pen majd -

nem min den a pszi chi á te ri szak vé le mé nye ken mú lik: aki meg kap ja a

pszi chi á te ri szak vé le ményt ar ról, hogy õ va ló ban transzszexuális, az tu -

laj don kép pen zöld utat kap ne me és ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá hoz. 

nagy a fe le lõs ség raj tuk [a pszi chi á te re ken], te hát va la hol meg le het ér te ni,

mert tény leg elég nagy a fe le lõs ség. Ki ad nak egy szak vé le ményt [és] ugye
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lond, aki nek fel tû né si visz ke teg sé ge van így 40 éves ko rá ban, aki ki ta -

lál ta, hogy az tán nõ lesz, az tán megint fér fi lesz, majd az tán lesz bi kus

lesz, majd az tán hol nap után ki fog ja ta lál ni, hogy kis ku tya lesz […]

El me be teg bo lond. 2

Vá lasz adó ink nak úgy tûnt, hogy a pszi chi á te rek több sé ge kis sé me -

cha ni ku san bi zo nyos meg szo kott mo tí vu mok azo no sí tá sá ra kon cent rált.

Így aki kel lõ meg gyõ zõ erõ vel tud ta elõ ad ni ma gát vagy a meg fe le lõ ele -

me ket, kli sé ket hang sú lyoz ta, kön  nyeb ben jár ha tott si ker rel. A pszi chi -

á te ri vizs gá la tot ál ta lá ban ki egé szí tet ték a pszi cho ló gi ai tesz tek, me lyek -

kel kap cso lat ban szin tén ér zé kel ni vél ték in ter jú ala nya ink, hogy meg -

van nak az el várt, „jó vá la szok”.

ez azért egy elég szub jek tív do log, a tesz tet ki vé ve, te hát én is két tesz tet

csi nál tam meg, és vé gül is én úgy ér zem, hogy az egy ob jek tív do log. A

teszt. Mert ugye egy kép rõl, vagy egy do log ról kell va la mit mon da ni. 1

a pszi cho ló gus er re úgy se tud mit mon da ni. Hát, mert õ nem ér zi ezt. Az

ér zi, aki a köz vet len kör nye ze tem be van. Egy pszi cho ló gus, aki tel je sen

nor má lis meg min den, az ezt úgy se ér ti. Az, hogy ne ki ez le van ír va, és õ

ezt meg ta nul ja, az egy do log. […] Egy [olyan] pszi chi á ter re [len ne szük -

sé gem], […] aki konk ré tan ilyen em be rek kel fog lal ko zik, és nagy já ból

azt lá tom raj ta, hogy ami kor be szél ge tek ve le, leg alább a há rom ne gyed ét

ér ti, hogy mi rõl be szé lek. 5

A tesz tem alap ján a pszi cho ló gus azt mond ta, hogy a má sok tól va ló füg -

gés nõ i es igé nyét mu ta tom. A pszi chi á ter, aki vel együtt dol go zott meg -

mond ta ne ki, hogy a nõ i es je gyek mi att akár le he tek én még transz -

szexuális. Én er re azt mond tam, hogy rend ben, ne kem jó, ha ta lál nak

ben nem nõ i es je gye ket is. Mi lyen ször nyû len ne a vi lág, ha a fér fi ak -

ban és a nõk ben csak fér fi as, il let ve nõ i es vi sel ke dés je gyek len né nek.

[…] En nél sze rin tem fon to sabb, hogy ép el mé vel ho zok egy dön tést,

ami lo gi ku san kö vet ke zik az éle tem bõl, a tö rek vé se im bõl, a test ké -

pem bõl, a tes tem mel kap cso la tos gya kor lat ból. […] Mi u tán el mond -

tam, hogy a me leg vi lág ból ér kez tem el ad dig a dön té se mig, hogy meg

aka rom vál toz tat ni a ne ve met és a ne me met, a pszi chi á ter meg kér dez -

te, nem tar tom-e fur csá nak, hogy a transzszexuálisok leg alább is ide -

gen ked ni szok tak a ho mo sze xu á li sok tól. Én er re azt vá la szol tam, hogy

akik sa ját ne mük ben me le gek, azok ki fe je zet ten ked ve lik a me leg tár -

sa sá got. Ne kem fon to sak az ed di gi ba rá ta im, a kö zeg, ahol el fo gad nak

– mi ért kezd jek el hir te len ide gen ked ni tõ lük? 10

El me gyek va la mi va di de gen hez, és az […] az egy órás kis mû sor ból az

ég egy ad ta vi lá gon sem mi re nem jött rá, és ak kor még vis  sza le het jár ni

öt ször, hat szor, hét szer, nyolc szor. Te hát én et tõl fél tem. Nem at tól,

hogy majd en gem ad dig ve séz get nek, hogy én majd be le ga ba lyo dom,

azt gon do lom, hogy egy ilyen élet mel lett bi zo nyos dol gok ra ki éle se -

dik a, nem tu dom, a lá tó kö röd, vagy az ér zé se id, [és] az in tu í ci ó id

meg fe le lõ dol go kat su gall nak. […] És azért lát tam egy-két olyan ese -

tet, aki, ha egy ki csit utá na ku ta tott vol na az a pszi chi á ter és nem föl -

te szi a stan dard kér dé se ket, amik re stan dard vá la szo kat fog kap ni, ak -

kor azért na gyon egy ér tel mû en ki de rült vol na […] Ezek or vo sok nak

mi nõ sül nek […] és azért va la me lyest fe lel nek ezek nek az em be rek -

nek a jö võ jé ért. Mert egy ál ta lán nem gon do lom azt, hogy ezek az em -

be rek bol do gok lesz nek, nor má li san le tud ják él ni az éle tü ket […] Te -

hát azt gon do lom, hogy za vart el mék nek nem adok pa pírt. […] Azt

gon do lom, hogy olyan em be rek, akik egy ál ta lán nem lát ják tisz tán

ma gu kat a vi lág ban, a vi lág hoz ké pest a hely ze tü ket, az el fog lalt he -

lyü ket a tár sa da lom ban, sa ját sze xu a li tá su kat, egyik hé ten azt gon dol -

tam, hogy ez va gyok, majd két hét múl va már azt, szó val nem gon do -

lom, hogy ez így mû kö dik. […] de hát ez mint ugye ké sõbb ki de rült,

õk [a pszi chi á te rek] bár mit alá ír nak bár ki nek. […] Azt gon do lom,

hogy Ma gyar or szá gon min den ki nek meg ad ják [a szak vé le ményt]. Te -

hát oda mész és el mon dod azt a négy mon da tot, amit hal lot tam már,

hogy egy más nak mon da nak így em be rek, hogy mit kell mon da ni, és

bár ki bár mit alá ír. […] én na gyon nem va gyok meg elé ged ve az itt ho ni

[hely zet tel] […] pil la na to kon be lül eb bõl iszo nyú ba jok le het nek. Azt

gon do lom, hogy hi he tet le nül fe le lõt le nül bí rál ják az or vo sok. Szó val

azt gon do lom, hogy míg tök re meg le het az, hogy egy tök rá szo rult,

meg egy tök il le té kes em ber ke nem fog ja meg kap ni a pa pírt, és egy

tök lúzer, egy tök nem tu dom én, mi cso da, el me be teg bo lond meg

meg fog ja kap ni és be fog fe küd ni. […] azt be szél tük, aki vel együtt

fe küd tem, hogy mind a ket ten elég so kat vár tunk er re a do log ra. Én

ki lenc évig dol goz tam ezen, ki lenc évig har col tam, és […] egy jó pár

éve tök ki lá tás ta lan volt, hogy eb bõl bár mi lesz. Pe dig azt gon do lom,

hogy én egy na gyon vi lá gos, és na gyon egy ér tel mû eset va gyok, te hát

hogy ti zen hat éve sen na gyon pon to san tud tam, hogy mit aka rok és

hogy aka rom […] pél dá ul utá nam mû töt tek két olyan em bert leg -

alább, aki egy év vel az elõtt ta lál ta ki, hogy õ mi akar len ni és mi nem,

és azt gon do lom, hogy ez így nincs rend ben. […] le het, hogy a nyu gat-

eu ró pai pél dát kel le ne [kö vet ni], hogy több éves pszi cho te rá pia és

[Real Life Test],2 akár bár mi. És tény leg él jen an nak az em ber nek

vagy […] ab ban a nem nek, amit vá laszt, nem pe dig az, hogy így az éj -

sza ká ban rá zom a seg gem a buzibárban, majd át ope rál ta tom ma gam,

és so ha az élet ben nem lép tem ki az ut cá ra nõ ként, és so ha az élet be

nem pró bál tam úgy vi sel ked ni, vagy bár mi. […] Nézd, én azt gon do -

lom, hogy õ [az egyik már át ope rált pá ci ens] nem egy nor má lis em ber,

nem transzszexuális. Nem tu dom én mi cso da, õ egy el me be teg bo -
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lond, aki nek fel tû né si visz ke teg sé ge van így 40 éves ko rá ban, aki ki ta -

lál ta, hogy az tán nõ lesz, az tán megint fér fi lesz, majd az tán lesz bi kus

lesz, majd az tán hol nap után ki fog ja ta lál ni, hogy kis ku tya lesz […]

El me be teg bo lond. 2

Vá lasz adó ink nak úgy tûnt, hogy a pszi chi á te rek több sé ge kis sé me -

cha ni ku san bi zo nyos meg szo kott mo tí vu mok azo no sí tá sá ra kon cent rált.

Így aki kel lõ meg gyõ zõ erõ vel tud ta elõ ad ni ma gát vagy a meg fe le lõ ele -

me ket, kli sé ket hang sú lyoz ta, kön  nyeb ben jár ha tott si ker rel. A pszi chi -

á te ri vizs gá la tot ál ta lá ban ki egé szí tet ték a pszi cho ló gi ai tesz tek, me lyek -

kel kap cso lat ban szin tén ér zé kel ni vél ték in ter jú ala nya ink, hogy meg -

van nak az el várt, „jó vá la szok”.

ez azért egy elég szub jek tív do log, a tesz tet ki vé ve, te hát én is két tesz tet

csi nál tam meg, és vé gül is én úgy ér zem, hogy az egy ob jek tív do log. A

teszt. Mert ugye egy kép rõl, vagy egy do log ról kell va la mit mon da ni. 1

a pszi cho ló gus er re úgy se tud mit mon da ni. Hát, mert õ nem ér zi ezt. Az

ér zi, aki a köz vet len kör nye ze tem be van. Egy pszi cho ló gus, aki tel je sen

nor má lis meg min den, az ezt úgy se ér ti. Az, hogy ne ki ez le van ír va, és õ

ezt meg ta nul ja, az egy do log. […] Egy [olyan] pszi chi á ter re [len ne szük -

sé gem], […] aki konk ré tan ilyen em be rek kel fog lal ko zik, és nagy já ból

azt lá tom raj ta, hogy ami kor be szél ge tek ve le, leg alább a há rom ne gyed ét

ér ti, hogy mi rõl be szé lek. 5

A tesz tem alap ján a pszi cho ló gus azt mond ta, hogy a má sok tól va ló füg -

gés nõ i es igé nyét mu ta tom. A pszi chi á ter, aki vel együtt dol go zott meg -

mond ta ne ki, hogy a nõ i es je gyek mi att akár le he tek én még transz -

szexuális. Én er re azt mond tam, hogy rend ben, ne kem jó, ha ta lál nak

ben nem nõ i es je gye ket is. Mi lyen ször nyû len ne a vi lág, ha a fér fi ak -

ban és a nõk ben csak fér fi as, il let ve nõ i es vi sel ke dés je gyek len né nek.

[…] En nél sze rin tem fon to sabb, hogy ép el mé vel ho zok egy dön tést,

ami lo gi ku san kö vet ke zik az éle tem bõl, a tö rek vé se im bõl, a test ké -

pem bõl, a tes tem mel kap cso la tos gya kor lat ból. […] Mi u tán el mond -

tam, hogy a me leg vi lág ból ér kez tem el ad dig a dön té se mig, hogy meg

aka rom vál toz tat ni a ne ve met és a ne me met, a pszi chi á ter meg kér dez -

te, nem tar tom-e fur csá nak, hogy a transzszexuálisok leg alább is ide -

gen ked ni szok tak a ho mo sze xu á li sok tól. Én er re azt vá la szol tam, hogy

akik sa ját ne mük ben me le gek, azok ki fe je zet ten ked ve lik a me leg tár -

sa sá got. Ne kem fon to sak az ed di gi ba rá ta im, a kö zeg, ahol el fo gad nak

– mi ért kezd jek el hir te len ide gen ked ni tõ lük? 10

El me gyek va la mi va di de gen hez, és az […] az egy órás kis mû sor ból az

ég egy ad ta vi lá gon sem mi re nem jött rá, és ak kor még vis  sza le het jár ni

öt ször, hat szor, hét szer, nyolc szor. Te hát én et tõl fél tem. Nem at tól,

hogy majd en gem ad dig ve séz get nek, hogy én majd be le ga ba lyo dom,

azt gon do lom, hogy egy ilyen élet mel lett bi zo nyos dol gok ra ki éle se -

dik a, nem tu dom, a lá tó kö röd, vagy az ér zé se id, [és] az in tu í ci ó id

meg fe le lõ dol go kat su gall nak. […] És azért lát tam egy-két olyan ese -

tet, aki, ha egy ki csit utá na ku ta tott vol na az a pszi chi á ter és nem föl -

te szi a stan dard kér dé se ket, amik re stan dard vá la szo kat fog kap ni, ak -

kor azért na gyon egy ér tel mû en ki de rült vol na […] Ezek or vo sok nak

mi nõ sül nek […] és azért va la me lyest fe lel nek ezek nek az em be rek -

nek a jö võ jé ért. Mert egy ál ta lán nem gon do lom azt, hogy ezek az em -

be rek bol do gok lesz nek, nor má li san le tud ják él ni az éle tü ket […] Te -

hát azt gon do lom, hogy za vart el mék nek nem adok pa pírt. […] Azt

gon do lom, hogy olyan em be rek, akik egy ál ta lán nem lát ják tisz tán

ma gu kat a vi lág ban, a vi lág hoz ké pest a hely ze tü ket, az el fog lalt he -

lyü ket a tár sa da lom ban, sa ját sze xu a li tá su kat, egyik hé ten azt gon dol -

tam, hogy ez va gyok, majd két hét múl va már azt, szó val nem gon do -

lom, hogy ez így mû kö dik. […] de hát ez mint ugye ké sõbb ki de rült,

õk [a pszi chi á te rek] bár mit alá ír nak bár ki nek. […] Azt gon do lom,

hogy Ma gyar or szá gon min den ki nek meg ad ják [a szak vé le ményt]. Te -

hát oda mész és el mon dod azt a négy mon da tot, amit hal lot tam már,

hogy egy más nak mon da nak így em be rek, hogy mit kell mon da ni, és

bár ki bár mit alá ír. […] én na gyon nem va gyok meg elé ged ve az itt ho ni

[hely zet tel] […] pil la na to kon be lül eb bõl iszo nyú ba jok le het nek. Azt

gon do lom, hogy hi he tet le nül fe le lõt le nül bí rál ják az or vo sok. Szó val

azt gon do lom, hogy míg tök re meg le het az, hogy egy tök rá szo rult,

meg egy tök il le té kes em ber ke nem fog ja meg kap ni a pa pírt, és egy

tök lúzer, egy tök nem tu dom én, mi cso da, el me be teg bo lond meg

meg fog ja kap ni és be fog fe küd ni. […] azt be szél tük, aki vel együtt

fe küd tem, hogy mind a ket ten elég so kat vár tunk er re a do log ra. Én

ki lenc évig dol goz tam ezen, ki lenc évig har col tam, és […] egy jó pár

éve tök ki lá tás ta lan volt, hogy eb bõl bár mi lesz. Pe dig azt gon do lom,

hogy én egy na gyon vi lá gos, és na gyon egy ér tel mû eset va gyok, te hát

hogy ti zen hat éve sen na gyon pon to san tud tam, hogy mit aka rok és

hogy aka rom […] pél dá ul utá nam mû töt tek két olyan em bert leg -

alább, aki egy év vel az elõtt ta lál ta ki, hogy õ mi akar len ni és mi nem,

és azt gon do lom, hogy ez így nincs rend ben. […] le het, hogy a nyu gat-

eu ró pai pél dát kel le ne [kö vet ni], hogy több éves pszi cho te rá pia és

[Real Life Test],2 akár bár mi. És tény leg él jen an nak az em ber nek

vagy […] ab ban a nem nek, amit vá laszt, nem pe dig az, hogy így az éj -

sza ká ban rá zom a seg gem a buzibárban, majd át ope rál ta tom ma gam,

és so ha az élet ben nem lép tem ki az ut cá ra nõ ként, és so ha az élet be

nem pró bál tam úgy vi sel ked ni, vagy bár mi. […] Nézd, én azt gon do -

lom, hogy õ [az egyik már át ope rált pá ci ens] nem egy nor má lis em ber,

nem transzszexuális. Nem tu dom én mi cso da, õ egy el me be teg bo -
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Az egész rend szert érin tõ kri ti kák kö zött fon tos em lí te ni az adat ke ze -

lé si prob lé má kat. A transzszexuálisok is jog gal vár hat ják el egész ség ügyi

ada ta ik bi zal mas ke ze lé sét, de a gya kor lat ban er re nem min dig ke rül sor.

Ami na gyon za vart [az en dok ri no ló gi án], és szó vá is fo gom ten ni, ha egy -

szer vis  sza ke ve re dek, hogy nin csen sor szá mod, ha nem raj ta van a kar to -

no don, hogy transzszexuális. És ez egy ki csit izé. Erõs. […] min den be -

teg ség nek vagy nya va lyá nak gon do lom, van egy kód szá ma, és konk ré tan,

ami kor ki ké rem, mert hogy kap tam egy ilyen nyom tat ványt, ami vel min -

den al ka lom mal oda kell men ni, ami re vi szont sor szám van, ugye, az alap -

ján ke re sik ki a kar to no mat, de a kar to non, így a fej léc: transzszexuális.

Ez bru tá lis. Te hát mit tu dom én, a pajzs mi rigy túl ten gé ses ne tud ja már,

hogy ve lem mi van. Te hát hogy ha ezt a ba rá ta im mal nem osz tom meg,

ak kor le gye nek ezt így ked ve sek [ti tok ban tar ta ni] min den kép pen. Ez

így sze met szúrt. Egyéb ként tel je sen elé ge dett va gyok. 6

az or vos be teg nyil ván tar tá sá ról úgy ta pasz tal tam, hogy az túl sá go san kön-

nyen hoz zá fér he tõ a szá mí tó gé pen. 8

Be küld tem a ké rel me met az BM Adat fel dol go zó Hi va ta lá ba, az tán egy hó -

nap múl va rá juk te le fo nál tam, hogy hol tart. Azt mond ták, már át küld ték

az ESzCsM-nek, és ha meg jön a vá lasz, azon nal pos táz zák is. Az tán fel hív -

tam az ESzCsM-et, ahol [R. N.] dok tor nõ vel be szél tem. Ki akart ok tat ni,

hogy nem ne kik kell be kül de ni a ké rel met. Er re mond tam, hogy tu dom,

de mi vel a má sik mi nisz té ri um ban azt mond ták, már át küld ték ne kik,

ezért ér dek lõ döm ott. Azt mond ta, hogy ná luk egy da rab ké re lem sincs,

már min dent vis  sza küld tek, az ilyen és ilyen ne vût is, mert az az utolsó…

És itt meg mond ta ne kem az utol só en ge dé lye zett ve ze ték ne vét. Tel je sen

le döb ben tem. Fel há bo rí tó! Az én ne ve met va jon ki nek ad ja ki? 10

A vá lasz adó ink ál tal meg fo gal ma zott elé ge det len ség má sik szint jén

az ész re vé te lek a konk rét sze mély kö zi or vo si és hi va tal no ki gya kor la tok -

ra vo nat koz tak. Ilyen tí pu sú kri ti kát fõ ként azok tól hal lot tunk, akik már

ren del kez tek mû té tek kel kap cso la tos sa ját ta pasz ta la tok kal. Volt, aki az

or vos-be teg kap cso lat mi nõ sé gét, sze mély te len sé gét ki fo gá sol ta.

a [H. R. se bész] úr ral nem ta lál koz tam. Csak az as  szisz ten sé vel, [ve le] is te le -

fo non. Nem volt haj lan dó meg ad ni a cí met, hogy ho va kell men ni, ha be szél -

ni aka rok ve le, sem mit. […] vé gül is nem tu dom, hogy elõbb-utóbb sor ke -

rült vol na-e ta lál ko zás ra. Nem ke rült. Te hát ott ne kem le ful ladt, hogy min -

dig csak te le fon szá mot kap tam, hogy men jek ide, csi nál tas sam meg ezt,

csi nál tas sam meg azt is, és sem mi lát szat ja nem volt, hogy be hív, meg né zi a

pa pí ro kat, hogy jó-e. Sem mi. Úgy hogy itt egy jó más fél év re le állt a do log. 13

és el bi zony ta la no dom, mert ez egy ilyen kész tény. Te hát hogy én tu -

dom, hogy mit aka rok, ha nem a le hú zás tól fél tem mar há ra. […] én tu -

dom, hogy mit aka rok, en gem nem tud na el té rí te ni, el tán to rí ta ni, el bi -

zony ta la ní ta ni at tól, ha het ven öt ször vis  sza ren del, ak kor is ugyan ezt fo -

gom el mon da ni, amit most, hol nap, teg nap elõtt, hét éve, tök mind egy.

Ugyan ezt fo gom el mon da ni. […] Na, most egy be szél ge tés bõl én azt

gon do lom, hogy egy pszi cho ló gus sem, mit tu dom én, jós, hogy így be -

le lát, vagy hip no ti zõr, vagy nem tu dom én, hogy így be léd lát, és ak kor

lát ja, hogy most ez he lyén va ló, ez ja va sol ha tó ez a mû tét, avagy nem.

Mert vé gül is le het egy sze re pet is ját sza ni, én azt gon do lom. Te hát

oda mész, ha tá ro zott fel lé pés sel, úgy adod elõ, hogy ren dít he tet len, el -

ha tá ro zott ál lás pon ton vagy, ak kor gya kor la ti lag tény leg mit tud ten ni?

[…] Sze rin tem el ke rül he tõ len ne az is, hogy az em ber egy-egy ilyen

mû té ten át esik, és.. azt mond ja, hogy uhh, ez nem jó, ezt nem sze ret -

ném, ezt még se sze ret ném, vis  sza az egész. […] [fel ké szí tõ pszi cho te rá -

pia kel le ne] fél évig, biz tos va gyok ben ne. Tart son is ad dig. És foly tas -

sa nak hat száz öt ven ezer be szél ge tést, és ne a Rorschach-teszt alap ján

dönt sék el […] ha nem to tál sze mé lyes ne xust ala kít sa nak ki a pá ci ens -

sel […] Ren ges se meg az el kép ze lé se i ben. Hogy ak kor is mond ja azt,

hogy de. Te hát hogy mit tu dom én, most ez hü lyén fog hang za ni, trük -

kök kel, vagy mit tu dom én […] ezt ne ki ké ne tud ni, én nem va gyok

pszi cho ló gus, se pszi chi á ter, de én biz tos, hogy sok kal ér dek lõ dõbb és

kí ván csibb len nék, és biz tos, hogy föl ten nék egy cso mó ke reszt kér dést,

hogy meg gyõ zõd jön az egyén is ab ban, amit ál lít, hogy igen. 6

Volt olyan in ter jú ala nyunk, aki a vár ha tó ne héz sé gek re elõ re fel -

ké szült és ad dig ke res gélt a szak em be rek kö zött, amíg kel lõ en „se gí -

tõ kész és nor má lis” or vo so kat nem ta lált – mert ter mé sze te sen ilye nek

is akad nak.

[Egy ta pasz tal tabb transzszexuális mond ta, hogy] er re meg er re ké szül jek

fel, hogy eset leg az or vo sok fur csa szem mel fog nak néz ni er re, mert nem

min den ki tud ja, hogy lé te zik egy ál ta lán ilyen be teg ség, vagy hogy ez be -

teg ség nek szá mít, vagy hogy mi ez egy ál ta lán. És meg kap tam tõ le egy-

két cí met, ne vet, és ak kor így el men tem. Volt, aki el be szél ge tett ve lem,

volt, aki nem. Volt, akit ér de kelt, volt, akit an  nyi ra nem. Hát ér de kes,

tény leg, hogy nem min den ki tud er rõl. És nem csak […] át la gos em be -

rek, ha nem a szak em be rek sem. […] Em lék szem, ami kor elõ ször men -

tem az egyik pszi chi á ter hez, vagy pszi cho ló gus volt, ma már nem tu dom,

ak kor tel je sen meg vol tam ijed ve, mert so ha nem vol tam még ilyen hely -

zet ben vagy ilyen he lyen és így em lék szem, hogy el sír tam ma gam, hogy

vég re van egy em ber, aki fog lal ko zik ve lem, és át ér zi, hogy én mi lyen

hely zet ben va gyok. És így tel je sen meg ha tód tam. Amúgy akik tud nak er -

rõl, sze rin tem elég gé se gí tõ ké szek és nor má li sak. 15
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Az egész rend szert érin tõ kri ti kák kö zött fon tos em lí te ni az adat ke ze -

lé si prob lé má kat. A transzszexuálisok is jog gal vár hat ják el egész ség ügyi

ada ta ik bi zal mas ke ze lé sét, de a gya kor lat ban er re nem min dig ke rül sor.

Ami na gyon za vart [az en dok ri no ló gi án], és szó vá is fo gom ten ni, ha egy -

szer vis  sza ke ve re dek, hogy nin csen sor szá mod, ha nem raj ta van a kar to -

no don, hogy transzszexuális. És ez egy ki csit izé. Erõs. […] min den be -

teg ség nek vagy nya va lyá nak gon do lom, van egy kód szá ma, és konk ré tan,

ami kor ki ké rem, mert hogy kap tam egy ilyen nyom tat ványt, ami vel min -

den al ka lom mal oda kell men ni, ami re vi szont sor szám van, ugye, az alap -

ján ke re sik ki a kar to no mat, de a kar to non, így a fej léc: transzszexuális.

Ez bru tá lis. Te hát mit tu dom én, a pajzs mi rigy túl ten gé ses ne tud ja már,

hogy ve lem mi van. Te hát hogy ha ezt a ba rá ta im mal nem osz tom meg,

ak kor le gye nek ezt így ked ve sek [ti tok ban tar ta ni] min den kép pen. Ez

így sze met szúrt. Egyéb ként tel je sen elé ge dett va gyok. 6

az or vos be teg nyil ván tar tá sá ról úgy ta pasz tal tam, hogy az túl sá go san kön-

nyen hoz zá fér he tõ a szá mí tó gé pen. 8

Be küld tem a ké rel me met az BM Adat fel dol go zó Hi va ta lá ba, az tán egy hó -

nap múl va rá juk te le fo nál tam, hogy hol tart. Azt mond ták, már át küld ték

az ESzCsM-nek, és ha meg jön a vá lasz, azon nal pos táz zák is. Az tán fel hív -

tam az ESzCsM-et, ahol [R. N.] dok tor nõ vel be szél tem. Ki akart ok tat ni,

hogy nem ne kik kell be kül de ni a ké rel met. Er re mond tam, hogy tu dom,

de mi vel a má sik mi nisz té ri um ban azt mond ták, már át küld ték ne kik,

ezért ér dek lõ döm ott. Azt mond ta, hogy ná luk egy da rab ké re lem sincs,

már min dent vis  sza küld tek, az ilyen és ilyen ne vût is, mert az az utolsó…

És itt meg mond ta ne kem az utol só en ge dé lye zett ve ze ték ne vét. Tel je sen

le döb ben tem. Fel há bo rí tó! Az én ne ve met va jon ki nek ad ja ki? 10

A vá lasz adó ink ál tal meg fo gal ma zott elé ge det len ség má sik szint jén

az ész re vé te lek a konk rét sze mély kö zi or vo si és hi va tal no ki gya kor la tok -

ra vo nat koz tak. Ilyen tí pu sú kri ti kát fõ ként azok tól hal lot tunk, akik már

ren del kez tek mû té tek kel kap cso la tos sa ját ta pasz ta la tok kal. Volt, aki az

or vos-be teg kap cso lat mi nõ sé gét, sze mély te len sé gét ki fo gá sol ta.

a [H. R. se bész] úr ral nem ta lál koz tam. Csak az as  szisz ten sé vel, [ve le] is te le -

fo non. Nem volt haj lan dó meg ad ni a cí met, hogy ho va kell men ni, ha be szél -

ni aka rok ve le, sem mit. […] vé gül is nem tu dom, hogy elõbb-utóbb sor ke -

rült vol na-e ta lál ko zás ra. Nem ke rült. Te hát ott ne kem le ful ladt, hogy min -

dig csak te le fon szá mot kap tam, hogy men jek ide, csi nál tas sam meg ezt,

csi nál tas sam meg azt is, és sem mi lát szat ja nem volt, hogy be hív, meg né zi a

pa pí ro kat, hogy jó-e. Sem mi. Úgy hogy itt egy jó más fél év re le állt a do log. 13

és el bi zony ta la no dom, mert ez egy ilyen kész tény. Te hát hogy én tu -

dom, hogy mit aka rok, ha nem a le hú zás tól fél tem mar há ra. […] én tu -

dom, hogy mit aka rok, en gem nem tud na el té rí te ni, el tán to rí ta ni, el bi -

zony ta la ní ta ni at tól, ha het ven öt ször vis  sza ren del, ak kor is ugyan ezt fo -

gom el mon da ni, amit most, hol nap, teg nap elõtt, hét éve, tök mind egy.

Ugyan ezt fo gom el mon da ni. […] Na, most egy be szél ge tés bõl én azt

gon do lom, hogy egy pszi cho ló gus sem, mit tu dom én, jós, hogy így be -

le lát, vagy hip no ti zõr, vagy nem tu dom én, hogy így be léd lát, és ak kor

lát ja, hogy most ez he lyén va ló, ez ja va sol ha tó ez a mû tét, avagy nem.

Mert vé gül is le het egy sze re pet is ját sza ni, én azt gon do lom. Te hát

oda mész, ha tá ro zott fel lé pés sel, úgy adod elõ, hogy ren dít he tet len, el -

ha tá ro zott ál lás pon ton vagy, ak kor gya kor la ti lag tény leg mit tud ten ni?

[…] Sze rin tem el ke rül he tõ len ne az is, hogy az em ber egy-egy ilyen

mû té ten át esik, és.. azt mond ja, hogy uhh, ez nem jó, ezt nem sze ret -

ném, ezt még se sze ret ném, vis  sza az egész. […] [fel ké szí tõ pszi cho te rá -

pia kel le ne] fél évig, biz tos va gyok ben ne. Tart son is ad dig. És foly tas -

sa nak hat száz öt ven ezer be szél ge tést, és ne a Rorschach-teszt alap ján

dönt sék el […] ha nem to tál sze mé lyes ne xust ala kít sa nak ki a pá ci ens -

sel […] Ren ges se meg az el kép ze lé se i ben. Hogy ak kor is mond ja azt,

hogy de. Te hát hogy mit tu dom én, most ez hü lyén fog hang za ni, trük -

kök kel, vagy mit tu dom én […] ezt ne ki ké ne tud ni, én nem va gyok

pszi cho ló gus, se pszi chi á ter, de én biz tos, hogy sok kal ér dek lõ dõbb és

kí ván csibb len nék, és biz tos, hogy föl ten nék egy cso mó ke reszt kér dést,

hogy meg gyõ zõd jön az egyén is ab ban, amit ál lít, hogy igen. 6

Volt olyan in ter jú ala nyunk, aki a vár ha tó ne héz sé gek re elõ re fel -

ké szült és ad dig ke res gélt a szak em be rek kö zött, amíg kel lõ en „se gí -

tõ kész és nor má lis” or vo so kat nem ta lált – mert ter mé sze te sen ilye nek

is akad nak.

[Egy ta pasz tal tabb transzszexuális mond ta, hogy] er re meg er re ké szül jek

fel, hogy eset leg az or vo sok fur csa szem mel fog nak néz ni er re, mert nem

min den ki tud ja, hogy lé te zik egy ál ta lán ilyen be teg ség, vagy hogy ez be -

teg ség nek szá mít, vagy hogy mi ez egy ál ta lán. És meg kap tam tõ le egy-

két cí met, ne vet, és ak kor így el men tem. Volt, aki el be szél ge tett ve lem,

volt, aki nem. Volt, akit ér de kelt, volt, akit an  nyi ra nem. Hát ér de kes,

tény leg, hogy nem min den ki tud er rõl. És nem csak […] át la gos em be -

rek, ha nem a szak em be rek sem. […] Em lék szem, ami kor elõ ször men -

tem az egyik pszi chi á ter hez, vagy pszi cho ló gus volt, ma már nem tu dom,

ak kor tel je sen meg vol tam ijed ve, mert so ha nem vol tam még ilyen hely -

zet ben vagy ilyen he lyen és így em lék szem, hogy el sír tam ma gam, hogy

vég re van egy em ber, aki fog lal ko zik ve lem, és át ér zi, hogy én mi lyen

hely zet ben va gyok. És így tel je sen meg ha tód tam. Amúgy akik tud nak er -

rõl, sze rin tem elég gé se gí tõ ké szek és nor má li sak. 15

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

124 125



ilyen kis mû tét-elõ ké szü let, te hát zöld ru ha, kesz tyû, nem tu dom én, mi -

cso da, ak kor mond tam, hogy mond jon már va la mit, hogy most túl élem

vagy nem. És […] azt mond ta, nincs sem mi baj, nincs sem mi baj, [de] lát -

tam a sze mén, hogy fo gal ma nincs, hogy mi van ve lem, hogy most mit kö -

tött rossz hely re, hogy ho va folyt el ben nem, ho va nem. És azt gon do lom,

hogy egy em be ribb szi tu lett vol na, ha azt mond ja, hogy nyu gi, nyu gi,

nem tud juk, fo gal munk sincs, majd ki de rül vagy bár mi. Mert hát ez sok -

kal ros  szabb, meg sok kal bi zal mat la nabb. És ezer egy szi tu volt, hogy a

sze münk be ha zud tak […] hát tud juk, lát juk pon to san jól. Szó val ne kem

ilyen em be ri ba ja im vol tak. […] Hi he tet le nül nagy prob lé má nak lá tom azt

a dol got, hogy az [X or vos] egye dül akar em bert gyár ta ni. […] ezt min den -

hol a vi lá gon csi nál ja egy ideg se bész, egy nõ gyógy ász meg egy uro ló gus,

meg egy nem tu dom, meg egy plasz ti kai se bész. És hát eb bõl az [X or vos]

az az uro ló gus. Te hát így azon rö hög tünk […] aki vel együtt fe küd tem, an -

nak a ku tyá ja ak kor volt mût ve, és szeb ben volt varr va a ku tya, mint mi

vol tunk. Te hát így […] le kell ko pog nom, nem lett, nem ma radt meg a he -

lye, de úgy varrt, mint ahogy bár ki, aki nek elé rak nak két ca fat húst, és ak -

kor most itt van tû meg cér na, öltsd ös  sze. […] két mû tét volt, ugye tíz

nap pal elõbb volt a hü vely ki ala kí tás, és ak kor utá na tíz nap múl va volt va -

la mi kor rek ció, és szé pít get ték, és kö nyö rög tünk, hogy hív ják át az osz tá -

lyon le võ plasz ti kai se bészt. Il let ve egy osz tál  lyal ar rébb. És rá jöt tünk,

hogy az [X or vos] ezt nem akar ja. Te hát õ nem akar sen kit be von ni, sen ki

mást, õ ezt a sa ját ma ga pro duk tu má nak akar ja. Nem akar ja meg osz ta ni a

si kert vagy a le he tõ sé get, de az tán ezt õ vi szi ren de sen min den fé le kong -

res  szu sok ra, meg mit tu dom én. Z na pon ta jött a ka me rá já val, és mond ta,

hogy Sza bó Jo lán, en  nyi és en  nyi he tes, na pos, nem tu dom én mi cso da.

[…] azt gon do lom, hogy na gyon fon tos ala nyai vol tunk vagy va gyunk a

nem tu dom én, tu do má nyos ku ta tá sa i nak, vagy mun ká já nak vagy bár mi jé -

nek, ami ben tény leg nin csen sze mély és nin csen em ber […] szó val ne ki

mind egy. Ne ki mind egy, és úgy is ke zel. Te hát ilyen em be ri ba ja im vol tak

az [X or vos sal] meg szak mai ba ja im is. Tény leg az, hogy az elõt tem le võ -

nek ugyan az nap volt a kor rek ci ó ja, mint ne kem ugye a hü vely ki ala kí tá -

som. Te hát lát tuk, hogy na gyon csú nyán van varr va. És ami kor már ugye

ró lam volt szó, ak kor be szél tünk, hogy hív ja nak egy plasz ti kai se bészt, õ

varr jon, és õ csi nál ja. És nem, te hát me se nem volt, te hát hogy nem, nem,

ezt õ ma ga akar ja. Ami azt gon do lom, hogy nincs rend ben. Mi e lõtt az [X

or vos hoz] el ke rül tem, tár gya lás ban vol tam egy má sik or vos nál, szó val egy

má sik kór ház zal. Egy plasz ti kai se bész csaj is me rõ söm van, egy na gyon

he lyes nõ, és ahol õ ott volt, ott a kór ház ban tár gyal tunk ar ról, hogy eset leg

ott meg tud ják csi nál ni. Ott ilyen en ge dé lye zé si dol gok vol tak, hogy a kór -

ház igaz ga tó men  nyi re vál lal ja be, hogy a TB hogy fi ze ti, hogy nem. Te hát

ilyen fo lya mat ban volt, az tán vé gül is nem ott csi nál ták, de hát ab szo lút

né gyen ül tünk a meg be szé lé sen: egy nõ gyógy ász, egy uro ló gus és egy

plasz ti kai se bész. És mond ták, hogy ugyan könyv bõl fog ják csi nál ni, te hát

õk so ha nem csi nál tak még ilyet, de le het, hogy lett vol na olyan, mint ez,

vagy le het, hogy még jobb, nem tu dom. […] az tán köz be jött az [X or vos]

min den kép pen szük sé ges egy bel sõ sé ges vi szonyt ki ala kí ta ni, és ne le -

gyen száz húsz ezer pá ci en se, órán ként 8000 fo rin tért, azt gon do lom. Te hát

hogy ezt va la ki hi va tás tu dat ból csi nál ja. 6

Egyik in ter jú ala nyunk az Egész ség ügyi Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi -

nisz té ri um tiszt ség vi se lõ jé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta i ról így szá molt be:

[Dok tor R. N.-nel] a kom mu ni ká ci ónk 2003 má ju sá ban kez dõ dött. […] A

mû tét után ér dek lõd tem te le fo non, hogy a pé nisz plasz ti kai mû té tet mi lyen

arány ban tá mo gat ja a TB az inplantátumot, a mû té tet vagy csak az egyi ket.

Er re azt a vá laszt kap tam, hogy nem kell sem mit el kap kod ni, a TB-nek en -

nél fon to sabb dol gok ra sincs anya gi fe de ze te és ve gyem tu do má sul, hogy

so ha nem fo gok úgy mû köd ni, érez ni, mint egy szü le tett fér fi, ez csak esz -

té ti kai kér dés és va ló szí nû leg so ha nem fog ják fi nan szí roz ni, hogy ne kem

lóg jon ott egy da rab bõr, ezt a ha tást egy ki tö mött sport-zok ni val is el ér he -

tem, az lé nye ge sen ol csóbb. De ha ez még is meg tör tén ne, va ló szí nû leg

csak meg ha tá ro zott kór há zak és or vo sok vé gez he tik a mû té tet. De jó len -

ne, ha egy ide ig nem za var nám, ál lí tá sa sze rint lesz ha ma ro san egy ki fe je -

zet ten a transzszexualizmussal fog lal ko zó cso port, akik dön te nek és fel vi lá -

go sí tást ad nak, de õ ott már nem lesz ér de kelt. 10

Egy má sik in ter jú ala nyunk az ál ta la meg is mert se bész ál ta lá nos men -

ta li tá sát és az or vo si be avat ko zás mi nõ sé gét tar tot ta el fo gad ha tat lan nak.

Az [X se bész] egy hen tes. Te hát azt gon do lom, hogy egy lel ket len hen tes,

aki azt gon dol ja, hogy õ az atya úr is ten, és azt gon dol ja, hogy õ most Ma -

gyar or szá gon em bert gyárt. Gát lás ta la nul, ne ki mind egy, csak le gye nek

em be rei, aki vel kísér[letezhet]. Te hát olyan em be re ket vál lal be, akit azt

gon do lom, hogy nem lett vol na sza bad. […] Én nem gon do lom, hogy õ [a

se bész] em ber szám ba vesz min ket. […] õ a húst lát ja […] meg hát egy ér -

tel mû, egy ilyen em ber, aki ilyen nel be fek szik, mi nem be te gek va gyunk.

Mi egy dön tést hoz tunk, va ló szí nû leg er re több évig ké szül tünk, va ló szí -

nû leg ol vas tunk er rõl, tá jé ko zód tunk er rõl, tu dunk er rõl dol go kat. Hát

azért nem kel le ne egy el me be teg bo lond nak néz ni, aki nem tud ja, hogy

mit akar ma gá val. Majd én va gyok az úr és meg csi ná lom, ha nem azt gon -

do lom, hogy ab szo lút egy in te rak tív kom mu ni ká ci ó val le het ne egy cso mó

min dent jól meg ol da ni, nem pe dig úgy, hogy te vagy a be teg, az alany, ma -

radj csönd ben, majd mi csi nál juk, amit csi ná lunk, hi szen lát juk, hogy mi

fo lyik, meg tud juk, hogy mi fo lyik, te hát nem tud nak hü lyét csi nál ni be lõ -

lünk. Te hát ne kem volt egy olyan pil la na tom, hogy ami kor va la hány nap

után vagy egy hét után, nem tu dom, ki szed ték a ka té tert be lõ lem, majd

nem tud tam pi sil ni, so ha sen ki nem mond ta el, hogy kell ev vel pró bál koz -

ni, mert egy hét után nem fogsz tud ni egy bõl pi sil ni. Egy szer pró bál koz -

tam vagy két szer, utá na hi he tet le nül beparáztam: õr jön gés, sí rás, és lát tam,

hogy jön az [X or vos], és lát tam, hogy fo gal ma nincs, hogy mi van, hogy én

mi ért nem tu dok pi sil ni, és hogy most mi van. És be vit tek a ke ze lõ be, és
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ilyen kis mû tét-elõ ké szü let, te hát zöld ru ha, kesz tyû, nem tu dom én, mi -

cso da, ak kor mond tam, hogy mond jon már va la mit, hogy most túl élem

vagy nem. És […] azt mond ta, nincs sem mi baj, nincs sem mi baj, [de] lát -

tam a sze mén, hogy fo gal ma nincs, hogy mi van ve lem, hogy most mit kö -

tött rossz hely re, hogy ho va folyt el ben nem, ho va nem. És azt gon do lom,

hogy egy em be ribb szi tu lett vol na, ha azt mond ja, hogy nyu gi, nyu gi,

nem tud juk, fo gal munk sincs, majd ki de rül vagy bár mi. Mert hát ez sok -

kal ros  szabb, meg sok kal bi zal mat la nabb. És ezer egy szi tu volt, hogy a

sze münk be ha zud tak […] hát tud juk, lát juk pon to san jól. Szó val ne kem

ilyen em be ri ba ja im vol tak. […] Hi he tet le nül nagy prob lé má nak lá tom azt

a dol got, hogy az [X or vos] egye dül akar em bert gyár ta ni. […] ezt min den -

hol a vi lá gon csi nál ja egy ideg se bész, egy nõ gyógy ász meg egy uro ló gus,

meg egy nem tu dom, meg egy plasz ti kai se bész. És hát eb bõl az [X or vos]

az az uro ló gus. Te hát így azon rö hög tünk […] aki vel együtt fe küd tem, an -

nak a ku tyá ja ak kor volt mût ve, és szeb ben volt varr va a ku tya, mint mi

vol tunk. Te hát így […] le kell ko pog nom, nem lett, nem ma radt meg a he -

lye, de úgy varrt, mint ahogy bár ki, aki nek elé rak nak két ca fat húst, és ak -

kor most itt van tû meg cér na, öltsd ös  sze. […] két mû tét volt, ugye tíz

nap pal elõbb volt a hü vely ki ala kí tás, és ak kor utá na tíz nap múl va volt va -

la mi kor rek ció, és szé pít get ték, és kö nyö rög tünk, hogy hív ják át az osz tá -

lyon le võ plasz ti kai se bészt. Il let ve egy osz tál  lyal ar rébb. És rá jöt tünk,

hogy az [X or vos] ezt nem akar ja. Te hát õ nem akar sen kit be von ni, sen ki

mást, õ ezt a sa ját ma ga pro duk tu má nak akar ja. Nem akar ja meg osz ta ni a

si kert vagy a le he tõ sé get, de az tán ezt õ vi szi ren de sen min den fé le kong -

res  szu sok ra, meg mit tu dom én. Z na pon ta jött a ka me rá já val, és mond ta,

hogy Sza bó Jo lán, en  nyi és en  nyi he tes, na pos, nem tu dom én mi cso da.

[…] azt gon do lom, hogy na gyon fon tos ala nyai vol tunk vagy va gyunk a

nem tu dom én, tu do má nyos ku ta tá sa i nak, vagy mun ká já nak vagy bár mi jé -

nek, ami ben tény leg nin csen sze mély és nin csen em ber […] szó val ne ki

mind egy. Ne ki mind egy, és úgy is ke zel. Te hát ilyen em be ri ba ja im vol tak

az [X or vos sal] meg szak mai ba ja im is. Tény leg az, hogy az elõt tem le võ -

nek ugyan az nap volt a kor rek ci ó ja, mint ne kem ugye a hü vely ki ala kí tá -

som. Te hát lát tuk, hogy na gyon csú nyán van varr va. És ami kor már ugye

ró lam volt szó, ak kor be szél tünk, hogy hív ja nak egy plasz ti kai se bészt, õ

varr jon, és õ csi nál ja. És nem, te hát me se nem volt, te hát hogy nem, nem,

ezt õ ma ga akar ja. Ami azt gon do lom, hogy nincs rend ben. Mi e lõtt az [X

or vos hoz] el ke rül tem, tár gya lás ban vol tam egy má sik or vos nál, szó val egy

má sik kór ház zal. Egy plasz ti kai se bész csaj is me rõ söm van, egy na gyon

he lyes nõ, és ahol õ ott volt, ott a kór ház ban tár gyal tunk ar ról, hogy eset leg

ott meg tud ják csi nál ni. Ott ilyen en ge dé lye zé si dol gok vol tak, hogy a kór -

ház igaz ga tó men  nyi re vál lal ja be, hogy a TB hogy fi ze ti, hogy nem. Te hát

ilyen fo lya mat ban volt, az tán vé gül is nem ott csi nál ták, de hát ab szo lút

né gyen ül tünk a meg be szé lé sen: egy nõ gyógy ász, egy uro ló gus és egy

plasz ti kai se bész. És mond ták, hogy ugyan könyv bõl fog ják csi nál ni, te hát

õk so ha nem csi nál tak még ilyet, de le het, hogy lett vol na olyan, mint ez,

vagy le het, hogy még jobb, nem tu dom. […] az tán köz be jött az [X or vos]

min den kép pen szük sé ges egy bel sõ sé ges vi szonyt ki ala kí ta ni, és ne le -

gyen száz húsz ezer pá ci en se, órán ként 8000 fo rin tért, azt gon do lom. Te hát

hogy ezt va la ki hi va tás tu dat ból csi nál ja. 6

Egyik in ter jú ala nyunk az Egész ség ügyi Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi -

nisz té ri um tiszt ség vi se lõ jé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta i ról így szá molt be:

[Dok tor R. N.-nel] a kom mu ni ká ci ónk 2003 má ju sá ban kez dõ dött. […] A

mû tét után ér dek lõd tem te le fo non, hogy a pé nisz plasz ti kai mû té tet mi lyen

arány ban tá mo gat ja a TB az inplantátumot, a mû té tet vagy csak az egyi ket.

Er re azt a vá laszt kap tam, hogy nem kell sem mit el kap kod ni, a TB-nek en -

nél fon to sabb dol gok ra sincs anya gi fe de ze te és ve gyem tu do má sul, hogy

so ha nem fo gok úgy mû köd ni, érez ni, mint egy szü le tett fér fi, ez csak esz -

té ti kai kér dés és va ló szí nû leg so ha nem fog ják fi nan szí roz ni, hogy ne kem

lóg jon ott egy da rab bõr, ezt a ha tást egy ki tö mött sport-zok ni val is el ér he -

tem, az lé nye ge sen ol csóbb. De ha ez még is meg tör tén ne, va ló szí nû leg

csak meg ha tá ro zott kór há zak és or vo sok vé gez he tik a mû té tet. De jó len -

ne, ha egy ide ig nem za var nám, ál lí tá sa sze rint lesz ha ma ro san egy ki fe je -

zet ten a transzszexualizmussal fog lal ko zó cso port, akik dön te nek és fel vi lá -

go sí tást ad nak, de õ ott már nem lesz ér de kelt. 10

Egy má sik in ter jú ala nyunk az ál ta la meg is mert se bész ál ta lá nos men -

ta li tá sát és az or vo si be avat ko zás mi nõ sé gét tar tot ta el fo gad ha tat lan nak.

Az [X se bész] egy hen tes. Te hát azt gon do lom, hogy egy lel ket len hen tes,

aki azt gon dol ja, hogy õ az atya úr is ten, és azt gon dol ja, hogy õ most Ma -

gyar or szá gon em bert gyárt. Gát lás ta la nul, ne ki mind egy, csak le gye nek

em be rei, aki vel kísér[letezhet]. Te hát olyan em be re ket vál lal be, akit azt

gon do lom, hogy nem lett vol na sza bad. […] Én nem gon do lom, hogy õ [a

se bész] em ber szám ba vesz min ket. […] õ a húst lát ja […] meg hát egy ér -

tel mû, egy ilyen em ber, aki ilyen nel be fek szik, mi nem be te gek va gyunk.

Mi egy dön tést hoz tunk, va ló szí nû leg er re több évig ké szül tünk, va ló szí -

nû leg ol vas tunk er rõl, tá jé ko zód tunk er rõl, tu dunk er rõl dol go kat. Hát

azért nem kel le ne egy el me be teg bo lond nak néz ni, aki nem tud ja, hogy

mit akar ma gá val. Majd én va gyok az úr és meg csi ná lom, ha nem azt gon -

do lom, hogy ab szo lút egy in te rak tív kom mu ni ká ci ó val le het ne egy cso mó

min dent jól meg ol da ni, nem pe dig úgy, hogy te vagy a be teg, az alany, ma -

radj csönd ben, majd mi csi nál juk, amit csi ná lunk, hi szen lát juk, hogy mi

fo lyik, meg tud juk, hogy mi fo lyik, te hát nem tud nak hü lyét csi nál ni be lõ -

lünk. Te hát ne kem volt egy olyan pil la na tom, hogy ami kor va la hány nap

után vagy egy hét után, nem tu dom, ki szed ték a ka té tert be lõ lem, majd

nem tud tam pi sil ni, so ha sen ki nem mond ta el, hogy kell ev vel pró bál koz -

ni, mert egy hét után nem fogsz tud ni egy bõl pi sil ni. Egy szer pró bál koz -

tam vagy két szer, utá na hi he tet le nül beparáztam: õr jön gés, sí rás, és lát tam,

hogy jön az [X or vos], és lát tam, hogy fo gal ma nincs, hogy mi van, hogy én

mi ért nem tu dok pi sil ni, és hogy most mi van. És be vit tek a ke ze lõ be, és
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he tõ az a mi nisz té ri u mi gya kor lat, hogy a hi va ta los tá jé koz ta tást ké rõ

transzszexuálisoknak olyan szak em be re ket aján la nak, akik az tán ma gán -

ren de lõ ik ben pén zért fo gad ják õket.

És ak kor el kezd tük on nan, hogy Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, és ak kor

ott meg kap tam a [H. R. orvos]-nak a te le fon szá mát, õ vé gez ilyen mû té -

te ket Ma gyar or szá gon, il let ve [R vá ros ban] az [F], de õ tel je sen ma gán -

pra xis ban vég zi. […] Mond ta [a plasz ti kai se bész egy ál la mi kór ház ban],

hogy ak kor kezd jük el a TB-t el in téz ni, és ak kor a TB-nél nem ju tot tunk

elõ re, és ak kor most az idén vis  sza men tem a plasz ti kai se bé szet re, hogy

si ke rült egy ki sebb pénz hez jut nom, és ak kor be szél jünk egy konk rét

összeg rõl, hogy így most men  nyi ért csi nál ná meg a mell plasz ti kát. Mond -

ta, hogy 250 000 fo rint, eb bõl 100 ezer az övé és 150 a kór há zé, és ak kor

mond tam, hogy jó. És ak kor meg kap ta a pénzt, ez tel je sen kész pén zes

volt, és most ez úgy né zett ki, hogy én be men tem […] ez egy nõ gyógy á -

sza ti kór ház, te hát csak nõk van nak. Azt mond ták, hogy úgy szá mít sam

ki, 200 000 fo rint ös  sze sen a mû tét, és hogy kü lön kór te rem. […] hát a

kór ház a szá zez ret […], kel lett a mû tõ meg a gyógy sze rek, te hát vé gül is

az el vit te. A szá zast meg a do ki le nyel te. […] Dok tor [N. S. pszi chi á ter -

tõl] min den fé le kép pen kell egy vé le mény, õ el küld ott… nem is tu dom,

ho vá kel lett hoz zá men ni, ott azon az in téz mé nyen be lül el kell men ni

egy ilyen pszi cho ló gi ai tesz tet meg csi nál tat ni. De ez a [N. S.] az kész pén -

zes. […] Õ meg kap ja a pénzt, õ jól van, õ tud ja, hogy mit kell utá na rá ír ni,

ré szé rõl en  nyi. […] Te hát hi á ba az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ad ja ki a

ne vét. […] õ hat ezer al kal man ként. Hát egy öt-hat al ka lom bi zony bõ ven

meg van. A pszi cho ló gi ai teszt az is kész pén zes, az is öt ezer fo rint volt.

Kell a [G. D. pszi cho ló gus], szin tén kész pén zes, szin tén hat ezer. Hi á ba,

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um eze ket fo gad ja el. 13

Ér de kes ség, hogy az ak ko ri TB-fõosztályvezetõ, aki vel kap cso lat ba ke -

rül tem, ké sõbb az X kór ház igaz ga tó ja lett, azé a kór há zé, amely tõl [H. R.

dok tor] a transzszexuális mû té tek hez bé rel te a he lyet és a fel sze re lést. 8

Ta lál tam egy nõ gyógy ászt, csak így ta lá lom ra az [S.] ut cá ban, és na gyon

jól jár tam ve le, mert na gyon ren des volt, és a vizs gá lat ra át kül dött a [D.

ál la mi kór ház ba]. Meg adott ne kem egy or vos nõt, aki majd ott in té zi a

dol go kat. Hát min den ki nek kel lett így le ad ni egy ki csit bo rí ték ba meg

min den, ter mé sze te sen, hát ez így van. És meg volt a vizs gá lat. 16

Vá lasz adó ink azt is ér zé kel ték, hogy pén zért va ló szí nû leg jobb szín -

vo na lú szol gál ta tás hoz jut hat nak, il let ve a pénz le rö vi dít he ti és meg -

könnyít he ti út ju kat.

[a pszi cho ló gu sok] akik kel én ta lál koz tam, õk nem is vol tak ol csó ak, de

pro fik vol tak leg alább. 1

és mond ta, hogy egy hét múl va, és ak kor már nem volt ne kem ar ra [idõm].

Ki lenc év után az em ber azt mond ja, hogy nem egy szer, va la mi kor – itt

vagy most te, Bé la. Ha azt mond ta vol na Ko vács Bé la, a sar ki fog or vos, ak -

kor oda men tem vol na. 2

amit én hal lot tam [X vá ros ról], hogy ez az ol dal, ez na gyon nem megy

[ne kik], szó val na gyon ka sza bol nak […] ilyen bor zal ma kat le het hal la ni

[…] Gát lás ta la nul ka sza bol nak. Azt gon do lom, hogy nem tud ják, hogy

mit csi nál nak. Te hát azt gon do lom, hogy fo gal muk nincs. Te hát azt gon -

do lom, hogy va la mit gon dol nak va la mi rõl, és gát lás ta la nul kí sér le tez nek.

[…] ugye én vol tam a har ma dik. Az ötö dik mû té tig kí sér tem fi gye lem mel

a [X vá ro si] tör té né se ket, így lá tom be ezt a kört. Na, mind az öten más -

képp va gyunk csi nál va. Te hát nem egy for mán. Min den ki nek más hol

van nak a vá gá sai, más képp néz ki. 2

Két eset ben el ron tott or vo si be avat ko zá sok is szó ba ke rül tek.

mond ta, hogy most mû töt ték egy pár nap ja, és hogy úr is ten, úr is ten, és

ak kor mond ta, hogy ké szül jek fel min den re, meg hogy ez nem olyan,

mint ami lyen nek len nie kel le ne. 2

Akit ki je löl tek a TS-mûtétek el vég zé sé re, az nem tud pé niszt csi nál ni, de

nem vall ja be. Szak ér tel met és tisz tes sé get vár[nék] el a szak em be rek tõl.

A mû té tem nem si ke rült, min den ki nek az lett vol na a leg egy sze rûbb

meg ol dás, ha meg ha lok, és nem kell ve lem töb bet fog lal koz ni uk. Nem az

em bert né zik, sen kit nem ér de kel, hogy mi lyen mi nõ ség ben tud él ni az

éle tét, sen ki nem kér de zi meg, mi lyen prob lé mái van nak. […] a pé nisz -

kép zés az or vos hoz zá nem ér té se mi att nem si ke rült. [R] dok tor nem volt

haj lan dó együtt mû köd ni sem az ál ta lam fel kért, több éve is mert plasz ti kai

se bés  szel, sem sem mi lyen plasz ti kai se bés  szel […] A mû hi ba most a fi ók

al ján he ver, és sen ki ben nincs an  nyi, hogy fog lal koz ni mer jen ve le. 8

A kri ti kai ész re vé te lek kö zül fon tos ki emel ni azo kat, me lyek a pénz

sze re pét hang sú lyoz ták. A nem- és név vál toz ta tás fo lya ma ta i nak hi va ta -

los ren de zet len sé ge mi att ugyan is egy részt az érin tet tek nem tud ják

pon to san, hogy mi lyen egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le szá mít

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ra jo go sult nak és mely kon zul tá ci ók, ke -

ze lé sek vagy be avat ko zá sok költ sé ge it kell ma gán úton elõ te rem te ni.

Más részt a transzszexualizmussal kap cso lat ban is ér vé nye sül a ma gyar

egész ség ügy más te rü le te in szin tén ta pasz tal ha tó ös  sze mo só dá sa az ál la -

mi és a ma gán el lá tás nak: az az elõ for dul, hogy ál la mi in téz mény ben vé -

gez nek „fi ze tõs” be avat ko zást, de a pénz – vagy an nak nagy ré sze – nem

az in téz mény kas  szá já ba ván do rol. In ter jú ala nya ink több pél dát is em lí -

tet tek az ál la mi és a ma gán pra xis ös  sze fo nó dá sá ra, me lyek kö zül ki emel -
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he tõ az a mi nisz té ri u mi gya kor lat, hogy a hi va ta los tá jé koz ta tást ké rõ

transzszexuálisoknak olyan szak em be re ket aján la nak, akik az tán ma gán -

ren de lõ ik ben pén zért fo gad ják õket.

És ak kor el kezd tük on nan, hogy Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, és ak kor

ott meg kap tam a [H. R. orvos]-nak a te le fon szá mát, õ vé gez ilyen mû té -

te ket Ma gyar or szá gon, il let ve [R vá ros ban] az [F], de õ tel je sen ma gán -

pra xis ban vég zi. […] Mond ta [a plasz ti kai se bész egy ál la mi kór ház ban],

hogy ak kor kezd jük el a TB-t el in téz ni, és ak kor a TB-nél nem ju tot tunk

elõ re, és ak kor most az idén vis  sza men tem a plasz ti kai se bé szet re, hogy

si ke rült egy ki sebb pénz hez jut nom, és ak kor be szél jünk egy konk rét

összeg rõl, hogy így most men  nyi ért csi nál ná meg a mell plasz ti kát. Mond -

ta, hogy 250 000 fo rint, eb bõl 100 ezer az övé és 150 a kór há zé, és ak kor

mond tam, hogy jó. És ak kor meg kap ta a pénzt, ez tel je sen kész pén zes

volt, és most ez úgy né zett ki, hogy én be men tem […] ez egy nõ gyógy á -

sza ti kór ház, te hát csak nõk van nak. Azt mond ták, hogy úgy szá mít sam

ki, 200 000 fo rint ös  sze sen a mû tét, és hogy kü lön kór te rem. […] hát a

kór ház a szá zez ret […], kel lett a mû tõ meg a gyógy sze rek, te hát vé gül is

az el vit te. A szá zast meg a do ki le nyel te. […] Dok tor [N. S. pszi chi á ter -

tõl] min den fé le kép pen kell egy vé le mény, õ el küld ott… nem is tu dom,

ho vá kel lett hoz zá men ni, ott azon az in téz mé nyen be lül el kell men ni

egy ilyen pszi cho ló gi ai tesz tet meg csi nál tat ni. De ez a [N. S.] az kész pén -

zes. […] Õ meg kap ja a pénzt, õ jól van, õ tud ja, hogy mit kell utá na rá ír ni,

ré szé rõl en  nyi. […] Te hát hi á ba az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ad ja ki a

ne vét. […] õ hat ezer al kal man ként. Hát egy öt-hat al ka lom bi zony bõ ven

meg van. A pszi cho ló gi ai teszt az is kész pén zes, az is öt ezer fo rint volt.

Kell a [G. D. pszi cho ló gus], szin tén kész pén zes, szin tén hat ezer. Hi á ba,

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um eze ket fo gad ja el. 13

Ér de kes ség, hogy az ak ko ri TB-fõosztályvezetõ, aki vel kap cso lat ba ke -

rül tem, ké sõbb az X kór ház igaz ga tó ja lett, azé a kór há zé, amely tõl [H. R.

dok tor] a transzszexuális mû té tek hez bé rel te a he lyet és a fel sze re lést. 8

Ta lál tam egy nõ gyógy ászt, csak így ta lá lom ra az [S.] ut cá ban, és na gyon

jól jár tam ve le, mert na gyon ren des volt, és a vizs gá lat ra át kül dött a [D.

ál la mi kór ház ba]. Meg adott ne kem egy or vos nõt, aki majd ott in té zi a

dol go kat. Hát min den ki nek kel lett így le ad ni egy ki csit bo rí ték ba meg

min den, ter mé sze te sen, hát ez így van. És meg volt a vizs gá lat. 16

Vá lasz adó ink azt is ér zé kel ték, hogy pén zért va ló szí nû leg jobb szín -

vo na lú szol gál ta tás hoz jut hat nak, il let ve a pénz le rö vi dít he ti és meg -

könnyít he ti út ju kat.

[a pszi cho ló gu sok] akik kel én ta lál koz tam, õk nem is vol tak ol csó ak, de

pro fik vol tak leg alább. 1

és mond ta, hogy egy hét múl va, és ak kor már nem volt ne kem ar ra [idõm].

Ki lenc év után az em ber azt mond ja, hogy nem egy szer, va la mi kor – itt

vagy most te, Bé la. Ha azt mond ta vol na Ko vács Bé la, a sar ki fog or vos, ak -

kor oda men tem vol na. 2

amit én hal lot tam [X vá ros ról], hogy ez az ol dal, ez na gyon nem megy

[ne kik], szó val na gyon ka sza bol nak […] ilyen bor zal ma kat le het hal la ni

[…] Gát lás ta la nul ka sza bol nak. Azt gon do lom, hogy nem tud ják, hogy

mit csi nál nak. Te hát azt gon do lom, hogy fo gal muk nincs. Te hát azt gon -

do lom, hogy va la mit gon dol nak va la mi rõl, és gát lás ta la nul kí sér le tez nek.

[…] ugye én vol tam a har ma dik. Az ötö dik mû té tig kí sér tem fi gye lem mel

a [X vá ro si] tör té né se ket, így lá tom be ezt a kört. Na, mind az öten más -

képp va gyunk csi nál va. Te hát nem egy for mán. Min den ki nek más hol

van nak a vá gá sai, más képp néz ki. 2

Két eset ben el ron tott or vo si be avat ko zá sok is szó ba ke rül tek.

mond ta, hogy most mû töt ték egy pár nap ja, és hogy úr is ten, úr is ten, és

ak kor mond ta, hogy ké szül jek fel min den re, meg hogy ez nem olyan,

mint ami lyen nek len nie kel le ne. 2

Akit ki je löl tek a TS-mûtétek el vég zé sé re, az nem tud pé niszt csi nál ni, de

nem vall ja be. Szak ér tel met és tisz tes sé get vár[nék] el a szak em be rek tõl.

A mû té tem nem si ke rült, min den ki nek az lett vol na a leg egy sze rûbb

meg ol dás, ha meg ha lok, és nem kell ve lem töb bet fog lal koz ni uk. Nem az

em bert né zik, sen kit nem ér de kel, hogy mi lyen mi nõ ség ben tud él ni az

éle tét, sen ki nem kér de zi meg, mi lyen prob lé mái van nak. […] a pé nisz -

kép zés az or vos hoz zá nem ér té se mi att nem si ke rült. [R] dok tor nem volt

haj lan dó együtt mû köd ni sem az ál ta lam fel kért, több éve is mert plasz ti kai

se bés  szel, sem sem mi lyen plasz ti kai se bés  szel […] A mû hi ba most a fi ók

al ján he ver, és sen ki ben nincs an  nyi, hogy fog lal koz ni mer jen ve le. 8

A kri ti kai ész re vé te lek kö zül fon tos ki emel ni azo kat, me lyek a pénz

sze re pét hang sú lyoz ták. A nem- és név vál toz ta tás fo lya ma ta i nak hi va ta -

los ren de zet len sé ge mi att ugyan is egy részt az érin tet tek nem tud ják

pon to san, hogy mi lyen egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le szá mít

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ra jo go sult nak és mely kon zul tá ci ók, ke -

ze lé sek vagy be avat ko zá sok költ sé ge it kell ma gán úton elõ te rem te ni.

Más részt a transzszexualizmussal kap cso lat ban is ér vé nye sül a ma gyar

egész ség ügy más te rü le te in szin tén ta pasz tal ha tó ös  sze mo só dá sa az ál la -

mi és a ma gán el lá tás nak: az az elõ for dul, hogy ál la mi in téz mény ben vé -

gez nek „fi ze tõs” be avat ko zást, de a pénz – vagy an nak nagy ré sze – nem

az in téz mény kas  szá já ba ván do rol. In ter jú ala nya ink több pél dát is em lí -

tet tek az ál la mi és a ma gán pra xis ös  sze fo nó dá sá ra, me lyek kö zül ki emel -
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Az el sõ mû tét re 1992-ben ke rült sor, a se bész 350 000 fo rin tért vál lal ta el az

em lõ el tá vo lí tást és azt ígér te, hogy a kö vet ke zõ kor rek ció csak tí zez res nagy -

ság rend be fog majd ke rül ni. Ami kor azon ban er re a kor rek ci ós be avat ko zás ra

sor ke rült vol na, az ár hir te len meg nõtt, fel ment 200 000 fo rint ra. […] Az or -

vos hi á ba mond ta, hogy igen, jó len ne a TB-támogatás a transzszexuális mû té -

tek hez, õ ma ga sem mit nem tett azért, hogy ezt va la hogy el is le hes sen ér ni. 8

volt ne kem egy nõ gyógy ász is me rõ söm, be men tem hoz zá, és ak kor meg -

kér dez tem, hogy le het ne-e egy olyat, hogy ak kor nõ gyógy ásza ti mû té tet,

ki pa kol nak tel je sen. Mond ta, hogy per sze. Men jek be egy hét múl va, és

ak kor meg csi nál ja a mû té tet ne kem. […] ak kor még nem tud tuk, hogy ez

hogy mû kö dik a TB fe lé, igen, és ak kor kér dez tem, hogy igen, de tá mo -

gat ja-e a TB. És ak kor mond ta, hogy nem tud ja, de min den eset re […] vi -

gyek be ru hát, és ak kor men jek be egy hét múl va. Meg csi nál tunk min den

vizs gá la tot, hogy le het-e mû tét. Le het. És ak kor mond ták, hogy ez nem

így mû kö dik. Te hát a TB nem tá mo gat ja: vagy ki fi ze tek 350 000 fo rin tot,

vagy nincs mû tét. […] Ott en  nyi be ma radt. Ak kor nem tör tént meg ez a

mû tét, mert hát nem volt en  nyi pén zem. 13

ha most nyer nék a lot tón, mit tu dom én, egy pár mil li ár dot, ak kor va ló szí -

nû, hogy hol nap men nék mû tét re, és va ló szí nû, hogy meg vál toz na az

egész éle tem. 11

Szó val csak így tar tok tõ le, hogy nem hoz na ered ményt [szak em ber hez

for dul ni], és mel les leg sok pénz be ke rül ne. 14

elég gé sok pénzt kér nek el, sze rin tem. Akár egy egy órás be szél ge té sért

is, szó val, hét ezer fo rint. 15

In ter jú ala nya ink több sé ge az zal tisz tá ban volt, hogy va la mi lyen tár -

sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás jár na ne kik, hi szen a transzszexualizmus

hi va ta lo san be teg ség nek szá mít, de a ne kik já ró tá mo ga tás mér té ké rõl,

il let ve a tá mo ga tás ki já rá sá nak mód ja i ról nem tud tak so kat.

most az lesz, ha én magándokit vá lasz tok, és ne ki van szer zõ dé se a TB-

vel, ak kor ne ki is ki fog ja fi zet ni, te hát hogy ez nem lesz aka dály, il let ve

ott is ugyan úgy fog vál toz ni, hogy ha mond juk en gem olyan mil li omos -

nak ítél a TB, ak kor mond juk ne kem a 20 vagy 30%-át ki kell fi zet nem. 1

csak ugye ak kor még az volt ki lenc év vel ez elõtt, 2002-höz ké pest ki lenc

év vel ez elõtt, hogy még ugye nem fi nan szí roz ta ak kor a TB. Te hát az

volt, hogy len ne el mé le ti leg meg min den pa pí rom, ami kel le ne, a TB er -

re nem ad pénzt. És ak kor vagy ma gán úton, vagy kül föld ön, vagy va la mi.

És ak kor 2000-ben lett va la mi olyas mi ren de let, hogy ezt a TB fi nan szí -

roz za, és ak kor 2000-ben kezd tem el hor mont szed ni, és 2000-ben volt az

el sõ mû té tem […] 2000-ig nem [volt TB tá mo ga tás] és ak kor 2000-ben

én nem ál lok úgy anya gi lag, hogy el tud jak men ni egy ma gán kli ni ká ra, és

azt tud jam mon da ni, hogy hopp, min den szir szart ki ke rü lök, és ak kor tes -

sék, ugor junk ne ki. És ak kor túl va gyok raj ta, a seg ge met ki nyal ják, nem

kell min den hü lyé hez al kal maz kod ni. Te hát ne kem az azért sok, per sze.

Az em be rek hogy ha vá laszt hat ná nak, ak kor vá lasz ta nák a job bi kat a rossz

kö zül, de er re nincs mód és nincs le he tõ ség. […] egy ma gán kli ni ká ra az

em ber szí ve seb ben be fek szik, ahol szem lá to mást ér dek lõd nek a hogy lé -

ted iránt, és nem úgy, mint egy vá gó hí don, hogy sutty, meg csi nál tuk a

mû té tet, na, gyor san épülj föl, és ne fog lald az ágyat to vább. Gya kor la ti -

lag így gon do lom. Te hát min den ki, hogy ha vá laszt hat na, ak kor vá lasz ta ná

a job bat. […] hogy ha az meg gyõ zõbb, hogy az em ber be nyúl egy pi cit a

zse bé be, ám le gyen. De […] a leg job bat sze ret ném. 6

most meg be szél tem a mû té tet az or vos sal, én vé gig aka rom, én nem bí -

rom ezt az át öl töz ge tést, meg ilyes mi. Én meg te he tem. A má sik eset leg

nem te he ti meg. 16

Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy az érin tet tek szá má ra az or vo sok kal va -

ló kap cso lat fel vé tel fon tos elõ fel té tel ének tû nik az, hogy ren del kez ze -

nek meg fe le lõ men  nyi sé gû pénz zel.

Sok ba [ke rül] [X át ope rált em ber] be val lá sa sze rint más fél mil lió volt ne -

ki, én […] hát, nem tu dom, száz öt ven nél már biz tos tar tok. […] Most úgy

lesz, most meg vizs gál ják a anya gi hát te ret, és ál lí tó lag most ez alap ján

fog ják el dön te ni, hogy ha nem is a tel jes mû té tet, de ál lí tó lag an nak egy

ré szét ak kor ki kell majd fi zet ni. […] ilyen más fél mil lió és há rom mil lió

kö zött sac col ják egyéb ként […] ez azért egy je len tõs ös  szeg. Az a baj,

hogy egy húsz éves, akár egye te mis ta, akár pá lya kez dõ fi a tal, aki ez zel a

prob lé má val szem be sül, az egy sze rû en nem tud ja hon nét elõ te rem te ni

már az in du lás hoz se az ös  sze get. 1

azt mond ta, hogy hív jam fel ezt az em bert, és kér dez zem meg, hogy vál lal-e.

[…] És ak kor föl hív tam, és mond ta, hogy vál lal. És ak kor mond ta, hogy eny -

 nyi be ke rül. Meg hogy az [X tér] kör nyé kén van va la hol. […] re mé lem, hogy

nem fog ve lem so kat szó ra koz ni, hogy elég ez a ha vi két al ka lom ne ki, hogy

meg gyõz zem […] és az tán ki ad ja vég re azt a nya va lyás szak vé le ményt, és

nem a pén ze met ve szi el. […] ko ráb ban is utal tak már rá a ke ze lé sek alatt,

hogy mi len ne ak kor, ha ezért fi zet ni kell, és mond tam, hogy vé gül is, egy bi -

zo nyos ha tá rig tu dom azt is vál lal ni, hogy fi ze tek. Hát egy bi zo nyos ha tá rig. 3

[Az „ál la mi” pszi chi á ter ] úgy dön tött, hogy õ ezt nem […] és utá na hív -

tam föl a pri vát pszi chi á tert. És hát õ (ne vet) per sze, hogy vál lal ta. […]

Men  nyi be is ke rült? Négy- vagy öt ezer. Azt hi szem, négy. […] nem volt

olyan kü lö nös [meg kap ni az en ge délyt] , mert mit tu dom én, köz ben más

gond ja im is vol tak, dol goz tam meg min den, és hát azon eszel tem leg in -

kább, hogy ho gyan sze rez zek pénzt. 4
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Az el sõ mû tét re 1992-ben ke rült sor, a se bész 350 000 fo rin tért vál lal ta el az

em lõ el tá vo lí tást és azt ígér te, hogy a kö vet ke zõ kor rek ció csak tí zez res nagy -

ság rend be fog majd ke rül ni. Ami kor azon ban er re a kor rek ci ós be avat ko zás ra

sor ke rült vol na, az ár hir te len meg nõtt, fel ment 200 000 fo rint ra. […] Az or -

vos hi á ba mond ta, hogy igen, jó len ne a TB-támogatás a transzszexuális mû té -

tek hez, õ ma ga sem mit nem tett azért, hogy ezt va la hogy el is le hes sen ér ni. 8

volt ne kem egy nõ gyógy ász is me rõ söm, be men tem hoz zá, és ak kor meg -

kér dez tem, hogy le het ne-e egy olyat, hogy ak kor nõ gyógy ásza ti mû té tet,

ki pa kol nak tel je sen. Mond ta, hogy per sze. Men jek be egy hét múl va, és

ak kor meg csi nál ja a mû té tet ne kem. […] ak kor még nem tud tuk, hogy ez

hogy mû kö dik a TB fe lé, igen, és ak kor kér dez tem, hogy igen, de tá mo -

gat ja-e a TB. És ak kor mond ta, hogy nem tud ja, de min den eset re […] vi -

gyek be ru hát, és ak kor men jek be egy hét múl va. Meg csi nál tunk min den

vizs gá la tot, hogy le het-e mû tét. Le het. És ak kor mond ták, hogy ez nem

így mû kö dik. Te hát a TB nem tá mo gat ja: vagy ki fi ze tek 350 000 fo rin tot,

vagy nincs mû tét. […] Ott en  nyi be ma radt. Ak kor nem tör tént meg ez a

mû tét, mert hát nem volt en  nyi pén zem. 13

ha most nyer nék a lot tón, mit tu dom én, egy pár mil li ár dot, ak kor va ló szí -

nû, hogy hol nap men nék mû tét re, és va ló szí nû, hogy meg vál toz na az

egész éle tem. 11

Szó val csak így tar tok tõ le, hogy nem hoz na ered ményt [szak em ber hez

for dul ni], és mel les leg sok pénz be ke rül ne. 14

elég gé sok pénzt kér nek el, sze rin tem. Akár egy egy órás be szél ge té sért

is, szó val, hét ezer fo rint. 15

In ter jú ala nya ink több sé ge az zal tisz tá ban volt, hogy va la mi lyen tár -

sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás jár na ne kik, hi szen a transzszexualizmus

hi va ta lo san be teg ség nek szá mít, de a ne kik já ró tá mo ga tás mér té ké rõl,

il let ve a tá mo ga tás ki já rá sá nak mód ja i ról nem tud tak so kat.

most az lesz, ha én magándokit vá lasz tok, és ne ki van szer zõ dé se a TB-

vel, ak kor ne ki is ki fog ja fi zet ni, te hát hogy ez nem lesz aka dály, il let ve

ott is ugyan úgy fog vál toz ni, hogy ha mond juk en gem olyan mil li omos -

nak ítél a TB, ak kor mond juk ne kem a 20 vagy 30%-át ki kell fi zet nem. 1

csak ugye ak kor még az volt ki lenc év vel ez elõtt, 2002-höz ké pest ki lenc

év vel ez elõtt, hogy még ugye nem fi nan szí roz ta ak kor a TB. Te hát az

volt, hogy len ne el mé le ti leg meg min den pa pí rom, ami kel le ne, a TB er -

re nem ad pénzt. És ak kor vagy ma gán úton, vagy kül föld ön, vagy va la mi.

És ak kor 2000-ben lett va la mi olyas mi ren de let, hogy ezt a TB fi nan szí -

roz za, és ak kor 2000-ben kezd tem el hor mont szed ni, és 2000-ben volt az

el sõ mû té tem […] 2000-ig nem [volt TB tá mo ga tás] és ak kor 2000-ben

én nem ál lok úgy anya gi lag, hogy el tud jak men ni egy ma gán kli ni ká ra, és

azt tud jam mon da ni, hogy hopp, min den szir szart ki ke rü lök, és ak kor tes -

sék, ugor junk ne ki. És ak kor túl va gyok raj ta, a seg ge met ki nyal ják, nem

kell min den hü lyé hez al kal maz kod ni. Te hát ne kem az azért sok, per sze.

Az em be rek hogy ha vá laszt hat ná nak, ak kor vá lasz ta nák a job bi kat a rossz

kö zül, de er re nincs mód és nincs le he tõ ség. […] egy ma gán kli ni ká ra az

em ber szí ve seb ben be fek szik, ahol szem lá to mást ér dek lõd nek a hogy lé -

ted iránt, és nem úgy, mint egy vá gó hí don, hogy sutty, meg csi nál tuk a

mû té tet, na, gyor san épülj föl, és ne fog lald az ágyat to vább. Gya kor la ti -

lag így gon do lom. Te hát min den ki, hogy ha vá laszt hat na, ak kor vá lasz ta ná

a job bat. […] hogy ha az meg gyõ zõbb, hogy az em ber be nyúl egy pi cit a

zse bé be, ám le gyen. De […] a leg job bat sze ret ném. 6

most meg be szél tem a mû té tet az or vos sal, én vé gig aka rom, én nem bí -

rom ezt az át öl töz ge tést, meg ilyes mi. Én meg te he tem. A má sik eset leg

nem te he ti meg. 16

Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy az érin tet tek szá má ra az or vo sok kal va -

ló kap cso lat fel vé tel fon tos elõ fel té tel ének tû nik az, hogy ren del kez ze -

nek meg fe le lõ men  nyi sé gû pénz zel.

Sok ba [ke rül] [X át ope rált em ber] be val lá sa sze rint más fél mil lió volt ne -

ki, én […] hát, nem tu dom, száz öt ven nél már biz tos tar tok. […] Most úgy

lesz, most meg vizs gál ják a anya gi hát te ret, és ál lí tó lag most ez alap ján

fog ják el dön te ni, hogy ha nem is a tel jes mû té tet, de ál lí tó lag an nak egy

ré szét ak kor ki kell majd fi zet ni. […] ilyen más fél mil lió és há rom mil lió

kö zött sac col ják egyéb ként […] ez azért egy je len tõs ös  szeg. Az a baj,

hogy egy húsz éves, akár egye te mis ta, akár pá lya kez dõ fi a tal, aki ez zel a

prob lé má val szem be sül, az egy sze rû en nem tud ja hon nét elõ te rem te ni

már az in du lás hoz se az ös  sze get. 1

azt mond ta, hogy hív jam fel ezt az em bert, és kér dez zem meg, hogy vál lal-e.

[…] És ak kor föl hív tam, és mond ta, hogy vál lal. És ak kor mond ta, hogy eny -

 nyi be ke rül. Meg hogy az [X tér] kör nyé kén van va la hol. […] re mé lem, hogy

nem fog ve lem so kat szó ra koz ni, hogy elég ez a ha vi két al ka lom ne ki, hogy

meg gyõz zem […] és az tán ki ad ja vég re azt a nya va lyás szak vé le ményt, és

nem a pén ze met ve szi el. […] ko ráb ban is utal tak már rá a ke ze lé sek alatt,

hogy mi len ne ak kor, ha ezért fi zet ni kell, és mond tam, hogy vé gül is, egy bi -

zo nyos ha tá rig tu dom azt is vál lal ni, hogy fi ze tek. Hát egy bi zo nyos ha tá rig. 3

[Az „ál la mi” pszi chi á ter ] úgy dön tött, hogy õ ezt nem […] és utá na hív -

tam föl a pri vát pszi chi á tert. És hát õ (ne vet) per sze, hogy vál lal ta. […]

Men  nyi be is ke rült? Négy- vagy öt ezer. Azt hi szem, négy. […] nem volt

olyan kü lö nös [meg kap ni az en ge délyt] , mert mit tu dom én, köz ben más

gond ja im is vol tak, dol goz tam meg min den, és hát azon eszel tem leg in -

kább, hogy ho gyan sze rez zek pénzt. 4
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igen is jól ér zem ma gam, igen is él ve zem az éle tet, ha süt a nap, ha hó van,

bár mit tu dok él vez ni, de ezért ez ak kor is, ahogy én élek, és ahogy a je le -

nem most je len pil la nat ban van, azon már pe dig vál toz tat ni kell. Ez ilyen

egy sze rû. És fo gok is. Te hát én min dent meg fo gok ten ni azért… 6

Az érin tet tek több ér vet fo gal maz tak meg a tár sa da lom biz to sí tá si tá -

mo ga tás jo gos sá gá val kap cso lat ban, hi szen „ezek nem plasz ti kai mû té tek,

ha nem a lé lek mû té tei” (3). A nemváltoztatás esélyt te rem het a transz -

szexuálisok szá má ra a si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dés re, ezért egy faj ta

pre ven tív be avat ko zás ként is ér tel mez he tõ a ké sõb bi – pél dá ul mun ka -

nél kü li ség gel vagy el ma gá nyo so dás sal kap cso la tos – prob lé mák ki ala ku lá -

sá nak meg elõ zé sé re.

nem na gyon nor má lis do log nak tar tom, hogy [szá zez re ket kell fi zet ni]

Nem, nem nor má lis do log ez. Mert aki már olyan ba gon dol ko dik, hogy

sze rin tem át ope rál tat ja ma gát fér fi ból nõ vé vagy nõ bõl fér fi vé, tök mind -

egy, for dít va, az nem azért csi nál ja, mert hadd men jen! […] szó val itt

olyan prob lé mák van nak mö göt te, amik tény leg va ló sak. És ami elég sú -

lyos még így is. Mert én is tisz tá ban va gyok ve le, hogy azért száz szá za -

lék ra ugye, azért meg csi nál ni nem na gyon le het, de azért elég jó kö ze lí -

tést tud nak ad ni sze ren csé re […] szó val az a lé nyeg, hogy ki mi ért te szi

er re a fe jét. Szó val ezek nem el sõ sor ban plasz ti kai mû té tek, ha nem ezek

a lé lek nek a mû té tei iga zá ból. […] Egy szer lát tam a té vé ben egy csajt,

aki nek nem volt sem mi be teg sé ge, nem volt sem mi lyen prob lé má ja az

élet ben, de va la mi lyen gyógy sze res ke ze lés mel lék ha tá sa ként egy sze rû -

en ki nõtt a sza kál la. És ez na gyon meg vi sel te, te hát nem tu dott el men ni

se ho va so ká ig. Hát én el hi szem, hát ez tisz ta ci ki. Te hát õne ki ez olyan

lel ki stresszt oko zott, hogy hát én el is hi szem, hogy õne ki ez na gyon dur -

va le he tett. Te hát itt ezek a dol gok ezek más ról szól nak. Ezek si mán

azért van nak, hogy az em ber ne dob ja föl a kö te let a csil lár ra, vagy ne le -

gyen al ko ho lis ta, vagy ne le gyen dro gos, vagy ilye nek. Mert kü lön ben az

út az egye nes. Egye ne sen oda visz. Vagy nem. Na, jó, ál ta lá ban. Vagy be -

le mész va la mi ha zug ság ba […] Te hát ezek az elõbb fel so rolt lét for mák

ezek nem éle tek sze rin tem. Leg alább is nem bol dog éle tek. 3

ez a do log konk ré tan azért tar to zik rá az em be rek re, mert el kell, hogy fo -

gad ja nak úgy, mint fér fit. Meg más képp úgy, mint nõt. És gon do lom,

hogy nem sze ret sen ki egye dül len ni meg egye dül él ni meg sa töb bi. És

eh hez az kell, hogy be il lesz ked jünk a tár sa da lom ba. 5

So ha az éle tem ben nem vet tem a TB tá mo ga tá sát igény be, még egy nát -

há val sem, úgy hogy úgy ér zem, azt gon do lom, hogy ku tya kö te les sé gük

tá mo gat ni. 6

Ma ar ra hi vat koz nak, hogy van nak en nél sú lyo sabb prob lé mák is, mint a rák

stb., és ezért hi á ba fi nan szí roz nák a mû té te ket, a ne ga tív költ ség von za tuk

el mé le ti leg igen. Na most hal lot tam olyat, hogy mind a mai na pig egy fil -

lért nem fi ze tett a TB az ös  szes ed di gi mû tét re, egy re sem. 2

igen, ez [a há rom na pos ki vizs gá lás] a TB-re ment, így van. 3

ami hi va ta lo san jár, te hát or vo si tá mo ga tás, azt min den kép pen fo gom igé -

nyel ni. […] [a TB tá mo ga tás ról] gõ zöm sincs. Én et tõl a le vél tõl vá rom a

vá laszt. Te hát hogy én eh hez az ETT-hez el küld tem ezt a le ve let, és én

eb be konk ré tu mo kat ír tam be le. Te hát hogy én ne kem mik az igé nye im,

mit sze ret nék. És ev vel kap cso lat ban re mé lem, hogy ki elé gí tõ vá laszt is

fo gok kap ni. Amen  nyi ben nem, ak kor be fo gok men ni sze mé lye sen. Te -

hát te le fo non ez a [mi nisz té ri u mi em ber] na gyon ked ves, majd egé szen

pör gõs és le rá zós, te hát gon do lom, hogy öt száz öt ven dol ga van, de azért

nem az õ szám lá já ról be szél get ünk. 6

nem tu dom, hogy eze ket egyéb ként men  nyi re áll ja a TB, te hát hogy eze -

ket a dol go kat, te hát hogy az ilyen pszi chi á tert. Mert azért ne kem konk -

ré tan nincs, mert most ne kem hú zós, mert jó, az egy do log, hogy a szü le -

im nek van pén ze, de er re nincs, mert ezt nem tá mo gat ják. 7

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso lat ban

sa ját ta pasz ta lat tal ren del ke zõ egyik vá lasz adónk a tá mo ga tás korlátaira

hív ta fel a fi gyel met.

Je len leg a hor mon ke ze lé sem fo lyik, ami el mé le ti leg TB ál tal tá mo ga tott,

de a tá mo ga tás a Ma gyar or szá gon for ga lom ban lé võ ter mé kek re vo nat ko -

zik, ami ese tem ben az [A.] ne vû gyógy szer, ami a több szö ri vér vé te lek kel

bi zo nyít va nem hasz nál kel lõ mér ték ben. Így az en dok ri no ló gus fel írt egy

[T. D.] ne vû in jek ci ót, amit itt nem for gal maz nak és a kór ház je len leg

nem hoz hat be. Én be hoz tam [kül föld rõl] 12 euróért, ez há rom ha vi adag.

Az or vos sze rint saj nos ez so ha nem lesz a TB ál tal tá mo ga tott, így ma rad

az ön fi nan szí ro zás és a vá ra ko zás. 13

In ter jú ala nya ink jo gos nak tar tot ták a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -

tást, de a be teg ség ala pú meg kö ze lí tést nem min den ki fo gad ta el.

azt gon do lom, hogy az megint ak kor egy ilyen ál nok ha zug ság, mint min -

den, ami er re a ro hadt or szág ba er re épül, hogy most mi ért kell ma ga mat

be teg nek val la nom ah hoz, hogy a TB tá mo gas sa. Hogy mi ért nem le het

egy olyat, ami egy ál la pot, és is mét lem ön ma ga mat, amin sze ret nék vál toz -

tat ni, és sze ret ném úgy él ni az éle te met, hogy tel jes le gyen az én szá mom -

ra […] Te hát ak kor itt néz zük az egyént, és ne ál ta lá no sít sa nak. Ki így, ki

úgy éli át. Én ezt el mond tam a pszi cho ló gus nak is, hogy ne kem az tök

mind egy, hogy õ ad ja-e a hoz zá já ru lá sát vagy a vé le mé nyét, vagy nem, mert

én úgy is ad dig fo gok men ni, amíg meg fo gom kap ni. Te hát én azért, hogy

egy en ge délyt meg kap jak egy mû tét re, azért nem le szek ön gyil kos. És
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igen is jól ér zem ma gam, igen is él ve zem az éle tet, ha süt a nap, ha hó van,

bár mit tu dok él vez ni, de ezért ez ak kor is, ahogy én élek, és ahogy a je le -

nem most je len pil la nat ban van, azon már pe dig vál toz tat ni kell. Ez ilyen

egy sze rû. És fo gok is. Te hát én min dent meg fo gok ten ni azért… 6

Az érin tet tek több ér vet fo gal maz tak meg a tár sa da lom biz to sí tá si tá -

mo ga tás jo gos sá gá val kap cso lat ban, hi szen „ezek nem plasz ti kai mû té tek,

ha nem a lé lek mû té tei” (3). A nemváltoztatás esélyt te rem het a transz -

szexuálisok szá má ra a si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dés re, ezért egy faj ta

pre ven tív be avat ko zás ként is ér tel mez he tõ a ké sõb bi – pél dá ul mun ka -

nél kü li ség gel vagy el ma gá nyo so dás sal kap cso la tos – prob lé mák ki ala ku lá -

sá nak meg elõ zé sé re.

nem na gyon nor má lis do log nak tar tom, hogy [szá zez re ket kell fi zet ni]

Nem, nem nor má lis do log ez. Mert aki már olyan ba gon dol ko dik, hogy

sze rin tem át ope rál tat ja ma gát fér fi ból nõ vé vagy nõ bõl fér fi vé, tök mind -

egy, for dít va, az nem azért csi nál ja, mert hadd men jen! […] szó val itt

olyan prob lé mák van nak mö göt te, amik tény leg va ló sak. És ami elég sú -

lyos még így is. Mert én is tisz tá ban va gyok ve le, hogy azért száz szá za -

lék ra ugye, azért meg csi nál ni nem na gyon le het, de azért elég jó kö ze lí -

tést tud nak ad ni sze ren csé re […] szó val az a lé nyeg, hogy ki mi ért te szi

er re a fe jét. Szó val ezek nem el sõ sor ban plasz ti kai mû té tek, ha nem ezek

a lé lek nek a mû té tei iga zá ból. […] Egy szer lát tam a té vé ben egy csajt,

aki nek nem volt sem mi be teg sé ge, nem volt sem mi lyen prob lé má ja az

élet ben, de va la mi lyen gyógy sze res ke ze lés mel lék ha tá sa ként egy sze rû -

en ki nõtt a sza kál la. És ez na gyon meg vi sel te, te hát nem tu dott el men ni

se ho va so ká ig. Hát én el hi szem, hát ez tisz ta ci ki. Te hát õne ki ez olyan

lel ki stresszt oko zott, hogy hát én el is hi szem, hogy õne ki ez na gyon dur -

va le he tett. Te hát itt ezek a dol gok ezek más ról szól nak. Ezek si mán

azért van nak, hogy az em ber ne dob ja föl a kö te let a csil lár ra, vagy ne le -

gyen al ko ho lis ta, vagy ne le gyen dro gos, vagy ilye nek. Mert kü lön ben az

út az egye nes. Egye ne sen oda visz. Vagy nem. Na, jó, ál ta lá ban. Vagy be -

le mész va la mi ha zug ság ba […] Te hát ezek az elõbb fel so rolt lét for mák

ezek nem éle tek sze rin tem. Leg alább is nem bol dog éle tek. 3

ez a do log konk ré tan azért tar to zik rá az em be rek re, mert el kell, hogy fo -

gad ja nak úgy, mint fér fit. Meg más képp úgy, mint nõt. És gon do lom,

hogy nem sze ret sen ki egye dül len ni meg egye dül él ni meg sa töb bi. És

eh hez az kell, hogy be il lesz ked jünk a tár sa da lom ba. 5

So ha az éle tem ben nem vet tem a TB tá mo ga tá sát igény be, még egy nát -

há val sem, úgy hogy úgy ér zem, azt gon do lom, hogy ku tya kö te les sé gük

tá mo gat ni. 6

Ma ar ra hi vat koz nak, hogy van nak en nél sú lyo sabb prob lé mák is, mint a rák

stb., és ezért hi á ba fi nan szí roz nák a mû té te ket, a ne ga tív költ ség von za tuk

el mé le ti leg igen. Na most hal lot tam olyat, hogy mind a mai na pig egy fil -

lért nem fi ze tett a TB az ös  szes ed di gi mû tét re, egy re sem. 2

igen, ez [a há rom na pos ki vizs gá lás] a TB-re ment, így van. 3

ami hi va ta lo san jár, te hát or vo si tá mo ga tás, azt min den kép pen fo gom igé -

nyel ni. […] [a TB tá mo ga tás ról] gõ zöm sincs. Én et tõl a le vél tõl vá rom a

vá laszt. Te hát hogy én eh hez az ETT-hez el küld tem ezt a le ve let, és én

eb be konk ré tu mo kat ír tam be le. Te hát hogy én ne kem mik az igé nye im,

mit sze ret nék. És ev vel kap cso lat ban re mé lem, hogy ki elé gí tõ vá laszt is

fo gok kap ni. Amen  nyi ben nem, ak kor be fo gok men ni sze mé lye sen. Te -

hát te le fo non ez a [mi nisz té ri u mi em ber] na gyon ked ves, majd egé szen

pör gõs és le rá zós, te hát gon do lom, hogy öt száz öt ven dol ga van, de azért

nem az õ szám lá já ról be szél get ünk. 6

nem tu dom, hogy eze ket egyéb ként men  nyi re áll ja a TB, te hát hogy eze -

ket a dol go kat, te hát hogy az ilyen pszi chi á tert. Mert azért ne kem konk -

ré tan nincs, mert most ne kem hú zós, mert jó, az egy do log, hogy a szü le -

im nek van pén ze, de er re nincs, mert ezt nem tá mo gat ják. 7

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso lat ban

sa ját ta pasz ta lat tal ren del ke zõ egyik vá lasz adónk a tá mo ga tás korlátaira

hív ta fel a fi gyel met.

Je len leg a hor mon ke ze lé sem fo lyik, ami el mé le ti leg TB ál tal tá mo ga tott,

de a tá mo ga tás a Ma gyar or szá gon for ga lom ban lé võ ter mé kek re vo nat ko -

zik, ami ese tem ben az [A.] ne vû gyógy szer, ami a több szö ri vér vé te lek kel

bi zo nyít va nem hasz nál kel lõ mér ték ben. Így az en dok ri no ló gus fel írt egy

[T. D.] ne vû in jek ci ót, amit itt nem for gal maz nak és a kór ház je len leg

nem hoz hat be. Én be hoz tam [kül föld rõl] 12 euróért, ez há rom ha vi adag.

Az or vos sze rint saj nos ez so ha nem lesz a TB ál tal tá mo ga tott, így ma rad

az ön fi nan szí ro zás és a vá ra ko zás. 13

In ter jú ala nya ink jo gos nak tar tot ták a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -

tást, de a be teg ség ala pú meg kö ze lí tést nem min den ki fo gad ta el.

azt gon do lom, hogy az megint ak kor egy ilyen ál nok ha zug ság, mint min -

den, ami er re a ro hadt or szág ba er re épül, hogy most mi ért kell ma ga mat

be teg nek val la nom ah hoz, hogy a TB tá mo gas sa. Hogy mi ért nem le het

egy olyat, ami egy ál la pot, és is mét lem ön ma ga mat, amin sze ret nék vál toz -

tat ni, és sze ret ném úgy él ni az éle te met, hogy tel jes le gyen az én szá mom -

ra […] Te hát ak kor itt néz zük az egyént, és ne ál ta lá no sít sa nak. Ki így, ki

úgy éli át. Én ezt el mond tam a pszi cho ló gus nak is, hogy ne kem az tök

mind egy, hogy õ ad ja-e a hoz zá já ru lá sát vagy a vé le mé nyét, vagy nem, mert

én úgy is ad dig fo gok men ni, amíg meg fo gom kap ni. Te hát én azért, hogy

egy en ge délyt meg kap jak egy mû tét re, azért nem le szek ön gyil kos. És
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len sé ges” – pá ci ens ként jel le mez ték or vo sa ik (vö.: Meyerowitz,

2002:164), aki ket ez a ha tá ro zott kí ván sá gok kal elõ ál ló új „be teg tí pus”

meg le pett és bos  szan tott is egy ben. 

Egyes or vo sok azon ban min den te kin tet ben pró bál tak se gít sé get

nyúj ta ni „vé den ce ik nek”. Harry Benjaminra pél dá ul így em lé ke zett az

egyik ál ta la ke zelt pá ci ens: „be szélt a szü lõk kel, elõ ké szí tett min dent,

amit elõ kel lett ké szí te ni, meg szer vez te a ta lál ko zót a pszi chi á ter rel, […]

le ve zé nyel te a jo gi her ce hur cát, […] az egész vi szony lag fáj da lom men te -

sen zaj lott ne ki kö szön he tõ en” (A. B. Crenshaw-t idé zi Meyerowitz,

2002:165). Benjamin még ar ra is gon dolt, hogy fon tos se gít sé get nyúj ta -

ni az át ope rált transzszexuálisoknak a mun ka ke re sés ben. Ez a faj ta gon -

dos ko dó at ti tûd azon ban na gyon rit kán for dult elõ az or vo sok kö ré ben.

A szin te egy sze mé lyes in téz mény ként mû kö dõ Benjamin ma ga tar tá sa

ta lán né mi leg túl buz gó nak tûn het mai szem mel, de nem sza bad el fe lej -

te nünk, hogy a mû té te ket vég zõ or vo sok mi lyen fon tos sze re pet ját szot -

tak a transzszexuális pá ci en sek éle té ben. Az or vo sok vé gez ték el a mû -

té te ket és õk ad ták ki azt az iga zo lást, mely alap ján a hi va ta los nem- és

név vál toz ta tás meg tör tén he tett. To váb bá mi vel az át ope rált transz szexu -

 álisok ál ta lá ban ti tok ban tar tot ták múlt ju kat – or vo sa ik is azt ta ná csol ták

ne kik, hogy szük ség ese tén ta lán az a leg jobb meg ol dás, ha min dent le -

ta gad nak –, a mû tét elõt ti ál la po tu kat is is me rõ or vos egy faj ta sze mé lyes

bi zal mas ként és élet ve ze té si ta nács adó ként is szol gál ha tott a szá muk ra.

Ter mé sze te sen nem min den or vos vál lal ta fel mind eze ket a sze re pe ket.

Az át ope rált transzszexu álisok egyik leg na gyobb prob lé má ja ép pen

iden ti tá suk meg sza kí tott sá gá val füg gött ös  sze. Éle tük el sõ fe lé nek

„ki ra dí ro zá sát”, nyil vá nos ság elõ li el rej té sét so kuk csak nagy ne héz sé -

gek kel tud ta meg va ló sí ta ni. A fi zi kai új já szü le tés árát gyak ran fáj da lom

és ma gány je len tet te, ezek fel dol go zá sá hoz pe dig nem volt elég a se -

bé szi se gít ség.

2.5. Se gít ség!

A transzszexuális emberek mai ma gyar or szá gi hely ze tét több fé le mó don

le het ne meg kön  nyí te ni: a je len leg még hi ány zó szer ve zett ön se gí té sen

túl – ami kor az érin tet tek egy más ta pasz ta la ta i ra tá masz kod va, egy mást

meg erõ sít ve jár hat ják út ju kat –, il let ve az zal pár hu za mo san, el sõ sor ban

ál la mi se gít ség gel. 

mi att nincs kór ház, ame lyik fel vál lal ná. Azt nem né zik, hogy sta bil lel kü le -

tû, mun ka ké pes ál lam pol gár len ne egyéb ként, ha tisz tes sé ge sen meg csi nál -

nák, ami kell az éle té hez. […] ha a TB en  nyi re pénz kér dést csi nál az egész -

bõl, ak kor most egy X ös  szeg ki fi ze té se ös  szes sé gé ben ke ve sebb költ sé get

je len te ne, mint egy élet vé gé ig tar tó re ha bi li tá ció ke re sõ kép te len ség gel. 8

Az in ter jú ala nya ink kri ti kus meg jegy zé se i bõl ki bon ta ko zó kép pár -

hu zam ba ál lít ha tó az öt ve nes-hat va nas évek be li ame ri kai hely zet tel.

Joanne Meyerowitz a transz sze xu a li tás ame ri kai tör té ne té nek ezt az idõ -

sza kát a kö vet ke zõ kép pen ír ta le (2002:162–167): mi u tán a transzszexu -

álisoknak si ke rült meg gyõz ni ük az or vo so kat a mû té ti be avat ko zá sok ja -

val la tá ról és gya kor lá sá nak szük sé ges sé gé rõl, va la mint le zaj lot tak az el sõ

mû té tek, egy re töb ben ke res ték fel az or vo so kat ne mi át ala kí tó mû té tek

igé nyé vel. A transzszexuálisok azon ban ha ma ro san ko moly prob lé ma for -

rá sok kal ta lál koz tak ezen a te rü le ten: az or vo sok pénzt – ese ten ként

igen sok pénzt – kér tek a mû té te kért, me lye ket nem min dig kel lõ szak -

mai hoz zá ér tés sel vé gez tek el; az or vos – pá ci ens kap cso la tok sem min -

dig ala kul tak meg fe le lõ en és a kö zel sem tö ké le tes or vo si tech no ló gi á val

vég zett fáj dal mas be avat ko zá sok ered mé nyei sem szol gál tak fel tét le nül

az érin tet tek meg elé ge dé sé re. 

Az egyé ni pa na szok kö zött több fé le prob lé ma sze re pelt (2002:

163–164). Egyes transzszexuális pá ci en sek or vo si le le te it és pa pír ja it

nem ke zel ték bi zal ma san: az elõl ha gyott ira tok hoz kön  nyû volt hoz zá -

fér ni és úgy von zot ta az ér dek lõ dõ ket, mint egy „foly ta tá sos re gény”. A

fér fi as kül sõ vel – pél dá ul sza kál la san – nõ gyógy ásza ti mû tét re ér ke zõ ket

meg bá mul ták a kór há zi osz tá lyon, mint ha egy „kü lön le ges ál lat faj tát”

lát ná nak. A ki ala kí tott va gi ná kat a mû té tet kö ve tõ en hó na po kon át rend -

sze re sen tá gí ta ni kel lett, kü lön ben be zá ród tak és ös  sze nõt tek – a tá gí tá -

si mû ve le tek azon ban nagy fáj dal mat okoz hat tak, mely re a pá ci en se ket

nem ké szí tet ték föl. Az el sor vadt péniszeket, az ös  sze hú zó dott húgy csö -

ve ket, az ös  sze nõtt va gi ná kat kor rek ci ós mû té tek kel pró bál ták hely re -

hoz ni, me lye ket az tán to váb bi mû té tek kö vet het tek, ha az újon nan ki -

ala kí tott szer vek kel kap cso lat ban esz té ti kai vagy funk ci o ná lis kí ván ni -

va lók me rül tek fel. Az or vo sok ugyan tisz tá ban vol tak az zal, hogy or vos -

tech ni ka i lag kép te len ség bár me lyik nem rõl „tö ké le tes ana tó mi ai má so -

la tot” ké szí te ni és er re pró bál ták pá ci en se ik fi gyel mét is fel hív ni, de a

nagy vá ra ko zá sok le lo hasz tá sa nem min dig járt si ker rel.

A transzszexuális pá ci ens és az õt ke ze lõ or vos vi szo nya sem volt

men tes a prob lé mák tól. A transzszexuálisokat ál ta lá ban „rend kí vül tü rel -

met len” és „dü hös” – ese ten ként pe dig „el me be teg”, „ide ge sí tõ” és „el -
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len sé ges” – pá ci ens ként jel le mez ték or vo sa ik (vö.: Meyerowitz,

2002:164), aki ket ez a ha tá ro zott kí ván sá gok kal elõ ál ló új „be teg tí pus”

meg le pett és bos  szan tott is egy ben. 

Egyes or vo sok azon ban min den te kin tet ben pró bál tak se gít sé get

nyúj ta ni „vé den ce ik nek”. Harry Benjaminra pél dá ul így em lé ke zett az

egyik ál ta la ke zelt pá ci ens: „be szélt a szü lõk kel, elõ ké szí tett min dent,

amit elõ kel lett ké szí te ni, meg szer vez te a ta lál ko zót a pszi chi á ter rel, […]

le ve zé nyel te a jo gi her ce hur cát, […] az egész vi szony lag fáj da lom men te -

sen zaj lott ne ki kö szön he tõ en” (A. B. Crenshaw-t idé zi Meyerowitz,

2002:165). Benjamin még ar ra is gon dolt, hogy fon tos se gít sé get nyúj ta -

ni az át ope rált transzszexuálisoknak a mun ka ke re sés ben. Ez a faj ta gon -

dos ko dó at ti tûd azon ban na gyon rit kán for dult elõ az or vo sok kö ré ben.

A szin te egy sze mé lyes in téz mény ként mû kö dõ Benjamin ma ga tar tá sa

ta lán né mi leg túl buz gó nak tûn het mai szem mel, de nem sza bad el fe lej -

te nünk, hogy a mû té te ket vég zõ or vo sok mi lyen fon tos sze re pet ját szot -

tak a transzszexuális pá ci en sek éle té ben. Az or vo sok vé gez ték el a mû -

té te ket és õk ad ták ki azt az iga zo lást, mely alap ján a hi va ta los nem- és

név vál toz ta tás meg tör tén he tett. To váb bá mi vel az át ope rált transz szexu -

 álisok ál ta lá ban ti tok ban tar tot ták múlt ju kat – or vo sa ik is azt ta ná csol ták

ne kik, hogy szük ség ese tén ta lán az a leg jobb meg ol dás, ha min dent le -

ta gad nak –, a mû tét elõt ti ál la po tu kat is is me rõ or vos egy faj ta sze mé lyes

bi zal mas ként és élet ve ze té si ta nács adó ként is szol gál ha tott a szá muk ra.

Ter mé sze te sen nem min den or vos vál lal ta fel mind eze ket a sze re pe ket.

Az át ope rált transzszexu álisok egyik leg na gyobb prob lé má ja ép pen

iden ti tá suk meg sza kí tott sá gá val füg gött ös  sze. Éle tük el sõ fe lé nek

„ki ra dí ro zá sát”, nyil vá nos ság elõ li el rej té sét so kuk csak nagy ne héz sé -

gek kel tud ta meg va ló sí ta ni. A fi zi kai új já szü le tés árát gyak ran fáj da lom

és ma gány je len tet te, ezek fel dol go zá sá hoz pe dig nem volt elég a se -

bé szi se gít ség.

2.5. Se gít ség!

A transzszexuális emberek mai ma gyar or szá gi hely ze tét több fé le mó don

le het ne meg kön  nyí te ni: a je len leg még hi ány zó szer ve zett ön se gí té sen

túl – ami kor az érin tet tek egy más ta pasz ta la ta i ra tá masz kod va, egy mást

meg erõ sít ve jár hat ják út ju kat –, il let ve az zal pár hu za mo san, el sõ sor ban

ál la mi se gít ség gel. 

mi att nincs kór ház, ame lyik fel vál lal ná. Azt nem né zik, hogy sta bil lel kü le -

tû, mun ka ké pes ál lam pol gár len ne egyéb ként, ha tisz tes sé ge sen meg csi nál -

nák, ami kell az éle té hez. […] ha a TB en  nyi re pénz kér dést csi nál az egész -

bõl, ak kor most egy X ös  szeg ki fi ze té se ös  szes sé gé ben ke ve sebb költ sé get

je len te ne, mint egy élet vé gé ig tar tó re ha bi li tá ció ke re sõ kép te len ség gel. 8

Az in ter jú ala nya ink kri ti kus meg jegy zé se i bõl ki bon ta ko zó kép pár -

hu zam ba ál lít ha tó az öt ve nes-hat va nas évek be li ame ri kai hely zet tel.

Joanne Meyerowitz a transz sze xu a li tás ame ri kai tör té ne té nek ezt az idõ -

sza kát a kö vet ke zõ kép pen ír ta le (2002:162–167): mi u tán a transzszexu -

álisoknak si ke rült meg gyõz ni ük az or vo so kat a mû té ti be avat ko zá sok ja -

val la tá ról és gya kor lá sá nak szük sé ges sé gé rõl, va la mint le zaj lot tak az el sõ

mû té tek, egy re töb ben ke res ték fel az or vo so kat ne mi át ala kí tó mû té tek

igé nyé vel. A transzszexuálisok azon ban ha ma ro san ko moly prob lé ma for -

rá sok kal ta lál koz tak ezen a te rü le ten: az or vo sok pénzt – ese ten ként

igen sok pénzt – kér tek a mû té te kért, me lye ket nem min dig kel lõ szak -

mai hoz zá ér tés sel vé gez tek el; az or vos – pá ci ens kap cso la tok sem min -

dig ala kul tak meg fe le lõ en és a kö zel sem tö ké le tes or vo si tech no ló gi á val

vég zett fáj dal mas be avat ko zá sok ered mé nyei sem szol gál tak fel tét le nül

az érin tet tek meg elé ge dé sé re. 

Az egyé ni pa na szok kö zött több fé le prob lé ma sze re pelt (2002:

163–164). Egyes transzszexuális pá ci en sek or vo si le le te it és pa pír ja it

nem ke zel ték bi zal ma san: az elõl ha gyott ira tok hoz kön  nyû volt hoz zá -

fér ni és úgy von zot ta az ér dek lõ dõ ket, mint egy „foly ta tá sos re gény”. A

fér fi as kül sõ vel – pél dá ul sza kál la san – nõ gyógy ásza ti mû tét re ér ke zõ ket

meg bá mul ták a kór há zi osz tá lyon, mint ha egy „kü lön le ges ál lat faj tát”

lát ná nak. A ki ala kí tott va gi ná kat a mû té tet kö ve tõ en hó na po kon át rend -

sze re sen tá gí ta ni kel lett, kü lön ben be zá ród tak és ös  sze nõt tek – a tá gí tá -

si mû ve le tek azon ban nagy fáj dal mat okoz hat tak, mely re a pá ci en se ket

nem ké szí tet ték föl. Az el sor vadt péniszeket, az ös  sze hú zó dott húgy csö -

ve ket, az ös  sze nõtt va gi ná kat kor rek ci ós mû té tek kel pró bál ták hely re -

hoz ni, me lye ket az tán to váb bi mû té tek kö vet het tek, ha az újon nan ki -

ala kí tott szer vek kel kap cso lat ban esz té ti kai vagy funk ci o ná lis kí ván ni -

va lók me rül tek fel. Az or vo sok ugyan tisz tá ban vol tak az zal, hogy or vos -

tech ni ka i lag kép te len ség bár me lyik nem rõl „tö ké le tes ana tó mi ai má so -

la tot” ké szí te ni és er re pró bál ták pá ci en se ik fi gyel mét is fel hív ni, de a

nagy vá ra ko zá sok le lo hasz tá sa nem min dig járt si ker rel.

A transzszexuális pá ci ens és az õt ke ze lõ or vos vi szo nya sem volt

men tes a prob lé mák tól. A transzszexuálisokat ál ta lá ban „rend kí vül tü rel -

met len” és „dü hös” – ese ten ként pe dig „el me be teg”, „ide ge sí tõ” és „el -
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Va la ki nek az se gít, hogy ha kor rekt, meg bíz ha tó in for má ci ó kat tud sze rez -

ni bár hon nét. Te hát a meg fe le lõ he lyek rõl, a mi nisz té ri u mok ból, az or vo -

sok tól, a nem tu dom én ki cso dák tól, hogy ott van nak olyan em be rek,

akik haj lan dók ev vel ér dem ben fog lal koz ni, meg jó fe jek. 2

hogyha… meg len ne, hogy ki hez for dul ha tok, aki is me ri a prob lé mát, és

tud ja, hogy mi rõl van szó, és mit kell csi nál ni, az jobb len ne. 4

Te hát ez a köz tu dat ba ez a be épü lés. Elég sok idõ el kell, hogy tel jen,

hogy ez úgy lát szik, hogy el fo gad ha tó nak mond ják eze ket a dol go kat.

Sze rin tem ez so ha nem lesz tel je sen, vég le ge sen el fo ga dott, ha csak va la -

mi olyan lé pés, va la mi olyan kez de mé nye zés eb ben nem in dul, ami le he -

tõ vé te szi azt, hogy ki csit más, más ré teg ben is az em be rek ki csit meg is -

mer jék ezt a dol got, te hát ne fél je nek tõ le, ne ódz kod ja nak tõ le, ne te -

kint se nek más em ber re ezért fur csán, mert va la ki ilyen. 7

Ami lyen se gít ség re még szük sé gem len ne, az a TB-tõl és az EszCsM-tõl

jö het ne. Szak ér tel met és tisz tes sé get vár nék el a szak em be rek tõl. Sen ki

nem kér de zi meg, mi lyen prob lé má im van nak. 8

Ezt iga zá ból va la hogy úgy ér tet tem, hogy nem a klas  szi kus ér te lem ben,

hogy él jen az em ber egy-két évig nõ ként, és vi sel je a tár sa da lom nak a

kri ti ká ját, és hogy ak kor az zal együtt is van-e még ked ve hoz zá; ha nem

in kább va la hogy úgy, hogy így va la hogy fel ügyel ni azt, hogy az alatt az

idõ alatt õ mit csi nál, vagy mi lyen szin ten pró bál be il lesz ked ni. 12

meg ta lál ni azt a pon tot, aki hez utá na vis  sza me het az em ber, ha kér dé se

van. Mert hát min dig me rül nek föl kér dé sek. […] ha va la mi olyan sza va -

kat ír nak va la mi or vo si pa pír ra, amit nem tu dok, vagy hát olyan kér dés,

hogy ak kor ezt most hogy le het ne, ki nél le het ne, ezek min dig van nak

ezek a kér dé sek. […] se gí tõ kész és utá na néz […] ezek kel az in for má ci -

ók kal más képp kez de ném. Te hát ha tu dom, hogy ki hez kell for dul ni, ak -

kor már rög tön, te hát ki ha gyom a bal lé pé se ket. 13

két rész re osz ta nám a se gít sé get, egy részt azt, hogy tény le ge sen meg ál la pít -

sák az em ber rõl azt, hogy TS, vagy nem TS, má sod sor ban azt, hogy a mû té -

tet és a kí sé rõ dol go kat vé gigvin ni, tá mo gat ni, mel let te len ni, nem csak

anya gi lag, ha nem er köl csi leg is. Te hát hogy len ne kit fel hív ni, ki hez oda -

men ni, sa töb bi, sa töb bi, il let ve utá na a leg na gyobb se gít ség az biz tos, hogy a

tár sa dal mi vis  sza il lesz ke dés nek az ol da la len ne. […] Elõ ször is, hogy min -

den TS tud ja utá na, hogy mik a jo gai és mik a kö te le zett sé gei, an nak irá nyá -

ba, hogy bi zo nyos mun ka he lyek hez, ahol kér nek or vo si vizs gá la tot, és

egyéb ilyen dol got, ne ki ott mit kell, mit kö te le zõ, mit nem kell fel tár nia.

Te hát ugye na gyon sok ál la mi cég nél, a MÁV-nál is ugye van kö te le zõ nõk -

nél nõ gyógy ásza ti vizs gá lat, te hát nem le het el tit kol ni azt, hogy va la ki ez

volt, az volt, mert még egy má sik do ki nak ugye nem kell el mon da ni, egy si -

Az ön se gí tõ cso por tok szük sé ges sé gé re töb ben utal tak.

a le he tõ leg több em ber rel be szél ges sen, aki ké szül be le vág ni, aki be le vá -

gott, aki meg csi nál tat ta, hogy mi nél tel je sebb ké pet kap jon er rõl az egész

vi lág ról. De hát vé gül is er re len ne va ló ban szük ség, hogy ilyen ön is me re ti

cso por tok ke re té ben ezt meg tud juk be szél ni. Te hát hogy ha len né nek ilye -

nek, len ne egy szer ve zet, len né nek klub nap ok, ak kor ez jó len ne. […]

hogy ta lál koz zon az em ber ha son ló em be rek kel, ez már elég. És hogy tud -

jon be szél get ni és meg is mer ni má so kat. Min den ki egy ki csit más kör nye -

zet bõl jön, min den ki egy ki csit más hogy éli meg eze ket a dol go kat, de

azért kel le nek ezek a kont rol lok, hogy mik a ha tá rok, ki hogy bol do gul, mi -

ben si ke res, mi ben nem si ke res, hogy én is úgy lás sam azt, hogy mi lyen

irány ba ér de mes el men ni, ér zel mi leg, tár sa dal mi lag, min den te kin tet ben. 1

va la ki nek biz to san ar ra len ne szük sé ge, hogy el tud jon jár ni egy kö zös -

ség be, meg tud ja be szél ni Ka ti val, Pis ti vel, Hel gá val, hogy ne kem ez a

ba jom, egy ci põ ben já runk, jaj, jaj, jaj, jaj. Nem va gyok hí ve en nek a te is

sán ta vagy, én is sán ta va gyok, mind a ket ten bé nák va gyunk, gye re, saj -

nál juk egy mást, […] De, azt gon do lom, hogy tök re van nak ilye nek, akik -

nek ez kell. És ám le gyen. Te hát va la ki nek ez se gít. 2

Olya nok kal ta lál koz nék, akik már túl van nak a mû té ten, min de nen túl

van nak már. […] Az em ber ak kor lát ja, hogy ha most ez ne ki mû kö dik,

ak kor ne kem mi ért ne? Mi ért ne le het ne? Mi ért ne tud nám meg csi nál ni,

ha õ meg tud ja csi nál ni? 3

ter mé sze te sen az át me ne ti idõ szak ban bor zasz tó nagy aka dá lyo kat tu dok

én el kép zel ni. Az is, hogy ez így van-e azt azért nem tu dom, mert mon -

dom, nem be szél tem még ilyen em ber rel. Te hát eze ket az em be re ket

sze rin tem va la hogy ös  sze ké ne hoz ni. 5

ugyan úgy, mint a me le gek nél, kell egy ta nács adó. Itt is, Ma gyar or szá gon is

meg van ez a me leg lel ki ta nács adó, [kül föld ön] is meg van, sa ját épü le tük is

meg van [kül föld ön], ahol mi szok tunk hét fõn ta lál koz ni […] és ez a hon lap

so kat je lent. Ott is még hi ány zik egy ilyen ál lan dó ta nács adó, azt úgy kell ki -

ven ni, ha ra pó fo gó val, […] szó val a sze mé lyek kel el be szél get az em ber, te hát

akit már meg mû töt tek, hogy hát na, mi lyen mos tan? És volt már sze xu á lis

kap cso la tod fi ú val? És mond ja, igen, elég jó volt, meg minden… Meg min -

dent meg le het kér dez ni. […] Ja, és ak kor van nak elõ adá sok, […] úgy hogy ott

már ki van épül ve. De sem mi aka dá lya, hogy itt is ugyan úgy ki épül jön. 16

In ter jú ala nya ink sze rint az ál la mi se gít ség nyúj tás kü lön bö zõ szint -

je it le het ne ki fej lesz te ni vagy to vább fej lesz te ni. A meg bíz ha tó tá jé koz -

ta tás, a szak em be rek ol da lá ról a té ma szé le sebb kö rû is me re te és az oda -

fi gye lés az em be ri di men zi ók ra nö vel het né a transzszexuálisok jobb tár -

sa dal mi be il lesz ke dé sé nek esé lye it.
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Va la ki nek az se gít, hogy ha kor rekt, meg bíz ha tó in for má ci ó kat tud sze rez -

ni bár hon nét. Te hát a meg fe le lõ he lyek rõl, a mi nisz té ri u mok ból, az or vo -

sok tól, a nem tu dom én ki cso dák tól, hogy ott van nak olyan em be rek,

akik haj lan dók ev vel ér dem ben fog lal koz ni, meg jó fe jek. 2

hogyha… meg len ne, hogy ki hez for dul ha tok, aki is me ri a prob lé mát, és

tud ja, hogy mi rõl van szó, és mit kell csi nál ni, az jobb len ne. 4

Te hát ez a köz tu dat ba ez a be épü lés. Elég sok idõ el kell, hogy tel jen,

hogy ez úgy lát szik, hogy el fo gad ha tó nak mond ják eze ket a dol go kat.

Sze rin tem ez so ha nem lesz tel je sen, vég le ge sen el fo ga dott, ha csak va la -

mi olyan lé pés, va la mi olyan kez de mé nye zés eb ben nem in dul, ami le he -

tõ vé te szi azt, hogy ki csit más, más ré teg ben is az em be rek ki csit meg is -

mer jék ezt a dol got, te hát ne fél je nek tõ le, ne ódz kod ja nak tõ le, ne te -

kint se nek más em ber re ezért fur csán, mert va la ki ilyen. 7

Ami lyen se gít ség re még szük sé gem len ne, az a TB-tõl és az EszCsM-tõl

jö het ne. Szak ér tel met és tisz tes sé get vár nék el a szak em be rek tõl. Sen ki

nem kér de zi meg, mi lyen prob lé má im van nak. 8

Ezt iga zá ból va la hogy úgy ér tet tem, hogy nem a klas  szi kus ér te lem ben,

hogy él jen az em ber egy-két évig nõ ként, és vi sel je a tár sa da lom nak a

kri ti ká ját, és hogy ak kor az zal együtt is van-e még ked ve hoz zá; ha nem

in kább va la hogy úgy, hogy így va la hogy fel ügyel ni azt, hogy az alatt az

idõ alatt õ mit csi nál, vagy mi lyen szin ten pró bál be il lesz ked ni. 12

meg ta lál ni azt a pon tot, aki hez utá na vis  sza me het az em ber, ha kér dé se

van. Mert hát min dig me rül nek föl kér dé sek. […] ha va la mi olyan sza va -

kat ír nak va la mi or vo si pa pír ra, amit nem tu dok, vagy hát olyan kér dés,

hogy ak kor ezt most hogy le het ne, ki nél le het ne, ezek min dig van nak

ezek a kér dé sek. […] se gí tõ kész és utá na néz […] ezek kel az in for má ci -

ók kal más képp kez de ném. Te hát ha tu dom, hogy ki hez kell for dul ni, ak -

kor már rög tön, te hát ki ha gyom a bal lé pé se ket. 13

két rész re osz ta nám a se gít sé get, egy részt azt, hogy tény le ge sen meg ál la pít -

sák az em ber rõl azt, hogy TS, vagy nem TS, má sod sor ban azt, hogy a mû té -

tet és a kí sé rõ dol go kat vé gigvin ni, tá mo gat ni, mel let te len ni, nem csak

anya gi lag, ha nem er köl csi leg is. Te hát hogy len ne kit fel hív ni, ki hez oda -

men ni, sa töb bi, sa töb bi, il let ve utá na a leg na gyobb se gít ség az biz tos, hogy a

tár sa dal mi vis  sza il lesz ke dés nek az ol da la len ne. […] Elõ ször is, hogy min -

den TS tud ja utá na, hogy mik a jo gai és mik a kö te le zett sé gei, an nak irá nyá -

ba, hogy bi zo nyos mun ka he lyek hez, ahol kér nek or vo si vizs gá la tot, és

egyéb ilyen dol got, ne ki ott mit kell, mit kö te le zõ, mit nem kell fel tár nia.

Te hát ugye na gyon sok ál la mi cég nél, a MÁV-nál is ugye van kö te le zõ nõk -

nél nõ gyógy ásza ti vizs gá lat, te hát nem le het el tit kol ni azt, hogy va la ki ez

volt, az volt, mert még egy má sik do ki nak ugye nem kell el mon da ni, egy si -

Az ön se gí tõ cso por tok szük sé ges sé gé re töb ben utal tak.

a le he tõ leg több em ber rel be szél ges sen, aki ké szül be le vág ni, aki be le vá -

gott, aki meg csi nál tat ta, hogy mi nél tel je sebb ké pet kap jon er rõl az egész

vi lág ról. De hát vé gül is er re len ne va ló ban szük ség, hogy ilyen ön is me re ti

cso por tok ke re té ben ezt meg tud juk be szél ni. Te hát hogy ha len né nek ilye -

nek, len ne egy szer ve zet, len né nek klub nap ok, ak kor ez jó len ne. […]

hogy ta lál koz zon az em ber ha son ló em be rek kel, ez már elég. És hogy tud -

jon be szél get ni és meg is mer ni má so kat. Min den ki egy ki csit más kör nye -

zet bõl jön, min den ki egy ki csit más hogy éli meg eze ket a dol go kat, de

azért kel le nek ezek a kont rol lok, hogy mik a ha tá rok, ki hogy bol do gul, mi -

ben si ke res, mi ben nem si ke res, hogy én is úgy lás sam azt, hogy mi lyen

irány ba ér de mes el men ni, ér zel mi leg, tár sa dal mi lag, min den te kin tet ben. 1

va la ki nek biz to san ar ra len ne szük sé ge, hogy el tud jon jár ni egy kö zös -

ség be, meg tud ja be szél ni Ka ti val, Pis ti vel, Hel gá val, hogy ne kem ez a

ba jom, egy ci põ ben já runk, jaj, jaj, jaj, jaj. Nem va gyok hí ve en nek a te is

sán ta vagy, én is sán ta va gyok, mind a ket ten bé nák va gyunk, gye re, saj -

nál juk egy mást, […] De, azt gon do lom, hogy tök re van nak ilye nek, akik -

nek ez kell. És ám le gyen. Te hát va la ki nek ez se gít. 2

Olya nok kal ta lál koz nék, akik már túl van nak a mû té ten, min de nen túl

van nak már. […] Az em ber ak kor lát ja, hogy ha most ez ne ki mû kö dik,

ak kor ne kem mi ért ne? Mi ért ne le het ne? Mi ért ne tud nám meg csi nál ni,

ha õ meg tud ja csi nál ni? 3

ter mé sze te sen az át me ne ti idõ szak ban bor zasz tó nagy aka dá lyo kat tu dok

én el kép zel ni. Az is, hogy ez így van-e azt azért nem tu dom, mert mon -

dom, nem be szél tem még ilyen em ber rel. Te hát eze ket az em be re ket

sze rin tem va la hogy ös  sze ké ne hoz ni. 5

ugyan úgy, mint a me le gek nél, kell egy ta nács adó. Itt is, Ma gyar or szá gon is

meg van ez a me leg lel ki ta nács adó, [kül föld ön] is meg van, sa ját épü le tük is

meg van [kül föld ön], ahol mi szok tunk hét fõn ta lál koz ni […] és ez a hon lap

so kat je lent. Ott is még hi ány zik egy ilyen ál lan dó ta nács adó, azt úgy kell ki -

ven ni, ha ra pó fo gó val, […] szó val a sze mé lyek kel el be szél get az em ber, te hát

akit már meg mû töt tek, hogy hát na, mi lyen mos tan? És volt már sze xu á lis

kap cso la tod fi ú val? És mond ja, igen, elég jó volt, meg minden… Meg min -

dent meg le het kér dez ni. […] Ja, és ak kor van nak elõ adá sok, […] úgy hogy ott

már ki van épül ve. De sem mi aka dá lya, hogy itt is ugyan úgy ki épül jön. 16

In ter jú ala nya ink sze rint az ál la mi se gít ség nyúj tás kü lön bö zõ szint -

je it le het ne ki fej lesz te ni vagy to vább fej lesz te ni. A meg bíz ha tó tá jé koz -

ta tás, a szak em be rek ol da lá ról a té ma szé le sebb kö rû is me re te és az oda -

fi gye lés az em be ri di men zi ók ra nö vel het né a transzszexuálisok jobb tár -

sa dal mi be il lesz ke dé sé nek esé lye it.
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elég gé fáj dal mas, stres  szel jár, te hát azért nem egy olyan egy sze rû do log. Il -

let ve utá na fel épí te ni azt a ké pet, ön bi zal mat az egyén ben, ami ah hoz szük -

sé ges, hogy az éle tét tény leg az új ne mé nek meg fe le lõ en tud ja él ni, és hogy

ez az élet ez tel jes is le gyen. Te hát ne egy to vább ra is rej tõz kö dõ, ilyen kis

meg aláz ko dó do log le gyen, hanem… nem kell ez zel kér ked ni, de azért a

ket tõ kö zött na gyon nagy a ha tár. Te hát kell egy egész sé ges ön bi zal mat ki -

ala kí ta ni, és eb ben le het ne a leg na gyobb se gít sé get ad ni, sze rin tem. 1

Gon dol koz tam azon, hogy el já rok egy or vos hoz [egy pszi cho ló gus hoz],

aki nek el mond ha tom né ha a gond ja i mat. De nem is iga zán ke res tem, és

le het, hogy len ne ilyen, de nem, te hát nem tu dok er rõl, hogy lé tez ne,

aki hez az em ber el me het, és nem kell ér te fizetnie… 15

Az ál la mi se gít ség nyúj tás leg fon to sabb szín te re ként töb ben egy

olyan köz pon tot sze ret tek vol na lát ni, ahol a tá jé koz ta tás tól az or vo si ke -

ze lé se kig egy he lyen ös  sze fog va igény be ve he tõ ek len né nek a transz -

szexuálisok szá má ra fon tos tá mo ga tá si for mák.

amit én na gyon sze ret nék és so kat gon dol koz tam ezen, ha egy szer nyer -

nék a lot tón egy ötöst, ak kor az az len ne, hogy csi nál nék va la mi sza na tó ri -

um fé lét, egy arány lag el sze pa rált he lyen, te hát le he tõ leg ne a vá ros köz -

pont já ba, és oda oda csõ dí te ném eze ket az em be re ket, és az ös  szes, ami

ez zel kap cso la tos, te hát a pszi chi á ter, a … min den ki ott len ne, aki ez zel

fog lal ko zik, és az át ala ku lás az ne a köz, az em be rek sze me lát tá ra tör tén -

jen meg, ha nem tel jen el úgy egy év, hogy nem lát sen ki, és úgy jö vök

vis  sza, ahogy kell. […] Hát ez egy jó kis prog ram, csak ez nem tudom…

ez nem iga zán meg va ló sít ha tó sze rin tem.

én min den kép pen tá mo gat nám azt, tár sa dal mi mun ká val, bár mi vel, hogy lét -

re hoz za nak tény leg egy olyan egy sé get, mint egy cso mag. Hogy[ha] va la ki -

nek ez a prob lé má ja, ott fog lal koz za nak ve le úgy, […] olyan em be rek, akik

ér te nek hoz zá, és szak te kin té lyek ezen a te rü le ten. És ne ta lál gas sa nak, hogy

most ez jár, jo gos, nem jo gos? Ha nem le gyen egy in téz mény, aho va pszi cho -

ló gus, en dok ri no ló gus, nõ gyógy ász, ecetera, ecetera […] és egy füst alatt

meg vizs gál ni. Mert az is mi lyen, hogy gya kor la ti lag most mon dok egy pél dát,

ez nem fe di a va ló sá got, mert nem em lék szem konk ré tan, de mond juk szep -

tem ber 16-án el me gyek az en dok ri no ló gus hoz, majd a vé le mé nye zé sét ok tó -

ber 20-án ad ja. Te hát más fél hó nap, kö nyör göm […] Jó, per sze, meg kell csi -

nál ni: Vi ze let vizs gá lat, vér vé tel, no de hogy egy hó nap nál több idõ volt a vá -

ra ko zás, az biz tos. […] Úgy gon do lom, hogy sze ret nék fe ke tén-fe hé ren lát ni.

Sitty-sutty, gyor san, ami lyen gyor san csak le het […] Nyil ván van egy ilyen

ap pa rá tus, per sze. […] tu dom, hogy ez bor zasz tó an drá ga egy kór há zat fenn -

tar ta ni, de mond juk a TB pél dá ul ilyen dol go kat tá mo gat hat na, vagy ez az or -

szág ilyen dol go kat tá mo gat hat na. Csõd be megy egy cso mó kór ház, franc ka -

ri ka tud ja, ahe lyett, hogy, mond juk, te le pí te né nek olyan egy sé ge ket, tu dod,

amit így cso mag ba ös  sze le het rak ni, hogy ha ne ked ez a prob lé mád. 6

ma bel gyó gyász nál adott eset be, de a nõ gyógy ász nál ki fog de rül ni, mert hát

õ azért egy bõl meg mond ja, […] va la mi bi bi van a do log ban. Te hát er re fel

kell ké szí te ni min den TS-t. Ak kor azt ki ala kí ta ni, hogy mik azok a tár sa dal -

mi lag el fo ga dott he lyek, ahol egy TS prob lé ma men te sen be tud il lesz ked ni.

És ezt tu da to sí ta ni is kell azok ban, akik eb be be le akar nak vág ni, te hát azt

tud ni kell, pél dá ul, hogy ha egy cég, mond juk, kép vi se lõt ke res, és õ el vár ja,

hogy õt kép vi sel jék […] ak kor õ úgy érez he ti, hogy ez rá nem vet jó fényt.

Nincs iga za, de nem biz tos, hogy ki kell ten ni az em bert egy olyan meg aláz -

ta tás nak. […] Most nem mond ják meg ne kem se, és a tár sa im nak se, hogy

mik azok a szak mák, fog lal ko zá sok, ahol ez jó, nem lesz be lõ le so se prob lé -

má ja, il let ve mik azok, ahol ez prob lé mát je lent het. Te hát én nem hi szem

azt, hogy egy TS nem tud na bár mi lyen mun kát el lát ni, mert ez nem igaz.

Min dent el tud na lát ni, de ne künk is azért sze rin tem egy mi ni má lis mér ték -

ben to le rál ni kell a tár sa da lom nak a … bi zo nyos ol da lát […] Te hát el kell

dön te ni, hogy va la ki kar ri ert akar, száz szá za lé ko san, le het TS-ként is kar ri -

ert csi nál ni, de mond juk, az le het, hogy csak egy nyolc van szá za lé kos kar ri er

lesz, mert le kell bi zo nyos dol gok ról mon da ni, és a fi a ta lok nak ezt is el kell

mon da ni. Te hát azt is el kell mon da ni, hogy hi á ba vág be le húsz éve sen, ti -

zen nyolc éve sen, ti zen ki lenc éve sen, bi zo nyos te rül te ken, te hát mond juk,

koz me ti kus ként […] ugyan úgy le het sza lon ja, dol goz hat akár mi lyen he lye -

ken, de biz tos, hogy van nak olyan dol gok, ahol mond juk ez szá mít, és ott

mond juk, a nõk egyéb ként se an  nyi ra tud nak ér vé nye sül ni. Te hát ha ugye

most lá nyok ról be szé lünk, […] azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a nõk nek

egyéb ként se könnyû, il let ve ne künk még egy pi cit ne he zebb lesz. 1

A ko ráb ban – a 2.4.6. szá mú al fe je zet ben – már rész le te sen tár gyalt

anya gi, il let ve tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igé nye mel lett kü lön

hang súlyt ka pott a pszi cho ló gi ai tá mo ga tás szük sé ges sé ge.

Lett vol na egy is ko la pszi cho ló gus, ami nem volt, aki hez el me het tem vol -

na, hogy négy szem közt be szél jünk. Nem tu dom, hogy el mer tem-e vol na

men ni, de a mai tu da tom mal azt mon dom, hogy el mer tem vol na men ni.

[…] úgy mon da nám, hogy egy el fo gult is ko lai pszi cho ló gus, aki el sõ sor -

ban a gye re ke ket tart ja … az el sõ he lyen, és meg hall gat ja a prob lé má it,

akár ha csak a szü lõk kel van nak prob lé mái nem csak ho mo sze xu á li sok -

nak, ha nem bár mi lyen más prob lé má val kap cso lat ban, és azt né zi meg,

hogy most a gye rek ben mi van ben ne. És utá na néz zen, és ak kor be szél -

jék meg, és utá na le het men ni a szü lõk höz, hogy hát ké ne be szél ni. 11

En nek ta lán az az ol da la, hogy ugye a mû tét elõtt […] fel tár ni, és mel let te

len ni az egyén nek, hogy er rõl õ nem te het, ugye ezt na gyon fon tos, és ezt

ké ne is tu da to sí ta ni, te hát õ nem bû nös sem mi ben. Õ nem bû nös ab ban se,

hogy sze ret né ezt a mû té tet, mert hogy ugye az én kép ének meg fe le lõ test -

ben sze ret ne él ni. Il let ve a mû tét fo lya mán is kell az, hogy ott le gye nek, te -

hát ami kor már el kez dõd nek ezek az át ala ku lá sok, és ezek a fo lya ma tok,

hogy le gyen az, aki úgy mond tart ja ben ne a lel ket, mert azért ez sok szor

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Takács Judit: A transzszexuális emberek útjai�

138 139



elég gé fáj dal mas, stres  szel jár, te hát azért nem egy olyan egy sze rû do log. Il -

let ve utá na fel épí te ni azt a ké pet, ön bi zal mat az egyén ben, ami ah hoz szük -

sé ges, hogy az éle tét tény leg az új ne mé nek meg fe le lõ en tud ja él ni, és hogy

ez az élet ez tel jes is le gyen. Te hát ne egy to vább ra is rej tõz kö dõ, ilyen kis

meg aláz ko dó do log le gyen, hanem… nem kell ez zel kér ked ni, de azért a

ket tõ kö zött na gyon nagy a ha tár. Te hát kell egy egész sé ges ön bi zal mat ki -

ala kí ta ni, és eb ben le het ne a leg na gyobb se gít sé get ad ni, sze rin tem. 1

Gon dol koz tam azon, hogy el já rok egy or vos hoz [egy pszi cho ló gus hoz],

aki nek el mond ha tom né ha a gond ja i mat. De nem is iga zán ke res tem, és

le het, hogy len ne ilyen, de nem, te hát nem tu dok er rõl, hogy lé tez ne,

aki hez az em ber el me het, és nem kell ér te fizetnie… 15

Az ál la mi se gít ség nyúj tás leg fon to sabb szín te re ként töb ben egy

olyan köz pon tot sze ret tek vol na lát ni, ahol a tá jé koz ta tás tól az or vo si ke -

ze lé se kig egy he lyen ös  sze fog va igény be ve he tõ ek len né nek a transz -

szexuálisok szá má ra fon tos tá mo ga tá si for mák.

amit én na gyon sze ret nék és so kat gon dol koz tam ezen, ha egy szer nyer -

nék a lot tón egy ötöst, ak kor az az len ne, hogy csi nál nék va la mi sza na tó ri -

um fé lét, egy arány lag el sze pa rált he lyen, te hát le he tõ leg ne a vá ros köz -

pont já ba, és oda oda csõ dí te ném eze ket az em be re ket, és az ös  szes, ami

ez zel kap cso la tos, te hát a pszi chi á ter, a … min den ki ott len ne, aki ez zel

fog lal ko zik, és az át ala ku lás az ne a köz, az em be rek sze me lát tá ra tör tén -

jen meg, ha nem tel jen el úgy egy év, hogy nem lát sen ki, és úgy jö vök

vis  sza, ahogy kell. […] Hát ez egy jó kis prog ram, csak ez nem tudom…

ez nem iga zán meg va ló sít ha tó sze rin tem.

én min den kép pen tá mo gat nám azt, tár sa dal mi mun ká val, bár mi vel, hogy lét -

re hoz za nak tény leg egy olyan egy sé get, mint egy cso mag. Hogy[ha] va la ki -

nek ez a prob lé má ja, ott fog lal koz za nak ve le úgy, […] olyan em be rek, akik

ér te nek hoz zá, és szak te kin té lyek ezen a te rü le ten. És ne ta lál gas sa nak, hogy

most ez jár, jo gos, nem jo gos? Ha nem le gyen egy in téz mény, aho va pszi cho -

ló gus, en dok ri no ló gus, nõ gyógy ász, ecetera, ecetera […] és egy füst alatt

meg vizs gál ni. Mert az is mi lyen, hogy gya kor la ti lag most mon dok egy pél dát,

ez nem fe di a va ló sá got, mert nem em lék szem konk ré tan, de mond juk szep -

tem ber 16-án el me gyek az en dok ri no ló gus hoz, majd a vé le mé nye zé sét ok tó -

ber 20-án ad ja. Te hát más fél hó nap, kö nyör göm […] Jó, per sze, meg kell csi -

nál ni: Vi ze let vizs gá lat, vér vé tel, no de hogy egy hó nap nál több idõ volt a vá -

ra ko zás, az biz tos. […] Úgy gon do lom, hogy sze ret nék fe ke tén-fe hé ren lát ni.

Sitty-sutty, gyor san, ami lyen gyor san csak le het […] Nyil ván van egy ilyen

ap pa rá tus, per sze. […] tu dom, hogy ez bor zasz tó an drá ga egy kór há zat fenn -

tar ta ni, de mond juk a TB pél dá ul ilyen dol go kat tá mo gat hat na, vagy ez az or -

szág ilyen dol go kat tá mo gat hat na. Csõd be megy egy cso mó kór ház, franc ka -

ri ka tud ja, ahe lyett, hogy, mond juk, te le pí te né nek olyan egy sé ge ket, tu dod,

amit így cso mag ba ös  sze le het rak ni, hogy ha ne ked ez a prob lé mád. 6

ma bel gyó gyász nál adott eset be, de a nõ gyógy ász nál ki fog de rül ni, mert hát

õ azért egy bõl meg mond ja, […] va la mi bi bi van a do log ban. Te hát er re fel

kell ké szí te ni min den TS-t. Ak kor azt ki ala kí ta ni, hogy mik azok a tár sa dal -

mi lag el fo ga dott he lyek, ahol egy TS prob lé ma men te sen be tud il lesz ked ni.

És ezt tu da to sí ta ni is kell azok ban, akik eb be be le akar nak vág ni, te hát azt

tud ni kell, pél dá ul, hogy ha egy cég, mond juk, kép vi se lõt ke res, és õ el vár ja,

hogy õt kép vi sel jék […] ak kor õ úgy érez he ti, hogy ez rá nem vet jó fényt.

Nincs iga za, de nem biz tos, hogy ki kell ten ni az em bert egy olyan meg aláz -

ta tás nak. […] Most nem mond ják meg ne kem se, és a tár sa im nak se, hogy

mik azok a szak mák, fog lal ko zá sok, ahol ez jó, nem lesz be lõ le so se prob lé -

má ja, il let ve mik azok, ahol ez prob lé mát je lent het. Te hát én nem hi szem

azt, hogy egy TS nem tud na bár mi lyen mun kát el lát ni, mert ez nem igaz.

Min dent el tud na lát ni, de ne künk is azért sze rin tem egy mi ni má lis mér ték -

ben to le rál ni kell a tár sa da lom nak a … bi zo nyos ol da lát […] Te hát el kell

dön te ni, hogy va la ki kar ri ert akar, száz szá za lé ko san, le het TS-ként is kar ri -

ert csi nál ni, de mond juk, az le het, hogy csak egy nyolc van szá za lé kos kar ri er

lesz, mert le kell bi zo nyos dol gok ról mon da ni, és a fi a ta lok nak ezt is el kell

mon da ni. Te hát azt is el kell mon da ni, hogy hi á ba vág be le húsz éve sen, ti -

zen nyolc éve sen, ti zen ki lenc éve sen, bi zo nyos te rül te ken, te hát mond juk,

koz me ti kus ként […] ugyan úgy le het sza lon ja, dol goz hat akár mi lyen he lye -

ken, de biz tos, hogy van nak olyan dol gok, ahol mond juk ez szá mít, és ott

mond juk, a nõk egyéb ként se an  nyi ra tud nak ér vé nye sül ni. Te hát ha ugye

most lá nyok ról be szé lünk, […] azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a nõk nek

egyéb ként se könnyû, il let ve ne künk még egy pi cit ne he zebb lesz. 1

A ko ráb ban – a 2.4.6. szá mú al fe je zet ben – már rész le te sen tár gyalt

anya gi, il let ve tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igé nye mel lett kü lön

hang súlyt ka pott a pszi cho ló gi ai tá mo ga tás szük sé ges sé ge.

Lett vol na egy is ko la pszi cho ló gus, ami nem volt, aki hez el me het tem vol -

na, hogy négy szem közt be szél jünk. Nem tu dom, hogy el mer tem-e vol na

men ni, de a mai tu da tom mal azt mon dom, hogy el mer tem vol na men ni.

[…] úgy mon da nám, hogy egy el fo gult is ko lai pszi cho ló gus, aki el sõ sor -

ban a gye re ke ket tart ja … az el sõ he lyen, és meg hall gat ja a prob lé má it,

akár ha csak a szü lõk kel van nak prob lé mái nem csak ho mo sze xu á li sok -

nak, ha nem bár mi lyen más prob lé má val kap cso lat ban, és azt né zi meg,

hogy most a gye rek ben mi van ben ne. És utá na néz zen, és ak kor be szél -

jék meg, és utá na le het men ni a szü lõk höz, hogy hát ké ne be szél ni. 11

En nek ta lán az az ol da la, hogy ugye a mû tét elõtt […] fel tár ni, és mel let te

len ni az egyén nek, hogy er rõl õ nem te het, ugye ezt na gyon fon tos, és ezt

ké ne is tu da to sí ta ni, te hát õ nem bû nös sem mi ben. Õ nem bû nös ab ban se,

hogy sze ret né ezt a mû té tet, mert hogy ugye az én kép ének meg fe le lõ test -

ben sze ret ne él ni. Il let ve a mû tét fo lya mán is kell az, hogy ott le gye nek, te -

hát ami kor már el kez dõd nek ezek az át ala ku lá sok, és ezek a fo lya ma tok,

hogy le gyen az, aki úgy mond tart ja ben ne a lel ket, mert azért ez sok szor
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Ugyan ak kor azt is ér zé kel ték, hogy ez nem egy „szok vá nyos be teg ség”

és so kuk egy ál ta lán nem érez te ma gát be teg nek.

A ne mi be so ro lás prob lé ma jel le ge az ál ta lunk vizs gált transzszexu -

álisokat ne mük ér tel me zé si spekt ru má nak tá gí tá sa mel lett (mely re pél da le -

het a tes ti, a ge ne ti kai, a pszi chés nem vagy a tár sa dal mi és a sze xu á lis „ol -

dal” meg kü lön böz te té se) a kü lön fé le transz sze xu a li tás be li fo ko za tok, vál to -

za tok, élet mód ok lé te zé sé nek fel is me ré sé hez ve zet het te. Ugyan ak kor a

transz sze xu a li tás ér tel me zé sé ben kulcs fo ga lom nak tûnt az át me ne ti ség. Az

át me ne ti jel leg vo nat koz ha tott az ön meg ha tá ro zás múlt bé li re fe ren cia pont -

ja i ként meg je le nõ szü le tés ko ri nem re, vagy akár ma gá ra a transz szexuális ál -

la pot ra is, il let ve pon to sab ban mind ezek „el mú lá sá ra”. Az át me ne ti ség más -

faj ta ér tel me zé sét je len tet te, ami kor más le het sé ges ön azo no sí tá si ka te gó ri -

ák (pél dá ul her maf ro di ta, transz vesz ti ta, ho mo sze xu á lis) je len tek meg ko -

ráb bi ön meg ha tá ro zá si kí sér le tek al ko tó ele me i ként.

Ezek alap ján a transzszexuálisok ese té ben olyan iden ti tás al ko tá si

fo lya mat kör vo na la zó dott, mely nek fõ jel leg ze tes sé ge a meg sza kí tott ság,

az iden ti tás fo lya ma tos sá gá nak hi á nya volt. A „va la ha fér fi/nõ vol tam, de

már nem va gyok az” vagy a „va la ha transzszexuális vol tam, de már nem

va gyok az” jel le gû ki je len té sek a múlt bé li – sok szor az iden ti tás za va ró

mér té kû nek ér zett egye di sé gé vel jel le mez he tõ – ál la po tok ér vény te le -

ní té si kí sér le te i ként is ér tel me zõd het tek, me lyek nek lo gi kus ve le já ró ja

le he tett a töb bi ek kö zé va ló be ol va dás vá gya. Ezek ben az ese tek ben a

po zi tív ön ér té ke lést ép pen az egyén egye di sé gé nek tom pí tá sa, a má sok -

tól va ló kü lön bö zõ ség nek a ta ga dá sa biz to sít hat ta.

A transzszexuálisoknak a tár sa dal mi ne mi sze re pek hez és a

homoszexualitáshoz va ló vi szo nyá nak vizs gá la tát meg elõ zõ en je lez tük,

ho gyan ha tott a transz sze xu a li tás je len sé ge a tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer ter mi no ló gi á já nak ki ala ku lá sá ra. 

A bi o ló gi ai nem, a tár sa dal mi ne mi sze re pek és a sze xu á lis gya kor -

la tok egy sé ges sé gé nek – ko ráb ban is hang sú lyo zott – meg kér dõ je le zé se

a transzszexuálisoknál gya kor la ti élet ve ze té si prob lé mák ké pé ben is je -

lent kez he tett. E te kin tet ben két fõ tí pus sal ta lál koz tunk ku ta tá sunk so -

rán. Az egyik tí pus ba so rol ha tók azok, akik szá má ra bi o ló gi ai ne mük

„hely re ra ká sa” tûnt a leg fõbb gond nak. Szá muk ra a rend sze ren be lü li el -

moz du lás je lent het te a meg ol dást: a nem meg fe le lõ nem bõl a meg fe le -

lõ be, a „rossz test bõl” a jó ba. A má sik tí pust azok kép vi sel ték, akik szá -

má ra azért je len tett prob lé mát a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer be va ló

be il lesz ke dé sük, mert sze rin tük ez egy olyan rend szer, aho vá nem lehet

és/vagy nem érdemes be il lesz ked ni ük. Te hát míg az el sõ tí pus sa ját (ne -

A TB szer vez zen meg egy jó csa pa tot, akik ren del kez nek meg fe le lõ em -

ber ség gel, gya kor lat tal ah hoz, hogy ilyen ese te ket ke zel je nek. […] A meg -

ol dás az len ne, ha a szak mai ber kek ben job ban fog lal koz ná nak az em be ri

ol dal lal, egyén re sza bott len ne a ke ze lés, és egy ál ta lán va la ki ér dek lõd ne

fe lõ le, hogy ho gyan él. Le gyen egy bi zott ság, ami ben le gyen TB-szakem-

ber, pszi chi á ter, plasz ti kai se bész, uro ló gus, nõ gyógy ász stb., az az le gyen

egy szak mai cso port, akik ki dol goz zák a TS-út el ve it és irány vo na la it. 8

Ös  sze fog lal va te hát az mond ha tó az ál ta lunk ké szí tett in ter júk alap -

ján, hogy az op ti má lis nak vélt ál la mi se gít ség nyúj tás kulcs sza vai a kö vet -

ke zõk: in for má ció, rend sze res ség, át lát ha tó ság, meg bíz ha tó ság, fe le lõs -

ség vál la lás, anya gi és pszi cho ló gi ai tá mo ga tás. 

2.6. Ös  szeg zés

Ku ta tá sunk in ter jú elem zé sek re épü lõ ré szé ben elõ ször a transz sze xu a -

li tás fo ga lom tör té ne tét te kin tet tük át, majd en nek alap ján a transz -

szexu álisok ön meg ha tá ro zá sai kész le te i nek al ko tó ele me it vizs gál tuk

meg kö ze lebb rõl. A transzszexualizmus ko rai fo ga lom tör té ne té nek át te -

kin té se a fo ga lom vál to zó tar tal mak be mu ta tá sa mi att vált szük sé ges sé.

Je lez tük, hogy a ne mi jel leg gel va ló ak tív elé ge det len ség kö ré szer ve -

zõ dõ transz sze xu a li tás fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak ne héz sé gei min den

bi zon  nyal a nem (sex) fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak – egy re nyil ván va lób -

bá vá ló – ne héz sé ge i ben gyö ke rez nek. A tár sa da lom tu do má nyos el mé -

le ti dis kur zus ba má ra be épült a (bi o ló gi ai) nem, a tár sa dal mi nem és a

sze xu a li tás ana li ti kus szét vá lasz tá sa, az az an nak be lá tá sa, hogy a test ne -

me nem fel tét le nül ha tá roz za meg a tár sa dal mi ne met, sem a sze xu á lis

iden ti tást. Még is fon tosnak tar tot tuk ki emel ni, hogy a transz sze xu a li tás

je len sé gén ke resz tül is vég sõ so ron a bi o ló gi ai nem el mé le ti szét bon tá -

sá ig jut ha tunk el.

A transz sze xu a li tás egyik leg fon to sabb jel lem zõ jé nek tûnt a har mó -

nia hi á nya az érin tett em be rek kül sõ, tes ti meg je le né se és bel sõ lé nye -

ge, én ké pe kö zött. A har mó nia hi á nyá nak for rá sa ként a „rossz test” je -

lent meg, így a vál toz ta tá si igé nyek fó ku sza is a test lett. A test át ala kí -

tá sá nak igé nyé hez kap cso lód tak a transz sze xu a li tás mint be teg ség, szü -

le té si rend el le nes ség, il let ve kor ri gá lan dó ál la pot meg ha tá ro zá sai. Az

érin tet tek több sé ge tisz tá ban volt az zal, hogy tes te át ala kí tá sá hoz or vo si

se gít ség re szo rul és a mai or vo si dis kur zus ban Ma gyar or szá gon a transz -

sze xu a li tás transzszexualizmusnak ne ve zett be teg ség ként je le nik meg.
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Ugyan ak kor azt is ér zé kel ték, hogy ez nem egy „szok vá nyos be teg ség”

és so kuk egy ál ta lán nem érez te ma gát be teg nek.

A ne mi be so ro lás prob lé ma jel le ge az ál ta lunk vizs gált transzszexu -

álisokat ne mük ér tel me zé si spekt ru má nak tá gí tá sa mel lett (mely re pél da le -

het a tes ti, a ge ne ti kai, a pszi chés nem vagy a tár sa dal mi és a sze xu á lis „ol -

dal” meg kü lön böz te té se) a kü lön fé le transz sze xu a li tás be li fo ko za tok, vál to -

za tok, élet mód ok lé te zé sé nek fel is me ré sé hez ve zet het te. Ugyan ak kor a

transz sze xu a li tás ér tel me zé sé ben kulcs fo ga lom nak tûnt az át me ne ti ség. Az

át me ne ti jel leg vo nat koz ha tott az ön meg ha tá ro zás múlt bé li re fe ren cia pont -

ja i ként meg je le nõ szü le tés ko ri nem re, vagy akár ma gá ra a transz szexuális ál -

la pot ra is, il let ve pon to sab ban mind ezek „el mú lá sá ra”. Az át me ne ti ség más -

faj ta ér tel me zé sét je len tet te, ami kor más le het sé ges ön azo no sí tá si ka te gó ri -

ák (pél dá ul her maf ro di ta, transz vesz ti ta, ho mo sze xu á lis) je len tek meg ko -

ráb bi ön meg ha tá ro zá si kí sér le tek al ko tó ele me i ként.

Ezek alap ján a transzszexuálisok ese té ben olyan iden ti tás al ko tá si

fo lya mat kör vo na la zó dott, mely nek fõ jel leg ze tes sé ge a meg sza kí tott ság,

az iden ti tás fo lya ma tos sá gá nak hi á nya volt. A „va la ha fér fi/nõ vol tam, de

már nem va gyok az” vagy a „va la ha transzszexuális vol tam, de már nem

va gyok az” jel le gû ki je len té sek a múlt bé li – sok szor az iden ti tás za va ró

mér té kû nek ér zett egye di sé gé vel jel le mez he tõ – ál la po tok ér vény te le -

ní té si kí sér le te i ként is ér tel me zõd het tek, me lyek nek lo gi kus ve le já ró ja

le he tett a töb bi ek kö zé va ló be ol va dás vá gya. Ezek ben az ese tek ben a

po zi tív ön ér té ke lést ép pen az egyén egye di sé gé nek tom pí tá sa, a má sok -

tól va ló kü lön bö zõ ség nek a ta ga dá sa biz to sít hat ta.

A transzszexuálisoknak a tár sa dal mi ne mi sze re pek hez és a

homoszexualitáshoz va ló vi szo nyá nak vizs gá la tát meg elõ zõ en je lez tük,

ho gyan ha tott a transz sze xu a li tás je len sé ge a tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer ter mi no ló gi á já nak ki ala ku lá sá ra. 

A bi o ló gi ai nem, a tár sa dal mi ne mi sze re pek és a sze xu á lis gya kor -

la tok egy sé ges sé gé nek – ko ráb ban is hang sú lyo zott – meg kér dõ je le zé se

a transzszexuálisoknál gya kor la ti élet ve ze té si prob lé mák ké pé ben is je -

lent kez he tett. E te kin tet ben két fõ tí pus sal ta lál koz tunk ku ta tá sunk so -

rán. Az egyik tí pus ba so rol ha tók azok, akik szá má ra bi o ló gi ai ne mük

„hely re ra ká sa” tûnt a leg fõbb gond nak. Szá muk ra a rend sze ren be lü li el -

moz du lás je lent het te a meg ol dást: a nem meg fe le lõ nem bõl a meg fe le -

lõ be, a „rossz test bõl” a jó ba. A má sik tí pust azok kép vi sel ték, akik szá -

má ra azért je len tett prob lé mát a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer be va ló

be il lesz ke dé sük, mert sze rin tük ez egy olyan rend szer, aho vá nem lehet

és/vagy nem érdemes be il lesz ked ni ük. Te hát míg az el sõ tí pus sa ját (ne -

A TB szer vez zen meg egy jó csa pa tot, akik ren del kez nek meg fe le lõ em -

ber ség gel, gya kor lat tal ah hoz, hogy ilyen ese te ket ke zel je nek. […] A meg -

ol dás az len ne, ha a szak mai ber kek ben job ban fog lal koz ná nak az em be ri

ol dal lal, egyén re sza bott len ne a ke ze lés, és egy ál ta lán va la ki ér dek lõd ne

fe lõ le, hogy ho gyan él. Le gyen egy bi zott ság, ami ben le gyen TB-szakem-

ber, pszi chi á ter, plasz ti kai se bész, uro ló gus, nõ gyógy ász stb., az az le gyen

egy szak mai cso port, akik ki dol goz zák a TS-út el ve it és irány vo na la it. 8

Ös  sze fog lal va te hát az mond ha tó az ál ta lunk ké szí tett in ter júk alap -

ján, hogy az op ti má lis nak vélt ál la mi se gít ség nyúj tás kulcs sza vai a kö vet -

ke zõk: in for má ció, rend sze res ség, át lát ha tó ság, meg bíz ha tó ság, fe le lõs -

ség vál la lás, anya gi és pszi cho ló gi ai tá mo ga tás. 

2.6. Ös  szeg zés

Ku ta tá sunk in ter jú elem zé sek re épü lõ ré szé ben elõ ször a transz sze xu a -

li tás fo ga lom tör té ne tét te kin tet tük át, majd en nek alap ján a transz -

szexu álisok ön meg ha tá ro zá sai kész le te i nek al ko tó ele me it vizs gál tuk

meg kö ze lebb rõl. A transzszexualizmus ko rai fo ga lom tör té ne té nek át te -

kin té se a fo ga lom vál to zó tar tal mak be mu ta tá sa mi att vált szük sé ges sé.

Je lez tük, hogy a ne mi jel leg gel va ló ak tív elé ge det len ség kö ré szer ve -

zõ dõ transz sze xu a li tás fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak ne héz sé gei min den

bi zon  nyal a nem (sex) fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak – egy re nyil ván va lób -

bá vá ló – ne héz sé ge i ben gyö ke rez nek. A tár sa da lom tu do má nyos el mé -

le ti dis kur zus ba má ra be épült a (bi o ló gi ai) nem, a tár sa dal mi nem és a

sze xu a li tás ana li ti kus szét vá lasz tá sa, az az an nak be lá tá sa, hogy a test ne -

me nem fel tét le nül ha tá roz za meg a tár sa dal mi ne met, sem a sze xu á lis

iden ti tást. Még is fon tosnak tar tot tuk ki emel ni, hogy a transz sze xu a li tás

je len sé gén ke resz tül is vég sõ so ron a bi o ló gi ai nem el mé le ti szét bon tá -

sá ig jut ha tunk el.

A transz sze xu a li tás egyik leg fon to sabb jel lem zõ jé nek tûnt a har mó -

nia hi á nya az érin tett em be rek kül sõ, tes ti meg je le né se és bel sõ lé nye -

ge, én ké pe kö zött. A har mó nia hi á nyá nak for rá sa ként a „rossz test” je -

lent meg, így a vál toz ta tá si igé nyek fó ku sza is a test lett. A test át ala kí -

tá sá nak igé nyé hez kap cso lód tak a transz sze xu a li tás mint be teg ség, szü -

le té si rend el le nes ség, il let ve kor ri gá lan dó ál la pot meg ha tá ro zá sai. Az

érin tet tek több sé ge tisz tá ban volt az zal, hogy tes te át ala kí tá sá hoz or vo si

se gít ség re szo rul és a mai or vo si dis kur zus ban Ma gyar or szá gon a transz -

sze xu a li tás transzszexualizmusnak ne ve zett be teg ség ként je le nik meg.
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In ter jú ala nya ink több sé ge szá má ra az internet volt az el sõd le ges in -

for má ció for rás a transz sze xu a li tás ról, il let ve ez je len tet te a ki in du ló pon -

tot a to váb bi tá jé ko zó dás hoz. Az internet ki emelt sze re pé nek hang sú lyo -

zá sa a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos tu dás hoz ju tás ban meg ala po zott -

nak tûnt – kü lö nös te kin tet tel a transz sze xu a li tás ról ma gyar nyel ven

hoz zá fér he tõ kor sze rû szak iro da lom és/vagy fel vi lá go sí tó iro da lom szin -

te tel jes hi á nyá ra, il let ve a té ma köz be széd be li is me ret len sé gé re.

Majd nem min den in ter jú ala nyunk be szá molt ar ról, hogy már gye rek-,

il let ve ka masz ko rá ban ta pasz talt olyan je le ket, me lyek az át la gos tól el té rõ

ne mi ön be so ro lá sát erõ sít het ték. Eb ben az ös  sze füg gés ben a két leg gyak -

rab ban em lí tett té ma kör az öl töz kö dés és a má sik nem tag ja i val va ló kap cso -

la tok jel le ge volt. A nemspecifikus öl töz kö dé si, il let ve a kül sõ meg je le nés -

sel kap cso la tos más el vá rá sok kal szem be ni lá za dás a szü le tés kori nemtu laj -

do ní tá s helyességét egy re ha tá ro zot tab ban el uta sí tó meg nyil vá nu lás ként ér -

tel me zõ dött. 

A má sik nem tag ja i val va ló kap cso la ta ik ala ku lá sát is so kan jel zés ér -

té kû nek vél ték: mai ér tel me zé sük sze rint már korábban is „va ló di ne mük -

nek meg fe le lõ en” mû köd tek. Ilyen tí pu sú ka masz ko ri, il let ve fi a tal ko ri

ta pasz ta la ta ik meg ha tá ro zó él mé nye azon ban még jel lem zõ en a bi zony ta -

lan za va ro dott ság volt, hi szen na gyon ha mar tu da to sult ben nük, hogy nem

az el vá rá sok nak meg fe le lõ en vi sel ked nek. A kül sõ meg je le nés sel és a má -

sik nem mel va ló vi sel ke dés sel kap cso la tos tár sa dal mi nor ma sér té sek sze -

mé lyes, il let ve kö zös sé gi szank ci ó it el ke rü len dõ töb ben in kább az el szi ge -

te lõ dést vagy az ön ál cá zást vá lasz tot ták sze mély kö zi szin ten egy faj ta ön -

vé del mi stra té gi a ként, míg cso port kö zi szin ten fenn tar tot ták több szö rös

cso port tag sá gu kat. Va gyis meg fi gyel het tük, hogy töb ben egy da ra big

nagy já ból a szü le tés ko ri ne mük nek meg fe le lõ nek mu tat ták ma gu kat ki fe -

lé, és így pró bál tak bi zo nyos te rü le te ken (ta nu lás ban, szak tu dás ban, kö -

zös sé gi élet ben) ered mé nye ket fel mu tat ni, me lyek re ké sõbb tá masz kod -

hat tak. Ugyan ak kor bel sõ vi lá gu kat sa ját va ló di ne mük nek meg fe le lõ en

pró bál ták be ren dez ni. E két vi lág har mo ni zá lá sá nak igé nye kész tet te in -

ter jú ala nya ink több sé gét ar ra a dön tés re, hogy lé pé se ket te gye nek az egy -

re ne he zeb ben vi selt több ér tel mû ség bõl adó dó za va rok meg szün te té se és

ön ma guk ki tel je sí té se ér de ké ben.

Az át la gos tól vagy az el várt tól el té rõ ön meg ha tá ro zás ból adó dó gya -

kor la ti prob lé mák el sõ in téz mé nyes szín te re ál ta lá ban az is ko la lett. Míg

a csa lá don be lü li – az egyik vagy mind két szü lõ, eset leg a test vé rek elõt -

ti – ön el fo gad ta tás ál ta lá ban több ne ki fu tás ban zaj ló, hos  szabb fo lya ma -

ta so rán a konf lik tu sok so ká ig rejt ve, ál cáz va vagy meg tûr ve ma rad hat -

mi) ko or di ná tái ren de zé sén fá ra do zott egy ál ta la el fo ga dott rend szer ben,

a má sik tí pus az egész rend szert kri ti zál ta. Vizs gá ló dá sa ink alap ján úgy

tûnt, hogy a ma gyar or szá gi or vo si gya kor lat az el sõ tí pust pre fe rál ja.

A transzszexuálisok ön meg ha tá ro zá si kész le té ben idõn ként meg je -

len tek uta lá sok a homoszexualitásra mint át me ne ti – múlt bé li – ön azo -

no sí tá si ka te gó ri á ra. Töb be ket a transz sze xu a li tás fo gal má nak is me ret -

len sé ge ve zetet t ar ra, hogy ho mo sze xu á lis ként ha tá roz zák meg ma gukat.

Mi vel a ho mo sze xu a li tás a transz sze xu a li tás hoz ké pest is mer tebb tar tal -

mú je len ség ként tûnt fel, egy faj ta „kog ni tív be ve ze tés ként” is szol gál -

ha tott, ami kor má sok – pél dá ul szü lõk – szá má ra kel lett ma gya rá zat tal

szol gál ni. En nek azon ban meg volt az a ve szé lye, hogy a ho mo sze xu a li -

tás ne ga tív re fe ren ci a ként lé pett mû kö dés be. A ho mo sze xu a li tás ne ga tív

tár sa dal mi meg íté lé se el le né re a ho mo sze xu á li sok hely ze tét vá lasz adó -

ink kön  nyebb nek ítél ték, mint a transzszexuálisokét. A ho mo sze xu a li tás

elõ nyei kö zé so ro ló dott, hogy is mer tebb és in téz mé nye sí tet tebb ma Ma -

gyar or szá gon, mint a transz sze xu a li tás. A „me leg inf rast ruk tú ra” az ál ta -

lá nos nál nyi tot tabb, be fo ga dóbb kör nye ze tet je lent he tett a transzszexu -

álisok szá má ra is. A me leg és/vagy lesz bi kus kör nye ze tet leg na gyobb

elõ nye so kak szá má ra ép pen az volt, hogy egy faj ta fe de zék ként szol gált

a „tra di ci o ná lis heteró” vi lág meg pró bál ta tá sa i val szem ben, va la mint –

leg alább is át me ne ti leg – kí sér le ti te rep nek is meg fe lelt az ön azo nos sá -

gu kat ke re sõ transzszexuálisok szá má ra. A transzszexuálisok és a me le -

gek, il let ve a lesz bi ku sok kö zött ugyan ak kor kü lön fé le konf lik tu sok le -

he tõ sé ge it is fel fe dez tük: In ter jú ink ból az de rült ki, hogy a me le -

gek/lesz bi ku sok ese ten ként nem tart ják tisz te let ben vagy nem vár ják ki

a kö zöt tük moz gó transzszexuálisok (ne mi) ön meg ha tá ro zá sát: szá muk ra

a dön tõ osz tá lyo zá si szem pont, il let ve ki in du ló pont az érin tet tek ál tal

vá lasz tott part ner ne me. A „heterónormatív” tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer hez al kal maz ko dó transzszexuálisok vi szont ép pen a sa ját ki -

küz dött normalitásukat ál lí tot ták szem be ese ten ként a ho mo sze xu a li tás

nor ma sér tõ nek ítélt as pek tu sa i val.

Ez után meg pró bál tuk fel tér ké pez ni a transzszexuálisok út ját

transz sze xu a li tá suk tu da to su lá sá tól az el lá tó rend szer ben szer zett ta pasz -

ta la ta i kig. Vizs gá ló dá sa ink alap ján úgy tûnt, hogy a transzszexuálisok

hely ze té nek vál to zá sa it a – va la hon nan va la ho vá ve ze tõ, kö vet he tõ – út

me ta fo rá já val le ír ni me rész vál lal ko zás, hi szen sok eset ben in kább az in -

téz mé nyes út vesz tõk rõl, il let ve az érin tet tek út tö ré sé rõl szá mol hat tunk

be: va gyis több mu tat ko zott meg a lé pé se ket ne he zí tõ rö gök bõl, mint

ma gá ból az út ból.
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In ter jú ala nya ink több sé ge szá má ra az internet volt az el sõd le ges in -

for má ció for rás a transz sze xu a li tás ról, il let ve ez je len tet te a ki in du ló pon -

tot a to váb bi tá jé ko zó dás hoz. Az internet ki emelt sze re pé nek hang sú lyo -

zá sa a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos tu dás hoz ju tás ban meg ala po zott -

nak tûnt – kü lö nös te kin tet tel a transz sze xu a li tás ról ma gyar nyel ven

hoz zá fér he tõ kor sze rû szak iro da lom és/vagy fel vi lá go sí tó iro da lom szin -

te tel jes hi á nyá ra, il let ve a té ma köz be széd be li is me ret len sé gé re.

Majd nem min den in ter jú ala nyunk be szá molt ar ról, hogy már gye rek-,

il let ve ka masz ko rá ban ta pasz talt olyan je le ket, me lyek az át la gos tól el té rõ

ne mi ön be so ro lá sát erõ sít het ték. Eb ben az ös  sze füg gés ben a két leg gyak -

rab ban em lí tett té ma kör az öl töz kö dés és a má sik nem tag ja i val va ló kap cso -

la tok jel le ge volt. A nemspecifikus öl töz kö dé si, il let ve a kül sõ meg je le nés -

sel kap cso la tos más el vá rá sok kal szem be ni lá za dás a szü le tés kori nemtu laj -

do ní tá s helyességét egy re ha tá ro zot tab ban el uta sí tó meg nyil vá nu lás ként ér -

tel me zõ dött. 

A má sik nem tag ja i val va ló kap cso la ta ik ala ku lá sát is so kan jel zés ér -

té kû nek vél ték: mai ér tel me zé sük sze rint már korábban is „va ló di ne mük -

nek meg fe le lõ en” mû köd tek. Ilyen tí pu sú ka masz ko ri, il let ve fi a tal ko ri

ta pasz ta la ta ik meg ha tá ro zó él mé nye azon ban még jel lem zõ en a bi zony ta -

lan za va ro dott ság volt, hi szen na gyon ha mar tu da to sult ben nük, hogy nem

az el vá rá sok nak meg fe le lõ en vi sel ked nek. A kül sõ meg je le nés sel és a má -

sik nem mel va ló vi sel ke dés sel kap cso la tos tár sa dal mi nor ma sér té sek sze -

mé lyes, il let ve kö zös sé gi szank ci ó it el ke rü len dõ töb ben in kább az el szi ge -

te lõ dést vagy az ön ál cá zást vá lasz tot ták sze mély kö zi szin ten egy faj ta ön -

vé del mi stra té gi a ként, míg cso port kö zi szin ten fenn tar tot ták több szö rös

cso port tag sá gu kat. Va gyis meg fi gyel het tük, hogy töb ben egy da ra big

nagy já ból a szü le tés ko ri ne mük nek meg fe le lõ nek mu tat ták ma gu kat ki fe -

lé, és így pró bál tak bi zo nyos te rü le te ken (ta nu lás ban, szak tu dás ban, kö -

zös sé gi élet ben) ered mé nye ket fel mu tat ni, me lyek re ké sõbb tá masz kod -

hat tak. Ugyan ak kor bel sõ vi lá gu kat sa ját va ló di ne mük nek meg fe le lõ en

pró bál ták be ren dez ni. E két vi lág har mo ni zá lá sá nak igé nye kész tet te in -

ter jú ala nya ink több sé gét ar ra a dön tés re, hogy lé pé se ket te gye nek az egy -

re ne he zeb ben vi selt több ér tel mû ség bõl adó dó za va rok meg szün te té se és

ön ma guk ki tel je sí té se ér de ké ben.

Az át la gos tól vagy az el várt tól el té rõ ön meg ha tá ro zás ból adó dó gya -

kor la ti prob lé mák el sõ in téz mé nyes szín te re ál ta lá ban az is ko la lett. Míg

a csa lá don be lü li – az egyik vagy mind két szü lõ, eset leg a test vé rek elõt -

ti – ön el fo gad ta tás ál ta lá ban több ne ki fu tás ban zaj ló, hos  szabb fo lya ma -

ta so rán a konf lik tu sok so ká ig rejt ve, ál cáz va vagy meg tûr ve ma rad hat -

mi) ko or di ná tái ren de zé sén fá ra do zott egy ál ta la el fo ga dott rend szer ben,

a má sik tí pus az egész rend szert kri ti zál ta. Vizs gá ló dá sa ink alap ján úgy

tûnt, hogy a ma gyar or szá gi or vo si gya kor lat az el sõ tí pust pre fe rál ja.

A transzszexuálisok ön meg ha tá ro zá si kész le té ben idõn ként meg je -

len tek uta lá sok a homoszexualitásra mint át me ne ti – múlt bé li – ön azo -

no sí tá si ka te gó ri á ra. Töb be ket a transz sze xu a li tás fo gal má nak is me ret -

len sé ge ve zetet t ar ra, hogy ho mo sze xu á lis ként ha tá roz zák meg ma gukat.

Mi vel a ho mo sze xu a li tás a transz sze xu a li tás hoz ké pest is mer tebb tar tal -

mú je len ség ként tûnt fel, egy faj ta „kog ni tív be ve ze tés ként” is szol gál -

ha tott, ami kor má sok – pél dá ul szü lõk – szá má ra kel lett ma gya rá zat tal

szol gál ni. En nek azon ban meg volt az a ve szé lye, hogy a ho mo sze xu a li -

tás ne ga tív re fe ren ci a ként lé pett mû kö dés be. A ho mo sze xu a li tás ne ga tív

tár sa dal mi meg íté lé se el le né re a ho mo sze xu á li sok hely ze tét vá lasz adó -

ink kön  nyebb nek ítél ték, mint a transzszexuálisokét. A ho mo sze xu a li tás

elõ nyei kö zé so ro ló dott, hogy is mer tebb és in téz mé nye sí tet tebb ma Ma -

gyar or szá gon, mint a transz sze xu a li tás. A „me leg inf rast ruk tú ra” az ál ta -

lá nos nál nyi tot tabb, be fo ga dóbb kör nye ze tet je lent he tett a transzszexu -

álisok szá má ra is. A me leg és/vagy lesz bi kus kör nye ze tet leg na gyobb

elõ nye so kak szá má ra ép pen az volt, hogy egy faj ta fe de zék ként szol gált

a „tra di ci o ná lis heteró” vi lág meg pró bál ta tá sa i val szem ben, va la mint –

leg alább is át me ne ti leg – kí sér le ti te rep nek is meg fe lelt az ön azo nos sá -

gu kat ke re sõ transzszexuálisok szá má ra. A transzszexuálisok és a me le -

gek, il let ve a lesz bi ku sok kö zött ugyan ak kor kü lön fé le konf lik tu sok le -

he tõ sé ge it is fel fe dez tük: In ter jú ink ból az de rült ki, hogy a me le -

gek/lesz bi ku sok ese ten ként nem tart ják tisz te let ben vagy nem vár ják ki

a kö zöt tük moz gó transzszexuálisok (ne mi) ön meg ha tá ro zá sát: szá muk ra

a dön tõ osz tá lyo zá si szem pont, il let ve ki in du ló pont az érin tet tek ál tal

vá lasz tott part ner ne me. A „heterónormatív” tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer hez al kal maz ko dó transzszexuálisok vi szont ép pen a sa ját ki -

küz dött normalitásukat ál lí tot ták szem be ese ten ként a ho mo sze xu a li tás

nor ma sér tõ nek ítélt as pek tu sa i val.

Ez után meg pró bál tuk fel tér ké pez ni a transzszexuálisok út ját

transz sze xu a li tá suk tu da to su lá sá tól az el lá tó rend szer ben szer zett ta pasz -

ta la ta i kig. Vizs gá ló dá sa ink alap ján úgy tûnt, hogy a transzszexuálisok

hely ze té nek vál to zá sa it a – va la hon nan va la ho vá ve ze tõ, kö vet he tõ – út

me ta fo rá já val le ír ni me rész vál lal ko zás, hi szen sok eset ben in kább az in -

téz mé nyes út vesz tõk rõl, il let ve az érin tet tek út tö ré sé rõl szá mol hat tunk

be: va gyis több mu tat ko zott meg a lé pé se ket ne he zí tõ rö gök bõl, mint

ma gá ból az út ból.
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Az ön el fo gad ta tás sze mély kö zi szín te rei kö zül a pár kap cso la tok kü -

lö nö sen fon tos nak mu tat koz tak. Vá lasz adó ink sze rint a mû kö dõ ké pes, jó

pár kap cso la tok lé nye gi ele me az õszin te ség, az az a tá gabb tár sa dal mi

kör nye zet ben ese ten ként al kal maz ha tó egyé ni el szi ge te lõ dé si és ál cá zá -

si tech ni kák fel adá sa – leg alább is a pár kap cso lat ke re te in be lül.

Vá lasz adó ink a csa lád tag ok kö zöt ti sze mély kö zi kap cso la tok ban is

fon tos nak tar tot ták az õszin te fel tá rul ko zás le he tõ sé gét, de gyakran elõ for -

dult, hogy az érin tet tek nem tud tak ki épí te ni ve lük iga zán õszin te, egy -

más meg ér té sé re, il let ve el fo ga dá sá ra épü lõ vi szonyt. A pár kap cso la tok -

ban vi szont alap kö ve tel mény volt a part ner el fo ga dá sa, így a mû kö dõ pár -

kap cso lat lé te tu laj don kép pen ér té ke lõd he tett a si ke res sze mély kö zi ön -

el fo gad ta tás bi zo nyí té ka ként. A transz sze xu a li tás ról tu do mást szer zõ és a

hely ze tet így el fo ga dó part ne rek ál ta lá ban erõt és se gí tõ hát te ret ad tak a

ne mük meg vál toz ta tá sá ra vál lal ko zók nak. A pár kap cso la tok te kin te té ben

az ön el fo gad ta tás nem volt sze mély kö zi prob lé ma, hi szen ép pen a part ner

el fo ga dá sa szol gált az õszin te ség re épü lõ pár kap cso lat alap pil lé re ként.

Több vá lasz adónk nál azon ban ép pen ön ma guk – „rossz” tes tük, nem

„száz szá za lé kos” ne mi ál la po tuk és/vagy tel je sí tõ ké pes ség ük – el fo ga dá -

sá nak kép te len sé ge vált prob lé ma for rás sá kü lö nö sen a sze xu á lis gya kor la -

tok ban. A szex – il let ve a szex hi á nya – mint prob lé ma for rás ve ze tett ah -

hoz né hány vá lasz adónk ese té ben, hogy az „aszexualitás” meg ha tá ro zó él -

mé nyük ké, il let ve ön meg ha tá ro zá si kész le tük alapele mé vé vált.

In ter jú ala nya ink több sé gé nek jö võ kép ét az át la gos, hét köz na pi élet

meg va ló sí tá sá nak vá gya jel le mez te. Eb ben az ös  sze füg gés ben a nemvál-

toztatás „nor ma li zá ló dás ként” – az az az éle tü ket meg ha tá ro zó, za va ró

mér té kû kü lön bö zõ ség tõl va ló sza ba du lás ként –, il let ve egy „egy sze rû,

nor má lis” élet ki ala kí tá sá nak elõ fel té te le ként ér tel me zõ dött.

Vá lasz adó ink több sé gé nek az út ja az „át la gos, hét köz na pi élet” fe -

lé az egész ség ügyi el lá tó rend sze ren ke resz tül ve ze tett. Ku ta tá si ered mé -

nye ink sze rint a hi va ta los nemváltoztatás fo lya ma tá ban a kö vet ke zõ fõ

fá zi so kat le he tett meg kü lön böz tet ni: 

1. Az érin tett ben ki ala kul a meg gyõ zõ dés, hogy õ transzszexuális. 

2. El dön ti, hogy lé pé se ket fog ten ni ne me (és ne ve) hi va ta los meg vál -

toz ta tá sa ér de ké ben. 

3. Tá jé ko zó dik a gya kor la ti meg va ló sí tás le he tõ sé ge i rõl.

4. Szak em ber hez for dul.

5. Pszi chi át ri ai szak vé le mé nye ket sze rez be.

6. Ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá ért fo lya mo dik.

tak, az is ko la for ma li zál tabb vi lá gá ban a be il lesz ke dé si prob lé mák kéz -

zel fog ha tóbb for má ban je lent kez tek. Az érin tet tek szá má ra az is ko la –

kü lö nö sen az ál ta lá nos és a kö zép is ko la – mint szo ci a li zá ci ós kö zeg nem

mû köd he tett iga zán ha té ko nyan, hi szen olyan el vá rá so kat köz ve tí tett

mind a ta ná rok, mind az is ko la tár sak ré szé rõl, me lyek nek nem tud tak és

gyak ran nem is akar tak meg fe lel ni. A kor tár sak tól va ló el ide ge ne dést, az

õket kö rül ve võ ér tet len sé get, a for má lis el vá rá sok be nem tel je sí té sét

kö ve tõ szank ci ó kat és a ki kö zö sí tést so kan meg ta pasz tal ták.

A csa lá don be lü li ön el fo gad ta tás sok szor az is ko lai konf lik tu sok kal pár -

hu za mo san zaj lott, amen  nyi ben az ott ho ni ak egy ál ta lán be ava tód tak az

ilyen tí pu sú prob lé mák ke ze lé sé be. A csa lá don be lü li fel tá rul ko zás aka dá lya

le he tett a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos is me re tek hi á nya, ami sok eset -

ben ma guk nak az érin tet tek nek is gon dot oko zott. Gyer me kük más sá gát,

úgy tûnt, nem szí ve sen vet ték tu do má sul a szü lõk: vol tak, akik a prob lé ma

át me ne ti sé gé ben bíz va pró bál ták a „he lyes út ra” te rel ni õket. Né há nyan a

szü lõ ket érin tõ – el sõ sor ban a tá gabb kör nye zet re ak ci ó i tól va ló fé le lem bõl

adó dó – gya kor la ti ne héz sé gek re utal tak. Né há nyan pe dig a tel jes el uta sí -

tás ról szá mol tak be, ami kor a szü lõk egy ál ta lán nem kí ván tak szá mol ni sem

a nemváltoztatás el mé le ti le he tõ sé gé vel, sem a gya kor la ti kö vet kez mé nyek -

kel. A csa lá di re ak ci ó kat a leg több eset ben az el zár kó zás jel le mez te. Az el -

zár kó zás je lent kez he tett a prob lé ma ta ga dá sá nak vagy át fo gal ma zá sá nak

for má já ban. Az el zár kó zást azon ban kö vet het te a be le tö rõ dés. A be le tö rõ dés

jel lem zõ en az or vo si be avat ko zá sok idõ sza ká ban kö vet ke zett be, ami kor a

test meg vál toz ta tá sá nak kez de té vel a hely zet meg vál toz tat ha tat lan sá ga tel -

je sen nyil ván va ló vá vált. Több éves küz de lem után az el fo ga dás gya kor la ti

meg nyil vá nu lá sa it is meg ta pasz tal hat ták né há nyan. A csa lá di fo gad ta tás ról

in ter jú ink ban fõ ként a szü lõk kap csán esett szó: In ter jú ala nya ink kö zül csu -

pán egy volt, aki nek apa ként sa ját gyer me ke i vel kel lett kö zöl nie, hogy ne -

me meg vál toz ta tá sá ra ké szül. Akad tak vi szont olya nok, akik szá mol tak az zal

a le he tõ ség gel, hogy va la mi kor a jö võ ben le en dõ gyer me ke ik kel vagy part -

ne rük már meg lé võ gyer me ké vel õszin tén be szél je nek transz sze xu a li tá suk -

ról. A transz sze xu a li tás prob lé má já nak csa lá don be lü li fel dol go zá si ne héz sé -

ge it az érin tet tek – egy da ra big leg alább is – meg ér tés sel és tü re lem mel fo -

gad ták. Az zal is tisz tá ban vol tak, hogy igé nye ik nem min den na po sak. Töb -

bek ben az is fel me rült, hogy a szü lõk szá má ra is hasz nos len ne kül sõ – akár

or vo si, pszi cho ló gu si – se gít sé get ke rí te ni, hogy szak sze rû in for má ció bir to -

ká ban job ban meg is mer jék, meg ért sék a transz sze xu a li tás je len sé gét, hogy

ne hi báz tas sák ön ma gu kat, és hogy egy faj ta komp lex csa lád te rá pia ke re té -

ben fel ké szül hes se nek a vár ha tó vál to zá sok ra.
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Az ön el fo gad ta tás sze mély kö zi szín te rei kö zül a pár kap cso la tok kü -

lö nö sen fon tos nak mu tat koz tak. Vá lasz adó ink sze rint a mû kö dõ ké pes, jó

pár kap cso la tok lé nye gi ele me az õszin te ség, az az a tá gabb tár sa dal mi

kör nye zet ben ese ten ként al kal maz ha tó egyé ni el szi ge te lõ dé si és ál cá zá -

si tech ni kák fel adá sa – leg alább is a pár kap cso lat ke re te in be lül.

Vá lasz adó ink a csa lád tag ok kö zöt ti sze mély kö zi kap cso la tok ban is

fon tos nak tar tot ták az õszin te fel tá rul ko zás le he tõ sé gét, de gyakran elõ for -

dult, hogy az érin tet tek nem tud tak ki épí te ni ve lük iga zán õszin te, egy -

más meg ér té sé re, il let ve el fo ga dá sá ra épü lõ vi szonyt. A pár kap cso la tok -

ban vi szont alap kö ve tel mény volt a part ner el fo ga dá sa, így a mû kö dõ pár -

kap cso lat lé te tu laj don kép pen ér té ke lõd he tett a si ke res sze mély kö zi ön -

el fo gad ta tás bi zo nyí té ka ként. A transz sze xu a li tás ról tu do mást szer zõ és a

hely ze tet így el fo ga dó part ne rek ál ta lá ban erõt és se gí tõ hát te ret ad tak a

ne mük meg vál toz ta tá sá ra vál lal ko zók nak. A pár kap cso la tok te kin te té ben

az ön el fo gad ta tás nem volt sze mély kö zi prob lé ma, hi szen ép pen a part ner

el fo ga dá sa szol gált az õszin te ség re épü lõ pár kap cso lat alap pil lé re ként.

Több vá lasz adónk nál azon ban ép pen ön ma guk – „rossz” tes tük, nem

„száz szá za lé kos” ne mi ál la po tuk és/vagy tel je sí tõ ké pes ség ük – el fo ga dá -

sá nak kép te len sé ge vált prob lé ma for rás sá kü lö nö sen a sze xu á lis gya kor la -

tok ban. A szex – il let ve a szex hi á nya – mint prob lé ma for rás ve ze tett ah -

hoz né hány vá lasz adónk ese té ben, hogy az „aszexualitás” meg ha tá ro zó él -

mé nyük ké, il let ve ön meg ha tá ro zá si kész le tük alapele mé vé vált.

In ter jú ala nya ink több sé gé nek jö võ kép ét az át la gos, hét köz na pi élet

meg va ló sí tá sá nak vá gya jel le mez te. Eb ben az ös  sze füg gés ben a nemvál-

toztatás „nor ma li zá ló dás ként” – az az az éle tü ket meg ha tá ro zó, za va ró

mér té kû kü lön bö zõ ség tõl va ló sza ba du lás ként –, il let ve egy „egy sze rû,

nor má lis” élet ki ala kí tá sá nak elõ fel té te le ként ér tel me zõ dött.

Vá lasz adó ink több sé gé nek az út ja az „át la gos, hét köz na pi élet” fe -

lé az egész ség ügyi el lá tó rend sze ren ke resz tül ve ze tett. Ku ta tá si ered mé -

nye ink sze rint a hi va ta los nemváltoztatás fo lya ma tá ban a kö vet ke zõ fõ

fá zi so kat le he tett meg kü lön böz tet ni: 

1. Az érin tett ben ki ala kul a meg gyõ zõ dés, hogy õ transzszexuális. 

2. El dön ti, hogy lé pé se ket fog ten ni ne me (és ne ve) hi va ta los meg vál -

toz ta tá sa ér de ké ben. 

3. Tá jé ko zó dik a gya kor la ti meg va ló sí tás le he tõ sé ge i rõl.

4. Szak em ber hez for dul.

5. Pszi chi át ri ai szak vé le mé nye ket sze rez be.

6. Ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá ért fo lya mo dik.

tak, az is ko la for ma li zál tabb vi lá gá ban a be il lesz ke dé si prob lé mák kéz -

zel fog ha tóbb for má ban je lent kez tek. Az érin tet tek szá má ra az is ko la –

kü lö nö sen az ál ta lá nos és a kö zép is ko la – mint szo ci a li zá ci ós kö zeg nem

mû köd he tett iga zán ha té ko nyan, hi szen olyan el vá rá so kat köz ve tí tett

mind a ta ná rok, mind az is ko la tár sak ré szé rõl, me lyek nek nem tud tak és

gyak ran nem is akar tak meg fe lel ni. A kor tár sak tól va ló el ide ge ne dést, az

õket kö rül ve võ ér tet len sé get, a for má lis el vá rá sok be nem tel je sí té sét

kö ve tõ szank ci ó kat és a ki kö zö sí tést so kan meg ta pasz tal ták.

A csa lá don be lü li ön el fo gad ta tás sok szor az is ko lai konf lik tu sok kal pár -

hu za mo san zaj lott, amen  nyi ben az ott ho ni ak egy ál ta lán be ava tód tak az

ilyen tí pu sú prob lé mák ke ze lé sé be. A csa lá don be lü li fel tá rul ko zás aka dá lya

le he tett a transz sze xu a li tás sal kap cso la tos is me re tek hi á nya, ami sok eset -

ben ma guk nak az érin tet tek nek is gon dot oko zott. Gyer me kük más sá gát,

úgy tûnt, nem szí ve sen vet ték tu do má sul a szü lõk: vol tak, akik a prob lé ma

át me ne ti sé gé ben bíz va pró bál ták a „he lyes út ra” te rel ni õket. Né há nyan a

szü lõ ket érin tõ – el sõ sor ban a tá gabb kör nye zet re ak ci ó i tól va ló fé le lem bõl

adó dó – gya kor la ti ne héz sé gek re utal tak. Né há nyan pe dig a tel jes el uta sí -

tás ról szá mol tak be, ami kor a szü lõk egy ál ta lán nem kí ván tak szá mol ni sem

a nemváltoztatás el mé le ti le he tõ sé gé vel, sem a gya kor la ti kö vet kez mé nyek -

kel. A csa lá di re ak ci ó kat a leg több eset ben az el zár kó zás jel le mez te. Az el -

zár kó zás je lent kez he tett a prob lé ma ta ga dá sá nak vagy át fo gal ma zá sá nak

for má já ban. Az el zár kó zást azon ban kö vet het te a be le tö rõ dés. A be le tö rõ dés

jel lem zõ en az or vo si be avat ko zá sok idõ sza ká ban kö vet ke zett be, ami kor a

test meg vál toz ta tá sá nak kez de té vel a hely zet meg vál toz tat ha tat lan sá ga tel -

je sen nyil ván va ló vá vált. Több éves küz de lem után az el fo ga dás gya kor la ti

meg nyil vá nu lá sa it is meg ta pasz tal hat ták né há nyan. A csa lá di fo gad ta tás ról

in ter jú ink ban fõ ként a szü lõk kap csán esett szó: In ter jú ala nya ink kö zül csu -

pán egy volt, aki nek apa ként sa ját gyer me ke i vel kel lett kö zöl nie, hogy ne -

me meg vál toz ta tá sá ra ké szül. Akad tak vi szont olya nok, akik szá mol tak az zal

a le he tõ ség gel, hogy va la mi kor a jö võ ben le en dõ gyer me ke ik kel vagy part -

ne rük már meg lé võ gyer me ké vel õszin tén be szél je nek transz sze xu a li tá suk -

ról. A transz sze xu a li tás prob lé má já nak csa lá don be lü li fel dol go zá si ne héz sé -

ge it az érin tet tek – egy da ra big leg alább is – meg ér tés sel és tü re lem mel fo -

gad ták. Az zal is tisz tá ban vol tak, hogy igé nye ik nem min den na po sak. Töb -

bek ben az is fel me rült, hogy a szü lõk szá má ra is hasz nos len ne kül sõ – akár

or vo si, pszi cho ló gu si – se gít sé get ke rí te ni, hogy szak sze rû in for má ció bir to -

ká ban job ban meg is mer jék, meg ért sék a transz sze xu a li tás je len sé gét, hogy

ne hi báz tas sák ön ma gu kat, és hogy egy faj ta komp lex csa lád te rá pia ke re té -

ben fel ké szül hes se nek a vár ha tó vál to zá sok ra.
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név vál toz ta tást pe dig ál ta lá ban a mû té tek el vég zé sé hez kö töt ték. Má ra

a hely zet an  nyi ban vál to zott, hogy nem szük sé ges már az ETT en ge dé -

lye és a név vál toz ta tás sincs a ne mi át ala kí tó mû té tek be fe je zé sé hez köt -

ve, de az ügy in té zés ku sza sá ga és las sú sá ga to vább ra is jel lem zõ ma radt.

Az ETT ál tal ki adott en ge dély he lyett ma tu laj don kép pen majd nem

min den a pszi chi á te ri szak vé le mé nye ken mú lik: aki meg kap ja a pszi chi -

á te ri szak vé le ményt ar ról, hogy õ va ló ban transzszexuális, az tu laj don -

kép pen zöld utat kap ne me és ne ve hi va ta los meg vál toz ta tá sá hoz. A leg -

ko mo lyabb kri ti ka az volt, hogy ügyük el bí rá lá sa so rán hi ány zott egy vi -

lá gos kri té ri um rend szer: sok érin tett ta pasz tal ta, hogy a szak em be rek

hoz zá ér té se, tu dá sa és ta pasz ta la ta e té ren nem kel lõ en szé les kö rû. A

hoz zá ér tés és a kel lõ oda fi gye lés hi á nya, va la mint az egyes ese tek re for -

dí tott idõ rö vid sé ge mi att me rül he tett fel an nak a le he tõ sé ge, hogy a

szak em be rek nem fel tét le nül an nak ad nak meg erõ sí tõ szak vé le ményt,

aki ezt va ló ban „meg ér dem li”. Az egész rend szert érin tõ kri ti kák kö zül

fon tos ki emel ni az adat ke ze lé si prob lé má kat. A transzszexuálisok is jog -

gal vár hat ják el egész ség ügyi ada ta ik bi zal mas ke ze lé sét, de a gya kor lat -

ban er re nem min dig ke rült sor. Az elé ge det len ség má sik szint jén az ész -

re vé te lek a konk rét sze mély kö zi or vo si és hi va tal no ki gya kor la tok ra vo -

nat koz tak és az or vos–pá ci ens, il let ve a hi va tal nok–ma gán em ber vi szony

mi nõ sé gét és sze mély te len sé gét ki fo gá sol ták.

So kan a pénz sze re pét hang sú lyoz ták: a nem- és név vál toz ta tás fo -

lya ma ta i nak hi va ta los ren de zet len sé ge mi att ugyan is egy részt az érin tet -

tek nem tud hat ták pon to san, hogy mi lyen egész ség ügyi szol gál ta tás

igény be vé te le szá mít tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ra jo go sult nak és

mely kon zul tá ci ók, ke ze lé sek vagy be avat ko zá sok költ sé ge it kell ma -

gán úton elõ te rem te ni. Más részt a transzszexualizmussal kap cso lat ban is

ér vé nye sült a ma gyar egész ség ügy más te rü le te in szin tén ta pasz tal ha tó

ös  sze mo só dá sa az ál la mi és a ma gán el lá tás nak: az az elõ for dult, hogy ál -

la mi in téz mény ben vé gez tek „fi ze tõs” be avat ko zást, de a pénz – vagy

an nak nagy ré sze – nem az in téz mény kas  szá já ba ván do rolt. In ter jú ala -

nya ink több pél dát is em lí tet tek az ál la mi és a ma gán pra xis ös  sze fo nó dá -

sá ra, me lyek kö zül ki emel he tõ az a mi nisz té ri u mi gya kor lat, hogy a hi -

va ta los tá jé koz ta tást ké rõ transzszexuálisoknak olyan szak em be re ket

aján lot tak, akik az tán ma gán ren de lõ ik ben pén zért fo gad ták az így „ki -

köz ve tí tett” pá ci en se ket. Ál ta lá nos ta pasz ta lat nak szá mí tott, hogy az or -

vo sok kal va ló kap cso lat fel vé tel fon tos elõ fel té tel ének gon dol ták az érin -

tet tek azt, hogy ren del kez ze nek meg fe le lõ men  nyi sé gû pénz zel. Bár ál -

ta lá ban tisz tá ban vol tak az zal, hogy va la mi lyen tár sa da lom biz to sí tá si tá -

7. Or vo si fel ügye let tel el kez di a szük sé ges ke ze lé se ket és el vé gez te ti a

kí vánt mû té te ket.

8. Kí vánt ne mé nek meg fe le lõ en éli min den nap ja it.

A kü lön bö zõ fá zi sok idõ rend je fel cse ré lõd he tett. Fon tos meg je gyez ni,

hogy ko ráb ban csak a mû té ti be avat ko zá sok után le he tett hi va ta lo san ne -

vet vál toz tat ni, míg ma töb ben az or vo si be avat ko zá so kat meg elõ zõ en – a

pszi chi át ri ai szak vé le mé nyek bir to ká ban – fo lya mod nak ne vük meg vál toz -

ta tá sá ért. A nemváltoztatás idõ-, ener gia- és ese ten ként igen pénz igé nyes

fo lya ma tá nak pon tos me ne tét ne héz volt meg ha tá roz ni. A vál to zó hi va ta los

rend, az egyes fá zi sok és az egész fo lya mat át fo gó hi va ta los sza bá lyo zott sá -

gá nak a hi á nya, az in for má ci ók eset le ges sé ge és az egyé ni kí vá nal mak va -

la mint le he tõ sé gek el té ré sei mi att in ter jú ala nya ink ta pasz ta la ta i ból sok fé le

va ri á ci ós le he tõ ség bon ta ko zott ki. A kü lön fé le le he tõ sé gek át te kin té sé vel

pon to sabb ké pet kap hat tunk a transzszexuálisok ko ránt sem ho mo gén tá -

bo rá nak ös  sze té te lé rõl és jel lem zõ i rõl. A rész le tes idé zett kü lön bö zõ „út le -

írás ok ból” ki de rült, hogy az ön ma gu kat transzszexuálisként azo no sí tó em -

be rek esetenként egy más tól na gyon el té rõ ta pasz ta la tok kal ren del kez tek. 

Ami mind egyi kük ben kö zös volt, az a szü le tés ko ri ne mük kel, il let -

ve az „ilyen ne mû élet tel” va ló elé ge det len ség; a meg gyõ zõ dés, hogy

vál toz tat ni uk kel le ne a hely ze tü kön és a vágy, hogy meg ta lál ják va ló di

ön ma gu kat. A nem- és név vál toz ta tás kü lön bö zõ rész fo lya ma tai is ezek -

nek az alap in dí té kok nak a gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa i ként ér tel me zõd -

het tek, me lyek meg va ló sí tá sa azon ban gyak ran aka dá lyok ba üt kö zött.

A transzszexuálisok sok ne héz ség gel szem be sül tek ne mük és ne vük

meg vál toz ta tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa so rán. Kri ti kai ész re vé te le i ket

két fõ szem pont sze rint cso por to sí tot tuk: egy részt ál ta lá ban ma gát a nem- és

név vál toz ta tás mai ma gyar or szá gi rend sze rét kri ti zál ták, más részt konk ré tan

az or vos–pá ci ens, illetve a hi va tal nok–ma gán em ber kap cso lat vo nat ko zá sá -

ban fo gal maz ták meg elé ge det len sé gü ket. A nem- és név vál toz ta tás mai

ma gyar or szá gi rend sze ré vel kap cso la tos fõ kri ti ka ép pen a rend szer sze rû ség

hi á nya volt, mely nek kö vet kez mé nyei a dön té sek és a hely ze tek eset le ges -

sé ge és az in for má ció áram lás hi á nyos sá gai le het tek. Ez zel ös  sze füg gés ben

az egész fo lya mat át lát ha tat lan ná vált és sok szor évek be telt, míg az érin tet -

tek meg kap ták a szük sé ges tá jé koz ta tást, szak vé le ményt, en ge délyt vagy

hoz zá jut hat tak az ál ta luk igé nyelt ke ze lés hez, il let ve or vo si be avat ko zás hoz.

Ko ráb ban a nem- és név vál toz ta tás fo lya ma ta va la men  nyi vel ren de -

zet tebb nek tûnt, mert az or vo si be avat ko zá so kat csak az Egész ség ügyi

Tu do má nyos Ta nács (ETT) hoz zá já ru lá sá val le he tett meg kez de ni, a
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mo ga tás jár na ne kik, de a tá mo ga tás mér té ké rõl, il let ve a tá mo ga tás ki já -

rá sá nak mód ja i ról nem tud tak so kat. Az érin tet tek több ér vet fo gal maz -

tak meg a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás jo gos sá gá val kap cso lat ban.

Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a nemváltoztatás esélyt te rem het

a transzszexuálisok szá má ra a si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dés re, ezért

egy faj ta pre ven tív be avat ko zás ként is ér tel mez he tõ a ké sõb bi – pél dá ul

a mun ka nél kü li ség bõl vagy az el ma gá nyo so dásból adódó – prob lé mák

ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sé re.

Ku ta tá si ered mé nye ink azt mu tat ták, hogy a transzszexuálisok mai

ma gyar or szá gi hely ze tét több fé le mó don le het ne meg kön  nyí te ni: a je -

len leg még hi ány zó szer ve zett ön se gí té sen túl, il let ve az zal pár hu za mo -

san, el sõ sor ban ál la mi se gít ség gel. Az ál la mi se gít ség nyúj tás kü lön bö zõ

szint je it le het ne ki fej lesz te ni vagy to vább fej lesz te ni: a meg bíz ha tó tá jé -

koz ta tás, a szak em be rek ol da lá ról a té ma szé le sebb kö rû is me re te és az

oda fi gye lés az em be ri di men zi ók ra nö vel het né a transzszexuálisok jobb

tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek esé lye it. Az ál la mi se gít ség nyúj tás leg fon -

to sabb szín te re ként töb ben egy olyan köz pon tot sze ret tek vol na lát ni,

ahol a tá jé koz ta tás tól az or vo si ke ze lé se kig egy he lyen ös  sze fog va igény -

be ve he tõ ek len né nek a transzszexuálisok szá má ra fon tos tá mo ga tá si for -

mák. Az érintettek által op ti má lis nak vélt ál la mi se gít ség nyúj tás kulcs -

sza vai közé tartozott az in for má ció, a rend sze res ség, az át lát ha tó ság, a

meg bíz ha tó ság, a fe le lõs ség vál la lás, valamint az anya gi és a pszi cho ló gi -

ai tá mo ga tás. 
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[Ugyan ak kor] min den egyes eset ben si ke re sen ér ték el, hogy jo guk le gyen

vá lasz tott ne mi stá tu suk sze rint él ni, mi köz ben meg vol tak gyõ zõd ve ar ról,

hogy tit ka ik fel tá rá sa gyors és biz tos pusz tu lás hoz – tár sa dal mi stá tu suk

rom lá sá hoz, pszi cho ló gi ai tra u mák hoz és anya gi hát rá nyok hoz – ve zet ne.

[…]

Ág nes

[…] Ág nes 19 éves, fe hér ha ja don volt, aki önál ló an tar tot ta el ma gát: egy

he lyi biz to sí tó tár sa ság nál gép író nõ kent dol go zott. […]

Ág nes meg je le né se alap ján tel je sen nõ volt. Ma gas volt, vé kony, na -

gyon nõ i es alak kal. […] Hos  szú, fi nom szá lú sö tét szõ ke ha ja volt, õszi ba -

rack hoz ha son ló bõr szí ne, arc szõr zet nél kü li fi a tal ar ca, fi no man sze dett

szem öl dö ke, és szép vo ná sai vol tak, és rú zson kí vül nem vi selt smin ket.

El sõ meg je le né se kor szûk kar di gánt vi selt, amely ki emel te kes keny vál -

lát, telt mel le it és kar csú de re kát. Lá ba és ke ze ki csit na gyobb volt, mint

ál ta lá ban a nõ ké, de ez egy ál ta lán nem volt fel tû nõ. Ál ta lá nos öl töz kö dé -

si stí lu sa nem kü lön bö zött a ve le egy ko rú és azo nos tár sa dal mi osz tály ba

tar to zó lá nyo ké tól. […]

Nagy, jól fej lett mel lek kel és egy fér fi át la gos kül sõ ne mi szer ve i vel

ren del ke zett. […]

Ág nes fi ú nak szü le tett, át la gos fér fi ne mi szer vek kel. Szü le té si anya -

könyv ében is fér fi ként és en nek meg fe le lõ en fér fi név vel sze re pelt. Ti zen -

hét éves ko rá ig min den ki fi ú nak is mer te. […] [A] fér fi sze re pet fo lya ma to -

san és ha tá ro zot tan ne héz nek tar tot ta, és ál lí tá sa sze rint ne he zen bir kó zott

meg ve le. Be szá mo ló i ban túl zó mó don bi zony gat ta ter mé sze tes nõ i es sé gét,

fér fi as sá gá nak bi zo nyí té ka it [pe dig] el nyom ta. […] Sa ját be val lá sa sze rint

az ál ta lá nos is ko lai évek leg alább el vi sel he tõ ek vol tak a szá má ra, de a kö -

zép is ko la há rom éve alatt rend kí vü li fe szült sé ge ket élt át. A kö zép is ko la

har ma dik osz tá lyá nak vé gén már nem is volt haj lan dó vis  sza men ni az is ko -

lá ba, hogy utol só évét is el vé gez ze. […] 1956 õszén, kór ház ba ke rü lé sét kö -

ve tõ en ma gán ta nár se gít sé gé vel foly tat ta ta nul má nya it. […]

1958 feb ru ár já ban is mer ke dett meg Bill ne vû part ne ré vel, és

ugyan azon év áp ri li sá ban San Fernando Valley-be köl tö zött, hogy kö ze -

lebb le hes sen hoz zá. […] A part ne ré vel foly ta tott so ro za tos ve sze ke dé -

sek után 1958 áp ri li sá ban vis  sza tért szü lõ vá ro sá ba, hogy az ot ta ni or vo sá -

tól sze rez zen egy le ve let, amely ben az or vos „el ma gya ráz za” a fér fi nak

1. fejezet
Harold Garfinkel: A be il lesz ke dés és a ne mi stá tus 
si ke res el éré se egy „interszexuális” sze mély esetében1

(rész le tek)

Min den tár sa da lom erõ sen kor lá toz za a sze mély át lé pé sét egyik stá tus -

ból egy má sik ba. Ami kor a ne mi stá tus ról van szó, e kor lá tok kü lö nö sen

meg szo rí tó jel le gû ek, és azo kat min den erõ vel ér vény re is jut tat ják.

Csak na gyon ritualizált al kal mak kor en ged he tõk meg a vál toz ta tá sok, és

az ilyen át lé pé se ket ak kor is jel leg ze te sen „idõ le ges” és „já té kos” va ri -

á ci ó nak te kin tik ah hoz ké pest, ami az em ber „vé gül is”, „va ló já ban”.

Ez ál tal a tár sa dal mak szi go rú el len õr zés alatt tart ják azo kat a mó do kat,

aho gyan sa ját né pes sé gük ös  sze té te le ki ala kul és vál to zik.

[…]

A szü le té si anya könyv jo gi úton tör té nõ meg vál toz ta tá sá tól el te kint ve

sem mi lyen más le gi tim át me net nem lé te zik a nõi és a fér fi stá tus kö zött.

Még a jo gi vál toz ta tás hoz is nagy fo kú tá vol ság tar tás sal vi szo nyul nak a tár -

sa da lom tag jai, akik sa ját ne mi stá tu su kat ma gá tól ér te tõ dõ nek te kin tik.

Ez a ta nul mány egy olyan eset rõl szól, […] [ami lyen ese tek sze rep lõ -

i vel] a U. C. L. A. [University of California, Los An ge les] Or vo si Köz pont -

já nak pszi chi át ri ai, uro ló gi ai és en dok ri no ló gi ai osz tá lya in fog lal koz nak.

Ezek nek az em be rek nek sú lyos ana tó mi ai rend el le nes sé ge ik van nak. A

[fér fi bõl a nõi ne mi stá tus ba, il let ve a nõ i bõl a fér fi ne mi stá tus ba va ló] át -

lé pé sük min den egyes eset ben élet cik lu suk ké sõb bi sza ka szá ban, töb bé-

ke vés bé nyil ván va ló sze mé lyes vá lasz tás ered mé nye ként tör tént. […]
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Ág nes ál la po tát. […] A fér fi szá má ra ez csak ide ig le nes meg ol dást je len -

tett. Mi vel egy re ha tá ro zot tab ban kö ve tel te a kö zö sü lést, és há zas sá got

ter ve zett, ame lyet Ág nes vis  sza uta sí tott, egy sor egy re éle sebb han gú vi -

ta ke let ke zett kö zöt tük. 1958 jú ni u sá ban Ág nes fel tár ta ba rát ja elõtt va -

ló di ál la po tát, és a vi szony ezen az ala pon foly ta tó dott to vább. […]

1959 már ci u sá ban a U. C. L. A-n el vé gez ték Ág nes kaszt rá ci ós mû tét -

jét, mely so rán a pé ni szé rõl és a he re zacs kó i ról le ope rál ták a bõrt, a pé niszt

és a he ré ket el tá vo lí tot ták, és az el tá vo lí tott pé nisz bõ ré bõl va gi nát for mál -

tak, míg a sze mé rem aj ka kat a he re zacs kó bõ ré bõl ala kí tot ták ki. […]

Ág nes, a ter mé sze tes, nor má lis nõ

Ág nes ki tar tó an és szin te meg szál lot tan fog lal ko zott nõi sze xu a li tá sa mû -

kö dõ ké pes sé gé vel. Az õt fog lal koz ta tó kér dé sek jel le ge, va la mint az

össz hang nak az a hi á nya, ame lyet ezek a fo lya ma to san je len lé võ kér dé -

sek je len te nek a „hét köz na pi ész já rás” szá má ra, le he tõ vé te szik, hogy

leg alább is fel té te le sen le ír juk azo kat a kü lö nös jel leg ze tes sé ge ket, me -

lyek re a le gi tim ne mi stá tu sú né pes ség – azok nak a né zõ pont já ból, akik

sa ját nor má lis ne mi stá tu su kat ma gá tól ér te tõ dõ ként tud ják ke zel ni –

ob jek tív jel leg ze tes ség ként te kint. Az ál ta luk ész lelt [nemspecifikus tár -

sa dal mi] kör nye ze tet ter mé sze tes fér fi ak és ter mé sze tes nõk, va la mint a

ve lük mo rá li san el len té tes ol da lon ál ló – [tár sa dal mi lag] mû kö dés kép te -

len, bû nö zõ, be teg és bû nös – sze mé lyek né pe sí tik be. Ág nes a nor má li -
sok kal együtt el fo gad ta a va ló sá gos vi lág ily mó don va ló ér tel me zé sét, és er re,
épp úgy, mint a nor má li sok, õ is ob jek tív, in téz mé nye sí tett tény ként – az az mo rá -

lis tény ként – te kin tett.
Ág nes ha tá ro zot tan ra gasz ko dott ah hoz, hogy õ ter mé sze tes, nor má lis

nõ, aki hez így is kell vi szo nyul ni. A kö vet ke zõk ben fel so rol juk a „ter mé -

sze tes, nor má lis ne mû em be rek” mint kul tu rá lis tár gyak jel lem zõ it. […]

1. Tár sa dal munk fel nõtt tag ja i nak né zõ pont já ból a „nor má lis ne -

mû” em be rek kö ze gét két nem és csak is két nem né pe sí ti be: a „fér fi”

és a „nõ”.

2. Tár sa dal munk fel nõtt tag ja i nak né zõ pont já ból a nor má lis em be rek

né pes sé ge egy mo rá li san ket té vá lasz tott né pes ség. A nor má lis em be rek

né pes sé gé vel mint le gi tim rend del va ló tu da tos azo no su lás e né pes ség lét -
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kér dé se, ami nem bi o ló gi ai, or vo si, uro ló gi ai, szo ci o ló gi ai, pszi chi át ri ai

vagy pszi cho ló gi ai té nyek kér dé se. Ehe lyett a le gi tim rend hez va ló al kal -

maz ko dás ki kény sze rí té sé nek va ló szí nû sé ge, va la mint az al kal maz ko dás

va ló szí nû sé gét meg ha tá ro zó fel té te lek vál nak dön tõ szem pont tá. 

3. A tár sa da lom fel nõtt tag ja ön ma gá ra is e [két ne mû] kö zeg ré sze -

ként te kint, és vagy az egyik, vagy a má sik nem hez tar to zó ként so rol ja

be ma gát – nem pusz tán ön be csü lé se mi att, ha nem azért is, mert ez a fel -

té te le a je len tõs koc ká za tok és kül sõ be avat ko zá sok nél kü li élet hez va ló

jog biz to sí tá sá nak.

4. A nor má lis né pes ség tag jai […] alap ve tõ en, ere de ti leg, el sõ sor -

ban, min dig és min den kor vé gül is vagy „fér fi ak”, vagy „nõk”.

5. A [ne mi] azo no sí tás so rán a nor má li sok bi zo nyos jel zé se ket alap ve -

tõ fontosságúnak,2 míg más jel lem zõ ket, cse le ke de te ket, kap cso la to kat stb.

át me ne ti nek, idõ le ges nek, vé let len sze rû nek, bi zo nyos kö rül mé nyek ál tal

meg ha tá ro zott nak tar ta nak. Ilyen alap ve tõ jel zés a nor má li sok szá má ra az,

hogy a fér fi nak pé ni sze, a nõ nek pe dig va gi ná ja van. A pé nis  szel, il let ve a

va gi ná val ren del ke zõ sze mé lyek nek meg fe le lõ ér zé se ket, cse le ke de te ket,

a [ne mi] cso port tag ság gal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket és ha son ló kat tu -

laj do ní ta nak. (A pé nisz vagy a va gi na bir tok lá sá nak bi o ló gi ai té nye azon ban

megkülönböztetendõ az egyik, vagy a má sik, vagy akár mind ket tõ bir tok -

lá sá tól mint kul tu rá lis tény tõl. A bi o ló gi ai és a kul tu rá lis péniszek és va gi -

nák kö zöt ti kü lönb ség rõl mint a „ter mé sze tes ne mi ség” tár sa dal mi lag al -

kal ma zott bi zo nyí té ka i ról ké sõbb rész le te seb ben is szót ej tünk.)

6. A nor má li sok a tár sa da lom új tag ja it fér fi ként vagy nõ ként […

nem csu pán szü le té sük kor so rol ják be], ha nem még en nél is ko ráb ban.

A nemtulajdonítás ki ter jed az elõ dök és az utó dok ös  szes sé gé re és a sze -

mély ha lá la sem vál toz tat rajta.3

2 Pél dá ul, ami kor az Ág nes szü le té se he lye sze rin ti Midwest City egész ség ügyi ta -

ná csá nak hi va tal no ka el uta sí tot ta Ág nes ké rel mét szü le té si anya könyv ének meg -

vál toz ta tá sá ra, fel té te lez he tõ en ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy Ág nes ne mét

„vég sõ so ron” a fér fi rep ro duk tív funk ci ó ra va ló al kal mas sá ga ha tá rozza meg.

3 Eze ket az azo no sí tá si kri té ri u mo kat olyan tény le ges ese tek szá mí tás ba vé te lé vel

kell fe lül vizs gál ni, me lyek a be so ro lás egyik vagy má sik „pa ra mé te ré nek” men tén

va ri á lód hat nak: pél da ként em lít he tõk egyes is ten sé gek vagy a há bo rús hõ sök, akik -

nek a ne mi szer ve hõ si es harc ban, ha lá los se be sü lés ré sze ként sem mi sült meg stb.
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tak, míg a sze mé rem aj ka kat a he re zacs kó bõ ré bõl ala kí tot ták ki. […]

Ág nes, a ter mé sze tes, nor má lis nõ

Ág nes ki tar tó an és szin te meg szál lot tan fog lal ko zott nõi sze xu a li tá sa mû -

kö dõ ké pes sé gé vel. Az õt fog lal koz ta tó kér dé sek jel le ge, va la mint az

össz hang nak az a hi á nya, ame lyet ezek a fo lya ma to san je len lé võ kér dé -

sek je len te nek a „hét köz na pi ész já rás” szá má ra, le he tõ vé te szik, hogy

leg alább is fel té te le sen le ír juk azo kat a kü lö nös jel leg ze tes sé ge ket, me -

lyek re a le gi tim ne mi stá tu sú né pes ség – azok nak a né zõ pont já ból, akik

sa ját nor má lis ne mi stá tu su kat ma gá tól ér te tõ dõ ként tud ják ke zel ni –

ob jek tív jel leg ze tes ség ként te kint. Az ál ta luk ész lelt [nemspecifikus tár -

sa dal mi] kör nye ze tet ter mé sze tes fér fi ak és ter mé sze tes nõk, va la mint a

ve lük mo rá li san el len té tes ol da lon ál ló – [tár sa dal mi lag] mû kö dés kép te -

len, bû nö zõ, be teg és bû nös – sze mé lyek né pe sí tik be. Ág nes a nor má li -
sok kal együtt el fo gad ta a va ló sá gos vi lág ily mó don va ló ér tel me zé sét, és er re,
épp úgy, mint a nor má li sok, õ is ob jek tív, in téz mé nye sí tett tény ként – az az mo rá -

lis tény ként – te kin tett.
Ág nes ha tá ro zot tan ra gasz ko dott ah hoz, hogy õ ter mé sze tes, nor má lis

nõ, aki hez így is kell vi szo nyul ni. A kö vet ke zõk ben fel so rol juk a „ter mé -

sze tes, nor má lis ne mû em be rek” mint kul tu rá lis tár gyak jel lem zõ it. […]

1. Tár sa dal munk fel nõtt tag ja i nak né zõ pont já ból a „nor má lis ne -

mû” em be rek kö ze gét két nem és csak is két nem né pe sí ti be: a „fér fi”

és a „nõ”.

2. Tár sa dal munk fel nõtt tag ja i nak né zõ pont já ból a nor má lis em be rek

né pes sé ge egy mo rá li san ket té vá lasz tott né pes ség. A nor má lis em be rek

né pes sé gé vel mint le gi tim rend del va ló tu da tos azo no su lás e né pes ség lét -
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kér dé se, ami nem bi o ló gi ai, or vo si, uro ló gi ai, szo ci o ló gi ai, pszi chi át ri ai

vagy pszi cho ló gi ai té nyek kér dé se. Ehe lyett a le gi tim rend hez va ló al kal -

maz ko dás ki kény sze rí té sé nek va ló szí nû sé ge, va la mint az al kal maz ko dás

va ló szí nû sé gét meg ha tá ro zó fel té te lek vál nak dön tõ szem pont tá. 

3. A tár sa da lom fel nõtt tag ja ön ma gá ra is e [két ne mû] kö zeg ré sze -

ként te kint, és vagy az egyik, vagy a má sik nem hez tar to zó ként so rol ja

be ma gát – nem pusz tán ön be csü lé se mi att, ha nem azért is, mert ez a fel -

té te le a je len tõs koc ká za tok és kül sõ be avat ko zá sok nél kü li élet hez va ló

jog biz to sí tá sá nak.

4. A nor má lis né pes ség tag jai […] alap ve tõ en, ere de ti leg, el sõ sor -

ban, min dig és min den kor vé gül is vagy „fér fi ak”, vagy „nõk”.

5. A [ne mi] azo no sí tás so rán a nor má li sok bi zo nyos jel zé se ket alap ve -

tõ fontosságúnak,2 míg más jel lem zõ ket, cse le ke de te ket, kap cso la to kat stb.

át me ne ti nek, idõ le ges nek, vé let len sze rû nek, bi zo nyos kö rül mé nyek ál tal

meg ha tá ro zott nak tar ta nak. Ilyen alap ve tõ jel zés a nor má li sok szá má ra az,

hogy a fér fi nak pé ni sze, a nõ nek pe dig va gi ná ja van. A pé nis  szel, il let ve a

va gi ná val ren del ke zõ sze mé lyek nek meg fe le lõ ér zé se ket, cse le ke de te ket,

a [ne mi] cso port tag ság gal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket és ha son ló kat tu -

laj do ní ta nak. (A pé nisz vagy a va gi na bir tok lá sá nak bi o ló gi ai té nye azon ban

megkülönböztetendõ az egyik, vagy a má sik, vagy akár mind ket tõ bir tok -

lá sá tól mint kul tu rá lis tény tõl. A bi o ló gi ai és a kul tu rá lis péniszek és va gi -

nák kö zöt ti kü lönb ség rõl mint a „ter mé sze tes ne mi ség” tár sa dal mi lag al -

kal ma zott bi zo nyí té ka i ról ké sõbb rész le te seb ben is szót ej tünk.)

6. A nor má li sok a tár sa da lom új tag ja it fér fi ként vagy nõ ként […

nem csu pán szü le té sük kor so rol ják be], ha nem még en nél is ko ráb ban.

A nemtulajdonítás ki ter jed az elõ dök és az utó dok ös  szes sé gé re és a sze -

mély ha lá la sem vál toz tat rajta.3

2 Pél dá ul, ami kor az Ág nes szü le té se he lye sze rin ti Midwest City egész ség ügyi ta -

ná csá nak hi va tal no ka el uta sí tot ta Ág nes ké rel mét szü le té si anya könyv ének meg -

vál toz ta tá sá ra, fel té te lez he tõ en ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy Ág nes ne mét

„vég sõ so ron” a fér fi rep ro duk tív funk ci ó ra va ló al kal mas sá ga ha tá rozza meg.

3 Eze ket az azo no sí tá si kri té ri u mo kat olyan tény le ges ese tek szá mí tás ba vé te lé vel

kell fe lül vizs gál ni, me lyek a be so ro lás egyik vagy má sik „pa ra mé te ré nek” men tén

va ri á lód hat nak: pél da ként em lít he tõk egyes is ten sé gek vagy a há bo rús hõ sök, akik -

nek a ne mi szer ve hõ si es harc ban, ha lá los se be sü lés ré sze ként sem mi sült meg stb.



ne mi sé get – ön ma gá ét vagy má so két –, pe dig el vi leg, más tu do má nyok -

hoz ha son ló an, ez a nor má lis ne mi ség je len sé gé vel kap cso la tos vizs gá ló -

dá sunk ha tá ra. A nor má lis sze mély a hét köz na pi kör nye ze tét be né pe sí tõ

em be rek nek azt a jel lem zõ jét, hogy nem mel bír nak, olyan mi nõ ség ként

is ke ze li, ame lyet „a ter mé szet ha tá ro zott meg”. E mi nõ ség, amint a „ter -

mé szet” ál tal meg ha tá ro zott ként kö ze lít jük meg, idõ tõl, al ka lom tól, kö -

rül mé nyek tõl, gya kor la ti elõny szer zé si le he tõ sé gek tõl füg get len ként je -

le nik meg a to váb bi ak ban. […] A nor má lis sze mély ne mi cso port tag sá ga

így vál to zat lan ma rad bár mi lyen tény le ges vagy le het sé ges élet tar tam

ese tén. Parsons szó hasz ná la tá val él ve: „min den hely zet ben vál to zat lan”.

8. [A nor má li sok né zõ pont já ból, ha két idõ pont ban vizs gál juk a né -

pes sé get a fér fi és a nõi je len lét meg szám lá lá sá val, ak kor nem tör tén het

el moz du lás a két ne mi stá tus ará nya i ban, ki vé ve a ne mi stá tu sok kö zöt -

ti ün ne pé lye sen meg en ge dett át já rá so kat.]

Tár sa dal munk tilt ja a szán dé kos vagy vé let len el moz du lást az egyik

ne mi stá tus ból a má sik ba. Ilyen át já rá sok ra csak a – kar ne vá lo kat, a szín -

há zi sze rep já té ko kat, […] a kém ke dést is jel lem zõ – jól is mert el len õr zõ

me cha niz mu sok ál tal sza bá lyo zott mó don ke rül het sor. Eze ket az át vál -

to zá so kat mind az át vál to zók, mind az õket fi gye lem mel kí sé rõk [idõ le -

ges nek és át me ne ti nek] te kin tik, és a „szín já ték után” el vár ják a „já ték

ab ba ha gyá sát”. […] A [nor má lis ke rék vá gás ba va ló vis  sza té rés re fel szó lí -

tó] dor gá lá sok a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer el sõ vo na la ként olyan

gyak ran ta pasz tal ha tó szank ci ók ré szét al kot ják, me lyek a [fõ ként fog lal -

ko zá si és ro kon sá gi rend sze rek bõl ál ló] fõbb tár sa dal mi in téz mé nyek ál -

tal [szá muk ra kö te le zõ ér vé nyû en] meg fo gal ma zott el vá rá sok nak meg fe -

le lõ [vi sel ke dés mód ra] fi gyel mez tet nek. […] A nor má li sok né zõ pont já -

ból [te hát] a né pes ség ös  sze té tel ének vál to zá sa it csak a szü le tés, a ha lá -

lo zás és a mig rá ció út jai je löl he tik ki.

Ág nes na gyon is tisz tá ban volt az zal, hogy õ egy más fé le úton jár,

olya non, ame lyen alig jár bár ki más, és hogy en nek az út nak a vá lasz tá -

sát ke mé nyen bün te tik. A nor má lis em ber Ág nes hez ha son ló an tud ja,

hogy van nak olya nok, akik lé pé se ket tesz nek át vál to zá su kért [az az az

egyik ne mi stá tus ból a má sik ba va ló át lé pé sért], de a nor má lis em ber –

aho gyan Ág nes is – az ilyen em be re ket fur csá nak, szo kat lan nak vagy bi -

zarr nak te kin ti. A nor má lis em ber nek jel lem zõ en ne héz „meg ér te nie”

ma gát az át vál to zást, és vagy bün te tést, vagy or vo si ke ze lést sür get. Ág -

nes ugyan ezt az ál lás pon tot kép vi sel te […], jól le het szá má ra a sa ját ne -

mé nek a mi lyen sé ge a ren del ke zés re ál ló al ter na tí vák kö zöt ti szán dé kos

7. A nor má li sok szá má ra a [tár sa dal mi kö zeg két ne mû sé ge] […] „ter -

mé sze tes tény” jel le gét öl ti. Eb bõl adó dik – mi vel e ter mé sze tes ség je -

len té sé nek alap ele me –, hogy he lyes és meg fe le lõ, az az mo rá li san meg -

fe le lõ [vagy az egyik, vagy a má sik ne mû nek] len ni. E ter mé sze tes tény

jel leg mi att tár sa dal munk tag jai szá má ra csak ter mé sze tes fér fi ak és ter mé -
sze tes nõk lé tez nek, és a jó tár sa da lom ki zá ró lag vagy az egyik, vagy a má -

sik nem hez tar to zó em be rek bõl áll. Te hát tár sa dal munk jó hi sze mû tag ja

[…] az olyan tu do má nyok ál lí tá sa it, mint a zo o ló gia, a bi o ló gia és a pszi -

chi át ria, fur csá nak tart ja. E tu do má nyok sze rint [ugyan is] a ne mi ség re vo -

nat ko zó dön té sek prob le ma ti ku sak. A nor má li sok fur csáll ják és ne he zen

ad nak hi telt azok nak a „tu do má nyos” osz tá lyo zá sok nak, mi sze rint az em -

be rek [kü lön bö zõ mér ték ben ugyan, de egy aránt] ren del kez nek mind fér -

fi, mind nõi jel lem zõk kel; vagy an nak az el já rás nak, mely a fér fi és a nõi

jel leg ze tes sé ge ket együt te sen vizs gál va az egyik vagy a má sik túl súly ba

ke rü lé sét te kin ti az em ber ne mét meg ha tá ro zó kri té ri um nak; vagy an nak

a gya kor lat nak, mely a ne vel te tés el sõ há rom éve alap ján ha tá roz za meg

az em ber ne mét; vagy an nak, hogy az ál ta luk is mert tár sa da lom ban lé tez -

nek va gi ná val bí ró fér fi ak és pé nis  szel bí ró nõk.

Ez a „hét köz na pi ész já rás” sze rin ti meg kö ze lí tés sem mi eset re sem

kor lá to zó dik csu pán a la i kus vé le mé nyek re. Egy ki vá ló ha zai [egye sült ál -
la mok be li] pszi chi át ri ai osz tály ve ze tõ pél dá ul Ág nes ese te hal la tán a kö -

vet ke zõ meg jegy zést tet te: „Nem lá tom be, mi ért kell ek ko ra ér dek lõ -

dést ta nú sí ta ni az ilyen ese tek iránt. Ilyes mi amúgy is csak na gyon rit kán

for dul elõ. Ezek az em ber vé gül is a ter mé szet fur csa sá gai.” […] A ne mi

tí pu sok mo rá lis rend je irán ti el kö te le zõ dés [itt] oly mér té kû, hogy [a

meg szó la ló nak] ne he zé re esik hi telt ad ni egy olyan meg kö ze lí tés nek,

amely el tér az „élet ter mé sze tes té nye i tõl”. Ahogy a ké sõb bi ek ben lát ni

fog juk, és ahogy Ág nes tõl is sok fé le mó don meg ta nul hat tuk – bár õ en -

nek nem volt tu da tá ban –, a [„ter mé sze tes tény” pa ra dig ma el ha gyá sá -

tól va ló] vo na ko dás in téz mé nye sen mo ti vált jel le gû.

Sok szor hang sú lyoz tam már, hogy a tár sa da lom jó hi sze mû tag ja szá -

má ra a „nor má lis” „mo rá list” je lent. Az élet ter mé sze tes té nyé nek te -

kin tett ne mi ség te hát az élet ter mé sze tes és mo rá lis té nyé nek te kin tett

ne mi sé get je len ti. Ezért a tár sa da lom tag já nak az a haj lan dó sá ga, hogy a

nor má lis ne mi sé get el mé le ti ér dek lõ dés tár gya ként ke zel je, meg kö ve te -

li, hogy mi köz ben õ ma ga dönt az em be rek va ló di ne mi jel le gé rõl, fel -

füg ges  sze az in téz mé nye sen hét köz na pi ru tin ná vál toz ta tott gya kor la ti

kö rül mé nyei je len tõ sé gét. Azt ta pasz tal juk azon ban, hogy a tár sa da lom

nor má lis tag ja nem pusz tán el mé le ti ér dek lõ dé sé nek tár gya ként ke ze li a
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ne mi sé get – ön ma gá ét vagy má so két –, pe dig el vi leg, más tu do má nyok -

hoz ha son ló an, ez a nor má lis ne mi ség je len sé gé vel kap cso la tos vizs gá ló -

dá sunk ha tá ra. A nor má lis sze mély a hét köz na pi kör nye ze tét be né pe sí tõ

em be rek nek azt a jel lem zõ jét, hogy nem mel bír nak, olyan mi nõ ség ként

is ke ze li, ame lyet „a ter mé szet ha tá ro zott meg”. E mi nõ ség, amint a „ter -

mé szet” ál tal meg ha tá ro zott ként kö ze lít jük meg, idõ tõl, al ka lom tól, kö -

rül mé nyek tõl, gya kor la ti elõny szer zé si le he tõ sé gek tõl füg get len ként je -

le nik meg a to váb bi ak ban. […] A nor má lis sze mély ne mi cso port tag sá ga

így vál to zat lan ma rad bár mi lyen tény le ges vagy le het sé ges élet tar tam

ese tén. Parsons szó hasz ná la tá val él ve: „min den hely zet ben vál to zat lan”.

8. [A nor má li sok né zõ pont já ból, ha két idõ pont ban vizs gál juk a né -

pes sé get a fér fi és a nõi je len lét meg szám lá lá sá val, ak kor nem tör tén het

el moz du lás a két ne mi stá tus ará nya i ban, ki vé ve a ne mi stá tu sok kö zöt -

ti ün ne pé lye sen meg en ge dett át já rá so kat.]

Tár sa dal munk tilt ja a szán dé kos vagy vé let len el moz du lást az egyik

ne mi stá tus ból a má sik ba. Ilyen át já rá sok ra csak a – kar ne vá lo kat, a szín -

há zi sze rep já té ko kat, […] a kém ke dést is jel lem zõ – jól is mert el len õr zõ

me cha niz mu sok ál tal sza bá lyo zott mó don ke rül het sor. Eze ket az át vál -

to zá so kat mind az át vál to zók, mind az õket fi gye lem mel kí sé rõk [idõ le -

ges nek és át me ne ti nek] te kin tik, és a „szín já ték után” el vár ják a „já ték

ab ba ha gyá sát”. […] A [nor má lis ke rék vá gás ba va ló vis  sza té rés re fel szó lí -

tó] dor gá lá sok a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer el sõ vo na la ként olyan

gyak ran ta pasz tal ha tó szank ci ók ré szét al kot ják, me lyek a [fõ ként fog lal -

ko zá si és ro kon sá gi rend sze rek bõl ál ló] fõbb tár sa dal mi in téz mé nyek ál -

tal [szá muk ra kö te le zõ ér vé nyû en] meg fo gal ma zott el vá rá sok nak meg fe -

le lõ [vi sel ke dés mód ra] fi gyel mez tet nek. […] A nor má li sok né zõ pont já -

ból [te hát] a né pes ség ös  sze té tel ének vál to zá sa it csak a szü le tés, a ha lá -

lo zás és a mig rá ció út jai je löl he tik ki.

Ág nes na gyon is tisz tá ban volt az zal, hogy õ egy más fé le úton jár,

olya non, ame lyen alig jár bár ki más, és hogy en nek az út nak a vá lasz tá -

sát ke mé nyen bün te tik. A nor má lis em ber Ág nes hez ha son ló an tud ja,

hogy van nak olya nok, akik lé pé se ket tesz nek át vál to zá su kért [az az az

egyik ne mi stá tus ból a má sik ba va ló át lé pé sért], de a nor má lis em ber –

aho gyan Ág nes is – az ilyen em be re ket fur csá nak, szo kat lan nak vagy bi -

zarr nak te kin ti. A nor má lis em ber nek jel lem zõ en ne héz „meg ér te nie”

ma gát az át vál to zást, és vagy bün te tést, vagy or vo si ke ze lést sür get. Ág -

nes ugyan ezt az ál lás pon tot kép vi sel te […], jól le het szá má ra a sa ját ne -

mé nek a mi lyen sé ge a ren del ke zés re ál ló al ter na tí vák kö zöt ti szán dé kos

7. A nor má li sok szá má ra a [tár sa dal mi kö zeg két ne mû sé ge] […] „ter -

mé sze tes tény” jel le gét öl ti. Eb bõl adó dik – mi vel e ter mé sze tes ség je -

len té sé nek alap ele me –, hogy he lyes és meg fe le lõ, az az mo rá li san meg -

fe le lõ [vagy az egyik, vagy a má sik ne mû nek] len ni. E ter mé sze tes tény

jel leg mi att tár sa dal munk tag jai szá má ra csak ter mé sze tes fér fi ak és ter mé -
sze tes nõk lé tez nek, és a jó tár sa da lom ki zá ró lag vagy az egyik, vagy a má -

sik nem hez tar to zó em be rek bõl áll. Te hát tár sa dal munk jó hi sze mû tag ja

[…] az olyan tu do má nyok ál lí tá sa it, mint a zo o ló gia, a bi o ló gia és a pszi -

chi át ria, fur csá nak tart ja. E tu do má nyok sze rint [ugyan is] a ne mi ség re vo -

nat ko zó dön té sek prob le ma ti ku sak. A nor má li sok fur csáll ják és ne he zen

ad nak hi telt azok nak a „tu do má nyos” osz tá lyo zá sok nak, mi sze rint az em -

be rek [kü lön bö zõ mér ték ben ugyan, de egy aránt] ren del kez nek mind fér -

fi, mind nõi jel lem zõk kel; vagy an nak az el já rás nak, mely a fér fi és a nõi

jel leg ze tes sé ge ket együt te sen vizs gál va az egyik vagy a má sik túl súly ba

ke rü lé sét te kin ti az em ber ne mét meg ha tá ro zó kri té ri um nak; vagy an nak

a gya kor lat nak, mely a ne vel te tés el sõ há rom éve alap ján ha tá roz za meg

az em ber ne mét; vagy an nak, hogy az ál ta luk is mert tár sa da lom ban lé tez -

nek va gi ná val bí ró fér fi ak és pé nis  szel bí ró nõk.

Ez a „hét köz na pi ész já rás” sze rin ti meg kö ze lí tés sem mi eset re sem

kor lá to zó dik csu pán a la i kus vé le mé nyek re. Egy ki vá ló ha zai [egye sült ál -
la mok be li] pszi chi át ri ai osz tály ve ze tõ pél dá ul Ág nes ese te hal la tán a kö -

vet ke zõ meg jegy zést tet te: „Nem lá tom be, mi ért kell ek ko ra ér dek lõ -

dést ta nú sí ta ni az ilyen ese tek iránt. Ilyes mi amúgy is csak na gyon rit kán

for dul elõ. Ezek az em ber vé gül is a ter mé szet fur csa sá gai.” […] A ne mi

tí pu sok mo rá lis rend je irán ti el kö te le zõ dés [itt] oly mér té kû, hogy [a

meg szó la ló nak] ne he zé re esik hi telt ad ni egy olyan meg kö ze lí tés nek,

amely el tér az „élet ter mé sze tes té nye i tõl”. Ahogy a ké sõb bi ek ben lát ni

fog juk, és ahogy Ág nes tõl is sok fé le mó don meg ta nul hat tuk – bár õ en -

nek nem volt tu da tá ban –, a [„ter mé sze tes tény” pa ra dig ma el ha gyá sá -

tól va ló] vo na ko dás in téz mé nye sen mo ti vált jel le gû.

Sok szor hang sú lyoz tam már, hogy a tár sa da lom jó hi sze mû tag ja szá -

má ra a „nor má lis” „mo rá list” je lent. Az élet ter mé sze tes té nyé nek te -

kin tett ne mi ség te hát az élet ter mé sze tes és mo rá lis té nyé nek te kin tett

ne mi sé get je len ti. Ezért a tár sa da lom tag já nak az a haj lan dó sá ga, hogy a

nor má lis ne mi sé get el mé le ti ér dek lõ dés tár gya ként ke zel je, meg kö ve te -

li, hogy mi köz ben õ ma ga dönt az em be rek va ló di ne mi jel le gé rõl, fel -

füg ges  sze az in téz mé nye sen hét köz na pi ru tin ná vál toz ta tott gya kor la ti

kö rül mé nyei je len tõ sé gét. Azt ta pasz tal juk azon ban, hogy a tár sa da lom

nor má lis tag ja nem pusz tán el mé le ti ér dek lõ dé sé nek tár gya ként ke ze li a
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nor má lis nõ ese tét ves  szük most fi gye lem be; [de] ugyan ez az ér ve lés ér -

vé nyes a fér fi ak ese té ben). Ami hez ra gasz kod nak, az az, hogy vagy ter mé -

szet ál tal al ko tott va gi ná juk le gyen, vagy olyan va gi ná juk, amely nek min -
dig is meg kel lett vol na len nie. Az az: a bir tok lás jo gos sá gá ról van szó. A jo go san

bir to kolt va gi na az ér dek lõ dés tár gya. A sze mély a va gi ná ra jo go sult. E jo go -

sult ság ki elé gí té sé nek ugyan a „ter mé szet” a leg ked vel tebb […] for rá sa,

de a se bé szek is az zá vál hat nak, amen  nyi ben rend be hoz nak egy ter mé -

sze tes hi bát, az az amen  nyi ben a ter mé szet esz kö ze ként mû köd nek, hogy

meg al kos sák azt, „amit a ter mé szet oda ter ve zett”. […]

Ág nes ta pasz ta la tai az uno ka nõ vé ré vel […] rá vi lá gí ta nak er re a tu -

laj don ság ra. Mi köz ben ar ról be szélt, amit az uno ka nõ vé re „fél té keny sé -

ge ként” jel lem zett, ami kor a báty ja ott ho ná ba lá to ga tó fér fi, aki az elõtt

egyi kük kel sem ta lál ko zott, egy ér tel mû en Ág nest ked vel te job ban, mint

uno ka nõ vér ét, aki kö zel egy idõs volt ve le, Ág nes meg je gyez te, hogy ha -

za u ta zá sa elõtt uno ka nõ vé re ked ve sen vi sel ke dett ve le, de azu tán meg -

rom lott a vi szo nyuk. Ág nes meg jegy zé sei sze rint Ág nes azt érez te, hogy

az uno ka nõ vé re […] nem tar tot ta õt iga zi nõ nek. Ág nes sze rint az uno -

ka nõ vér úgy érez te, Ág nes a ri vá li sa. 

[…]

Ág nes nem csak köz vet le nül ki nyil vá ní tot ta, hogy „min dig is lány vol -

tam”, ha nem meg is erõ sí tet te azt egy fi gye lem re mél tó mó don meg ter ve -

ze tett ön élet rajz zal, amely ben ere de ti nõ i es sé gé nek bi zo nyí té ka it fel na gyí -

tot ta, mi köz ben a [fér fi as és nõ i es] jel lem zõk ke ve re dé sé re uta ló ele me ket,

és még in kább fér fi ne vel te té se egy ér tel mû bi zo nyí té ka it, erõ sen el nyom ta.

[…]

Ág nes gyak ran fel hív ta a fi gyel me met ar ra, hogy nem áll ren del ke zé -

sé re egy olyan élet rajz, amely meg fe lel ne an nak a tény nek, hogy õt má sok

– kü lö nö sen fér fi part ne re – lány ként fo gad ták el. Ág nes ar ról be szélt, hogy

van egy ti zen hét év nyi ûr az éle té ben, és je lez te, hogy je len le gi nõi ka rak -

te ré hez má sok egy egé szen a szü le té sé ig vis  sza nyú ló fo lya ma tos nõi élet -

utat tu laj do ní ta nak. Ki emel te, hogy csak a nemváltoztatás meg té te le óta

ké pes nõi élet tör té net lét re ho zá sá ra, amely re má sok és õ ma ga is a je len -

le gi meg je le né se és kö rül mé nyei elõz mé nye ként te kint het nek.

[…]

Mi vel Ág nes el fo gad ta a nor má li sok ter mé sze tes fér fi és ter mé sze -

tes nõ kö zöt ti meg kü lön böz te té sét, ke ve sebb bi zony ta lan sá got je len tett

ön ma ga fér fi ként vagy nõ ként va ló be so ro lá sa, mint a ter mé sze tes nõ

vagy a ho mo sze xu á lis fér fi be so ro lás kö zöt ti vá lasz tás. Nõi élet raj za túl -

zá sa i nak, part ne re fér fi as sá gá nak, sa ját pé ni sze ér zé ket len sé gé nek és az

vá lasz tás kér dé se volt. [A szán dé kos vá lasz tás tu da tá ban azon ban egyút -

tal ar ra is rá kény sze rült, hogy dön té sét iga zol ja.] Ág nes dön té se ar ról

szólt, hogy olyan nor má lis ne mû em ber ként él, ami lyen min dig is volt. 

Ág nes [an nak el le né re tet te ma gá é vá a „nor má lis né zõ pon tot”,

hogy] tud ta, eb ben a vi lág ban lé tez nek olyan em be rek – be le ért ve ön -

ma gát is –, akik meg tet ték a [ne mi] át vál to zást. Ko rai élet tör té ne te el -

len tét ben állt az zal, amit tel jes meg gyõ zõ dés sel te kin tett sa ját nor má lis

ne mi sé gé nek. Ami kor szü le té si anya könyv ének meg vál toz ta tá sá ért fo -

lya mo dott, ezt úgy ér tel mez te, hogy a „va lós té nye ket” nem is me rõ em -

be rek ál tal el kö ve tett ere de ti hi ba ki ja ví tá sá ra tö rek szik.

Ág nes nek meg gyõ zõ sé ge volt, hogy nincs sok olyan em ber, aki nek

el le het ne mon da ni, hogy mit tett, és akik „va ló ban meg fog ják ér te ni”.

[…] Ág nes kép te len volt az zal az elõ fel te vés sel él ni, hogy a kö rül mé -

nyei, aho gyan azok szá má ra meg je len tek, in ter ak ci ós part ne rei szá má ra

is töb bé-ke vés bé azo nos mó don je len né nek meg, ha he lyet cse rél né nek.

Ez az egy más ne mét kö zös tu dás ként és ele ve adott ként ke ze lõ em be -

rek „ér tel me zé si kö zös sé gé nek” […] prob le ma ti kus lé té re utal. 

9. A nor má lis nem mel bí ró em be rek kul tu rá lis kör nye ze té ben a fér -

fi ak nak pé ni szük van, a nõk nek pe dig va gi ná juk. A tár sa da lom nor má lis

tag já nak né zõ pont já ból, ha elõ for dul, hogy egy fér fi nak va gi ná ja, egy nõ -

nek pe dig pé ni sze van, bár ne héz õket be so rol ni, el vi leg ne kik is be so -

rol ha tók nak kell len ni ük […] az egyik vagy a má sik tá bor ba. Ág nes is az

élet ter mé sze tes té nye ként fo gad ta el ezt a né ze tet, an nak el le né re,

hogy ugyan ez a né pes ség ma gá ban fog lalt leg alább egy pé nis  szel ren del -

ke zõ nõt: õt ma gát […].

[…]

10. Az, hogy Ág nes ra gasz kod ni tu dott a nem mel bí ró em be rek ter -

mé sze tes né pes sé gé ben be töl tött cso port tag sá gá hoz, jól le het az ope rá ció

elõtt pé nis  szel ren del ke zõ nõ, az ope rá ció után pe dig mes ter sé ges va gi ná -

val ren del ke zõ nõ volt, a ter mé sze tes nem mel bí ró em ber egy má sik fon -

tos tu laj don sá gá ra en ged kö vet kez tet ni. Ami kor Ág nes né ze te it nem csak

a nor má li sok né ze te i vel, ha nem az zal is ös  sze ha son lít juk, hogy a nor má li -

sok mit gon dol nak azok ról az em be rek rõl, akik nek a ne mi szer ve va la mi -

lyen ok ból – ko ruk, be teg sé gük mi att, il let ve sé rü lés vagy mû té ti be avat -

ko zás kö vet kez té ben – meg sé rül, meg cson kul, vagy meg vál to zik a for má -

ja, azt fi gyel het jük meg, hogy a nor má li sok nem [egy sze rû en] ah hoz ra -

gasz kod nak  – és Ág nes sem –, hogy a nõk nek va gi ná juk le gyen. (Csak a
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nor má lis nõ ese tét ves  szük most fi gye lem be; [de] ugyan ez az ér ve lés ér -

vé nyes a fér fi ak ese té ben). Ami hez ra gasz kod nak, az az, hogy vagy ter mé -

szet ál tal al ko tott va gi ná juk le gyen, vagy olyan va gi ná juk, amely nek min -
dig is meg kel lett vol na len nie. Az az: a bir tok lás jo gos sá gá ról van szó. A jo go san

bir to kolt va gi na az ér dek lõ dés tár gya. A sze mély a va gi ná ra jo go sult. E jo go -

sult ság ki elé gí té sé nek ugyan a „ter mé szet” a leg ked vel tebb […] for rá sa,

de a se bé szek is az zá vál hat nak, amen  nyi ben rend be hoz nak egy ter mé -

sze tes hi bát, az az amen  nyi ben a ter mé szet esz kö ze ként mû köd nek, hogy

meg al kos sák azt, „amit a ter mé szet oda ter ve zett”. […]

Ág nes ta pasz ta la tai az uno ka nõ vé ré vel […] rá vi lá gí ta nak er re a tu -

laj don ság ra. Mi köz ben ar ról be szélt, amit az uno ka nõ vé re „fél té keny sé -

ge ként” jel lem zett, ami kor a báty ja ott ho ná ba lá to ga tó fér fi, aki az elõtt

egyi kük kel sem ta lál ko zott, egy ér tel mû en Ág nest ked vel te job ban, mint

uno ka nõ vér ét, aki kö zel egy idõs volt ve le, Ág nes meg je gyez te, hogy ha -

za u ta zá sa elõtt uno ka nõ vé re ked ve sen vi sel ke dett ve le, de azu tán meg -

rom lott a vi szo nyuk. Ág nes meg jegy zé sei sze rint Ág nes azt érez te, hogy

az uno ka nõ vé re […] nem tar tot ta õt iga zi nõ nek. Ág nes sze rint az uno -

ka nõ vér úgy érez te, Ág nes a ri vá li sa. 

[…]

Ág nes nem csak köz vet le nül ki nyil vá ní tot ta, hogy „min dig is lány vol -

tam”, ha nem meg is erõ sí tet te azt egy fi gye lem re mél tó mó don meg ter ve -

ze tett ön élet rajz zal, amely ben ere de ti nõ i es sé gé nek bi zo nyí té ka it fel na gyí -

tot ta, mi köz ben a [fér fi as és nõ i es] jel lem zõk ke ve re dé sé re uta ló ele me ket,

és még in kább fér fi ne vel te té se egy ér tel mû bi zo nyí té ka it, erõ sen el nyom ta.

[…]

Ág nes gyak ran fel hív ta a fi gyel me met ar ra, hogy nem áll ren del ke zé -

sé re egy olyan élet rajz, amely meg fe lel ne an nak a tény nek, hogy õt má sok

– kü lö nö sen fér fi part ne re – lány ként fo gad ták el. Ág nes ar ról be szélt, hogy

van egy ti zen hét év nyi ûr az éle té ben, és je lez te, hogy je len le gi nõi ka rak -

te ré hez má sok egy egé szen a szü le té sé ig vis  sza nyú ló fo lya ma tos nõi élet -

utat tu laj do ní ta nak. Ki emel te, hogy csak a nemváltoztatás meg té te le óta

ké pes nõi élet tör té net lét re ho zá sá ra, amely re má sok és õ ma ga is a je len -

le gi meg je le né se és kö rül mé nyei elõz mé nye ként te kint het nek.

[…]

Mi vel Ág nes el fo gad ta a nor má li sok ter mé sze tes fér fi és ter mé sze -

tes nõ kö zöt ti meg kü lön böz te té sét, ke ve sebb bi zony ta lan sá got je len tett

ön ma ga fér fi ként vagy nõ ként va ló be so ro lá sa, mint a ter mé sze tes nõ

vagy a ho mo sze xu á lis fér fi be so ro lás kö zöt ti vá lasz tás. Nõi élet raj za túl -

zá sa i nak, part ne re fér fi as sá gá nak, sa ját pé ni sze ér zé ket len sé gé nek és az

vá lasz tás kér dé se volt. [A szán dé kos vá lasz tás tu da tá ban azon ban egyút -

tal ar ra is rá kény sze rült, hogy dön té sét iga zol ja.] Ág nes dön té se ar ról

szólt, hogy olyan nor má lis ne mû em ber ként él, ami lyen min dig is volt. 

Ág nes [an nak el le né re tet te ma gá é vá a „nor má lis né zõ pon tot”,

hogy] tud ta, eb ben a vi lág ban lé tez nek olyan em be rek – be le ért ve ön -

ma gát is –, akik meg tet ték a [ne mi] át vál to zást. Ko rai élet tör té ne te el -

len tét ben állt az zal, amit tel jes meg gyõ zõ dés sel te kin tett sa ját nor má lis

ne mi sé gé nek. Ami kor szü le té si anya könyv ének meg vál toz ta tá sá ért fo -

lya mo dott, ezt úgy ér tel mez te, hogy a „va lós té nye ket” nem is me rõ em -

be rek ál tal el kö ve tett ere de ti hi ba ki ja ví tá sá ra tö rek szik.

Ág nes nek meg gyõ zõ sé ge volt, hogy nincs sok olyan em ber, aki nek

el le het ne mon da ni, hogy mit tett, és akik „va ló ban meg fog ják ér te ni”.

[…] Ág nes kép te len volt az zal az elõ fel te vés sel él ni, hogy a kö rül mé -

nyei, aho gyan azok szá má ra meg je len tek, in ter ak ci ós part ne rei szá má ra

is töb bé-ke vés bé azo nos mó don je len né nek meg, ha he lyet cse rél né nek.

Ez az egy más ne mét kö zös tu dás ként és ele ve adott ként ke ze lõ em be -

rek „ér tel me zé si kö zös sé gé nek” […] prob le ma ti kus lé té re utal. 

9. A nor má lis nem mel bí ró em be rek kul tu rá lis kör nye ze té ben a fér -

fi ak nak pé ni szük van, a nõk nek pe dig va gi ná juk. A tár sa da lom nor má lis

tag já nak né zõ pont já ból, ha elõ for dul, hogy egy fér fi nak va gi ná ja, egy nõ -

nek pe dig pé ni sze van, bár ne héz õket be so rol ni, el vi leg ne kik is be so -

rol ha tók nak kell len ni ük […] az egyik vagy a má sik tá bor ba. Ág nes is az

élet ter mé sze tes té nye ként fo gad ta el ezt a né ze tet, an nak el le né re,

hogy ugyan ez a né pes ség ma gá ban fog lalt leg alább egy pé nis  szel ren del -

ke zõ nõt: õt ma gát […].

[…]

10. Az, hogy Ág nes ra gasz kod ni tu dott a nem mel bí ró em be rek ter -

mé sze tes né pes sé gé ben be töl tött cso port tag sá gá hoz, jól le het az ope rá ció

elõtt pé nis  szel ren del ke zõ nõ, az ope rá ció után pe dig mes ter sé ges va gi ná -

val ren del ke zõ nõ volt, a ter mé sze tes nem mel bí ró em ber egy má sik fon -

tos tu laj don sá gá ra en ged kö vet kez tet ni. Ami kor Ág nes né ze te it nem csak

a nor má li sok né ze te i vel, ha nem az zal is ös  sze ha son lít juk, hogy a nor má li -

sok mit gon dol nak azok ról az em be rek rõl, akik nek a ne mi szer ve va la mi -

lyen ok ból – ko ruk, be teg sé gük mi att, il let ve sé rü lés vagy mû té ti be avat -

ko zás kö vet kez té ben – meg sé rül, meg cson kul, vagy meg vál to zik a for má -

ja, azt fi gyel het jük meg, hogy a nor má li sok nem [egy sze rû en] ah hoz ra -

gasz kod nak  – és Ág nes sem –, hogy a nõk nek va gi ná juk le gyen. (Csak a
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sze mé lyé nek va la mi re va ló em ber ré emel ke dé sét je len tet te, ha nem

olyan stá tus volt, amely re sza bály sze rû en áhí to zott. (2) Az „el érés” má -

sik ér tel me Ág nes nek ar ra a fel ada tá ra utal, hogy olyan kész sé ge ket és

ké pes sé ge ket sze rez zen meg és hasz nál jon, ame lyek biz to sít ják és ga -

ran tál ják szá má ra a fel nõtt nõ szá má ra elõ írt jo go kat és kö te les sé ge ket;

ilye nek a nõi kül sõ és vi sel ke dés ha té kony meg je le ní té se, va la mint a

meg fe le lõ ér zé sek és cé lok moz gó sí tá sa. Mint a nor mál eset ben, bol do -

gu lá sá nak pró bá ja más nor má lis fér fi ak és nõk sze me elõtt zaj lott.

Mi köz ben ha tá ro zot tan ál lí tot ta ter mé sze tes nõ i sé gét, az nem volt

ma gá tól ér te tõ dõ. Sok do log ma ka csul em lé kez tet te, hogy nõ i sé ge nagy

kö rül te kin tés és mun ka árán […] jött lét re. Az ope rá ció elõtt pé nis  szel bí -

ró nõ volt. Az ope rá ció egy sor ne héz sé get más ne héz sé gek kel vál tott föl.

Így a mû tét után mes ter sé ge sen lét re ho zott va gi ná val ren del ke zõ nõ lett,

[…] [és] nem fe led het te, hogy bár hü ve lye van, emel lett élet raj za egy

fér fié. Er re mon da ná Ág nes, hogy „egy nagy sza ka dék tá tong az éle tem -

ben.” To váb bá ott volt az is, hogy csak há rom év vel az ope rá ció elõtt kez -

dett el nõi kül sõ vel meg je len ni. Ko ráb bi pró bái leg több ször a kép ze le té -

ben zaj lot tak. Így még min dig ta nul ta, ho gyan kell nõ ként vi sel ked ni, és

nõ ként érez ni. […]

Ág nes ben az új [ne mi] stá tu sá nak meg fe le lõ vi sel ke dést az az ér zés

kí sér te, hogy õ tud va la mit, amit a töb bi em ber nem tud, ami nek [azon -

ban] a fel fe dé se má sok elõtt – meg gyõ zõ dé se és fé lel mei sze rint – bi zo -

nyo san tönk re ten né õt. […] [Ezért] … ha tá ro zot tan nagy fi gyel met for -

dí tott ar ra, hogy új iden ti tá sát a né hány is mert és a szá mos is me ret len

vész hely zet ese té re be biz to sít sa. […] 

A leg fon to sabb do log az volt a szá má ra, hogy ész re vét len ma rad has -

son. Ezért szá má ra majd nem min den hely zet tény le ges vagy le het sé ges

„sze mé lyi ség- és rá ter mett ség-teszt ként” szol gált. Így pon to sab ban fo gal -

ma zunk, ha azt mond juk Ág nes rõl, hogy [a nõ ként va ló] be il lesz ke dés fo -

lya ma tos mun ká ját vé gez te, mint ha azt ál lít juk, hogy be il lesz ke dett.

A be il lesz ke dés

Ág nes ese té ben azt a mun kát ne ve zem be il lesz ke dés nek, ame lyet a nor má lis, ter mé sze -
tes nõ ként va ló élet hez fû zõ dõ jog meg szer zé se és an nak biz to sí tá sa je len tett, mi köz -
ben fo lya ma to san szá mol nia kel lett a le lep le zés sel […]. Cse le ke de tei kö rül mé -

nye it nagy mér ték ben jel le mez te a kró ni ku san „struk tu rált fe szült ség”. […]

eh hez ha son ló dol gok nak a fo lya ma to san hang sú lyo zá sa ar ra szol gál tak,

hogy meg te remt sék nõi azo nos ság tu da tá nak ál lan dó sá gát. […]

[Ezek kel a] leg ke vés bé sem ha té kony és re á lis ön vé del mi esz kö ze -

i vel ar ra tö re ke dett, hogy kü lönb sé get te gyen sa ját ter mé sze tes, nor má -

lis nõ i es sé ge és a […] ho mo sze xu á lis fér fi ak kö zött. […] Ami kor ar ra kér -

tem, hogy ha son lít sa ös  sze ön ma gát a ho mo sze xu á li sok kal és a transz -

vesz ti ták kal, az ös  sze ha son lí tást vis  sza ta szí tó nak ta lál ta. […]

Egyet len más olyan pá ci ens sel sem akart be szél ni, akik hoz zánk jár -

tak, és akik kel kap cso lat ban em lí tet tem ne ki, hogy az övé hez ha son ló ta -

pasz ta la ta ik van nak. […] [Azt] mond ta, hogy nem tud ja el kép zel ni, hogy

mi lyen kö zös té má juk le het ne ve lük, és ra gasz ko dott ah hoz, hogy az õ

dol gai sem mi eset re sem tar toz nak rá juk. […]

Az ope rá ció elõtt Ág nes at tól tar tott, hogy a mû tét köz ben az or vo sok

az õ meg kér de zé se nél kül dön tik majd el, hogy ál la po tá nak gyógy mód ja

nem pé ni szé nek és he ré jé nek el tá vo lí tá sa, ha nem mel le am pu tá ci ó ja.

[…]

Csak ak kor en ge dett meg ma gá nak né mi op ti miz must, ami kor az

en dok ri no ló gi ai és az uro ló gi ai osz tály be fe jez te or vo si mun ká ját. A mû -

té tét meg elõ zõ idõ sza kot sú lyo san meg ter hel te az a tu dat, […] hogy a

dön tés már nem az õ ke zé ben van. […] Ami kor be hív ták a U. C. L. A.

gyógy ásza ti köz pont já ba, hogy kö zöl jék ve le, meg szü le tett a dön tés a

pé ni sze el tá vo lí tá sá ról és a mes ter sé ges va gi na ki ala kí tá sá ról, ez nagy

meg kön  nyeb bü lést je len tett a szá má ra. Úgy be szélt az or vo si dön tés rõl,

mint ami hi va ta lo san is iga zol ja ter mé sze tes nõ i  sé gét. […]

A ter mé sze tes, nor má lis nõ szá má ra elõ írt 

tu laj don sá gok el sa já tí tá sa

A ter mé sze tes, nor má lis nõ volt Ág nes elõ írt cél ja […].

[…]

Az elõ írt nor má lis, ter mé sze tes nõ i ség volt az a cél, ame lyet Ág nes

ma ga is el akart ér ni.

Két dol got ér tünk az alatt, hogy Ág nes „el ér te” a nõi stá tu sát. (1)

Az, hogy nõ lett be lõ le, szá má ra stá tus nö ve ke dést je len tett az ál ta la ke -

vés bé ér té kes nek tar tott fér fi stá tus hoz ké pest. Nõ nek len ni sok kal kí vá -

na to sabb volt a sze mé ben, és va ló ban meg volt gyõ zõd ve ar ról, hogy má -

sok sze mé ben is az. A vál to zás elõtt és utá na is a nõ vé vál to zás nem csak
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sze mé lyé nek va la mi re va ló em ber ré emel ke dé sét je len tet te, ha nem

olyan stá tus volt, amely re sza bály sze rû en áhí to zott. (2) Az „el érés” má -

sik ér tel me Ág nes nek ar ra a fel ada tá ra utal, hogy olyan kész sé ge ket és

ké pes sé ge ket sze rez zen meg és hasz nál jon, ame lyek biz to sít ják és ga -

ran tál ják szá má ra a fel nõtt nõ szá má ra elõ írt jo go kat és kö te les sé ge ket;

ilye nek a nõi kül sõ és vi sel ke dés ha té kony meg je le ní té se, va la mint a

meg fe le lõ ér zé sek és cé lok moz gó sí tá sa. Mint a nor mál eset ben, bol do -

gu lá sá nak pró bá ja más nor má lis fér fi ak és nõk sze me elõtt zaj lott.

Mi köz ben ha tá ro zot tan ál lí tot ta ter mé sze tes nõ i sé gét, az nem volt

ma gá tól ér te tõ dõ. Sok do log ma ka csul em lé kez tet te, hogy nõ i sé ge nagy

kö rül te kin tés és mun ka árán […] jött lét re. Az ope rá ció elõtt pé nis  szel bí -

ró nõ volt. Az ope rá ció egy sor ne héz sé get más ne héz sé gek kel vál tott föl.

Így a mû tét után mes ter sé ge sen lét re ho zott va gi ná val ren del ke zõ nõ lett,

[…] [és] nem fe led het te, hogy bár hü ve lye van, emel lett élet raj za egy

fér fié. Er re mon da ná Ág nes, hogy „egy nagy sza ka dék tá tong az éle tem -

ben.” To váb bá ott volt az is, hogy csak há rom év vel az ope rá ció elõtt kez -

dett el nõi kül sõ vel meg je len ni. Ko ráb bi pró bái leg több ször a kép ze le té -

ben zaj lot tak. Így még min dig ta nul ta, ho gyan kell nõ ként vi sel ked ni, és

nõ ként érez ni. […]

Ág nes ben az új [ne mi] stá tu sá nak meg fe le lõ vi sel ke dést az az ér zés

kí sér te, hogy õ tud va la mit, amit a töb bi em ber nem tud, ami nek [azon -

ban] a fel fe dé se má sok elõtt – meg gyõ zõ dé se és fé lel mei sze rint – bi zo -

nyo san tönk re ten né õt. […] [Ezért] … ha tá ro zot tan nagy fi gyel met for -

dí tott ar ra, hogy új iden ti tá sát a né hány is mert és a szá mos is me ret len

vész hely zet ese té re be biz to sít sa. […] 

A leg fon to sabb do log az volt a szá má ra, hogy ész re vét len ma rad has -

son. Ezért szá má ra majd nem min den hely zet tény le ges vagy le het sé ges

„sze mé lyi ség- és rá ter mett ség-teszt ként” szol gált. Így pon to sab ban fo gal -

ma zunk, ha azt mond juk Ág nes rõl, hogy [a nõ ként va ló] be il lesz ke dés fo -

lya ma tos mun ká ját vé gez te, mint ha azt ál lít juk, hogy be il lesz ke dett.

A be il lesz ke dés

Ág nes ese té ben azt a mun kát ne ve zem be il lesz ke dés nek, ame lyet a nor má lis, ter mé sze -
tes nõ ként va ló élet hez fû zõ dõ jog meg szer zé se és an nak biz to sí tá sa je len tett, mi köz -
ben fo lya ma to san szá mol nia kel lett a le lep le zés sel […]. Cse le ke de tei kö rül mé -

nye it nagy mér ték ben jel le mez te a kró ni ku san „struk tu rált fe szült ség”. […]

eh hez ha son ló dol gok nak a fo lya ma to san hang sú lyo zá sa ar ra szol gál tak,

hogy meg te remt sék nõi azo nos ság tu da tá nak ál lan dó sá gát. […]

[Ezek kel a] leg ke vés bé sem ha té kony és re á lis ön vé del mi esz kö ze -

i vel ar ra tö re ke dett, hogy kü lönb sé get te gyen sa ját ter mé sze tes, nor má -

lis nõ i es sé ge és a […] ho mo sze xu á lis fér fi ak kö zött. […] Ami kor ar ra kér -

tem, hogy ha son lít sa ös  sze ön ma gát a ho mo sze xu á li sok kal és a transz -

vesz ti ták kal, az ös  sze ha son lí tást vis  sza ta szí tó nak ta lál ta. […]

Egyet len más olyan pá ci ens sel sem akart be szél ni, akik hoz zánk jár -

tak, és akik kel kap cso lat ban em lí tet tem ne ki, hogy az övé hez ha son ló ta -

pasz ta la ta ik van nak. […] [Azt] mond ta, hogy nem tud ja el kép zel ni, hogy

mi lyen kö zös té má juk le het ne ve lük, és ra gasz ko dott ah hoz, hogy az õ

dol gai sem mi eset re sem tar toz nak rá juk. […]

Az ope rá ció elõtt Ág nes at tól tar tott, hogy a mû tét köz ben az or vo sok

az õ meg kér de zé se nél kül dön tik majd el, hogy ál la po tá nak gyógy mód ja

nem pé ni szé nek és he ré jé nek el tá vo lí tá sa, ha nem mel le am pu tá ci ó ja.

[…]

Csak ak kor en ge dett meg ma gá nak né mi op ti miz must, ami kor az

en dok ri no ló gi ai és az uro ló gi ai osz tály be fe jez te or vo si mun ká ját. A mû -

té tét meg elõ zõ idõ sza kot sú lyo san meg ter hel te az a tu dat, […] hogy a

dön tés már nem az õ ke zé ben van. […] Ami kor be hív ták a U. C. L. A.

gyógy ásza ti köz pont já ba, hogy kö zöl jék ve le, meg szü le tett a dön tés a

pé ni sze el tá vo lí tá sá ról és a mes ter sé ges va gi na ki ala kí tá sá ról, ez nagy

meg kön  nyeb bü lést je len tett a szá má ra. Úgy be szélt az or vo si dön tés rõl,

mint ami hi va ta lo san is iga zol ja ter mé sze tes nõ i  sé gét. […]

A ter mé sze tes, nor má lis nõ szá má ra elõ írt 

tu laj don sá gok el sa já tí tá sa

A ter mé sze tes, nor má lis nõ volt Ág nes elõ írt cél ja […].

[…]

Az elõ írt nor má lis, ter mé sze tes nõ i ség volt az a cél, ame lyet Ág nes

ma ga is el akart ér ni.

Két dol got ér tünk az alatt, hogy Ág nes „el ér te” a nõi stá tu sát. (1)

Az, hogy nõ lett be lõ le, szá má ra stá tus nö ve ke dést je len tett az ál ta la ke -

vés bé ér té kes nek tar tott fér fi stá tus hoz ké pest. Nõ nek len ni sok kal kí vá -

na to sabb volt a sze mé ben, és va ló ban meg volt gyõ zõd ve ar ról, hogy má -

sok sze mé ben is az. A vál to zás elõtt és utá na is a nõ vé vál to zás nem csak
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A ho mo sze xu á li sok tól és a transz vesz ti ták tól el té rõ en Ág nes nek

meg gyõ zõ dé se volt, hogy vé gül is õ ter mé sze tes mó don, ere de ti leg, va -

ló já ban nõ. Ezt az ál lí tást nem kí sér te sem mi fé le lát szat kel tés vagy sze -

rep ját szás, amit mi ké pe sek let tünk vol na ész re ven ni. Eb bõl a szem -

pont ból Ág nes tel je sen meg egye zett a „nor má li sok kal”.

Még is fon tos kü lönb ség mu tat ko zott Ág nes és a „nor má li sok” kö zött

ab ban, hogy míg a nor má li sok min den fé le több ér tel mû ség ki zá rá sá val tud -

tak ilyes mit ál lí ta ni, Ág nes ese té ben a má sok tól ér ke zõ vá la szok el bi zony ta -

la ní tó ha tás sal le het tek rá. Így [a nõi stá tus irán ti] igé nyét éles el mé jû ség gel,

ha tá ro zott ság gal, ügyes ség gel, ta pasz ta lat tal, gya kor lás sal, ön vizs gá lat tal,

pró bák kal, fe lül vizs gá lat tal, vis  sza csa to lás sal és ha son ló dol gok kal kel lett

alá tá masz ta nia és ke zel nie. A jo got, hogy má sok ter mé sze tes nõ ként vi szo -

nyul ja nak hoz zá, és õ is nõ ként vi szo nyul has son má sok hoz, koc ká za tos és

bi zony ta lan hely ze tek si ke res ke ze lé sé nek ered mé nye képp vív ta ki. […]

Ami kor azt mon dom, hogy Ág nes be tel je sí tet te a ter mé sze tes nõ szá -

má ra elõ írt stá tus irán ti igé nyét az zal, hogy si ke re sen ke zelt koc ká za tos és

bi zony ta lan hely ze te ket, ez alatt nem azt ér tem, hogy Ág nes va la mi lyen

játsz ma ré sze se lett vol na, vagy hogy ez egy in tel lek tu á lis kér dés lett vol -

na a szá má ra, vagy hogy az ön kont roll ja ki ter jedt vol na a ne mi sze re pek si -

ke res és kön  nyed cse rél ge té sé re. Er re már több faj ta bi zo nyí té kot szol gál -

tat tam, de to váb bi a kat is le het idéz ni. […] Ami kor Ág nes tu do mást szer -

zett a dön tés rõl, hogy meg ope rál ják, a mû tét mel let ti el kö te le zõ dés tu da -

tát az a fé le lem kí sér te ben ne, hogy ami kor majd a mû tõ asz ta lon fek szik –

ahol a dön tés már tel je sen ki ke rül a ke zé bõl – az or vo sok a meg kér de zé se

nél kül eset leg úgy dön te nek, hogy a mel le it, és nem a pé ni szét tá vo lít ják

el. Ez a gon do lat eny he de pres  szi ót idé zett elõ, míg meg nem bi zo nyo so -

dott fe lõ le, hogy sem mi ilyes mi nem tör tén het. […] Ág nes nem já té kos

volt. A „ter mé sze tes nõ” egy az in téz mé nyes kény sze rek és az „ir ra ci o ná -

lis adott sá gok” so rá ban, egy do log, ami hez Ág nes ra gasz ko dott min den el -

lent mon dás da cá ra, és az al ter na tív elõ nyök és cé lok csá bí tá sa el le né re is. 

[…] 

Ág nes a nyil ván va ló dol gok ala pos vizs gá la tát; a meg fe le lõ [vi sel ke -

dés re szen telt] fi gyel met; a be széd esz kö zei irán ti ér zé keny sé get; és azt a

ké pes sé gét, hogy fel fe dez ze és ke zel je a [nõi lé tét tesz te lõ] „pró bá kat” a

hét köz na pi élet hez va ló jo ga biz to sí tá sa ér de ké ben, a tri vi á lis, de szük ség -

sze rû tár sa dal mi fel ada tok kal va ló bol do gu lás ré sze ként sa já tí tot ta el. […]

(Soly már Ben ce és Ta kács Ju dit for dí tá sa)

A be il lesz ke dés Ág nes nek nem „sze re tem, nem sze re tem” kér dés

volt. Szük sé ge volt rá. Ág nes nek nõ nek kel lett len nie. Ha tet szett ne ki, ha

nem, be kel lett il lesz ked nie. Öröm mel töl töt ték el a si ke rei, si ker te len sé -

gei pe dig fé le lem mel és gyû lö let tel. Ami kor ar ra kér tem, hogy mond ja el

az „iga zán jó” dol go kat, ame lyek ben ré sze volt, az el sõ mun ka he lyé rõl

me sélt, aho vá szü lõ vá ro sá ba ha za tér ve ke rült; […] hogy ho gyan élt Los

An ge les ben a szo ba tár sá val; gyors írói te het sé gé rõl; az egy re jobb mun ka -

he lye i rõl; az ope rá ci ót kö ve tõ nyol ca dik hét utá ni ál la po tok ról, ami kor az

új hü vely már jól né zett ki, és vég re fáj da lom men te sen gyógy ult […].

„Per sze a leg jobb do log, ami va la ha is tör tént ve lem, az Bill.”

Ami kor ar ról kér dez tem Ág nest, hogy tör tén tek-e ve le „va ló ban

rossz” dol gok, elõ ször an  nyi ra kény sze re det ten vá la szolt, hogy szük sé -

ges nek lát tam át fo gal maz ni a kér dést, és in kább ar ról kér dez tem, hogy

vol tak-e „rossz, de azért nem olyan rossz” él mé nyei. Er re így vá la szolt:

„Ki lóg tam a sor ból (az ál ta lá nos de in kább a kö zép is ko lá ban), ab ban is,

hogy nem vol tak ba rá ta im vagy tár sa im, sen kim.” […]

[A] kü lö nö sen ne héz idõ ket – a tel jes ség igé nye nél kül – így le het

fel so rol ni: a ne vel ke dés; a kö zép is ko la há rom éve; a vál to zást köz vet le -

nül kö ve tõ ott ho ni tar tóz ko dás; a Midwest City bõl va ló vis  sza té ré se után

csa lád já nak, szom szé da i nak, ko ráb bi ba rá ta i nak a vi sel ke dé se; […] ami -

kor ba rát ja, Bill kö zö sü lés irán ti igé nye i vel né zett szem be; az az epi zód,

ami kor vé gül el mond ta Billnek, hogy pé nisz van a lá ba kö zött; ami kor a

U. C. L. A-n be szél ge té se ket foly ta tott ve lünk ab ban a re mény ben, hogy

po zi tív dön tés szü le tik, és ha ma ro san el vég zik az ope rá ci ót; az a fé lel me,

hogy az or vo sok vé gül úgy dön te nek, hogy pé ni sze he lyett a mel le it tá -

vo lít ják el, és az, hogy a mû tét mel lett dön tött, bár tud ta, hogy a mû tét

alatt a dön tés már nem az õ ke zé ben lesz; a mû tét utá ni, eny he de presz -

 szi ó val kí sért lá ba do zás ide je, amely hoz zá ve tõ le ge sen hat hé tig tar tott;

[…] a ne he zen gyógy uló hü vely; […] és ha há zas sá gi ter vei nem vál nak

va ló ra. […] A „va ló ban rossz” hely ze tek azok vol tak, ame lyek ben a bol -

do gu lás ér de ké ben tett erõ fe szí té sek va la mi lyen ok nál fog va si ker te le -

nek ma rad tak, vagy ben nük rej lett a si ker te len ség le he tõ sé ge. […]

Ág nes be il lesz ke dé sé nek jel lem zõ hely ze te az volt, hogy min dig fel

volt ké szül ve nõi iden ti tá sa és a min den na pos cé lok kö zöt ti vá lasz tás ra és

gyak ran vá lasz ta nia is kel lett e két do log kö zött. […] Amit õ tu dott és

má sok nem, az az, hogy a két fel té tel nek – az in téz mé nyes és min den -

na pi hely ze tek ben adó dó elé ge dett ség el éré se és a fel fe de zés koc ká za -

tá nak le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök ken té se – szi go rú a sor rend je: el -

sõd le ge sen a biz ton sá gát kel lett meg vé de ni. […]
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A ho mo sze xu á li sok tól és a transz vesz ti ták tól el té rõ en Ág nes nek

meg gyõ zõ dé se volt, hogy vé gül is õ ter mé sze tes mó don, ere de ti leg, va -

ló já ban nõ. Ezt az ál lí tást nem kí sér te sem mi fé le lát szat kel tés vagy sze -

rep ját szás, amit mi ké pe sek let tünk vol na ész re ven ni. Eb bõl a szem -

pont ból Ág nes tel je sen meg egye zett a „nor má li sok kal”.

Még is fon tos kü lönb ség mu tat ko zott Ág nes és a „nor má li sok” kö zött

ab ban, hogy míg a nor má li sok min den fé le több ér tel mû ség ki zá rá sá val tud -

tak ilyes mit ál lí ta ni, Ág nes ese té ben a má sok tól ér ke zõ vá la szok el bi zony ta -

la ní tó ha tás sal le het tek rá. Így [a nõi stá tus irán ti] igé nyét éles el mé jû ség gel,

ha tá ro zott ság gal, ügyes ség gel, ta pasz ta lat tal, gya kor lás sal, ön vizs gá lat tal,

pró bák kal, fe lül vizs gá lat tal, vis  sza csa to lás sal és ha son ló dol gok kal kel lett

alá tá masz ta nia és ke zel nie. A jo got, hogy má sok ter mé sze tes nõ ként vi szo -

nyul ja nak hoz zá, és õ is nõ ként vi szo nyul has son má sok hoz, koc ká za tos és

bi zony ta lan hely ze tek si ke res ke ze lé sé nek ered mé nye képp vív ta ki. […]

Ami kor azt mon dom, hogy Ág nes be tel je sí tet te a ter mé sze tes nõ szá -

má ra elõ írt stá tus irán ti igé nyét az zal, hogy si ke re sen ke zelt koc ká za tos és

bi zony ta lan hely ze te ket, ez alatt nem azt ér tem, hogy Ág nes va la mi lyen

játsz ma ré sze se lett vol na, vagy hogy ez egy in tel lek tu á lis kér dés lett vol -

na a szá má ra, vagy hogy az ön kont roll ja ki ter jedt vol na a ne mi sze re pek si -

ke res és kön  nyed cse rél ge té sé re. Er re már több faj ta bi zo nyí té kot szol gál -

tat tam, de to váb bi a kat is le het idéz ni. […] Ami kor Ág nes tu do mást szer -

zett a dön tés rõl, hogy meg ope rál ják, a mû tét mel let ti el kö te le zõ dés tu da -

tát az a fé le lem kí sér te ben ne, hogy ami kor majd a mû tõ asz ta lon fek szik –

ahol a dön tés már tel je sen ki ke rül a ke zé bõl – az or vo sok a meg kér de zé se

nél kül eset leg úgy dön te nek, hogy a mel le it, és nem a pé ni szét tá vo lít ják

el. Ez a gon do lat eny he de pres  szi ót idé zett elõ, míg meg nem bi zo nyo so -

dott fe lõ le, hogy sem mi ilyes mi nem tör tén het. […] Ág nes nem já té kos

volt. A „ter mé sze tes nõ” egy az in téz mé nyes kény sze rek és az „ir ra ci o ná -

lis adott sá gok” so rá ban, egy do log, ami hez Ág nes ra gasz ko dott min den el -

lent mon dás da cá ra, és az al ter na tív elõ nyök és cé lok csá bí tá sa el le né re is. 

[…] 

Ág nes a nyil ván va ló dol gok ala pos vizs gá la tát; a meg fe le lõ [vi sel ke -

dés re szen telt] fi gyel met; a be széd esz kö zei irán ti ér zé keny sé get; és azt a

ké pes sé gét, hogy fel fe dez ze és ke zel je a [nõi lé tét tesz te lõ] „pró bá kat” a

hét köz na pi élet hez va ló jo ga biz to sí tá sa ér de ké ben, a tri vi á lis, de szük ség -

sze rû tár sa dal mi fel ada tok kal va ló bol do gu lás ré sze ként sa já tí tot ta el. […]

(Soly már Ben ce és Ta kács Ju dit for dí tá sa)

A be il lesz ke dés Ág nes nek nem „sze re tem, nem sze re tem” kér dés

volt. Szük sé ge volt rá. Ág nes nek nõ nek kel lett len nie. Ha tet szett ne ki, ha

nem, be kel lett il lesz ked nie. Öröm mel töl töt ték el a si ke rei, si ker te len sé -

gei pe dig fé le lem mel és gyû lö let tel. Ami kor ar ra kér tem, hogy mond ja el

az „iga zán jó” dol go kat, ame lyek ben ré sze volt, az el sõ mun ka he lyé rõl

me sélt, aho vá szü lõ vá ro sá ba ha za tér ve ke rült; […] hogy ho gyan élt Los

An ge les ben a szo ba tár sá val; gyors írói te het sé gé rõl; az egy re jobb mun ka -

he lye i rõl; az ope rá ci ót kö ve tõ nyol ca dik hét utá ni ál la po tok ról, ami kor az

új hü vely már jól né zett ki, és vég re fáj da lom men te sen gyógy ult […].

„Per sze a leg jobb do log, ami va la ha is tör tént ve lem, az Bill.”

Ami kor ar ról kér dez tem Ág nest, hogy tör tén tek-e ve le „va ló ban

rossz” dol gok, elõ ször an  nyi ra kény sze re det ten vá la szolt, hogy szük sé -

ges nek lát tam át fo gal maz ni a kér dést, és in kább ar ról kér dez tem, hogy

vol tak-e „rossz, de azért nem olyan rossz” él mé nyei. Er re így vá la szolt:

„Ki lóg tam a sor ból (az ál ta lá nos de in kább a kö zép is ko lá ban), ab ban is,

hogy nem vol tak ba rá ta im vagy tár sa im, sen kim.” […]

[A] kü lö nö sen ne héz idõ ket – a tel jes ség igé nye nél kül – így le het

fel so rol ni: a ne vel ke dés; a kö zép is ko la há rom éve; a vál to zást köz vet le -

nül kö ve tõ ott ho ni tar tóz ko dás; a Midwest City bõl va ló vis  sza té ré se után

csa lád já nak, szom szé da i nak, ko ráb bi ba rá ta i nak a vi sel ke dé se; […] ami -

kor ba rát ja, Bill kö zö sü lés irán ti igé nye i vel né zett szem be; az az epi zód,

ami kor vé gül el mond ta Billnek, hogy pé nisz van a lá ba kö zött; ami kor a

U. C. L. A-n be szél ge té se ket foly ta tott ve lünk ab ban a re mény ben, hogy

po zi tív dön tés szü le tik, és ha ma ro san el vég zik az ope rá ci ót; az a fé lel me,

hogy az or vo sok vé gül úgy dön te nek, hogy pé ni sze he lyett a mel le it tá -

vo lít ják el, és az, hogy a mû tét mel lett dön tött, bár tud ta, hogy a mû tét

alatt a dön tés már nem az õ ke zé ben lesz; a mû tét utá ni, eny he de presz -

 szi ó val kí sért lá ba do zás ide je, amely hoz zá ve tõ le ge sen hat hé tig tar tott;

[…] a ne he zen gyógy uló hü vely; […] és ha há zas sá gi ter vei nem vál nak

va ló ra. […] A „va ló ban rossz” hely ze tek azok vol tak, ame lyek ben a bol -

do gu lás ér de ké ben tett erõ fe szí té sek va la mi lyen ok nál fog va si ker te le -

nek ma rad tak, vagy ben nük rej lett a si ker te len ség le he tõ sé ge. […]

Ág nes be il lesz ke dé sé nek jel lem zõ hely ze te az volt, hogy min dig fel

volt ké szül ve nõi iden ti tá sa és a min den na pos cé lok kö zöt ti vá lasz tás ra és

gyak ran vá lasz ta nia is kel lett e két do log kö zött. […] Amit õ tu dott és

má sok nem, az az, hogy a két fel té tel nek – az in téz mé nyes és min den -

na pi hely ze tek ben adó dó elé ge dett ség el éré se és a fel fe de zés koc ká za -

tá nak le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök ken té se – szi go rú a sor rend je: el -

sõd le ge sen a biz ton sá gát kel lett meg vé de ni. […]

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Harold Garfinkel: A beilleszkedés és a nemi státus…�

162 163



Be ve ze tés

A nõ ne mû em be re ket a hím ne mû ek tõl el vá lasz tó bi o ló gi ai jel lem zõt a

pe te sej tek pe te fé szek ben tör té nõ ter me lé sé hez fû zõ dõ ké pes ség gel ha -

tá roz zák meg, így a nõi lét szte re o tí pi á ja kul tú ránk ban az anya (Clover,

1986). Az a le he tõ ség azonban, hogy sa ját bi o ló gi ai utó do kat nemz zen, a

leg több – kü lö nö sen a tra di ci o ná lis – tár sa dal mak ban az apa jel lem zõ je.

A nõ bõl fér fi vá át ala ku ló transzszexuálisok ör dö gi kör be ke rül nek: ha te -

her be es nek, a tár sa da lom eset leg nõ nek te kint he ti õket; ha nem vál lal -

nak ter hes sé get, nem válhatnak sa ját gyer me ke ik apjává – és mind két

eset pszi chés szen ve dés hez ve zet het.

A fe mi nis ták gyak ran az zal a gya nú val te kin te nek az FTM-ekre,

hogy azok „át pár tol nak az el len ség hez” (Feinberg, 1996:100; Queen,

1994) és ve szély be so dor ják azt a fel fo gást, hogy a nem egy pat ri ar chá lis

tár sa dal mi konst ruk ció (Butler, 1991). Mi vel jo got for mál nak ar ra, hogy

sa ját bi o ló gi ai gye re ke ik le hes se nek, ugyan ak kor az élet min den te rü le -

tén fér fi ként je len je nek meg, a ter hes FTM-ek kü lö nös ve szélyt je lent -

het nek a fe mi niz mus szá má ra. En nek el le né re dön té sük lé nye ge az len -

ne, hogy sa ját tes tük fö lött sa ját ma guk ren del kez ze nek, ami ha gyo má -

nyo san fe mi nis ta cél, kü lö nö sen az abor tusz er köl csi leg ne héz kér dé sé -

nek te kin te té ben. Mi vel a fe mi niz mus és a lesz bi kus ság kö zött is erõs az

ös  sze köt te tés, a transznemû ak ti vis ták, akik a transzszexuális em be rek

csa lád jai szá má ra akar nak jo gi el is me rést sze rez ni, ter mé sze tes szö vet sé -

ge sei le het nek azok nak, akik a me leg és a lesz bi kus csa lá dok hely ze té -

nek ja ví tá sán fá ra doz nak (Press for Change, IBGR).

A ne mek hez fû zõ dõ jo gok nem zet kö zi do ku men tu ma (Internation-

al Bill of Gender Rights, IBGR), ame lyet a transznemûek jo ga i ról és fog -

lal koz ta tás po li ti ká já ról szó ló nem zet kö zi kon fe ren cia ha tá ro zat for má já -

ban fo ga dott el, a transznemû fel sza ba dí tá si moz ga lom po li ti kai ki ált vá -

nyá nak te kint he tõ. Eb ben ki nyil vá nít ják a „fo gam zás hoz, a gyer mek ki -

hor dá sá hoz vagy örök be fo ga dá sá hoz, a szop ta tás hoz, a gyer mek fö löt ti

gyám ság hoz, és a szü lõi jog kör gya kor lá sá hoz fû zõ dõ jogot… Ezért az

egyén tõl sa ját, part ne re vagy gyer me ke ik kromoszomális ne me, ne mi

szer ve, be jegy zett szü le té si ne me vagy ere de ti ne mi sze re pe alap ján, il -

let ve az egyén ál tal meg ha tá ro zott ne mi iden ti tás és an nak ki fe je zé se

alap ján nem le het meg ta gad ni, hogy gyer me ket fo gan jon, hord jon ki

vagy örök be fo gad jon, il let ve hogy gyer me ket szop tas son vagy an nak

gyám ja le gyen, sem pe dig azt, hogy a ter mé sze tes vagy örök be fo ga dott

gyer meké hez fû zõ dõ szü lõi jo ga it gya ko rol ja” (IBGR, 1995).

2. fejezet
Sam Dylan Mo re: A ter hes fér fi – oximoron?1

(rész le tek)

Abszt rakt: A csa lád ala pí tás vá gya füg get len a ne mek tõl. A ter hes ség

nem. Kul tú ránk ban a ter hes sé get ki zá ró lag nõi te vé keny ség nek tart ják.

E ta nul mány kö zép pont já ban azok a nõ bõl fér fi vá át ala kult transzszex-

uálisok (FTM-ek) áll nak, akik gyer me ket vál lal tak, mi köz ben tu da tá ban

vol tak transzszexuális fér fi iden ti tá suk nak, és akik en nek kö vet kez té ben

a gyer mek meg szü le té se után rö vi de sen ne met is vál tot tak. Né hány

prob lé ma, amel  lyel en nek a cso port nak szem be kell néz nie: a tá mo ga tó

kör nye zet meg ta lá lá sa, a fér fi iden ti tás ál ta luk meg élt vál to za tá nak meg -

ha tá ro zá sa, és a nemváltás meg szer ve zé sé nek kéz ben tar tá sa. Ezek kö zé

so rol ha tó az zal a te ra pe u tá val és/vagy egész ség ügyi szak em ber rel va ló

kap cso lat, aki nek meg kell ír nia vagy jó vá kell hagy nia a név vál toz ta tás -

hoz, a hor mon ke ze lés hez vagy a mû té tek hez szük sé ges aján lá so kat.

Ezen kí vül a név és a nem meg vál toz ta tá sá hoz szük sé ges jo gi kö ve tel -

mé nyek nek va ló meg fe le lés is bo nyo lult le het, hi szen ezek gyak ran elõ -

ír ják a vég le ges nem zõ kép te len sé get vagy azt, hogy a sze mély ne él jen

há zas ság ban. Szá mos olyan FTM-mel ké szí tet tünk in ter jút, aki vagy a

ter hes ség alatt, vagy (leg ké sõbb há rom év vel) azu tán vál tott ne met,

amely ben kü lö nö sen kör nye ze tük re ak ci ó i ról kér dez tük õket. Fe mi nis -

ta és em be ri jo gi szem pont ból, il let ve a ku ta tás ban részt ve võ FTM-ek

fér fi ön ké pé nek szem pont já ból vizs gál juk azt a kö ve tel ményt, hogy a

ne mü ket hi va ta lo san is meg vál toz tat ni kí vá nó FTM-eknek vég le ge sen

nem zõ kép te len nek kell len ni ük.
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Be ve ze tés

A nõ ne mû em be re ket a hím ne mû ek tõl el vá lasz tó bi o ló gi ai jel lem zõt a

pe te sej tek pe te fé szek ben tör té nõ ter me lé sé hez fû zõ dõ ké pes ség gel ha -

tá roz zák meg, így a nõi lét szte re o tí pi á ja kul tú ránk ban az anya (Clover,

1986). Az a le he tõ ség azonban, hogy sa ját bi o ló gi ai utó do kat nemz zen, a

leg több – kü lö nö sen a tra di ci o ná lis – tár sa dal mak ban az apa jel lem zõ je.

A nõ bõl fér fi vá át ala ku ló transzszexuálisok ör dö gi kör be ke rül nek: ha te -

her be es nek, a tár sa da lom eset leg nõ nek te kint he ti õket; ha nem vál lal -

nak ter hes sé get, nem válhatnak sa ját gyer me ke ik apjává – és mind két

eset pszi chés szen ve dés hez ve zet het.

A fe mi nis ták gyak ran az zal a gya nú val te kin te nek az FTM-ekre,

hogy azok „át pár tol nak az el len ség hez” (Feinberg, 1996:100; Queen,

1994) és ve szély be so dor ják azt a fel fo gást, hogy a nem egy pat ri ar chá lis

tár sa dal mi konst ruk ció (Butler, 1991). Mi vel jo got for mál nak ar ra, hogy

sa ját bi o ló gi ai gye re ke ik le hes se nek, ugyan ak kor az élet min den te rü le -

tén fér fi ként je len je nek meg, a ter hes FTM-ek kü lö nös ve szélyt je lent -

het nek a fe mi niz mus szá má ra. En nek el le né re dön té sük lé nye ge az len -

ne, hogy sa ját tes tük fö lött sa ját ma guk ren del kez ze nek, ami ha gyo má -

nyo san fe mi nis ta cél, kü lö nö sen az abor tusz er köl csi leg ne héz kér dé sé -

nek te kin te té ben. Mi vel a fe mi niz mus és a lesz bi kus ság kö zött is erõs az

ös  sze köt te tés, a transznemû ak ti vis ták, akik a transzszexuális em be rek

csa lád jai szá má ra akar nak jo gi el is me rést sze rez ni, ter mé sze tes szö vet sé -

ge sei le het nek azok nak, akik a me leg és a lesz bi kus csa lá dok hely ze té -

nek ja ví tá sán fá ra doz nak (Press for Change, IBGR).

A ne mek hez fû zõ dõ jo gok nem zet kö zi do ku men tu ma (Internation-

al Bill of Gender Rights, IBGR), ame lyet a transznemûek jo ga i ról és fog -

lal koz ta tás po li ti ká já ról szó ló nem zet kö zi kon fe ren cia ha tá ro zat for má já -

ban fo ga dott el, a transznemû fel sza ba dí tá si moz ga lom po li ti kai ki ált vá -

nyá nak te kint he tõ. Eb ben ki nyil vá nít ják a „fo gam zás hoz, a gyer mek ki -

hor dá sá hoz vagy örök be fo ga dá sá hoz, a szop ta tás hoz, a gyer mek fö löt ti

gyám ság hoz, és a szü lõi jog kör gya kor lá sá hoz fû zõ dõ jogot… Ezért az

egyén tõl sa ját, part ne re vagy gyer me ke ik kromoszomális ne me, ne mi

szer ve, be jegy zett szü le té si ne me vagy ere de ti ne mi sze re pe alap ján, il -

let ve az egyén ál tal meg ha tá ro zott ne mi iden ti tás és an nak ki fe je zé se

alap ján nem le het meg ta gad ni, hogy gyer me ket fo gan jon, hord jon ki

vagy örök be fo gad jon, il let ve hogy gyer me ket szop tas son vagy an nak

gyám ja le gyen, sem pe dig azt, hogy a ter mé sze tes vagy örök be fo ga dott

gyer meké hez fû zõ dõ szü lõi jo ga it gya ko rol ja” (IBGR, 1995).

2. fejezet
Sam Dylan Mo re: A ter hes fér fi – oximoron?1

(rész le tek)

Abszt rakt: A csa lád ala pí tás vá gya füg get len a ne mek tõl. A ter hes ség

nem. Kul tú ránk ban a ter hes sé get ki zá ró lag nõi te vé keny ség nek tart ják.

E ta nul mány kö zép pont já ban azok a nõ bõl fér fi vá át ala kult transzszex-

uálisok (FTM-ek) áll nak, akik gyer me ket vál lal tak, mi köz ben tu da tá ban

vol tak transzszexuális fér fi iden ti tá suk nak, és akik en nek kö vet kez té ben

a gyer mek meg szü le té se után rö vi de sen ne met is vál tot tak. Né hány

prob lé ma, amel  lyel en nek a cso port nak szem be kell néz nie: a tá mo ga tó

kör nye zet meg ta lá lá sa, a fér fi iden ti tás ál ta luk meg élt vál to za tá nak meg -

ha tá ro zá sa, és a nemváltás meg szer ve zé sé nek kéz ben tar tá sa. Ezek kö zé

so rol ha tó az zal a te ra pe u tá val és/vagy egész ség ügyi szak em ber rel va ló

kap cso lat, aki nek meg kell ír nia vagy jó vá kell hagy nia a név vál toz ta tás -

hoz, a hor mon ke ze lés hez vagy a mû té tek hez szük sé ges aján lá so kat.

Ezen kí vül a név és a nem meg vál toz ta tá sá hoz szük sé ges jo gi kö ve tel -

mé nyek nek va ló meg fe le lés is bo nyo lult le het, hi szen ezek gyak ran elõ -

ír ják a vég le ges nem zõ kép te len sé get vagy azt, hogy a sze mély ne él jen

há zas ság ban. Szá mos olyan FTM-mel ké szí tet tünk in ter jút, aki vagy a

ter hes ség alatt, vagy (leg ké sõbb há rom év vel) azu tán vál tott ne met,

amely ben kü lö nö sen kör nye ze tük re ak ci ó i ról kér dez tük õket. Fe mi nis -

ta és em be ri jo gi szem pont ból, il let ve a ku ta tás ban részt ve võ FTM-ek

fér fi ön ké pé nek szem pont já ból vizs gál juk azt a kö ve tel ményt, hogy a

ne mü ket hi va ta lo san is meg vál toz tat ni kí vá nó FTM-eknek vég le ge sen

nem zõ kép te len nek kell len ni ük.

Sam Dylan More: A terhes férfi – oximoron?�

164 165

1 A for dí tás Sam Dylan Mo re „The Pregnant Man – An Oxymoron?” cí mû,

1998-ban a Jo ur nal of Gender Studies 7/3. szá má ban meg je lent ta nul má nya alap -

ján ké szült.



Mos ta ná ig csak ke vés ta nul mány fog lal ko zott olyan FTM-ekkel,

akik szül tek gye re ket. Green (1978) ki lenc olyan FTM kö ré ben vég zett

ku ta tást, akik sa ját vagy há zas tár suk gyer me két ne vel ték. A ku ta tás

azon ban fõ ként ar ra össz pon to sí tott, hogy a szü lõ transz sze xu a li tá sa mi -

lyen pszi cho ló gi ai ha tás sal le het a gyer mek re. 45 FTM kö ré ben vég zett

ki ter jedt ta nul má nyá ban Devor (1997:379, 386) két olyan részt ve võt em -

lít, akik azt fon tol gat ták, hogy a gyer mek vál la lást ös  sze kö tik a nemvál -

tás sal, de nem bo csát ko zik rész le tek be at tól el te kint ve, hogy utal ar ra,

hogy ket tõ jük kö zül az egyik már szült gyer me ket és „ter hes fér fi ként”

ha tá roz ta meg ön ma gát. A fen ti ta nul mány töb bi részt ve võ jét rö vi den

FTM-ként és bi o ló gi ai szü lõ ként ír ja le, akik nek a gyer me kei a nemvál -

tást meg elõ zõ en szü let tek, transznemû iden ti tá su kat azon ban nem vizs -

gál ja. A töb bi ta nul mány zö me in kább ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té se ket

al kal ma zott, és fõ ként a nem nyu ga ti kul tú rák kal fog lal ko zott, ahol a tár -

sa dal mi-kul tu rá lis nemvál tás más ka te gó ri ái ér vé nye sek. Bi zo nyos

észak-ame ri kai õs la kos kul tú rák ban meg ta lál ha tó a „berdache” in téz mé -

nye, ami bi zo nyos ese tek ben le he tõ vé tet te, hogy egy nõ ne mû ként szü -

le tett em ber fér fi vagy köz tes nembéli ne mi sze rep ben él jen (Spier,

1930), ami ös  sze egyez tet he tõ az zal a le he tõ ség gel, hogy sa ját utó do kat

ne vel jen (Feinberg, 1996:27).

A min ta

A transzszexuális fér fi ak kal e-mai len vagy FTM-kon fe ren ci á kon te rem -

tet tünk kap cso la tot. A szó be li in ter júk so rán jegy ze tel tünk. A ké sõbb

eset leg fel me rü lõ kér dé sek kel kap cso lat ban elekt ro ni kus le ve le zés út -

ján kon zul tál tunk. Két FTM-et ki zá ró lag az Internet se gít sé gé vel ér -

tünk el, mi vel tag jai vol tak egy FTM-le ve le zõ lis tá nak, és haj lan dó ak

vol tak egy hos  szabb e-mai les be szél ge tés re. Sok FTM-et ki kel lett zár -

ni a ku ta tás ból, mert nem vol tak haj lan dó ak elég sé ges in for má ci ót kö -

zöl ni. A ta nul mány ban hasz nált ne vek mind egyi ke ál név.

E ta nul mány ban 9 transzszexuális fér fi sze re pel. Hat fe lelt meg a

kö ve tel mé nyek nek (Al, Ben, Chris, Del, Eric, Matt): sa ját gyer me ket

szül tek, mi köz ben tu da tá ban vol tak fér fi ne mi ön azo nos sá guk nak, és az

utol só gyer mek szü le té sé hez ké pest há rom éven be lül vál tot tak ne met.

A nemváltás kez de tét a transznemû fér fi azon el ha tá ro zá sá tól szá mí tot -

tuk, hogy fér fi ként fog él ni, ame lyet a fér fi ne mi sze rep be lé pés, a hor -

mon ke ze lés vagy a nemváltáshoz szük sé ges pszi chi á te ri kon zul tá ció je -

A nyu ga ti tár sa da lom nak az a né ze te, hogy a ter hes ség ki zá ró lag nõi

te vé keny ség, szá mos or szág – pél dá ul Né met or szág, Hol lan dia, Svéd or -

szág és né hány észak-ame ri kai ál lam – tör vény ke zé sé ben is tük rö zõ dik

(McMullen–Whittle, 1994). A né met jog sza bály (Transsexuellen Gesetz

– TSG) pél dá ul egy „kis meg ol dást” – a név vál toz ta tást – és egy „nagy

meg ol dást” – a nem meg je lö lé sé nek meg vál toz ta tá sát – biz to sít. E jog -

sza bály kor lá toz za a gyer mek vál la lá si le he tõ sé ge ket és a há zas ság kö tés -

hez fû zõ dõ jo go kat, míg az FTM a ne mé nek meg fe le lõ fér fi ne vet nem

kí ván fel ven ni. Gyer mek szü le té se után, vagy az el len ke zõ szü le tés ko ri

nem hez tar to zó sze mél  lyel kö tött há zas sá got kö ve tõ en a név vál toz ta tást

au to ma ti ku san vis  sza von ják. A ter hes FTM le he tõ sé gét azon ban a „kis

meg ol dás” biz to sít ja, mi vel a név vál toz ta tás meg ma rad, amen  nyi ben a

gyer mek a név vál toz ta tás jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 302 na pon be lül

szü le tik, az az a név vál toz ta tás elõtt fo gan. A bi o ló gi ai gyer mek vál la lás és

a nemvál tás azo nos ide jû vég hez vi te le te hát erõ sen kor lá to zott, mi helyt

az FTM fér fi sze rep ben kezd el él ni.

Ezen kí vül a „nagy meg ol dás” meg kö ve te li, hogy a sze mély „nem -

zés re kép te len” le gyen an nak ér de ké ben, hogy a transzszexuális a pol -

gá ri jog sze rint meg vál toz tat has sa a ne mét […]. 

Csak ez a jog ál lás te szi le he tõ vé az FTM szá má ra, hogy há zas sá got

kös sön, mi vel ne vé nek meg vál toz ta tá sa im már jog erõs; ez zel szem ben

(egy fér fi val kö tött) há zas sá ga vég leg ér vény te le ní te né ne vé nek meg vál -

toz ta tá sát, míg egy nõ vel kö tött há zas sá ga e nél kül le he tet len len ne,

mert hi va ta los ne me még min dig nõ […]. A nagy meg ol dás ke re tén be -

lül egy fér fi val kö tött ko ráb bi há zas sá got a hi va ta los nemvál tást meg elõ -

zõ en fel kell bon ta ni.

A né met jog a há zas sá got egy fér fi és egy nõ kö zöt ti szer zõ dés ként

ha tá roz za meg […]. A TSG-ben a kis meg ol dás sze rin ti hi va ta los nem-

vál toz ta tás azt je len te né, hogy a két fér fi kö zöt ti kap cso la tot el le het is -

mer ni há zas ság ként. Ezért e fel té te lek mel lett je len leg hi va ta lo san nem

le het ne met vál ta ni. A ki ala kult po li ti ka azon ban el len té tes a né met al -

kot mán  nyal, amely ga ran tál ja a csa lád ál la mi esz kö zök kel biz to sí tott vé -

del mét […]. Így a me leg FTM-eket meg aka dá lyoz zák ab ban, hogy há -

zas sá got kös se nek egy fér fi val, vagy fenn tart sák gyer me ke ik ap já hoz fû -

zõ dõ há zas sá gu kat. Ez zel a kér dés sel nem ve tet tek szá mot, ami kor ezt és

az eh hez ha son ló tör vé nye ket meg al kot ták, mi vel csak el szór tan lé te zett

ilyen em be rek re vo nat ko zó tu do má nyos adat. Ed dig még egyet len ta nul -

mány sem vizs gál ta, hogy FTM-ek ön szán tuk ból akar nak-e bi o ló gi ai szü -

lõk len ni, mi köz ben tu da tá ban van nak transznemû iden ti tá suk nak.
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Mos ta ná ig csak ke vés ta nul mány fog lal ko zott olyan FTM-ekkel,

akik szül tek gye re ket. Green (1978) ki lenc olyan FTM kö ré ben vég zett

ku ta tást, akik sa ját vagy há zas tár suk gyer me két ne vel ték. A ku ta tás

azon ban fõ ként ar ra össz pon to sí tott, hogy a szü lõ transz sze xu a li tá sa mi -

lyen pszi cho ló gi ai ha tás sal le het a gyer mek re. 45 FTM kö ré ben vég zett

ki ter jedt ta nul má nyá ban Devor (1997:379, 386) két olyan részt ve võt em -

lít, akik azt fon tol gat ták, hogy a gyer mek vál la lást ös  sze kö tik a nemvál -

tás sal, de nem bo csát ko zik rész le tek be at tól el te kint ve, hogy utal ar ra,

hogy ket tõ jük kö zül az egyik már szült gyer me ket és „ter hes fér fi ként”

ha tá roz ta meg ön ma gát. A fen ti ta nul mány töb bi részt ve võ jét rö vi den

FTM-ként és bi o ló gi ai szü lõ ként ír ja le, akik nek a gyer me kei a nemvál -

tást meg elõ zõ en szü let tek, transznemû iden ti tá su kat azon ban nem vizs -

gál ja. A töb bi ta nul mány zö me in kább ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té se ket

al kal ma zott, és fõ ként a nem nyu ga ti kul tú rák kal fog lal ko zott, ahol a tár -
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A min ta
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vál toz ta tás azt je len te né, hogy a két fér fi kö zöt ti kap cso la tot el le het is -

mer ni há zas ság ként. Ezért e fel té te lek mel lett je len leg hi va ta lo san nem

le het ne met vál ta ni. A ki ala kult po li ti ka azon ban el len té tes a né met al -

kot mán  nyal, amely ga ran tál ja a csa lád ál la mi esz kö zök kel biz to sí tott vé -

del mét […]. Így a me leg FTM-eket meg aka dá lyoz zák ab ban, hogy há -

zas sá got kös se nek egy fér fi val, vagy fenn tart sák gyer me ke ik ap já hoz fû -

zõ dõ há zas sá gu kat. Ez zel a kér dés sel nem ve tet tek szá mot, ami kor ezt és

az eh hez ha son ló tör vé nye ket meg al kot ták, mi vel csak el szór tan lé te zett

ilyen em be rek re vo nat ko zó tu do má nyos adat. Ed dig még egyet len ta nul -

mány sem vizs gál ta, hogy FTM-ek ön szán tuk ból akar nak-e bi o ló gi ai szü -

lõk len ni, mi köz ben tu da tá ban van nak transznemû iden ti tá suk nak.
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Eric a ba rát nõ jét ki vé ve sen ki nek nem mond ta el, hogy ter hes,

ezért nem is volt ré sze tá mo ga tás ban. Így em lék szik vis  sza:

Ré me sen érez tem ma gam, ön gyil kos sá gi gon do la ta im vol tak, és az abor -

tusz is meg for dult a fe jem ben. […] Az utol só hó nap ban a la ká so mon buj -

kál tam, hogy sen ki ne lás son ter he sen. … most már örü lök, hogy van gye -

re künk. […] ez volt a leg bát rabb do log, amit éle tem ben tet tem.

Delnek csak az any ja és a ku tyá ja volt a tá ma sza el sõ ter hes sé ge so rán:

Nem érez tem, hogy nõ i e sebb len nék, de kí vül rõl még is rám erõl tet ték a

nõ i es ség ké pét. Anyám és a ba rá tai kis ma ma ru há kat ad tak ne kem, és én

eze ket nem szí ve sen, és sok meg aláz ta tás árán vi sel tem. Fér fi ru há kat

hordok. Az, hogy alul ról meg vizs gál ja nak, gon do lat ban nagy el len ér zést

vál tott ki be lõ lem. A szü lõ szo ba elõt ti vá ra ko zás anyám mal és Zac-kel

szin tén olyan meg aláz ta tás volt, ami ben nagy sze re pet ját szott a nem: a

szü lõ szo ba nõi tér volt és iga zá ból, alap ve tõ en nem il let tem oda.

Min den FTM vá lasz adó már a ter hes sé ge elõtt tu da tá ban volt fér fi

ön azo nos sá gá nak. Azon köz ke le tû hit el le né re, hogy a transzszexuálisok

nem akar nak utó do kat ne vel ni, vagy nem len ne sza bad gyer me ket ne -

vel ni ük, úgy dön töt tek, hogy ki hord ják ter hes sé gü ket. Azon kí ván sá gon

kí vül, hogy gyer me ket ne vel je nek, amely je len volt min den eset ben,

egyi kük (Al) ab ban re mény ke dett, hogy a ter hes ség „rend be te szi a dol -

go kat” és „nõt csi nál be lõ le”. Egy má sik vá lasz adó (Ben) úgy ír ta le ese -

tét, hogy az a ta ga dás sza ka sza volt: a bár mi fé le ön be so ro lás elõ li ki té ré -

sé. A há zas ság meg lé te, ame lyet a nemvál tás ve szé lyez tet he tett vol na,

hoz zá já rul ha tott eh hez az ön kép hez. A to váb bi négy eset ben a fér fi én -

kép meg ma radt és fo ko zó dott a ter hes ség ide je alatt is. Mind a hat eset -

ben olyan erõ sek let tek ezek az ér zé sek, hogy az ala nyok a gyer mek

meg szü le té se után nem sok kal ne met vál tot tak.

A vá lasz adók a ter hes sé get kü lö nös ta pasz ta lat ként ír ták le: szá -

mos FTM apai ér zés ként fo gal maz ta meg a még meg nem szü le tett

gyer me ké hez fû zõ dõ ér zé se it. A meg nem szü le tett gyer me ket vagy

ne ga tí van „pa ra zi tá nak” te kin tet ték, vagy po zi tí van–sem le ge sen „ven -

dég nek”, akit meg kell vé de ni – de so ha nem a ter hes em ber ré sze -

ként. Ezt kü lön bö zõ nek le het te kin te ni a tár sa da lom ban ál ta lá ban a

nõk nek tu laj do ní tott ér zés tõl, ame lyet mag za tuk iránt táp lál nak. Bár

az, hogy egy nõ men  nyi re te kin ti mag za tát „tes te ré szé nek”, na gyon

nagy kü lön bö zõ sé ge ket mu tat hat a nõ ne mû né pes ség ben (Kitzinger,

1997:149), sok egész ség ügyi szak em ber még is ele ve adott nak ve szi

(Schutt, 1994:13). 

löl. To váb bi há rom FTM-et (Leif, Hal, Ian), akik ké sõbb vál tot tak ne -

met (6–8 év vel a ter hes ség után), az el sõ cso port tal va ló ös  sze ha son lí tás

ked vé ért vet tünk fel a ku ta tás ba.

Hét FTM (Al, Ben, Chris, Del, Leif, Hal, Ian) esett te her be fér fi part -

ner rel foly ta tott kö zö sü lés út ján, öt eset ben az FTM-ek há zas ság ban él tek

(Al, Ben, Leif, Hal, Ian). Két eset ben (Eric, Matt) a ter hes sé get elõ re meg -

ter vez ték és a gyer me ket do nor se gít sé gé vel nem zet ték an nak ér de ké ben,

hogy a sze mé lyek nek a nemvál tás elõtt sa ját bi o ló gi ai gyer me kük le hes sen.

E két eset ben – va la mint egy har ma dik ban is (Chris) – az FTM-ek a ter -

hes ség ide je alatt vál tot tak ne met. Min den részt ve võ vagy ne met vál tott

már, vagy ép pen a nemvál tás va la me lyik sza ka szá ban járt a ku ta tás ide jén.

Az FTM-ek ön ké pe a ter hes ség alatt és után

A részt ve võ ket meg kér dez tük, hogy vál to zott-e az ön ké pük a ter hes ség

alatt, és ha igen, ho gyan: ho gyan él ték meg a ter hes sé get, „nõ ne mûnek”

érez ték-e ma gu kat, ho gyan vi szo nyul tak még meg nem szü le tett gyer -

me kük höz.

Alább kö zöl jük né hány vá lasz ki vo na tát. A leg több FTM-nek

komp li ká ci ók tól men tes ter hes sé ge volt. Matt-tel is ez volt a hely zet, aki

nem ta pasz talt sem mi lyen komp li ká ci ót, de még is félt, hogy va la mi baj

szár maz hat FTM ál la po tá ból:

Úgy érez tem, mind két szü lõi fe le lõs ség rám há rul. A meg nem szü le tett

gyer me ket nem te kin tet tem sa ját sze mé lyem ré szé nek, in kább ven dég -

nek. És nem vol tam biz tos ab ban, hogy meg van az a szük sé ges kap cso lat

a tes tem mel, mint ami vel a ter hes nõk nek kell ren del kez ni ük. Ag gód tam

emi att, az anya gi hely ze tem mi att is, hogy meg kü lön böz te tés ben le het

ré szem, mi vel egye dül ál ló szü lõ va gyok, me leg és FTM. Úgy érez tem,

hogy ha ma ro san rám ne he ze dik az a fe le lõs ség, hogy gyer me kem ap ja va -

gyok. Na gyon vár tam, de fél tem is tõ le.

Ben így szá mol be ön ké pé rõl:

Nem vál to zott az ön ké pem. Nem is volt so ha ön ké pem. Ez idõ alatt

csú cso so dott ki a ta ga dás. Tud tam, hogy transzszexuális va gyok, de

nem akar tam el hin ni, és meg pró bál tam har col ni el le ne. A ter hes ség kí -

sér let volt ar ra néz ve, hogy rög zít sen ben nem va la mi fé le nõ i es sé get.

Nem si ke rült.
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Úgy hogy még azt is meg kér dõ je lez tem ma gam ban, hogy ho gyan le het az,

hogy ilyen fel adat ra vál lal ko zom én, aki min dig is el uta sí tot tam min dent,

amit bár mi lyen szin ten nõ i nek le het ne ne vez ni. Örü lök, hogy a kör nye -

ze tem ben min den ki nek el mond tam, mit ter ve zek, mert olyan sok ne héz -

ség gel kel lett szem be néz nem a ter hes ség vál la lá sán kí vül is, és még min -

dig nagy szük sé gem volt a ba rá ta im tá mo ga tá sá ra. Azt hi szem, ez a bûn -

tu dat és szé gyen ér zet alap ve tõ transzszexuális prob lé ma. Bûn tu dat, mert

lát szó lag „mind két vi lág ból a leg jobb” jut osztályrészemül… [azon ban]

… nem csa pok be sen kit, mert elõ ször is minden nek van egy jó meg egy

rossz ol da la (hé, nyá rig nem jár hat tam dzsú dóz ni, hogy csak a ter hes ség

leg na gyobb hát rá nyát em lít sem, ar ról nem is be szél ve, men  nyi min dent

kell el vi sel nie az FTM-eknek eb ben a tár sa da lom ban), de nincs más vá -

lasz tá som, ha sa ját, ge ne ti kai utó dot aka rok lét re hoz ni. (Matt)

Meg küz dé si stra té gi ák

A ter hes ség okoz ta fe szült sé gek csök ken té se ér de ké ben a vá lasz adó

FTM-ek szá mos stra té gi át dol goz tak ki. Ezek két cso port ra oszt ha tók: az

el sõ a kül vi lág gal va ló egyez te tés, a má so dik a test kép, a ter hes ség és a

fér fi ne mi iden ti tás ös  sze han go lá sa. A meg küz dé si stra té gi ák kü lön fé le

pél dái fi gyel he tõk meg a kö vet ke zõ idé ze tek ben:

Ko ráb bi ter hes sé ge im so rán meg bé kél tem az zal az el lent mon dás sal, hogy

ter hes va gyok, és nem ér zem ma gam nõ nek. Ezt az zal a fel is me rés sel ér -

tem el, hogy a ter hes ség olyan bi o ló gi ai funk ció, amely a ge ne ti kai nem re

utal, nem pe dig a tár sa dal mi nem re. A „tár sa da lom né ze te i vel” úgy küz -

döt tem meg, hogy fi gyel men kí vül hagy tam õket. (Chris)

Lancer, a ku tyám állt hoz zám a leg kö ze lebb, aki a gye rek nek mint ha ap ja

lett vol na; a ha sam hoz si mul va aludt és meg nyal ta az ar co mat éj sza ka, ami -

kor a mé hem ben lé võ Zac õt is ol dal ba rúg ta. Én is sok kal in kább ál lat nak

érez tem ma gam. Tu laj don kép pen ez a kutya–anya–gyerek kap cso lat volt a

kez de te an nak a fel nõtt tu dat nak, hogy az éle tem ös  sze kap cso ló dik az élõ -

lé nyek kel és a föld del. Per sze ak kor ta nul tam meg a (fér fi)test ál la ti mû -

kö dé sét, ami kor Zac-et szop tat tam: (fér fi)tes tem min dig meg ter mel te a

szá má ra szük sé ges táp anya got. Szá mom ra min dig is ez volt a szü lõi kö te -

les ség. Az „étel” fo gal mát min dig is tá gan ér tel mez tem. (Del)

Ha akar tunk vol na még egy gye re ket, megint te her be es tem vol na. Nem

let tem vol na az zal ke vés bé férfi… Azt hi szem a ste ri li tás kö ve tel mé nye

[ami a TSG-ben a nemváltás elõ fel té te le] egye ne sen sér tõ. (Ben)

Két olyan FTM, akik elõ re meg ter vez ték a ter hes sé gü ket (Eric, Matt),

meg pró bál tak a ter hes ség alatt is fér fi ként él ni, amen  nyi re ez le het sé ges

A kont roll cso port ke vés bé volt tu da tá ban fér fi ön azo nos sá gá nak.

Há zas ság ban él tek, és nem vol tak tisz tá ban a nemvál tás le he tõ sé gé vel.

A gyer me ke ik irán ti ér zel me ik azon ban nem kü lön böz nek azo ké tól,

akik ko ráb ban vál tot tak ne met.

A ter hes ség és a fér fi ön azo nos ság együt te se okoz hat fé lel met és

szé gyent, de po zi tív ér zel me ket is. Az FTM-ek ál tal meg élt fé lel mek

kö zött ott volt a szü lõi fel ügye le ti jog el vesz té se, a nemvál tás le he tõ sé -

gé tõl va ló meg fosz tás, az a fé le lem, hogy har ma dik sze mé lyek nõ ként te -

kin te nek rá juk, az az ag go da lom, hogy a mun kál ta tó juk eset leg nem lép -

te ti elõ õket, mi vel egye dül ál ló szü lõk és transzszexuálisok, va la mint az

a fé le lem, hogy a transznemû fér fi ként vál lalt ter hes ség eset leg a ter hes -

sé get ma gát is ve szé lyez te ti. Ezen stressz for rá sok leg több jét át él te az a

há rom FTM, aki nek ter hes sé ge ter ve zett volt. Eh hez tár sul tak még

azok a fé lel mek, hogy a gyer me ket eset leg majd meg kü lön böz te tés éri

amiatt, mert szü lõ je transzszexuális. Eze ket a fé lel me ket két al ka te gó ri -

á ba le het be so rol ni: olyan fé le lem, amely köz vet le nül kap cso ló dik a va -

lós vagy el kép zelt tár sa dal mi meg kü lön böz te tés hez, és olyan fé le lem,

amely a test és a ne mi iden ti tás nyil ván va ló el lent mon dá sá hoz kap cso ló -

dik, együtt jár a be il lesz ke dés sel (passing) és az zal, hogy har ma dik sze -

mé lyek el fo gad ják-e az új fér fisze re pet.

[…]

En nek el le né re po zi tív ér zel mek re is volt pél da: a szü lõ vé vá lás ra

va ló vá ra ko zás, a tisz te let re mél tó fel nõtt státusá nak el éré se és szü lõ -

ként a töb bi szü lõ kö zé va ló be il lesz ke dés re va ló vá ra ko zás, a sa ját tes -

tük mû kö dõ ké pes sé gé vel kap cso la tos büsz ke ség vol tak a leg gya ko ribb

pél dák. Emel lett a ter hes ség ma ga is ér té ke lõd he tett olyan él mény -

ként, ami más, nem transzszexuális fér fi ak szá má ra nem ér he tõ el

(Leif), il let ve amely elõ se gít he ti a ne mi iden ti tás mé lyebb meg ér té sét

(Eric, Matt).

Sze rin tem az FTM-ek egyik [fon tos] fel is me ré se, hogy a sze mé lyes

azo nos ság tu dat, a tár sa dal mi ér té kek és az iden ti tá sok min tái men  nyi re

kö tõd nek egy más hoz. Ha nem bi zo nyos önál ló ság gal ren del ke zõ egyé -

nek len nénk, nem is lé tez nénk [FTM-ként], mert egy sze rû en si ke re -

sen nõ ként szo ci a li zá lód tunk vol na. De nem is va gyunk tel jes mér ték -

ben kü lön ál lók, én azt hi szem, sem a tár sa da lom tól, sem ál ta lá ban a kör -

nye ze tünk tõl, ta lán még a dom bok tól, ta vak tól vagy he gyek tõl sem. És

en nek a ha tá sát köz vet le neb bül és kí mé let le neb bül érez zük, mint más. 
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Úgy hogy még azt is meg kér dõ je lez tem ma gam ban, hogy ho gyan le het az,

hogy ilyen fel adat ra vál lal ko zom én, aki min dig is el uta sí tot tam min dent,

amit bár mi lyen szin ten nõ i nek le het ne ne vez ni. Örü lök, hogy a kör nye -

ze tem ben min den ki nek el mond tam, mit ter ve zek, mert olyan sok ne héz -

ség gel kel lett szem be néz nem a ter hes ség vál la lá sán kí vül is, és még min -

dig nagy szük sé gem volt a ba rá ta im tá mo ga tá sá ra. Azt hi szem, ez a bûn -

tu dat és szé gyen ér zet alap ve tõ transzszexuális prob lé ma. Bûn tu dat, mert

lát szó lag „mind két vi lág ból a leg jobb” jut osztályrészemül… [azon ban]

… nem csa pok be sen kit, mert elõ ször is minden nek van egy jó meg egy

rossz ol da la (hé, nyá rig nem jár hat tam dzsú dóz ni, hogy csak a ter hes ség

leg na gyobb hát rá nyát em lít sem, ar ról nem is be szél ve, men  nyi min dent

kell el vi sel nie az FTM-eknek eb ben a tár sa da lom ban), de nincs más vá -

lasz tá som, ha sa ját, ge ne ti kai utó dot aka rok lét re hoz ni. (Matt)

Meg küz dé si stra té gi ák

A ter hes ség okoz ta fe szült sé gek csök ken té se ér de ké ben a vá lasz adó

FTM-ek szá mos stra té gi át dol goz tak ki. Ezek két cso port ra oszt ha tók: az

el sõ a kül vi lág gal va ló egyez te tés, a má so dik a test kép, a ter hes ség és a

fér fi ne mi iden ti tás ös  sze han go lá sa. A meg küz dé si stra té gi ák kü lön fé le

pél dái fi gyel he tõk meg a kö vet ke zõ idé ze tek ben:

Ko ráb bi ter hes sé ge im so rán meg bé kél tem az zal az el lent mon dás sal, hogy

ter hes va gyok, és nem ér zem ma gam nõ nek. Ezt az zal a fel is me rés sel ér -

tem el, hogy a ter hes ség olyan bi o ló gi ai funk ció, amely a ge ne ti kai nem re

utal, nem pe dig a tár sa dal mi nem re. A „tár sa da lom né ze te i vel” úgy küz -

döt tem meg, hogy fi gyel men kí vül hagy tam õket. (Chris)

Lancer, a ku tyám állt hoz zám a leg kö ze lebb, aki a gye rek nek mint ha ap ja

lett vol na; a ha sam hoz si mul va aludt és meg nyal ta az ar co mat éj sza ka, ami -

kor a mé hem ben lé võ Zac õt is ol dal ba rúg ta. Én is sok kal in kább ál lat nak

érez tem ma gam. Tu laj don kép pen ez a kutya–anya–gyerek kap cso lat volt a

kez de te an nak a fel nõtt tu dat nak, hogy az éle tem ös  sze kap cso ló dik az élõ -

lé nyek kel és a föld del. Per sze ak kor ta nul tam meg a (fér fi)test ál la ti mû -

kö dé sét, ami kor Zac-et szop tat tam: (fér fi)tes tem min dig meg ter mel te a

szá má ra szük sé ges táp anya got. Szá mom ra min dig is ez volt a szü lõi kö te -

les ség. Az „étel” fo gal mát min dig is tá gan ér tel mez tem. (Del)

Ha akar tunk vol na még egy gye re ket, megint te her be es tem vol na. Nem

let tem vol na az zal ke vés bé férfi… Azt hi szem a ste ri li tás kö ve tel mé nye

[ami a TSG-ben a nemváltás elõ fel té te le] egye ne sen sér tõ. (Ben)

Két olyan FTM, akik elõ re meg ter vez ték a ter hes sé gü ket (Eric, Matt),

meg pró bál tak a ter hes ség alatt is fér fi ként él ni, amen  nyi re ez le het sé ges

A kont roll cso port ke vés bé volt tu da tá ban fér fi ön azo nos sá gá nak.

Há zas ság ban él tek, és nem vol tak tisz tá ban a nemvál tás le he tõ sé gé vel.

A gyer me ke ik irán ti ér zel me ik azon ban nem kü lön böz nek azo ké tól,

akik ko ráb ban vál tot tak ne met.

A ter hes ség és a fér fi ön azo nos ság együt te se okoz hat fé lel met és

szé gyent, de po zi tív ér zel me ket is. Az FTM-ek ál tal meg élt fé lel mek

kö zött ott volt a szü lõi fel ügye le ti jog el vesz té se, a nemvál tás le he tõ sé -

gé tõl va ló meg fosz tás, az a fé le lem, hogy har ma dik sze mé lyek nõ ként te -

kin te nek rá juk, az az ag go da lom, hogy a mun kál ta tó juk eset leg nem lép -

te ti elõ õket, mi vel egye dül ál ló szü lõk és transzszexuálisok, va la mint az

a fé le lem, hogy a transznemû fér fi ként vál lalt ter hes ség eset leg a ter hes -

sé get ma gát is ve szé lyez te ti. Ezen stressz for rá sok leg több jét át él te az a

há rom FTM, aki nek ter hes sé ge ter ve zett volt. Eh hez tár sul tak még

azok a fé lel mek, hogy a gyer me ket eset leg majd meg kü lön böz te tés éri

amiatt, mert szü lõ je transzszexuális. Eze ket a fé lel me ket két al ka te gó ri -

á ba le het be so rol ni: olyan fé le lem, amely köz vet le nül kap cso ló dik a va -

lós vagy el kép zelt tár sa dal mi meg kü lön böz te tés hez, és olyan fé le lem,

amely a test és a ne mi iden ti tás nyil ván va ló el lent mon dá sá hoz kap cso ló -

dik, együtt jár a be il lesz ke dés sel (passing) és az zal, hogy har ma dik sze -

mé lyek el fo gad ják-e az új fér fisze re pet.

[…]

En nek el le né re po zi tív ér zel mek re is volt pél da: a szü lõ vé vá lás ra

va ló vá ra ko zás, a tisz te let re mél tó fel nõtt státusá nak el éré se és szü lõ -

ként a töb bi szü lõ kö zé va ló be il lesz ke dés re va ló vá ra ko zás, a sa ját tes -

tük mû kö dõ ké pes sé gé vel kap cso la tos büsz ke ség vol tak a leg gya ko ribb

pél dák. Emel lett a ter hes ség ma ga is ér té ke lõd he tett olyan él mény -

ként, ami más, nem transzszexuális fér fi ak szá má ra nem ér he tõ el

(Leif), il let ve amely elõ se gít he ti a ne mi iden ti tás mé lyebb meg ér té sét

(Eric, Matt).

Sze rin tem az FTM-ek egyik [fon tos] fel is me ré se, hogy a sze mé lyes

azo nos ság tu dat, a tár sa dal mi ér té kek és az iden ti tá sok min tái men  nyi re

kö tõd nek egy más hoz. Ha nem bi zo nyos önál ló ság gal ren del ke zõ egyé -

nek len nénk, nem is lé tez nénk [FTM-ként], mert egy sze rû en si ke re -

sen nõ ként szo ci a li zá lód tunk vol na. De nem is va gyunk tel jes mér ték -

ben kü lön ál lók, én azt hi szem, sem a tár sa da lom tól, sem ál ta lá ban a kör -

nye ze tünk tõl, ta lán még a dom bok tól, ta vak tól vagy he gyek tõl sem. És

en nek a ha tá sát köz vet le neb bül és kí mé let le neb bül érez zük, mint más. 
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Ne héz sé gek? (Voltak)… egé szen kü lö nö sek is. Egy egye te mi kez de mé nye -

zé sû „ne mi diszfória” prog ram ban vet tem részt, ami kor te her be es tem.

[Iker]terhességem tel jes ide je alatt részt vet tem a „ne mi kér dé sek kel fog lal -

ko zó” te rá pi ás cso port ban. Az ot ta ni mun ka tár sak úgy vél ték, hogy az a tény,

hogy vaginálisan kö zö sül tem egy fér fi val, azt je len ti, hogy a „nõ i sé gem”

meg ment he tõ. Azt, hogy úgy dön töt tem, hogy ki hor dom a ter hes sé get, má -

sok e fel té te le zés meg erõ sí té se ként ér té kel ték. Ami kor azon gon dol kod tam,

hogy szop tas sam-e az új szü löt tet, ezen meg le he tõ sen el cso dál koz tak. A szü -

lés után há rom hó nap pal át men tem egy má sik kli ni ká ra. Az új csa pat sem

szí ve sen fo gad ta azt a le he tõ sé get, hogy si ke re sen „le he tek” fér fi és él he tek

fér fi ként. Az a te ra pe u ta, aki ve lem fog lal ko zott, úgy gon dol ta, hogy so ha

nem fo gok tud ni si ke re sen be il lesz ked ni. A há zi or vo som el dob ta az agyát,

ami kor a te ra pe u ta meg ad ta a szak vé le ményt a tesztoszteron-kezeléshez. Õ

ke zelt a ter hes ség ele jén, és azt is mond ta, hogy még flör tölt is ve lem [amit

én nem vet tem ész re]. Gyor san ma gá hoz tért azon ban, és be le egye zett, hogy

fel ügye li a hor mon ke ze lé se met. […] A szü lés utá ni ne gye dik hó nap ban vál -

toz tat tam meg a ne ve met. Ez zel nem volt sem mi gond. (Chris)

Né met ál lam pol gár va gyok. A tör vény két szak vé le ményt ír elõ, ame lyek -

ben tu laj don kép pen el dön tik, hogy az em ber transzszexuális-e, az az elég -

gé fér fi nak gon dol ja-e ma gát ah hoz, hogy jo go sult le gyen a hi va ta los

nemváltoztatásra. Mind két lány test vé rem nek tet szett az öt let, hogy

elõbb gye re ket szül jek, és a ke reszt ne ve met is fér fi név re vál toz tas sam.

De a fi a ta lab bik nem volt haj lan dó a fér fi nem nek meg fe le lõ sze mé lyes

név mást hasz nál ni ve lem kap cso lat ban a szop ta tás ide je alatt. Az igaz ság -

ügyi or vos-szak ér tõ, egy be jegy zett te ra pe u ta, aki a hi va ta los nemváltoz-

tatásomért volt fe le lõs, azt mond ta, hogy ha to vább ra is szop ta tok, ak kor

nem te kint het fér fi nak, és nem kap ha tom meg a hi va ta los fér fi ne ve met.

Na gyon bá nom, hogy er rõl az egész rõl be szá mol tam ne ki. Csak a nõ -

gyógy ászom tá mo ga tott, a sze me se reb bent, ami kor el mond tam ne ki,

hogy fér fihor mont aka rok szed ni. An  nyit kér de zett csak , hogy most azon -

nal aka rom-e, mert ha igen, ak kor ad egy in jek ci ót, ami meg szün te ti a tej -

el vá lasz tást. El mond tam ne ki, hogy három hó na pig szop tat ni aka rok, és

rög tön azu tán el aka rom kez de ni a tesztoszteront. Eb ben nem ta lált sem -

mi ki vet ni va lót. Ami kor egye dül vol tam, nem volt ve le sem mi gon dom,

na gyon is ter mé sze tes nek, ál la ti nak tûnt. De tár sa ság ban úgy ke zel tek,

mint ha nõ len nék, még ha nem is mond ták ki. Na gyon kel le met len volt.

Ami kor ba rá to kat lá to gat tam meg, kü lö nö sen FTM-eket, ki men tem az

elõ tér be és a lép csõn ül ve szop tat tam, hogy ne lát has sa nak. […] Na gyon

dü hös vol tam, mert így meg ta gad ták a gye re kem tõl a leg jobb táp lá lé kot,

amit kap hat, csak azért, mert tu dat la nok vol tak. (Matt)

A te ra pe u ták nak és az egész ség ügyi szak em be rek nek az a ne ga tív

meg kö ze lí té se, hogy a ter hes ség és a szü lés el lent mond a transz sze xu a -

li tás di ag nó zi sá nak a ter hes ség ide jén ta pasz talt fe szült sé gek egyik leg -

fõbb for rá sa volt. Né hányan nem is jártak az ál ta lá nos szü lés re föl ké szí -

volt, és a szü lés elõt ti pár hé tig si ke re sen tit kol ták ter hes sé gü ket olyan em -

be rek elõl, akik nem tar toz tak ba rá ti kö rük be vagy csa lád juk hoz. Ez a fel adat

nem bi zo nyult túl zot tan ne héz nek, mi vel fér fi as kül se jük és gesz tu sa ik mi att

sem le ges ne mû nek te kin tet ték õket, és nem sej tet ték a ter hes sé get. Matt

fõ nö ke így re a gált a ter hes ség hí ré re: „nem le het igaz. Mi ért ép pen te hor -

dasz ki gye re ket a kap cso la to tok ban? Azt hit tem, nem lesz nek gye re ke i tek.”

Eric ter hes sé gé nek utol só hó nap ját sza bad sá gon töl töt te, és nem

ment el ott hon ról, ne hogy va la ki nõ ként te kint sen rá. Ez zel szem ben Matt

a szü lés elõt ti utol só na pig dol go zott, hogy ez zel is meg kü lön böz tes se ma -

gát más nõk tõl, és hogy „ne kell jen ter hes nõ ként vál lal ni” ma gát a mun -

ka tár sak elõtt. A leg több mun ka társ nem is fi gyelt föl a ter hes ség ére.

A má sok tól ka pott tá mo ga tás és el is me rés

Né hány FTM él vez te part ne re vagy kö ze li ba rá tai tá mo ga tá sát (Al, Ben,

Eric, Chris és Matt mind egyi ke és a kont roll cso port ból ket ten: Hal és Ian). A

part ne rek idõn ként olyan fér jek vagy sze re tõk vol tak, akik nem tud tak élet -

tár suk transznemû iden ti tá sá ról, így az FTM-ek még is ma gá nyos nak és el -

szi ge telt nek érez ték ma gu kat. A tár sas kap cso la tok szá ma, kü lö nö sen az

olyan tár sas kap cso la to ké, ame lyek tá mo gat ták a fér fi ne mi iden ti tást, be fo -

lyá sol ták azt, hogy az FTM men  nyi re si ke re sen küz dött meg a ter hes ség gel.

An nak az FTM-nek, aki ter hes sé ge alatt buj kált, és aki nek a leg fõbb kap cso -

la tán kí vül nem volt ré sze más tá mo ga tás ban, gyak ran vol tak de pres  szi ós és

ön gyil kos sá gi gon do la tai. Ezek alap ján jó stra té gi á nak tû nik az, ha az FTM a

ter hes ség kez de te kor a le he tõ leg több ba rát já val meg oszt ja, hogy transz -

nemû iden ti tá sú. Azok az FTM-ek, akik er re ké pe sek vol tak, lét re tud tak

hoz ni egy se gí tõ há ló za tot, és tár sas kör nye ze tü ket fo ko za to san hoz zá tud ták

szok tat ni a gon do lat hoz, hogy a ter hes ség és a fér fi ne mi iden ti tás ös  sze -

egyez tet he tõ. Az imént em lí tett FTM szü lei gyer me kü ket lá nyuk ként se gí -

tet ték a ter hes ség ide jén, majd azu tán is, de fér fi iden ti tá sát nem fo gad ták el.

A tár sa dal mi nem mel fog lal ko zó szak em be rek nem tá mo gat ták a

nemváltás és a ter hes ség egy ide jû vég hez vi te lé vel kap cso la tos dön té se -

ket. Azok a (né met ál lam pol gár sá gú) FTM-ek, akik a nemváltás ide jén

ter he sek vol tak, és a hor mon ke ze lés, a mû tét vagy a hi va ta los név vál toz -

ta tás jó vá ha gyá sát ké rel mez ték, a nemváltás meg szer ve zé sét ne he zebb -

nek ta lál ták, mint azok, akik a gyer me ke ik meg szü le té sét kö ve tõ en há -

rom év vel vagy még ké sõbb vál tot tak ne met.
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Ne héz sé gek? (Voltak)… egé szen kü lö nö sek is. Egy egye te mi kez de mé nye -

zé sû „ne mi diszfória” prog ram ban vet tem részt, ami kor te her be es tem.

[Iker]terhességem tel jes ide je alatt részt vet tem a „ne mi kér dé sek kel fog lal -

ko zó” te rá pi ás cso port ban. Az ot ta ni mun ka tár sak úgy vél ték, hogy az a tény,

hogy vaginálisan kö zö sül tem egy fér fi val, azt je len ti, hogy a „nõ i sé gem”

meg ment he tõ. Azt, hogy úgy dön töt tem, hogy ki hor dom a ter hes sé get, má -

sok e fel té te le zés meg erõ sí té se ként ér té kel ték. Ami kor azon gon dol kod tam,

hogy szop tas sam-e az új szü löt tet, ezen meg le he tõ sen el cso dál koz tak. A szü -

lés után há rom hó nap pal át men tem egy má sik kli ni ká ra. Az új csa pat sem

szí ve sen fo gad ta azt a le he tõ sé get, hogy si ke re sen „le he tek” fér fi és él he tek

fér fi ként. Az a te ra pe u ta, aki ve lem fog lal ko zott, úgy gon dol ta, hogy so ha

nem fo gok tud ni si ke re sen be il lesz ked ni. A há zi or vo som el dob ta az agyát,

ami kor a te ra pe u ta meg ad ta a szak vé le ményt a tesztoszteron-kezeléshez. Õ

ke zelt a ter hes ség ele jén, és azt is mond ta, hogy még flör tölt is ve lem [amit

én nem vet tem ész re]. Gyor san ma gá hoz tért azon ban, és be le egye zett, hogy

fel ügye li a hor mon ke ze lé se met. […] A szü lés utá ni ne gye dik hó nap ban vál -

toz tat tam meg a ne ve met. Ez zel nem volt sem mi gond. (Chris)

Né met ál lam pol gár va gyok. A tör vény két szak vé le ményt ír elõ, ame lyek -

ben tu laj don kép pen el dön tik, hogy az em ber transzszexuális-e, az az elég -

gé fér fi nak gon dol ja-e ma gát ah hoz, hogy jo go sult le gyen a hi va ta los

nemváltoztatásra. Mind két lány test vé rem nek tet szett az öt let, hogy

elõbb gye re ket szül jek, és a ke reszt ne ve met is fér fi név re vál toz tas sam.

De a fi a ta lab bik nem volt haj lan dó a fér fi nem nek meg fe le lõ sze mé lyes

név mást hasz nál ni ve lem kap cso lat ban a szop ta tás ide je alatt. Az igaz ság -

ügyi or vos-szak ér tõ, egy be jegy zett te ra pe u ta, aki a hi va ta los nemváltoz-

tatásomért volt fe le lõs, azt mond ta, hogy ha to vább ra is szop ta tok, ak kor

nem te kint het fér fi nak, és nem kap ha tom meg a hi va ta los fér fi ne ve met.

Na gyon bá nom, hogy er rõl az egész rõl be szá mol tam ne ki. Csak a nõ -

gyógy ászom tá mo ga tott, a sze me se reb bent, ami kor el mond tam ne ki,

hogy fér fihor mont aka rok szed ni. An  nyit kér de zett csak , hogy most azon -

nal aka rom-e, mert ha igen, ak kor ad egy in jek ci ót, ami meg szün te ti a tej -

el vá lasz tást. El mond tam ne ki, hogy három hó na pig szop tat ni aka rok, és

rög tön azu tán el aka rom kez de ni a tesztoszteront. Eb ben nem ta lált sem -

mi ki vet ni va lót. Ami kor egye dül vol tam, nem volt ve le sem mi gon dom,

na gyon is ter mé sze tes nek, ál la ti nak tûnt. De tár sa ság ban úgy ke zel tek,

mint ha nõ len nék, még ha nem is mond ták ki. Na gyon kel le met len volt.

Ami kor ba rá to kat lá to gat tam meg, kü lö nö sen FTM-eket, ki men tem az

elõ tér be és a lép csõn ül ve szop tat tam, hogy ne lát has sa nak. […] Na gyon

dü hös vol tam, mert így meg ta gad ták a gye re kem tõl a leg jobb táp lá lé kot,

amit kap hat, csak azért, mert tu dat la nok vol tak. (Matt)

A te ra pe u ták nak és az egész ség ügyi szak em be rek nek az a ne ga tív

meg kö ze lí té se, hogy a ter hes ség és a szü lés el lent mond a transz sze xu a -

li tás di ag nó zi sá nak a ter hes ség ide jén ta pasz talt fe szült sé gek egyik leg -

fõbb for rá sa volt. Né hányan nem is jártak az ál ta lá nos szü lés re föl ké szí -

volt, és a szü lés elõt ti pár hé tig si ke re sen tit kol ták ter hes sé gü ket olyan em -

be rek elõl, akik nem tar toz tak ba rá ti kö rük be vagy csa lád juk hoz. Ez a fel adat

nem bi zo nyult túl zot tan ne héz nek, mi vel fér fi as kül se jük és gesz tu sa ik mi att

sem le ges ne mû nek te kin tet ték õket, és nem sej tet ték a ter hes sé get. Matt

fõ nö ke így re a gált a ter hes ség hí ré re: „nem le het igaz. Mi ért ép pen te hor -

dasz ki gye re ket a kap cso la to tok ban? Azt hit tem, nem lesz nek gye re ke i tek.”

Eric ter hes sé gé nek utol só hó nap ját sza bad sá gon töl töt te, és nem

ment el ott hon ról, ne hogy va la ki nõ ként te kint sen rá. Ez zel szem ben Matt

a szü lés elõt ti utol só na pig dol go zott, hogy ez zel is meg kü lön böz tes se ma -

gát más nõk tõl, és hogy „ne kell jen ter hes nõ ként vál lal ni” ma gát a mun -

ka tár sak elõtt. A leg több mun ka társ nem is fi gyelt föl a ter hes ség ére.

A má sok tól ka pott tá mo ga tás és el is me rés

Né hány FTM él vez te part ne re vagy kö ze li ba rá tai tá mo ga tá sát (Al, Ben,

Eric, Chris és Matt mind egyi ke és a kont roll cso port ból ket ten: Hal és Ian). A

part ne rek idõn ként olyan fér jek vagy sze re tõk vol tak, akik nem tud tak élet -

tár suk transznemû iden ti tá sá ról, így az FTM-ek még is ma gá nyos nak és el -

szi ge telt nek érez ték ma gu kat. A tár sas kap cso la tok szá ma, kü lö nö sen az

olyan tár sas kap cso la to ké, ame lyek tá mo gat ták a fér fi ne mi iden ti tást, be fo -

lyá sol ták azt, hogy az FTM men  nyi re si ke re sen küz dött meg a ter hes ség gel.

An nak az FTM-nek, aki ter hes sé ge alatt buj kált, és aki nek a leg fõbb kap cso -

la tán kí vül nem volt ré sze más tá mo ga tás ban, gyak ran vol tak de pres  szi ós és

ön gyil kos sá gi gon do la tai. Ezek alap ján jó stra té gi á nak tû nik az, ha az FTM a

ter hes ség kez de te kor a le he tõ leg több ba rát já val meg oszt ja, hogy transz -

nemû iden ti tá sú. Azok az FTM-ek, akik er re ké pe sek vol tak, lét re tud tak

hoz ni egy se gí tõ há ló za tot, és tár sas kör nye ze tü ket fo ko za to san hoz zá tud ták

szok tat ni a gon do lat hoz, hogy a ter hes ség és a fér fi ne mi iden ti tás ös  sze -

egyez tet he tõ. Az imént em lí tett FTM szü lei gyer me kü ket lá nyuk ként se gí -

tet ték a ter hes ség ide jén, majd azu tán is, de fér fi iden ti tá sát nem fo gad ták el.

A tár sa dal mi nem mel fog lal ko zó szak em be rek nem tá mo gat ták a

nemváltás és a ter hes ség egy ide jû vég hez vi te lé vel kap cso la tos dön té se -

ket. Azok a (né met ál lam pol gár sá gú) FTM-ek, akik a nemváltás ide jén

ter he sek vol tak, és a hor mon ke ze lés, a mû tét vagy a hi va ta los név vál toz -

ta tás jó vá ha gyá sát ké rel mez ték, a nemváltás meg szer ve zé sét ne he zebb -

nek ta lál ták, mint azok, akik a gyer me ke ik meg szü le té sét kö ve tõ en há -

rom év vel vagy még ké sõbb vál tot tak ne met.
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Ne héz sé gek? (Voltak)… egé szen kü lö nö sek is. Egy egye te mi kez de mé nye -

zé sû „ne mi diszfória” prog ram ban vet tem részt, ami kor te her be es tem.
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vég hez is vi gyék azo kat. A kü lön ben ne héz kö rül mé nyek mel lett a fel sõ fo -

kú vég zett ség és a jobb anya gi hely zet ja vít ja a gyer mek ne ve lés fel tét ele it.

Mi vel azon ban a ku ta tás részt ve võ it az interneten ke resz tül és FTM-kon-

ferenciákon ér tük el, le het sé ges, hogy ez a min ta egye di jel lem zõ je.

A ku ta tás ban részt ve võ FTM-ek – egy ki vé te lé vel, aki nek leg kö ze -

leb bi hoz zá tar to zó ja egy interszexuális nõ volt – me leg nek vagy bi sze xu -

á lis nak tar tot ták ma gu kat. E cso port szá má ra a gyer mek vál la lás meg va -

ló sí tá sá hoz nem volt jár ha tó út, hogy olyan nõt ve gye nek el fe le sé gül,

aki nek van nak gye re kei. Az örök be fo ga dás is majd nem le he tet len len ne

szá muk ra, hi szen me leg pá rok csak na gyon nagy ne héz sé gek árán tud -

nak örök be fo gad ni. A má sik bi o ló gi ai szü lõ vel lé te sí tett [leg több ször ba -

rá ti] kap cso lat […] sta bil nak mu tat ko zott és a nemváltás után is foly ta tó -

dott hat FTM ese té ben. Min den FTM egyet ér tett ab ban, hogy a ter hes -

ség meg fe le lõ lé pés volt a csa lád ala pí tás hoz.

Tár sa dal mi és jo gi vo nat ko zá sok

A [transzszexuálisok név- és nemváltoztatását sza bá lyo zó] né met TSG

és a hoz zá ha son ló eu ró pai tör vé nyek meg kö ve te lik a „vég le ges nem zõ -

kép te len sé get” an nak ér de ké ben, hogy a transzszexuális ál lam pol gár hi -

va ta lo san meg vál toz tat has sa a ne mét […]. Csak eb ben az ál la pot ban

kap hat a transzszexuális em ber új szü le té si anya köny vi ki vo na tot, és ez

te szi le he tõ vé azt is, hogy az FTM nõi part ner rel kös sön há zas sá got. Ez -

zel el len tét ben az úgy ne ve zett „kis meg ol dás” csak a név hi va ta los meg -

vál toz ta tá sát te szi le he tõ vé, ame lyet azon ban (egy fér fi val) kö tött há zas -

ság vég le ge sen ér vény te le ní te ne, míg a nõ vel kö tött há zas ság – az FTM

hi va ta lo san to vább ra is nõi státusa mi att – le he tet len len ne […]

Matt ta pasz ta la ta a bí ró ság gal jó pél da ar ra, hogy sok hi va tal nem is -

me ri föl, hogy a transzszexuálisoknak mi lyen meg kü lön böz te tést kell el -

szen ved ni ük a csa lád jog te rü le tén:

A bí ró azt mond ta, hogy azok az em be rek, akik meg ír ták ezt a tör vényt (a

né met TSG-t), nem akar ták, hogy a transzszexuálisoknak gye re kei le hes -

se nek. Úgy tûnt, hogy sze rin te ez nor má lis. Még azt is ta ná csol ta, hogy ne

pró bál jak meg sen ki vel ös  sze há za sod ni – még ak kor sem, ha jo gi lag még

min dig meg te he tem; ez to vább bo nyo lí ta ná a név vál toz ta tást, ame lyet

ké rel me zek. Mi ért? Mert ak kor meg len ne a mo rá lis jo gom ar ra, hogy gye -

re ke ket szül jek. Nos, jól le het hét hó na pos ter hes vol tam, fér fi nak néz tem

ki, és a bí ró nem vett ész re sem mit. És tud tam, hogy nagy hi ba len ne, ha

meg pró bál nám fel nyit ni a sze mét.

tõ fog lal ko zá sok ra, mert ké nyel met le nül érez ték ma gu kat az egész ség -

ügyi el lá tásnak ebben a „ki zá ró la go san nõi” te ré ben.

Egye di ala pon […] ja ví ta ni le he tett a hely ze ten: az egyik FTM a já -

ró be teg-el lá tás ke re té ben ol dot ta meg a szü lést. A szü lés után azon nal

el hagy ta a kór há zat, hogy ne kell jen je len len nie a „nõi tér ben”. Az utó -

gon do zást egy vé dõ nõ vé gez te. A vé dõ nõ nek be szá molt transznemû

iden ti tá sá ról és tel jes el fo ga dás ra ta lált: a vé dõ nõ a fér fi nem nek meg fe -

le lõ sze mé lyes név más sal utalt rá, és a gyer mek ap já nak ne vez te.

A bel sõ stra té gi ák kö zött volt an nak a ra ci o na li zá lá sa, hogy a tár sa -

dal mi nem és a ter hes ség két kü lön bö zõ do log; „a ter hes ség a ge ne ti kai

nem re utal, nem a tár sa dal mi nem re”, va la mint „a ge ne ti kai nem és a bi -

o ló gi ai nem zõ ké pes ség hasz ná la ta gyer mek nem zés re, ha az em ber ezt

vá laszt ja, rep ro duk tív jog”. Ezt a jo got „szü lõi vá lasz tás ként és nem tár -

sa dal mi ne mi vá lasz tás ként” ér tel mez ték (Chris).

Ezen kí vül […] si ke re sen al kal maz ták a test kép át for má lá sát, va la -

mint a test kép és a test kö zöt ti le he tõ leg szo ro sabb kap cso lat meg te rem -

té sét is. Eh hez az a fel is me rés bi zo nyult a leg ha té ko nyabb nak […], hogy

a test nem „fe le lõs” azért, hogy har ma dik sze mé lyek mi lyen ne mû nek

lát ják. Így az is le he tõ vé vált, hogy szop tas sák új szü lött jü ket.

A szop ta tás nak azon ban az volt a funk ci ó ja, hogy ja vít sa a gyer mek

egész sé gét, és nem kap cso ló dott hoz zá az öröm kép ze te: nem va la mi

öröm te li te vé keny ség nek, ha nem in kább kö te les ség nek és gya kor la ti as

do log nak tar tot ták; így – kü lö nö sen éj sza ka – az FTM-nek nem kel lett

ételt ké szí te nie. A test nek e tech ni kai ke ze lé se mi att a ter hes sé get le -

het ne olyan „ne mi leg sem le ges” te vé keny ség nek tar ta ni, ame lyet ana -

tó mi ai szük ség sze rû sé ge mi att vá lasz tot tak. Ezért a ku ta tás ban részt ve -

võ leg több FTM sze rint sér tõ és diszk ri mi na tív az a jo gi kö ve tel mény,

hogy a fér fi ne mi stá tust a nem zõ kép te len ség ál la po tá hoz kötik.

A „ne mi iden ti tás ra vis  sza ve zet he tõ kel le met len sé gek” nagy mér ték -

ben csök ken tek, ami kor a csa lád és a ba rá tok el fo gad ták a fér fi ne mi iden ti -

tást. Mi nél szé le sebb kö rû volt a tá mo ga tás, és mi nél tel je sebb volt az el fo -

ga dás (a fér fi név és a fér fi nem nek meg fe le lõ sze mé lyes név más hasz ná la ta,

a gye rek jö ven dõ be li ap ja ként va ló meg ne ve zés), an nál na gyobb volt a va -

ló szí nû sé ge an nak, hogy az FTM po zi tív él mény ként éli meg a ter hes sé get.

A leg több FTM fel sõ fo kú (fõ is ko lai vagy egye te mi) vég zett ség gel

ren del ke zett és a ter hes ség ide je alatt a leg töb ben ti pi ku san fér fi fog lal ko -

zá sok ban áll tak al kal ma zás ban. Ez nem csak egy bi zo nyos anya gi biz ton sá -

got je lez, ha nem azt is, hogy ké pe sek vol tak elõ re ter vez ni és meg fe le lõ en

fe gyel me zet tek vol tak ah hoz, hogy ne héz fel ada tok ra ké szül je nek föl és
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Mellékletek

Az olyan ese tek ben, ahol lé te zik ko ráb bi pár kap cso lat, a tör vény ar -

ra kény sze rí ti az FTM-et, hogy vá las  szon a má sik bi o ló gi ai szü lõ vel va ló

kap cso la tá nak jo gi el is mer te té se és sa ját ne mé nek jo gi el is mer te té se kö -

zött. Ez a hat FTM kö zül há rom ra volt ér vé nyes (Al, Ben, Matt), akik

ko ráb ban ne met vál tot tak, és to vább ra is fenn tar tot ták a kap cso la tot fér -

fi part ne rük kel. Ezt a tör vény ál tal rá juk kényszerített „vá lasz tást” vé le -

mé nyem sze rint csak úgy le het ér tel mez ni, mint a transzszexuális em be -

rek pol gá ri és em be ri jo ga i nak meg sér té sét. E gya kor lat meg vál toz ta tá sa

azon ban meg nyit ná az utat az azo nos ne mû ek há zas sá ga elõtt.

Mi vel szá mos eu ró pai ál lam mos ta ná ban fo gad el olyan alap el ve ket,

ame lyek el is me rik az azo nos ne mû ek kap cso la tát, eset leg le he tõ vé vá lik

majd az is, hogy a jö võ tör vé nyei biz to sít sák a transzszexuális szü lõk tel -

jes jo gát a lát ha tás ra […], a csa lád ala pí tás ra és a csa lád fenn tar tás ra, mi -

köz ben az érin tett sze mélyt olyan ne mû nek te kin tik, ami lyen or vo si lag

meg vál toz ta tott ne me.

(Soly már Ben ce for dí tá sa)
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B. melléklet
A kutatócsoport információkérõ levele 

és Tímár Krisztina válaszlevele

MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet

Dr. Tí már Krisz ti na

Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um

Bu da pest

Tisz telt Osz tály ve ze tõ As  szony!

Az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té ze te és a Hát tér Tár sa ság a Me le ge kért

ne vû ki emel ke dõ en köz hasz nú egye sü let ál tal vég zett „Transzszexu -

álisok a szo ci á lis és egész ség ügyi el lá tó rend szer ben” (Szer zõ dés ik ta tó -

szá ma: 31731-32/2003-3002STÖ) cí mû ku ta tá sá hoz kér jük köz re mû kö -

dé sét. A ku ta tást az ESzCsM ál tal a „Tár sa dal mi be fo ga dás, 2003” té ma -

kör ben meg hir de tett pá lyá zat ke re té ben vé gez zük.

A ku ta tás so rán egyik fõ cé lunk, hogy fel tér ké pez zük azt az utat, amit

egy olyan sze mély nek kell be jár nia, aki meg akar ja vál toz tat ni a ne mét.

Ezért az zal a ké rés sel for du lunk Ön höz, hogy szí ves ked jen rész le tes írá sos

tá jé koz ta tót kül de ni szá munk ra a kö vet ke zõ kér dé sek kel kap cso lat ban:

– Mit kell ten nie, ki hez kell for dul nia (mi lyen sor rend ben) egy ilyen sze -

mély nek?

– Mik a nemváltoztatás hi va ta los lé pé sei?

Sze ret nénk tá jé koz ta tást kap ni ar ról is, hogy mi lyen kri té ri u mok

alap ján szü let nek meg a döntések; kik (mi lyen szak ér tõk, il let ve in téz -

mé nyek) és mi lyen ke re tek kö zött vesz nek részt ezek meg ho za ta lá ban.

To váb bá kér jük szí ves tá jé koz ta tá sát ar ra vo nat ko zó an is, hogy hol fér he -

tünk hoz zá a dön tés ho zó szak ér tõk jegy zé ké hez.

Mind er re azért van szük sé günk, mert csak így tu dunk ele get ten ni

az ESzCsM fe lé pá lyá za tunk ban vál lalt kö te le zett sé ge ink nek.

Bu da pest, 2004-02-24
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D. melléklet
Sza bó Fe renc: A Transzszexuálisok az egész ség ügyi-szo -

ci á lis el lá tó rend szer ben cí mû ku ta tás kér dõ íves
vizs gá la tá nak ered mé nyei

Fel hí vá sunk ra 2003 no vem be re és 2004 áp ri li sa kö zött ös  sze sen 39 ki töl -

tött kér dõ ív érkezett.1 Zö mé ben – hu szon ki len cen – interneten ke resz -

tül vá la szol tak, elekt ro ni kus le vél ben he ten küld tek vá laszt, ket ten sze -

mé lye sen jut tat ták el hoz zánk a kér dõ íve ket, és pos tai úton mind ös  sze

egy kér dõ ív ér ke zett. Kez de mé nye zé sünk re te hát el sõ sor ban az inter-

nethasználók re a gál tak, amely tény tük rö zi az in for má ci ó hoz ju tás te rü -

le tén ta pasz tal ha tó esélyegyenlõtleséget. A vá la szok ból le szûr he tõ kö -

vet kez te té sek te hát ko ránt sem rep re zen tál ják a ha zai transzszexuálisok

ös  szes sé gé nek hely ze tét, hi szen szin te tel je sen ki ma rad tak be lõ le azok,

akik nek nincs élõ kap cso la tuk az elekt ro ni kus in for má ció hor do zók kal.

Az ál ta lunk hasz nált ter mi no ló gi á val kap cso lat ban fon tos em lí te ni,

hogy az egy sze rû ség ked vé ért az „ere de ti leg anya köny ve zett nem” he lyett

a „szü le tés ko ri nem” ki fe je zést hasz nál tuk. Más részt a ne mi kategorizáció

te kin te té ben gyak ran prob le ma ti kus nak ta lál tuk vá lasz adó ink be so ro lá sát a

ren del ke zé sünk re ál ló, gyak ran szû kös nek ta lált ke re tek be, az az: a fér fi, il -

let ve a nõi ka te gó ri á ba. Azt ér zé kel tük ugyan is, hogy Ma gyar or szá gon még

a szak em be rek kö ré ben sem ho no so dott meg tel je sen az a gya kor lat, hogy

a fér fi ként, il let ve a nõ ként va ló kategorizációt a transzszexuális em be rek

ön be so ro lá sá nak – és nem a szü le tés ko ri hi va ta los ne mi osz tá lyo zás nak –

meg fe le lõ en al kal maz zák. Ugyan ak kor  vá lasz adó ink egy ré sze szü le tés ko -

ri ne mé tõl füg get le nül ko ránt sem tûnt an  nyi ra biz tos nak ne mi ho va tar to zá -

sá ban, hogy egy ér tel mû en fér fi ként vagy nõ ként ha tá roz za meg ma gát. Így

ese ten ként a nem zet kö zi leg el fo ga dott FTM (Female-to-Male)2 – vagy

transz fér fi – ki fe je zést al kal maz tuk azok ra, akik nek a szü le tés ko ri ne me

nõ, de fér fi nak vagy in kább fér fi nak – de nem nõ nek – tart ják ma gu kat,

MTF-ként (Male-to-Female)3 – vagy transz nõ ként – pe dig azok ra utal -

tunk, akik nek szü le tés ko ri ne me fér fi, de nõ ként vagy in kább nõ ként – de

nem fér fi ként – ha tá roz ták meg ma gu kat.

C. melléklet
Göncz Kinga levele

Mellékletek�
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1 A kér dõ ívet lásd az elem zés után, az E. mellékletben.

2 A „Female-to-Male” an gol ki fe je zés szó sze rin ti je len té se: „nõ bõl fér fi”.

3 A „Male-to-Female” an gol ki fe je zés szó sze rin ti je len té se: „fér fi bõl nõ”.
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A meg kér de zet tek kö zött vi szony lag ala csony volt az ak tív dol go zók

ará nya (39 szá za lék), és kü lö nö sen igaz mind ez az MTF-ekre, az az

transz nõk re: a 12-bõl mind ös  sze 2 fõ ren del ke zett fõ ál lá sú mun ka hely -

 lyel. (4. táb lá zat) 

A fõ ál lá sú mun ka hel  lyel nem ren del ke zõ vá lasz adók kö zött je len tõs

volt a nap pa li ta go za tos ta nu lók szá ma (8 fõ), ugyan ak kor vi szony lag so -

kan dol goz tak rész mun ka idõ ben, – és ahogy az in ter júk ból meg tud tuk –

több nyi re búj ta tott ál lás ban. (5. táb lá zat) Ha mind eh hez hoz zá ves  szük a

mun ka nél kü li e ket, az el tar tot ta kat, és az egyet len nyug dí jas vá lasz adón -

kat, ak kor vi szony lag nagy szá mú ren de zet len mun ka he lyi státusú vá -

lasz adót ta lá lunk – kü lö nö sen, ha ide so rol juk azt az öt sze mélyt is, aki az

egyéb ka te gó ri át je löl te meg. Ez va ló szí nû leg nem vé let len, hi szen ku -

ta tá si ta pasz ta la ta ink sze rint a transzszexuális em be rek egyik leg ége tõbb

prob lé má ja a mun ka vál la lás.

Szo ci o ló gi ai jel lem zõk

Vá lasz adó ink kö zött je len tõ sen túl rep re zen tál tak vol tak azok, aki ket

ere de ti leg fér fi nek anya köny vez tek (27 fõ), szem ben azok kal, aki ket nõ -

nek anya köny vez tek (12 fõ). Ugyan csak túl súly ban vol tak a fõ vá ro si ak

(17 fõ) és az egyéb nagy vá ros ban la kók (11 fõ), míg a köz sé gek ben élõk

szá ma ele nyé szõ volt (4 fõ). (1. táb lá zat) 

A leg fi a ta labb vá la szo lónk 19 éves volt, a leg idõ sebb pe dig 77 éves,

a súly pont azon ban min den kép pen a fi a ta lok ol da lá ra bil lent: a kér dõ -

ívek ki töl tõ i nek 85 szá za lé ka 35 éves nél fi a ta labb volt, és ezen be lül az

ös  szes vá lasz adó több mint a fe le a 25–34 éves kor osz tály ba tar to zott. (2.

táb lá zat)

A kér dõ ív ki töl tõi fõ leg az is ko lá zot tabb ré teg tag jai kö zül ke rül tek

ki: min den ne gye dik vá lasz adónk dip lo má val ren del ke zett, min den har -

ma dik el kez dett va la mi lyen fel sõ fo kú kép zést, és a töb bi ek is vagy kö -

zép is ko lát vé gez tek, vagy leg alább el kezd ték kö zép is ko lai ta nul má nya -

i kat. (3. táb lá zat) Az is ko lá zott ság te rén az MTF-ek – a transz nõk – az át -

lag nál is job ban ki emel ked tek, hi szen 75 szá za lé kuk dip lo más volt, vagy

meg kezd te fel sõ fo kú ta nul má nya it.

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Mellékletek�
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Ár nyal tabb vá la szo kat kap tunk a kö vet ke zõ – nyi tott – kér dé sünk re,

amely így hang zott: Ho gyan ha tá roz nád meg sa ját ne mi sé ged? Mint a 8.

táb lá zat ból ki de rül, a vá lasz adók zö me fér fi test ben élõ nõ két, il let ve nõi

test ben élõ fér fi ként de fi ni ál ja ma gát. „Fér fi va gyok”, il let ve „nõ va -

gyok” – ír ták meg le he tõ sen so kan, a szü le tés ko ri ne mük nek el len té te -

sen. Ti pi kus vá lasz nak ne vez het jük azo kat is, ame lyek ar ra utal nak, hogy

rossz test be szü let tek: „Sze rin tem én egy rossz test be szü le tett em ber va -

gyok, és emi att a ne mi sé gem sem tu dott meg fe le lõ en ki ala kul ni.”; „Té -

ve dés bõl, egy ol csó vicc gya nánt, de rossz test be szü let tem, mert fér fi lé -

lek kel egy nõi test be ér kez tem er re a vi lág ra.”; „Rossz test be szü let tem.

Fér fi tes tet kap tam nõi he lyett. Nõ ként kell hogy foly tas sam az éle te met,

kü lön ben ez nem élet lesz – nem mint ha ed dig az lett vol na.” Van nak,

akik bün te tés ként élik meg, amit a ter mé szet ve lük tett: „Egy el át ko zott

lány va gyok, és az, hogy fér fi test ben élek, egy bün te tés. (Vagy pró ba?)”. 

Az aláb bi vá la szok ban a transznemû ta pasz ta la tok nak a „fér fi test ben

nõ, nõi test ben fér fi” paradigmánal szé le sebb kö re je le nik meg: „Olyan fér -

fi va gyok, aki he ten te rend sze re sen NÕ akar len ni.”; „Van nak pil la na tok,

ami kor ab szo lú te nõ nek ér zem ma gam, de a leg több eset ben in kább fér fi -

nak. Ál ta lá ban ‘el len ke zõ ne mû nek’ ér zem ma gam, at tól füg gõ en, hogy mi -

lyen ne mû em ber rel va gyok ép pen együtt.”; „Egy ér zé keny lel kû lány va -

gyok, de saj nos a tes tem zár bör tön be, ami bõl ki aka rok sza ba dul ni.”;

„Szín ház ban élek, ahol fér fi sze re pet ját szom, mi köz ben én nõ va gyok.”.

Vé gül két tö mör vá lasz, me lyek mé lyebb konf lik tu so kat sej tet nek: „Sze -

rin tem én… nem lé te zem!”; „Egy tes ti fo gya té kos fér fi va gyok.”.

A vá lasz adók élet ko rá val ös  sze függ, hogy vá lasz adó ink több sé ge

szü le ik kel, csa lád juk kal élt együtt (36 szá za lék), ugyan ak kor je len tõs

volt azok nak az ará nya is, akik a pár juk kal él tek (31 szá za lék). Tel je sen

egye dül élt a vá lasz adók 18 szá za lé ka. Az egyéb vá laszt meg je lö lõk kö -

zött ta lál tunk olyat, aki a fe le sé gé vel és a gyer me ké vel élt, vol tak, akik

kol lé gi um ban vagy al bér let ben lak tak, és egy sze mély ne velt gyer me ke -

i vel élt. (6. táb lá zat) Hogy az együtt élés fen ti for mái mit je len te nek a

min den nap ok ban, ar ról az érin tet tek kel ké szí tett in ter júk alap ján ké -

szült ta nul mány ban ol vas ha tunk. Itt csu pán an  nyit jegy zünk meg, hogy

az együtt élés min den for má ja – be le ért ve a ma gányt is– szám ta lan konf -

lik tust rejt ma gá ban, ha son ló an a mun ka vál la lás kér dés kö ré hez.

A kér dõ ívet ki töl tõk kö zött te hát túl súly ban vol tak a vá ros la kók, a

fi a ta lok, az is ko lá zot tak, va gyis azon ré te gek kép vi se lõi, akik az internet

ré vén leg in kább hoz zá jut nak az in for má ci ók hoz, és ke vés bé si ke rült el -

ér nünk az is ko lá zat la nabb, vi dé ken élõ, min den szem pont ból hát rá nyo -

sabb hely ze tû ré teg tag ja it, va gyis va ló szí nû leg ép pen azo kat, akik nek a

leg na gyobb szük sé gük len ne a se gít ség re.

Iden ti tás, von zó dás

A szü le tés ko ri ne mük sze rint fér fi be so ro lá sú MTF-ek, az az transz nõk

40 szá za lé ka nõ nek tar tot ta ma gát, to váb bi 22 szá za lé ka in kább nõ nek,

és 19 szá za lé ka a két nem kö zöt ti nek de fi ni ál ta ma gát. (7. táb lá zat) Ket -

ten az egyéb ka te gó ri át je löl ték be; egyi kük meg is in do kol ta, hogy mit

ért raj ta: „Olyan lány va gyok, aki nek van pucuja, és ha kell fér fi ként is

tud vi sel ked ni.” Az FTM-ek, az az transz fér fi ak zö me (59 szá za lék) ha tá -

ro zot tan fér fi nak, 25 szá za lé kuk pe dig „in kább” fér fi nak tartotta ma gát.

Egy fõ ha tá roz ta meg ma gát to vább ra is nõ nek, és ugyan csak egy fõ

egye   lõ re nem akar ta el dön te ni, hogy ho vá tar to zik.
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gyok” – ír ták meg le he tõ sen so kan, a szü le tés ko ri ne mük nek el len té te -

sen. Ti pi kus vá lasz nak ne vez het jük azo kat is, ame lyek ar ra utal nak, hogy

rossz test be szü let tek: „Sze rin tem én egy rossz test be szü le tett em ber va -

gyok, és emi att a ne mi sé gem sem tu dott meg fe le lõ en ki ala kul ni.”; „Té -

ve dés bõl, egy ol csó vicc gya nánt, de rossz test be szü let tem, mert fér fi lé -

lek kel egy nõi test be ér kez tem er re a vi lág ra.”; „Rossz test be szü let tem.

Fér fi tes tet kap tam nõi he lyett. Nõ ként kell hogy foly tas sam az éle te met,

kü lön ben ez nem élet lesz – nem mint ha ed dig az lett vol na.” Van nak,

akik bün te tés ként élik meg, amit a ter mé szet ve lük tett: „Egy el át ko zott

lány va gyok, és az, hogy fér fi test ben élek, egy bün te tés. (Vagy pró ba?)”. 

Az aláb bi vá la szok ban a transznemû ta pasz ta la tok nak a „fér fi test ben

nõ, nõi test ben fér fi” paradigmánal szé le sebb kö re je le nik meg: „Olyan fér -

fi va gyok, aki he ten te rend sze re sen NÕ akar len ni.”; „Van nak pil la na tok,

ami kor ab szo lú te nõ nek ér zem ma gam, de a leg több eset ben in kább fér fi -

nak. Ál ta lá ban ‘el len ke zõ ne mû nek’ ér zem ma gam, at tól füg gõ en, hogy mi -

lyen ne mû em ber rel va gyok ép pen együtt.”; „Egy ér zé keny lel kû lány va -

gyok, de saj nos a tes tem zár bör tön be, ami bõl ki aka rok sza ba dul ni.”;

„Szín ház ban élek, ahol fér fi sze re pet ját szom, mi köz ben én nõ va gyok.”.

Vé gül két tö mör vá lasz, me lyek mé lyebb konf lik tu so kat sej tet nek: „Sze -

rin tem én… nem lé te zem!”; „Egy tes ti fo gya té kos fér fi va gyok.”.

A vá lasz adók élet ko rá val ös  sze függ, hogy vá lasz adó ink több sé ge

szü le ik kel, csa lád juk kal élt együtt (36 szá za lék), ugyan ak kor je len tõs

volt azok nak az ará nya is, akik a pár juk kal él tek (31 szá za lék). Tel je sen

egye dül élt a vá lasz adók 18 szá za lé ka. Az egyéb vá laszt meg je lö lõk kö -

zött ta lál tunk olyat, aki a fe le sé gé vel és a gyer me ké vel élt, vol tak, akik

kol lé gi um ban vagy al bér let ben lak tak, és egy sze mély ne velt gyer me ke -

i vel élt. (6. táb lá zat) Hogy az együtt élés fen ti for mái mit je len te nek a

min den nap ok ban, ar ról az érin tet tek kel ké szí tett in ter júk alap ján ké -

szült ta nul mány ban ol vas ha tunk. Itt csu pán an  nyit jegy zünk meg, hogy

az együtt élés min den for má ja – be le ért ve a ma gányt is– szám ta lan konf -

lik tust rejt ma gá ban, ha son ló an a mun ka vál la lás kér dés kö ré hez.

A kér dõ ívet ki töl tõk kö zött te hát túl súly ban vol tak a vá ros la kók, a

fi a ta lok, az is ko lá zot tak, va gyis azon ré te gek kép vi se lõi, akik az internet

ré vén leg in kább hoz zá jut nak az in for má ci ók hoz, és ke vés bé si ke rült el -

ér nünk az is ko lá zat la nabb, vi dé ken élõ, min den szem pont ból hát rá nyo -

sabb hely ze tû ré teg tag ja it, va gyis va ló szí nû leg ép pen azo kat, akik nek a

leg na gyobb szük sé gük len ne a se gít ség re.

Iden ti tás, von zó dás

A szü le tés ko ri ne mük sze rint fér fi be so ro lá sú MTF-ek, az az transz nõk

40 szá za lé ka nõ nek tar tot ta ma gát, to váb bi 22 szá za lé ka in kább nõ nek,

és 19 szá za lé ka a két nem kö zöt ti nek de fi ni ál ta ma gát. (7. táb lá zat) Ket -

ten az egyéb ka te gó ri át je löl ték be; egyi kük meg is in do kol ta, hogy mit

ért raj ta: „Olyan lány va gyok, aki nek van pucuja, és ha kell fér fi ként is

tud vi sel ked ni.” Az FTM-ek, az az transz fér fi ak zö me (59 szá za lék) ha tá -

ro zot tan fér fi nak, 25 szá za lé kuk pe dig „in kább” fér fi nak tartotta ma gát.

Egy fõ ha tá roz ta meg ma gát to vább ra is nõ nek, és ugyan csak egy fõ

egye   lõ re nem akar ta el dön te ni, hogy ho vá tar to zik.
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azok is, akik az „in kább nõ” ka te gó ri át érez ték ma gu ké nak, hi szen kö -

zöt tük sem akadt egyet len olyan sze mély sem, aki leg alább rész ben elé -

ge dett lett vol na hely ze té vel.

Né hány in dok lás az elé ge det teb bek kö zül: „Nõ ként élek, nõ ként fo -

gad el min den ki, nõ va gyok. Mi ért ké ne pa nasz kod nom?”; „Meg ta nul tam

el fo gad ni a tes tem, és meg ta lál tam a pá rom, aki így fo gad el és így sze ret.”;

„Nem sze ret nék tel je sen nõ vé vál ni. Az egész ben az a jó, hogy né ha nõ,

né ha pe dig fér fi le he tek. Szó val mû té ti be avat ko zás ra nincs szük sé gem.”

Az elé ge det le nek sok kal töb ben vol tak: „A nõi énem egy re sû rûb -

ben ki akar tör ni, és úgy akar ma rad ni.”; „A mû tét so ro za tok ele jén

vagyok… Ma gá nyos vagyok… De kibaszottul…”; „Egy nõ nem tud mit

kez de ni egy fér fi tes té vel, nem tu dok pár kap cso la tot ki ala kí ta ni. Le gyen

ba rát nõm, jó – de mi nek? Nõ va gyok, nem fér fi! Nem tu dok úgy öl töz -

köd ni és vi sel ked ni, ahogy jól esik, vis  sza kell, hogy fog jam ma gam, egy

ál arc mö gé kell, hogy búj jak.”; „Csak szen ve dek eb ben a test ben. Ki

kel le ne tör nöm. És ha le he tõ sé gem len ne rá, már ré gen meg tet tem vol -

na.”; „Na gyon fon tos len ne, és na gyon nagy se gít sé get je len te ne, ha leg -

alább az ok má nya im ban fér fi ként sze re pel nék, mert így job ban tud nék

ér vé nye sül ni az élet ben. Az em be rek így el fo gad ná nak, és olyan mun -

kák hoz is hoz zá jut hat nék, amik hez ed dig az ok má nyok hi á nya mi att

nem tud tam.”; „Ak kor érez ném iga zán jól ma gam, ha nõ ként él het nék

reg gel tõl es tig és es té tõl reg ge lig egy foly tá ban.”; „Ez nem élet. Vagy nõ

le gyek tel jes mér té kig, vagy ha lott!”.

Egy 23 éves, köz ség ben élõ, fér fi ok má nyok kal ren del ke zõ, de ön ma -

gát nõ ként vagy in kább nõ ként de fi ni á ló MTF vá lasz adónk így fog lal ta

össze azt a di lem mát, ame lyet a transzszexuálisok több sé ge át él: vagy ma -

rad a je len le gi hely zet, és ak kor vál lal ni kell az ér zé sek el foj tá sát, a ma -

gányt, a bol dog ta lan sá got – vagy pe dig meg vál toz tat ja a ne mét, ak kor vi -

szont tel je sen fel kell ad nia a je len le gi em be ri kap cso la ta it. Ná la is fel me -

rült egy faj ta al ter na tí va ként az ön gyil kos ság gon do la ta: „Nem lá tok ma -

Az ed di gi ek bõl egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy vá lasz adó ink több -

nyi re nin cse nek ki bé kül ve je len le gi hely ze tük kel. A meg kér de zett 39

fõ bõl mind ös  sze hár man vol tak tel jes mér ték ben elé ge det tek, míg öten

rész ben elé ge det tek. Ti zen né gyen tel jes mér ték ben elé ge det le nek, he -

ten pe dig rész ben elé ge det le nek vol tak a hely ze tük kel. (9. táb lá zat)

Azok elé ge dett sé ge, akik je len leg fér fi nak vagy in kább fér fi nak

tart ják ma gu kat (FTM), szin te egyen le te sen osz lik meg a ská lán: a leg -

töb ben a kö ze pes elé ge dett sé get je löl ték be (3 fõ), majd a rész ben elé -

ge dett il let ve elé ge det len vá laszt (2-2 fõ), és egy-egy vá lasz adó je löl te

meg a tel je sen elé ge dett, il let ve elé ge det len vá lasz le he tõ sé get. Ez zel

szem ben azok kö zött, akik nõ nek tart ják ma gu kat (MTF), csu pán egyet -

len elé ge dett sze mélyt ta lál tunk, a töb bi ek – 11-en – tel jes mér ték ben

elé ge det le nek. (10. táb lá zat) Az elé ge det le nek tá bo rá hoz so rol ha tók
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azok is, akik az „in kább nõ” ka te gó ri át érez ték ma gu ké nak, hi szen kö -

zöt tük sem akadt egyet len olyan sze mély sem, aki leg alább rész ben elé -

ge dett lett vol na hely ze té vel.

Né hány in dok lás az elé ge det teb bek kö zül: „Nõ ként élek, nõ ként fo -

gad el min den ki, nõ va gyok. Mi ért ké ne pa nasz kod nom?”; „Meg ta nul tam

el fo gad ni a tes tem, és meg ta lál tam a pá rom, aki így fo gad el és így sze ret.”;

„Nem sze ret nék tel je sen nõ vé vál ni. Az egész ben az a jó, hogy né ha nõ,

né ha pe dig fér fi le he tek. Szó val mû té ti be avat ko zás ra nincs szük sé gem.”

Az elé ge det le nek sok kal töb ben vol tak: „A nõi énem egy re sû rûb -

ben ki akar tör ni, és úgy akar ma rad ni.”; „A mû tét so ro za tok ele jén

vagyok… Ma gá nyos vagyok… De kibaszottul…”; „Egy nõ nem tud mit

kez de ni egy fér fi tes té vel, nem tu dok pár kap cso la tot ki ala kí ta ni. Le gyen

ba rát nõm, jó – de mi nek? Nõ va gyok, nem fér fi! Nem tu dok úgy öl töz -

köd ni és vi sel ked ni, ahogy jól esik, vis  sza kell, hogy fog jam ma gam, egy

ál arc mö gé kell, hogy búj jak.”; „Csak szen ve dek eb ben a test ben. Ki

kel le ne tör nöm. És ha le he tõ sé gem len ne rá, már ré gen meg tet tem vol -

na.”; „Na gyon fon tos len ne, és na gyon nagy se gít sé get je len te ne, ha leg -

alább az ok má nya im ban fér fi ként sze re pel nék, mert így job ban tud nék

ér vé nye sül ni az élet ben. Az em be rek így el fo gad ná nak, és olyan mun -

kák hoz is hoz zá jut hat nék, amik hez ed dig az ok má nyok hi á nya mi att

nem tud tam.”; „Ak kor érez ném iga zán jól ma gam, ha nõ ként él het nék

reg gel tõl es tig és es té tõl reg ge lig egy foly tá ban.”; „Ez nem élet. Vagy nõ

le gyek tel jes mér té kig, vagy ha lott!”.

Egy 23 éves, köz ség ben élõ, fér fi ok má nyok kal ren del ke zõ, de ön ma -

gát nõ ként vagy in kább nõ ként de fi ni á ló MTF vá lasz adónk így fog lal ta

össze azt a di lem mát, ame lyet a transzszexuálisok több sé ge át él: vagy ma -

rad a je len le gi hely zet, és ak kor vál lal ni kell az ér zé sek el foj tá sát, a ma -

gányt, a bol dog ta lan sá got – vagy pe dig meg vál toz tat ja a ne mét, ak kor vi -

szont tel je sen fel kell ad nia a je len le gi em be ri kap cso la ta it. Ná la is fel me -

rült egy faj ta al ter na tí va ként az ön gyil kos ság gon do la ta: „Nem lá tok ma -

Az ed di gi ek bõl egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy vá lasz adó ink több -

nyi re nin cse nek ki bé kül ve je len le gi hely ze tük kel. A meg kér de zett 39

fõ bõl mind ös  sze hár man vol tak tel jes mér ték ben elé ge det tek, míg öten

rész ben elé ge det tek. Ti zen né gyen tel jes mér ték ben elé ge det le nek, he -

ten pe dig rész ben elé ge det le nek vol tak a hely ze tük kel. (9. táb lá zat)

Azok elé ge dett sé ge, akik je len leg fér fi nak vagy in kább fér fi nak

tart ják ma gu kat (FTM), szin te egyen le te sen osz lik meg a ská lán: a leg -

töb ben a kö ze pes elé ge dett sé get je löl ték be (3 fõ), majd a rész ben elé -

ge dett il let ve elé ge det len vá laszt (2-2 fõ), és egy-egy vá lasz adó je löl te

meg a tel je sen elé ge dett, il let ve elé ge det len vá lasz le he tõ sé get. Ez zel

szem ben azok kö zött, akik nõ nek tart ják ma gu kat (MTF), csu pán egyet -

len elé ge dett sze mélyt ta lál tunk, a töb bi ek – 11-en – tel jes mér ték ben

elé ge det le nek. (10. táb lá zat) Az elé ge det le nek tá bo rá hoz so rol ha tók
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nõ nek”, il let ve a két nem kö zöt ti nek érez ték ma gu kat, vagy nem akar -

ták ezt a kér dést el dön te ni, azok eb bõl a szem pont ból is bi zony ta la nok

vol tak. (12. táb lá zat) A ma gu kat fér fi nak vagy in kább fér fi nak val lók – az

FTM-ek – vá la szai több ha tá ro zott sá gok mu tat tak, füg get le nül at tól,

hogy „biz to san” fér fi nak érez ték-e ma gu kat, vagy pe dig csak „in kább”,

hi szen ha le szá mít juk azt a há rom sze mélyt, aki mind két nem hez egy for -

mán von zó dott, a töb bi ek a nõi part ne re ket ré sze sí tet ték elõny ben.

Az MTF-ek – vagy transz nõk – te kin te té ben az össz kép még bo nyo -

lul tab bá vá lik, ha szem ügy re ves  szük azo kat a vá la szo kat is, ame lye ket a

kö vet ke zõ kér dés re kap tunk: Sze xu á lis von zó dá sod te kin te té ben leg in -

kább mi nek tar tod ma gad? (13. táb lá zat) A vá la szok ská lá ja a he te ro sze xu -

á lis tól a bi sze xu á li son, a lesz bi ku son, az aszexuálison ke resz tül egé szen a

me le gig, il let ve a ho mo sze xu á li sig ter jedt. Jól pél dáz zák a bi zony ta lan sá got

az egyik MTF (transz nõ) so rai, aki ki zá ró lag fér fi ak hoz von zó dik: „Most azt

mon dom ma gam ról, hogy me leg va gyok, de ez va ló já ban nem így van. He -

te ro sze xu á lis nak sem mond ha tom ma gam, mert fi ú ként von zó dom a fér fi -

ak hoz. Pár kap cso la tom ki zá ró lag me leg fi ú val volt, így ez még in kább azt

tá maszt ja alá, hogy me leg va gyok. Iga zá ból már én sem tu dom.”

gam elõtt jö võ ké pet. Vagy az ér zé se im ma gam ba te me tem, és le élem így

az éle tem bol dog ta la nul, sze re lem nél kül, szo rong va, ma ga mat utál va, ér -

zé se im mé lyen el te met ve, ami re ki tud ja, med dig le szek ké pes. Vagy an -

nak ér de ké ben, hogy ön ma gam le gyek, fel rob ban tom a tel jes múl tam,

ma gam ra zú dí tom a tár sa da lom meg ve té sét és min den el kép zel he tõ anya -

gi prob lé mát. Vagy ami a leg egy sze rûbb len ne, az ön gyil kos ság, de ez bár

so kat járt (és jár) a fe jem ben, ér zem hogy sem mi képp sem az igaz út.”

A sze xu á lis von zó dás te kin te té ben a kér dõ ívek re adott vá la szok sok -

szí nû sé ge jól tük röz te azt az ös  sze tett sé get és ese ten kén ti bi zony ta lan sá -

got, amely vá lasz adó in kat jel le mez te. A bi zony ta lan ság egy ré sze fel te he tõ -

en ab ból ered, hogy a vá lasz adók a kér dõ ív ki töl té sé nek idõ pont já ig kü lön -

bö zõ utat tet tek meg a nemváltoztatás út vesz tõ i ben: akad tak kö zöt tük,

akik még csu pán a fel is me ré sig ju tot tak el, de olya nok is, akik kel már sok

min den tör tént, túl vol tak bi zo nyos ke ze lé se ken, mû té te ken, eset leg hi va -

ta lo san is be je gyez ték a ne mük meg vál to zá sát. Kü lö nö sen sok bi zony ta lan -

sá got fe dez he tünk fel az – ön ma gu kat nõ ként vagy in kább nõ ként de fi ni -

á ló, de szü le té sük kor fér fi ként be so rolt – MTF-ek kö zött. (11. táb lá zat) A

leg töb ben (majd nem 50 szá za lé kuk) ki zá ró lag vagy el sõ sor ban fér fi ak hoz

von zód tak, de je len tõs volt azok nak az ará nya is (33 szá za lék), akik sze xu -

á li san to vább ra is a nõk höz von zód tak. Hár man kö zü lük mind két nem hez

egy aránt von zód tak, és egy-egy fõ a transzszexuális nõk höz, il let ve fér fi ak -

hoz is von zó dott. Ér de kes mó don sok kal egyér tel mûbb a kép let az – ön ma -

gu kat fér fi ként vagy in kább fér fi ként de fi ni á ló, de szü le té sük kor nõ ként

meg ha tá ro zott – FTM-ek ese té ben, hi szen a 12 sze mély bõl csu pán ket ten

val lot ták azt, hogy mind két nem hez von zódtak, és ugyan csak ket ten ír ták,

hogy in kább a nõk höz, míg a töb bi ek ki zá ró lag a nõk höz von zód tak.

Amen  nyi ben a kér dés hez a je len le gi nem alap ján kö ze lí tünk, tisz -

tább kép le tet ka punk: akik ma gu kat biz to san nõ nek val lot ták – az

MTF-ek kö zül –, zö mé ben a fér fi ak hoz von zód tak, akik pe dig, „in kább
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nõ nek”, il let ve a két nem kö zöt ti nek érez ték ma gu kat, vagy nem akar -

ták ezt a kér dést el dön te ni, azok eb bõl a szem pont ból is bi zony ta la nok

vol tak. (12. táb lá zat) A ma gu kat fér fi nak vagy in kább fér fi nak val lók – az

FTM-ek – vá la szai több ha tá ro zott sá gok mu tat tak, füg get le nül at tól,

hogy „biz to san” fér fi nak érez ték-e ma gu kat, vagy pe dig csak „in kább”,

hi szen ha le szá mít juk azt a há rom sze mélyt, aki mind két nem hez egy for -

mán von zó dott, a töb bi ek a nõi part ne re ket ré sze sí tet ték elõny ben.

Az MTF-ek – vagy transz nõk – te kin te té ben az össz kép még bo nyo -

lul tab bá vá lik, ha szem ügy re ves  szük azo kat a vá la szo kat is, ame lye ket a

kö vet ke zõ kér dés re kap tunk: Sze xu á lis von zó dá sod te kin te té ben leg in -

kább mi nek tar tod ma gad? (13. táb lá zat) A vá la szok ská lá ja a he te ro sze xu -

á lis tól a bi sze xu á li son, a lesz bi ku son, az aszexuálison ke resz tül egé szen a

me le gig, il let ve a ho mo sze xu á li sig ter jedt. Jól pél dáz zák a bi zony ta lan sá got

az egyik MTF (transz nõ) so rai, aki ki zá ró lag fér fi ak hoz von zó dik: „Most azt

mon dom ma gam ról, hogy me leg va gyok, de ez va ló já ban nem így van. He -

te ro sze xu á lis nak sem mond ha tom ma gam, mert fi ú ként von zó dom a fér fi -

ak hoz. Pár kap cso la tom ki zá ró lag me leg fi ú val volt, így ez még in kább azt

tá maszt ja alá, hogy me leg va gyok. Iga zá ból már én sem tu dom.”

gam elõtt jö võ ké pet. Vagy az ér zé se im ma gam ba te me tem, és le élem így

az éle tem bol dog ta la nul, sze re lem nél kül, szo rong va, ma ga mat utál va, ér -

zé se im mé lyen el te met ve, ami re ki tud ja, med dig le szek ké pes. Vagy an -

nak ér de ké ben, hogy ön ma gam le gyek, fel rob ban tom a tel jes múl tam,

ma gam ra zú dí tom a tár sa da lom meg ve té sét és min den el kép zel he tõ anya -

gi prob lé mát. Vagy ami a leg egy sze rûbb len ne, az ön gyil kos ság, de ez bár

so kat járt (és jár) a fe jem ben, ér zem hogy sem mi képp sem az igaz út.”

A sze xu á lis von zó dás te kin te té ben a kér dõ ívek re adott vá la szok sok -

szí nû sé ge jól tük röz te azt az ös  sze tett sé get és ese ten kén ti bi zony ta lan sá -

got, amely vá lasz adó in kat jel le mez te. A bi zony ta lan ság egy ré sze fel te he tõ -

en ab ból ered, hogy a vá lasz adók a kér dõ ív ki töl té sé nek idõ pont já ig kü lön -

bö zõ utat tet tek meg a nemváltoztatás út vesz tõ i ben: akad tak kö zöt tük,

akik még csu pán a fel is me ré sig ju tot tak el, de olya nok is, akik kel már sok

min den tör tént, túl vol tak bi zo nyos ke ze lé se ken, mû té te ken, eset leg hi va -

ta lo san is be je gyez ték a ne mük meg vál to zá sát. Kü lö nö sen sok bi zony ta lan -

sá got fe dez he tünk fel az – ön ma gu kat nõ ként vagy in kább nõ ként de fi ni -
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hoz is von zó dott. Ér de kes mó don sok kal egyér tel mûbb a kép let az – ön ma -

gu kat fér fi ként vagy in kább fér fi ként de fi ni á ló, de szü le té sük kor nõ ként

meg ha tá ro zott – FTM-ek ese té ben, hi szen a 12 sze mély bõl csu pán ket ten

val lot ták azt, hogy mind két nem hez von zódtak, és ugyan csak ket ten ír ták,
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Amen  nyi ben a kér dés hez a je len le gi nem alap ján kö ze lí tünk, tisz -

tább kép le tet ka punk: akik ma gu kat biz to san nõ nek val lot ták – az

MTF-ek kö zül –, zö mé ben a fér fi ak hoz von zód tak, akik pe dig, „in kább
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Mind ez zel össz hang ban van nak azok a vá la szok is, ame lye ket a je -

len leg val lott nem alap ján ka punk: az FTM-ek (transz fér fi ak) ese té ben

a kül sõ meg je le nés és a ne mi iden ti tás rész ben vagy tel jes egé szé ben

har mo ni zál, míg az MTF-ek (transz nõk) és a bi zony ta la nok vá la sza i ból

ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy meg je le né sük és iden ti tá suk egy ál ta lán

nincs össz hang ban. (16. táb lá zat)

Kör nye zet, konf lik tu sok

A kö vet ke zõ kér dé sünk – Olyan nak lát a kör nye ze ted, mint ami lyen -

nek sze ret néd? –, amely egy ben át ve zet a kör nye zet tel va ló kap cso lat

be mu ta tá sá ra, lé nye gé ben ös  sze függ az elõ zõ vel. Így nem meg le põ,

hogy a vá la szok meg osz lá sa is ha son lí tott az elõ zõ kér dés re ka pott vá la -

szo ké hoz: a hi va ta lo san nõ ként re giszt rált, ám ma gu kat fér fi nak tar tó

transz fér fi ak (FTM-ek) ese té ben a kül vi lág meg íté lé se és a ne mi ön be -

so ro lás több nyi re meg egye zett, míg a fér fi ként re giszt rált, ám ma gu kat

nõ nek tar tó transz nõk (MTF-ek) ese té ben a vá la szok je len tõs szó ró dást

mu tat tak. (17–18. táb lá zat) El gon dol kod ta tó, hogy ös  szes sé gé ben a vá -

lasz adók 35 szá za lé ka a ne mi jel leg ze tes sé gek te kin te té ben elé ge det -

len a kül se jé vel, és kö zel 50 szá za lé ka úgy ér zi, hogy kör nye ze te más -

mi lyen nek lát ja, mint ami lyen nek õ sze ret né. A kül sõ meg je le nés és az

érin tett ön ma gá ról al ko tott ké pé nek har mo ni zá ci ó ja azért vá lik kü lö nö -

sen fon tos sá, mert a sze mé lyi sé get ká ro sít hat ja, ha nincs össz hang ban a

kör nye zet fe lé su gár zott, il let ve a kör nye zet ál tal ész lelt én kép, va la -

mint az identitás.4

Az ön ma gu kat fér fi ként vagy in kább fér fi ként meg ha tá ro zó FTM-

ek kö zül 8 fõ egy ér tel mû en he te ro sze xu á lis nak te kin tet te ma gát, egy

sze mély pe dig bi sze xu á lis nak. Csu pán hár man vol tak, akik nem tud ták

ilyen a fen ti ke re tek kö zött de fi ni ál ni a von zó dá su kat: „Úgy lá tom,

hogy heteroszexuálisok a kap cso la ta im, mi vel hogy min den eset ben én

va gyok a fér fi.”; „He te ro sze xu á lis va gyok, né ha bi sze xu á lis von zó dás -

sal, az az a nõ ket sze re tem, de na gyon rit kán von zó nak ta lá lok fér fi a kat

is.”; „El mé le ti leg he te ro sze xu á lis len nék, de sze rin tem ez an nál sok kal

bo nyo lul tabb. Nem úgy te kin tek a nõk re, mint akik egy má sik boly gó -

ról ér kez tek.”

A je len le gi ne mi iden ti fi ká ció alap ján cso por to sí tott ada tok is azt

mu tat ják, hogy a ma gu kat fér fi nak de fi ni á ló vá lasz adók sok kal in kább

tart ják ma gu kat egy ér tel mû en he te ro sze xu á lis nak, mint a ma gu kat nõ -

nek val lók, vagy a bi zony ta la nok. (14. táb lá zat)

Ha son ló kép pen osz la nak meg azok ra a kér dé sek re adott vá la szok is,

ame lye ket a kö vet ke zõ kér dés re kap tunk: Men  nyi ben né zel ki olyan ne mû -

nek, mint ami lyen nek tar tod ma gad? A kül sõ meg je le nés meg íté lé sé ben az

MTF-ek (transz nõk) vá la szai a „tel jes egé szé ben” ka te gó ri á tól az „egy ál ta lán

nem” op ci ó ig szó ród tak, míg az FTM-ek (transz fér fi ak) vá la sza i ból az de rült

ki, hogy több sé gük kül sõ meg je le né se rész ben, tel jes egé szé ben vagy kö ze -

pes mér ték ben meg egye zik az zal, ami lyen nek ma gu kat ér zik. (15. táb lá zat)
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gad ná nak. De szép lány sze ret nék len ni!”; „A hoz zá ál lás nak, és ter mé sze -

te sen a nem nek. Már kis gye rek ko rom ban nem ér tet tem, hogy az óvónéni

mi ért a lány mos dó ba irá nyít ke zet mos ni. Fi a ta labb ko rom ban tel jes mér -

ték ben fi ú ként néz tem ki, fér fi ru há ban jár tam, fi ús ra vá gat tam a ha jam, de

mi vel a vo ná sa im és a test al ka tom a ser dü lés fo lya mán nõ i es re si ke re dett,

így ren ge te gen ki gú nyol tak, vá lo ga tott jel zõ ket ra gasz tot tak rám – töb bek

kö zött a szü le im is. Mi vel meg elé gel tem, meg nö vesz tet tem a ha jam, így

most vi szony lag bé kes ség ben él he tek. Leg fel jebb igény te len, ron da nõ nek

tar ta nak, de nem tesz nek meg jegy zé se ket. A na gyon szûk kör nye ze tem

tud ja a va ló sá got a ne me met il le tõ en (eb be a szü le im saj nos nem tar toz nak

be le).”; „A tes tem nek kel le ne meg vál toz nia, még pe dig az ar com nak (orr,

arc szõr zet el tün te té se), az ádám csut kám nak kel le ne ki sebb nek len nie, a

han gom nak kel le ne vé ko nyod nia, mel le ket sze ret nék és va gi nát is”.

Az in dok lá sok má sik ré sze vi szont fõ ként a kör nye zet re ak ci ó i nak

fon tos sá gát emel te ki, il let ve a meg fe le lõ ok má nyok meg szer zé sé nek je -

len tõ sé gét hang sú lyoz ta: „Tu laj don kép pen rossz ez a kér dés, mert nem

ne kem kel le ne meg vál toz nom, ha nem a lá tás mód nak. Ember-

centrikusság, barbik he lyett!”; „Ha a tá gabb kör nye zet to le rán sabb len -

ne, gyak rab ban és tel je seb ben meg va ló sít hat nám ma gam.”; „Az is me rõ -

se im ró lam va ló gon do la ta i nak. A sa ját tes tem nek, hogy sem mi képp ne

jus son eszük be ró la egy lány. A ne vem nek.”; „A tel jes be il lesz ke dés hez

le kel le ne vá gat nom a mel le im, hogy vé let le nül se árul ja nak el, más részt

fér fi sze mé lyi iga zol vány kel le ne, mert min den ne mû iga zol ta tás nál és

egyéb hi va ta los he lye ken eb bõl rög tön kel le met len sé ge im van nak.”.

A ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sá nak, a me le gek elõ bú já sá nak (coming

out) gaz dag nem zet kö zi iro dal ma van, amely bõl tud ha tó, mi lyen gyöt rel -

mes le het a tel jes fel- és be is me ré sig ve ze tõ út juk, és men  nyi re kü lön bö -

zõ en re a gál hat nak a hír re a csa lád tag ok, a ba rá tok, il let ve a mun ka tár sak.

A me leg ség kér dés kö re nap ja ink ra min den na pos be széd té ma lett, és ko -

ránt sem öve zi már olyan misz ti kum, mint né hány év ti zed del korábban.

Ugyan ak kor a transz sze xu a li tás ról a köz vé le mény alig tud va la mit, a mé -

dia leg több ször szen zá ció haj hász hír adá sai töb bet ár ta nak a té má nak (és

ma guk nak a transzszexuálisoknak), mint amen  nyit hasz nál nak. 

A vá lasz adók fe le sze rint szû kebb kör nye ze te min dent, vagy elég

sok min dent tu dott az il le tõ ne mé vel kap cso la tos prob lé mák ról. A meg -

kér de zet tek kö zül eb ben az eset ben is a szü le té sük kor nõ ként re giszt -

rált, ám ma gu kat fér fi nak vagy in kább fér fi nak val ló FTM-ek vol tak

„elõny ben”. (20. táb lá zat) A szü le té sük kor fér fi ként re giszt rált, de ma -

gu kat nõ nek vagy in kább nõ nek tar tó MTF-ek, úgy tû nik, job ban tit -

Ar ra a kér dés re, hogy mi nek kel le ne meg vál toz nia ah hoz, hogy a

kör nye zet olyan nak lás sa, mint ami lyen nek õ sze ret né, 29-en vá la szol -

tak. (19. táb lá zat) A vá lasz adók több mint fe le úgy gon dol ta, hogy el sõ -

sor ban a tes té nek, a kül sõ jé nek, a hor mon ház tar tá sá nak kel le ne meg vál -

toz nia. Min den ne gye dik meg kér de zett utalt ar ra, hogy a har mó nia ki -

ala ku lá sá hoz az em be rek szem lé let mód já nak kel le ne meg vál toz ni, és

min den ti ze dik sze rint fon tos len ne a név és a sze mély azo nos ság mi elõb -

bi meg vál toz ta tá sa. A vá la szok kö zül ugyan csak min den ti ze dik em lí tet -

te, hogy vál lal nia kel le ne ön ma gát, míg az egyik vá lasz adó úgy gon dol ta,

hogy mind ez el kép zel he tet len.

Az in dok lá sok je len tõs ré sze a tes ti vál to zá sok fon tos sá gá val fog lal ko -

zott: „Sze rin tem ka jak ra nõ nek kel le ne len nem. Az kel le ne, és ak kor el fo -
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kü lö nös kép pen az apák, ke vés bé tud nak azo no sul ni gyer me kük prob -

lé má i val: „Nem tar tot tam kí vá na tos nak, hogy tit kol jam: így el mond tam

min den ki nek. Így bár egy szer ki kel lett áll ni a szü le im, a ba rá ta im elé,

de utá na sok kal kön  nyebb lett. Egy ba rá tom se ha gyott ott emi att, sõt

so kuk kal még szo ro sabb lett a kap cso la tom.”; „Nem bír tam már ma -

gam ban tar ta ni, min den kép pen el kel lett mon da nom, mert kezd tem

ket té sza kad ni!”; „Fo ko za to san min dent el mond tam a leg jobb ba rá ta -

im nak. Anyám már rég óta tu dott a prob lé má ról, csak nem akart tu do -

mást ven ni ró la. Ami kor pszi chi át ri ai szak vé le mén  nyel ál lí tot tam be,

ak kor már mu száj volt tu do mást ven nie ró la, hogy a prob lé ma lé te zik.”;

„Meg kö ze lí tõ leg 3-4 em ber tud a gond ja im ról. Ér de kes, hogy nem én

mond tam el ne kik resz ke tõ han gon, ha nem õk kér dez tek rá. Ahogy

meg tud ták, az el sõ pil la nat tól kezd ve mel let tem áll tak és áll nak.”. A

szü lõk ál ta lá ban nem akar ják el fo gad ni a ki ala kult hely ze tet, és ma gu -

kat hi báz tat va azt fir tat ják, mit ron tot tak el: elõ for dul hat, hogy in ni kez -

de nek, ideg ki me rült sé get kap nak, il let ve a gyer mek transz sze xu a li tá sa

kö rü li csa lá di fe szült sé gek mi att tönk re megy a há zas sá guk. Több eset -

ben ta pasz tal tuk, hogy a szü lõk a gyó gyí tás re mé nyé ben a gye re kü ket

szak em ber tõl szak em be rig rán gat ják.

Ez zel el is ér kez tünk té mánk egyik sar ka la tos pont já hoz, a konf lik -

tu sok hoz: mint az a 21. táb lá zat ból ki de rül, in ter jú ala nya ink vi szony lag

ke vés szá mú konf lik tus ról szá mol tak be, a konf lik tu sok tar tal mát te kint -

ve azon ban ko moly prob lé má kat ta lál tunk.

A vá la szok sze rint az ös  sze tû zé sek – fõ ként a szü lõk kel – az el sõ

idõk ben el sõ sor ban a kül sõ sé gek mi att zaj la nak: pél dá ul azért, mert a

gyer mek vagy a fi a tal nem tud meg fe lel ni a rá osz tott sze re pek nek, nem

úgy öl töz kö dik, nem úgy vi sel ke dik, mint aho gyan azt a ne me sze rint a

kör nye zet el vár ná tõ le. (22. táb lá zat)

ko lóz nak, job ban fél nek a meg bé lyeg zés tõl, a meg tor lás tól, mint azok,

akik a nõi lét bõl tar ta nak a fér fi lét fe lé. Több MTF vá lasz adónk – aki

ha gyo má nyos há zas ság ban él, eset leg gyer me ket is ne vel – nõi ru hát

csak ti tok ban vi sel, és csak el vét ve van al kal ma ki pró bál ni ma gát hét -

köz na pi nõ ként. Ilyen ese tek ben az is elõ for dul hat, hogy ös  sze mo só dik

a ha tár a transzvesztitizmus és a transz sze xu a li tás kö zött. Min den eset re

fi gye lem re mél tó, hogy a 27, szü le té se kor fér fi ként re giszt rált MTF-rõl,

az az transz nõ rõl 10 eset ben sem mit nem tu dott a kör nye ze te, és 3 eset -

ben alig tu dott va la mit.

A bõ vebb vá la szok ból az is ki de rült, hogy akik nem avat ják be a hoz -

zá tar to zó i kat, azok több nyi re az el uta sí tás tól, a he ves re ak ci ók tól és a

konf lik tu sok tól tar tanak. Ugyan ak kor a szö ve gek bõl az is su gár zik, hogy

az érin tet te ket men  nyi re za var ja ez a tit ko ló zás, és men  nyi re sze ret né nek

ezen az ál la po ton vál toz tat ni: „No, ez még hát ra van, de nincs mes  sze,

meg fe le lõ idõ zí tés, lel ki ál la pot kér dé se csak, köz re ját szik egy kis fé le lem

is.”; „A más ság se bez he tõ vé tesz.”; „Ma gam is bi zony ta lan va gyok. Nem

tu dom, mik ezek az ér zé sek, de ma gam mal is csak mos ta ná ban kez dek

õszin te len ni. Má sok elõtt ed dig nem mer tem be szél ni ezek rõl a dol ga -

im ról, bár tesz te lem és úgy ala kí tom a kör nye ze tem, hogy adott pil la nat -

ban le gye nek to le ráns me ne dé kek.”; „Van nak dol gok, amik rõl az em ber

nem be szél, mert szá má ra is an  nyi ra kel le met len, hogy szé gyel li azt más -

nak el mon da ni.”; „Csak a pá rom tud ja, hogy ki is va gyok, va la mint né -

hány TS [transzszexuális] ba rát nõm. Õk min dent tud nak ró lam, még a

leg fél tet tebb tit ka i mat is. Szü le im nem tud nak a do log ról, ma xi mum sej -

te nek va la mit. Re mé lem egy szer lesz erõm be val la ni ne kik. Ha más kor

nem, a mû tét elõtt el kell mon da nom ne kik.”

Akik már be avat ták hoz zá tar to zó i kat tit ka ik ba, több nyi re ar ról szá -

mol tak be, hogy meg kön  nyeb bül tek. A ta pasz ta la tok sze rint leg in kább

a ba rá tok – ese ten ként a test vé rek – az el fo ga dóbbak, míg az anyák, és
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kü lö nös kép pen az apák, ke vés bé tud nak azo no sul ni gyer me kük prob -
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ha gyo má nyos há zas ság ban él, eset leg gyer me ket is ne vel – nõi ru hát
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nem be szél, mert szá má ra is an  nyi ra kel le met len, hogy szé gyel li azt más -
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leg fél tet tebb tit ka i mat is. Szü le im nem tud nak a do log ról, ma xi mum sej -

te nek va la mit. Re mé lem egy szer lesz erõm be val la ni ne kik. Ha más kor

nem, a mû tét elõtt el kell mon da nom ne kik.”

Akik már be avat ták hoz zá tar to zó i kat tit ka ik ba, több nyi re ar ról szá -

mol tak be, hogy meg kön  nyeb bül tek. A ta pasz ta la tok sze rint leg in kább

a ba rá tok – ese ten ként a test vé rek – az el fo ga dóbbak, míg az anyák, és
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ese ten ként ezek a tör té né sek is na gyon mély nyo mo kat hagy hat tak az

érin tet tek ben. (23. táb lá zat) A ke vés in téz mé nyi konf lik tus em lí té se va -

ló szí nû leg ös  sze függ az zal, hogy a kér dõ ív ki töl tõi kö zül so kan még a

nemváltoztatás ele jén tar tot tak, il let ve – amen  nyi re le het – igye kez tek

ke rül ni a konf ron tá ló dást a hi va ta los szer vek kel.

A leg több prob lé mát az ok má nyok ban sze rep lõ nem és a kül sõ meg -

je le nés el té ré se okoz ta pél dá ul iga zol ta tás so rán, mun ká ba ál lás kor, il let -

ve or vo si el lá tás igény be vé te le kor: „A kül sõm és az ok má nyok nem fe -

dik egy mást. Ezért fo lya ma to san konf lik tus ba ke rü lök a rend õr ség gel, a

BKV-el len õrök kel, vagy ami kor ál lást ke re sek.”; „Ál lan dó konf lik tus az

iga zol ta tás nál. Min dig rám fog ják, hogy lop tam a nõi sze mé lyit. Ál lan dó

konf lik tus a mun ka he lyen, ahol lá tás ra el fo gad nak fér fi nak, de a pa pí rok

mi att nem, és így me nesz te nek. Fo lya ma tos konf lik tus az or vo si el lá tás -

ban, ahol nem tud nak mit kez de ni ve lem.” (24. táb lá zat)

Olyan min den na pos hely ze tek is ko moly di lem mát je lent het nek

egy transzszexuális em ber nek, mint an nak el dön té se, hogy me lyik nyil -

vá nos vé cét hasz nál ja, mi vel eset leg egyik vá lasz tás sem jár konf lik tu sok

nél kül. Egyik vá lasz adónk be szá molt egy ha son ló eset rõl: „Is ko lai far -

san gi bá lon (há rem hölgy nek öl töz tem), a nõi vé cé ben in téz tem el a dol -

go mat, és ki fe lé jö vet le buk tam. Osz tály fõ nö köm be hí vat ta az édes anyá -

mat. Ké sõbb pe dig nõ nek öl töz ve sé tál tam az ut cán, ami kor iga zol tat tak,

per sze nem volt ná lam sze mé lyi iga zol vány. Be kí sér tek a rend õr ség re,

az tán egy óra múl va ha za vit tek, és ami kor be mu tat tam az iga zol vá nyom,

A szû kebb kör nye zet tel va ló konf lik tu sa ik ról így szá mol tak be vá -

lasz adó ink: „Nem fo gad ta el édes anyám, hogy mi van ve lem. Ideg ös  sze -

rop pa nást ka pott. Az tán el mond ta a ne ve lõ apám nak, aki amúgy is utál,

és az óta is el le nem han gol ja õt.”; „A szü le im és az osz tály tár sa im pu -

hány nak, fér fi at lan nak tar tot tak. Nem fe lel tem meg a szte re o tip fiú-fér -

fi sze rep nek.”; „Nem olyan élet for ma, ami vel a szü lõk di cse ked ni tud -

nak má sok elõtt. Még min dig lány ként élek egy pár, hoz zám kö ze li em -

ber gon do la tá ban. Ha mond ják, ha nem, ki de rül.”

Na gyon sú lyos ne héz sé gek kel kell meg küz de ni ab ban az eset ben

is, ha va la ki már pár kap cso lat ban él, és így a tár sá val kell el fo gad tat ni a

nemváltoztatás té nyét: „A pá rom egy he lyes fi ú ba sze re tett be le, és

nem tud ja el fo gad ni, hogy én nem az va gyok, aki vel négy évig együtt

élt. Na gyon bánt, ahogy be szél er rõl a do log ról. Emi att ön gyil kos is

akar tam len ni.”; „Volt, aki vel sem mi lyen konf lik tu som nem volt, volt

aki vel vi szont elég ne héz volt el fo gad tat ni. Jel lem zõ en a szü le im – bár

meg ér tet tek – ma guk ban ke res ték a hi bát, hogy õk mit ron tot tak el. A

pá rom nak is kel lett egy kis idõ, amíg meg emész tet te, de raj tuk kí vül

min den ki más jól fo gad ta.”

Gyak ran elõ for dul, hogy a transz sze xu a li tást a kör nye zet ös  sze té -

vesz ti vagy ös  sze mos sa a homoszexualitással. Ilyen kor ta lán még na -

gyobb aka dá lyo kat kell le küz de ni az érin tett nek, hi szen ami kor a hoz zá -

tar to zók már-már be le tö rõd né nek ab ba, hogy pél dá ul a fi uk me leg, ak -

kor jön egy ta lán még ne he zebb fel adat: azt kell meg ér te ni ük és fel dol -

goz ni uk, hogy nem me leg fi uk van, ha nem he te ro sze xu á lis lá nyuk: „Ho -

mo sze xu á lis nak hisz nek, pe dig ah hoz sem mi kö zöm.”

Vá lasz adó ink – a ma gán éle ti konf lik tu sok hoz ha son ló an – az in téz -

mé nyi ös  sze tû zé sek te rü le tén is ke vés eset rõl tet tek em lí tést, azon ban
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ese ten ként ezek a tör té né sek is na gyon mély nyo mo kat hagy hat tak az
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goz ni uk, hogy nem me leg fi uk van, ha nem he te ro sze xu á lis lá nyuk: „Ho -

mo sze xu á lis nak hisz nek, pe dig ah hoz sem mi kö zöm.”

Vá lasz adó ink – a ma gán éle ti konf lik tu sok hoz ha son ló an – az in téz -
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Vá lasz adó ink szá má ra a se gít ség szin te ki zá ró lag in for má li san – és

nem a hi va ta los szer vek tõl vagy in téz mé nyek tõl – ér ke zett: más transz -

szexuális em be rek tõl, az internetrõl, ba rá tok tól. (27. táb lá zat) Egy vá la -

szo lónk szá má ra val lá sos hi te je len tett tá maszt, míg egy má si kat plasz ti -

kai se bész is me rõ se ba rá ti szí ves ség ként lát ta el ta ná csok kal – ez azon ban

nem ér tel mez he tõ hi va ta los se gít ség adás ként. Hi va tá sos lel ki se gí tõ rõl –

pél dá ul pszi cho ló gus ról, pszi chi á ter rõl – csu pán ket ten tet tek em lí tést. 

Ért he tõ, ha a lel ki tá masz ra szo ru ló vagy in for má ció hi án  nyal küz dõ

fi a tal nem hi va tá sos szak em ber hez for dul ta ná csért, ha nem az is me rõ sei

kö zött ke res meg ér tõ tár sat, ta pasz ta la ta ink sze rint ugyan is sem az or vo -

sok, sem a pszi cho ló gu sok több sé gé nek nincs kel lõ jár tas sá ga a té má ban,

és elõ for dul, hogy be avat ko zá suk kal töb bet ár ta nak, mint hasz nál nak:

„Pszi cho ló gus hoz jár tam 18-19 éves ko rom ban, több höz is. Nem se gí tet -

tek túl so kat, az egyik azt mond ta, hogy ol vas sam el a Bib li át. A má sik

meg azt mond ta, hogy majd ki nö vöm. Tisz te let tel je len tem: nem nõt tem

ki!”. A pénz és a jó kap cso la tok ter mé sze te sen itt is elõnyt je lent het nek:

„Sa ját költ sé gem re egy bé csi en dok ri no ló gus or vos hoz és egy bé csi pszi -

cho ló gus hoz já rok ke ze lés re. Hor mo no kat és egyéb sze re ket is ka pok or -

vo si fel ügye let alatt. Ezen kí vül lé ze res szõr el tá vo lí tó ke ze lés re is já rok.”

A meg bíz ha tó in for má ció ér té ké re utalt, hogy a meg kér de zet tek je -

len tõs há nya da szá má ra se gít ség gya nánt leg fõ kép pen meg fe le lõ tud ni -

va lók ra, tá jé koz ta tás ra len ne szük sé ge: (28. táb lá zat) „Va la mi le írás kel -

le ne, hogy ho va kell men ni, kit kell ke res ni, men  nyi ide ig tart, men  nyi -

be ke rül, mi lesz a már meg szer zett pa pí rok kal (pl.: érett sé gi).”; „Bõ -

vebb tá jé koz ta tás ra len ne szük sé gem. Ar ra pél dá ul, hogy az egész ség -

ügy ben dol go zók is tá jé ko zot tak le gye nek er rõl a be teg ség rõl.”; „Ka -

masz ko rom ban lett vol na szük sé gem se gít ség re, tá jé koz ta tó anya gok ra,

szó nél kül el en ged tek. Nem tu dom, hogy a rend õr sé gi ak tá ban van-e va -

la mi nyo ma en nek.”

Lé pé sek, se gít ség

Az zal a kér dés sel kap cso lat ban, hogy ki hol tart ne mé nek meg vál toz ta -

tá sá ban, egy vá lasz adót ta lál tunk, aki már min den vál to zá son túl volt, és

tel jes mér ték ben a kí vánt ne mé nek meg fe le lõ en élt. (25. táb lá zat) Négy

vá lasz adó je lez te, hogy a kér dõ ív ki töl té se ide jén már el kezd te a ke ze lé -

se ket – és eset leg né hány mû té tet is el vé gez tek raj ta –, míg ti zen egyen

a tá jé ko zó dás nál, a szak vé le mé nyek ös  sze gyûj té sé nél, az en ge dé lyek

be szer zé sé nél tar tot tak. Ti zen ha tan – kö zü lük ti zen hár man hi va ta lo san

fér fi ként re giszt rált, de ma gu kat nõ nek vagy in kább nõ nek val ló MTF-

ek – még csak ter vez get ték a hi va ta los ügy in té zés el kez dé sét, ha tan pe -

dig nem is ter vez tek sem mi fé le konk rét vál toz ta tást.

A nemváltoztatást ter ve zõk, il let ve el kez dõk kö zül mind ös  sze hat fõ

val lot ta azt, hogy ter ve meg va ló sí tá sá hoz min den se gít sé get meg ka pott, ti -

zen ket ten egy ál ta lán nem kap tak sem mi lyen se gít sé get, és ti zen öten ír ták

azt, hogy kap tak ugyan se gít sé get, de nem ele gen dõt. (26. táb lá zat)
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Vá lasz adó ink szá má ra a se gít ség szin te ki zá ró lag in for má li san – és
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szó nél kül el en ged tek. Nem tu dom, hogy a rend õr sé gi ak tá ban van-e va -

la mi nyo ma en nek.”
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Az zal a kér dés sel kap cso lat ban, hogy ki hol tart ne mé nek meg vál toz ta -

tá sá ban, egy vá lasz adót ta lál tunk, aki már min den vál to zá son túl volt, és

tel jes mér ték ben a kí vánt ne mé nek meg fe le lõ en élt. (25. táb lá zat) Négy

vá lasz adó je lez te, hogy a kér dõ ív ki töl té se ide jén már el kezd te a ke ze lé -

se ket – és eset leg né hány mû té tet is el vé gez tek raj ta –, míg ti zen egyen

a tá jé ko zó dás nál, a szak vé le mé nyek ös  sze gyûj té sé nél, az en ge dé lyek

be szer zé sé nél tar tot tak. Ti zen ha tan – kö zü lük ti zen hár man hi va ta lo san

fér fi ként re giszt rált, de ma gu kat nõ nek vagy in kább nõ nek val ló MTF-

ek – még csak ter vez get ték a hi va ta los ügy in té zés el kez dé sét, ha tan pe -

dig nem is ter vez tek sem mi fé le konk rét vál toz ta tást.

A nemváltoztatást ter ve zõk, il let ve el kez dõk kö zül mind ös  sze hat fõ

val lot ta azt, hogy ter ve meg va ló sí tá sá hoz min den se gít sé get meg ka pott, ti -

zen ket ten egy ál ta lán nem kap tak sem mi lyen se gít sé get, és ti zen öten ír ták

azt, hogy kap tak ugyan se gít sé get, de nem ele gen dõt. (26. táb lá zat)
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a tal ko ri el kez dé se, va la mint a társ és a csa lád tá mo ga tá sá nak meg szer zé -

se. (29. táb lá zat) Né há nyan ön ma guk lel ki meg erõ sí té sé re he lyez ték a

hang súlyt: az ön ér zet, az ön vizs gá lat, a ki tar tás és a tü re lem fon tos sá gá -

ra, és ar ra, hogy ne fél jen az em ber a ba rá tok el vesz té sé tõl.

Az in for má ló dás fon tos sá ga alig ha nem azért ke rül az él re, mert ma guk

is át él ték, hogy mi lyen ne héz a té má ról is me re te ket gyûj te ni: „Min den rõl

sze rez zen an  nyi in for má ci ót, amen  nyit csak tud. Ve gye fel a kap cso la tot

olya nok kal, akik már el kezd ték, vagy már be is fe jez ték a fo lya ma tot. Hall -

gas sa meg a ta pasz ta la ta i kat. Ne fél jen at tól, hogy a sze ret tei el for dul nak tõ -

le, mert ha va ló ban sze re tik õt, nem fog nak.”; „Ta nul jon meg an go lul, és

men jen fel az internetre, ahol na gyon sok az ide vo nat ko zó in for má ció. Be -

szél jen va la ki vel, aki nek már van ta pasz ta la ta az át ala ku lás ban.”; „Ér dek -

lõd jön min den fó ru mon, mert se hol nem kap át fo gó se gít sé get.”

In for má lód jon, gon dol ja meg ala po san a dol got és vág jon be le – így le -

het ne ös  sze fog lal ni a ta ná csok kö vet ke zõ csok rát: „Jól gon dol ja meg, és ha

át gon dol ta a dol got, ak kor ne vár jon sem mi re – ne úgy, mint én tet tem –,

ha nem min dent be le! És ak kor még nem lesz ké sõ egy szebb éle tet él ni!”;

„Gon dol kod jon el azon, hogy mit sze ret ne az élet ben el ér ni, és mit meny -

 nyi re tart fon tos nak, mert bár hogy dönt, ez min den kép pen le mon dás lesz

szá mos do log ról. Sok kal kön  nyebb vi szont fi a ta lon át vál toz ni, mint éve kig

húz ni, ha lo gat ni, és eb ben fel õr lõd ni. Ma gá tól úgy sem fog meg ol dód ni ez

a konf lik tus, és az utat min den ki nek ma gá nak kell vé gig jár nia.”; „Vág jon

be le! Ha tény leg transzszex, csak ezt te he ti, mert az em ber csak úgy él het,

ha a tü kör bõl az néz vis  sza rá, aki a lel ke ké pe! Meg éri!”; „Ne hagy ja, hogy

egy bõl ka te go ri zál ják: »te transz vesz ti ta vagy…«, »te transzszexuális

vagy…« stb. Ne tö rõd jön az ilyen dol gok kal. Hos  szas ön vizs gá la tot tart son,

fel vi lá go sí tás ra. Ak ko ri ban na gyon sze ret tem vol na mû tét tel meg vál toz -

tat ni a ne me met. Ak kor er re még nem volt mód, és most már örü lök ne -

ki, hogy nem volt le he tõ ség er re a lé pés re, mert meg gyõ zõ dé sem, hogy

az óta már meg bán tam vol na.”

A vá la szok azt mu tat ták, hogy so kan nem tud ják vál lal ni a ke ze lé sek

költ sé ge it, ezért szük sé ges nek tar ta nák az ál lam tá mo ga tá sát: „El sõ sor ban

TB tá mo ga tás ra len ne szük sé gem, mert ön erõ bõl fi nan szí roz ni a mû té tet le -

he tet len ség, fõ leg al bér let mel lett. Má sod la go san a név vál toz ta tás nál meg ér -

tõ ügy in té zõ re, aki el hi szi, hogy fér fi le he tek így is. Ha nincs fér fi sze mé lyim,

egy sze rû en nem tu dok lé tez ni. Har mad szor ra jó lett vol na egy köz pont, ahol

ez zel fog lal koz nak, és nem úgy, hogy éve kig vá rok bár mi lyen dön tés re.”

Egy „transzszexuális köz pont” vágy ké pe több ször is fel buk kant

adat gyûj té sünk so rán. A ke vés ha zai eset szám mi att alig ha nem ki vi te lez -

he tet len egy önál ló in téz mény lét re ho zá sa, de va la mi lyen se gí tõ cent -

rum ra min den kép pen szük ség vol na, ahon nan a ren del ke zés re ál ló in for -

má ci ót be le het ne sze rez ni, és amely fi gye lem mel kí sér né a pá ci en sek

sor sát az el ha tá ro zás tól kez dõ dõ en a tel jes in teg rá ci ó ig. Egyik vá lasz -

adónk sze rint egy ilyen in téz mény ar ra is szol gál hat na, hogy a be avat ko -

zá sok ide jé re le gyen egy hely, ahol el le het rej tõz ni a vi lág sze me elõl, és

ahon nan ké sõbb, már mint egy új já szü let ve elõ le het lép ni: „Ta lán ak kor

mer ném vál lal ni a mû té tet, ha ar ra az idõ re, amíg tel je sen át ala ku lok, el -

búj ha tok a vi lág elõl, vagy leg alább is csak ke vés em ber lát na.”

An nak el le né re – vagy ép pen azért –, mert a kér dõ ív ki töl tõi zö mé -

ben még nem jár ták vé gig a nemváltoztatás út vesz tõ it, ta nác  csal bõ ven

tud tak szol gál ni má sok szá má ra: fon tos szem pont ként hang sú lyo zó dott

pél dá ul a mi nél több in for má ció ös  sze gyûj té se, a bá to rí tás, a fo lya mat fi -
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a tal ko ri el kez dé se, va la mint a társ és a csa lád tá mo ga tá sá nak meg szer zé -
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ra, és ar ra, hogy ne fél jen az em ber a ba rá tok el vesz té sé tõl.
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sze rez zen an  nyi in for má ci ót, amen  nyit csak tud. Ve gye fel a kap cso la tot
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ki, hogy nem volt le he tõ ség er re a lé pés re, mert meg gyõ zõ dé sem, hogy
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mer ném vál lal ni a mû té tet, ha ar ra az idõ re, amíg tel je sen át ala ku lok, el -

búj ha tok a vi lág elõl, vagy leg alább is csak ke vés em ber lát na.”

An nak el le né re – vagy ép pen azért –, mert a kér dõ ív ki töl tõi zö mé -

ben még nem jár ták vé gig a nemváltoztatás út vesz tõ it, ta nác  csal bõ ven

tud tak szol gál ni má sok szá má ra: fon tos szem pont ként hang sú lyo zó dott

pél dá ul a mi nél több in for má ció ös  sze gyûj té se, a bá to rí tás, a fo lya mat fi -
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egy tag ja le cse ré li a boxeralsóját bu gyi ra, a zok ni ját ha ris nya nad rág ra, a

nad rág ját szok nyá ra, a fél ci põ jét tû sar kú ra stb. Szok nyá ban ál ta lá ban ke -

rü löm a fér fi a kat, fé lek a bru ta li tás tól.”

Né há nyan vi szont ar ra utal tak, hogy egy részt nem kel le ne be le szól -

ni a ter mé szet rend jé be, mert a mû tét nem old meg sem mit, más részt

pe dig nem kel le ne rek lá moz ni a transz sze xu a li tást, ha nem in kább azt

ké ne meg ol da ni, hogy az át vál to zás után el le hes sen tûn ni, el ve gyül ni,

be ol vad ni, in teg rá lód ni a tár sa da lom ba: „Nem tar tom sze ren csés meg ol -

dás nak a ne mi át ala kí tó mû té tek el ter je dé sét. Mos ta ná ban bol dog-bol -

dog ta lan a mû té tet vá laszt ja. Vé le mé nyem sze rint a transz sze xu a li tás lel -

ki ere de tû prob lé ma, és a mû tét nem old ja meg az ön ér té ke lé si vál sá got,

s er re so kan csak a mû tét után jön nek rá.”; „Ele gem van a transzszexu-

alizmus rek lá mo zá sá ból. Én nor má li san tu dok él ni úgy, hogy er rõl sen ki

nem tud. Nem já rok a té vé be, nem ló bá lom meg a nem lé te zõ far ka mat

va la me lyik buzibár szín pa dán, és nem is sí rok, hogy nem fo gad nak el nõ -

nek, el len tét ben a fen ti te vé keny sé get ûzõk kel. A hü lye vi sel ke dé sük -

kel ár ta nak azok nak, akik nek tény leg ilyen prob lé má juk van.”

pro vo kál ja, kér dez ges se ön ma gát. Nem árt, ha egy kis ön sze re tet re is ké -

pes, mert má sok úgy is meg fog ják gya nú sí ta ni lel ki ter ro riz mus sal.”

Társ nél kül, tá mo ga tott ság hi á nyá ban na gyon ne héz át vé szel ni a

krí zis hely ze te ket, és na gyon koc ká za tos be le kez de ni egy olyan fo lya mat

végigvitelébe, amely nek a ki me ne tel ét nem le het pon to san lát ni: „Ke -

res sen egy tár sat, mi e lõtt el kez di, mert anél kül po kol az egész!”

A kér dõ ív vé gén ar ra kér tük az érin tet te ket, hogy ír ják le a té má val

kap cso la tos egyéb fon tos ta pasz ta la ta i kat, vé le mé nyü ket. (30. táb lá zat) 

A leg több vá lasz a transzszexuálisok ér dek vé del mé nek prob lé ma -

kö rét érin tet te, az ön se gí tés fon tos sá gát, a rend szer hi á nyos sá ga i nak

meg szün te té sét, a fa lak ba üt kö zést, a pénz el sõd le ges sé gét, a TB tá mo -

ga tás hi á nyát: „Kel le ne egy ma gyar transzszexuális egye sü let, mint ami -

lyen van sok kül föl di or szág ban. Én ma gam is oszt rák egye sü let nek va -

gyok a tag ja.”; „Hol van az a hely, ahol tá mo ga tás sal, szak em be rek és

nem kon tá rok ke zei alatt fel éb red he tünk?”; „Min den hol fa lak ba üt kö -

zök, és min den egyes lé pést csak a kész pénz old meg.”

Töb ben a lel ki ne héz sé ge ket hang sú lyoz ták: a bel sõ út meg ta lá lá -

sá nak ne héz sé gét, a bru ta li tás tól és az elõ í té le tes ség tõl va ló fé lel met.

Meg szó lalt azon ban a vál to zás után át élt meg kön  nyeb bü lés is: „nõ nek

len ni jobb”; „A bel sõ út meg ta lá lá sa sze rin tem el sõd le ge sen fon tos.

Meg ér tet tem, hogy min den szen ve dés nek ér tel me van.”; „A nõk sok kal

to le rán sab bak ve lem, ta lán hí ze leg ne kik, hogy a te rem tés ko ro ná já nak
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egy tag ja le cse ré li a boxeralsóját bu gyi ra, a zok ni ját ha ris nya nad rág ra, a

nad rág ját szok nyá ra, a fél ci põ jét tû sar kú ra stb. Szok nyá ban ál ta lá ban ke -
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Társ nél kül, tá mo ga tott ság hi á nyá ban na gyon ne héz át vé szel ni a
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len ni jobb”; „A bel sõ út meg ta lá lá sa sze rin tem el sõd le ge sen fon tos.

Meg ér tet tem, hogy min den szen ve dés nek ér tel me van.”; „A nõk sok kal

to le rán sab bak ve lem, ta lán hí ze leg ne kik, hogy a te rem tés ko ro ná já nak
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g – gyes-en, gyed-en van

h – el tar tott, ház tar tás be li

i – egyéb, és pe dig: 

5. Kik kel élsz együtt kö zös ház tar tás ban?

a – tel je sen egye dül élek

b – a szü le im mel vagy test vé re im mel élek együtt

c – a pá rom mal (ba rá tom mal, ba rát nõm mel) élek együtt

d – egyéb, és pe dig: 

6. A la kó he lyed tí pu sa:

a – fõ vá ros

b – me gye szék hely

c – egyéb vá ros

d – köz ség, fa lu

e – kül föld

f – egyéb, és pe dig: 

7. Ere de ti leg mi lyen ne mû nek anya köny vez tek?

a – fér fi

b – nõ

8. Most mi lyen ne mû nek tar tod ma gad?

a – nõ

b – fér fi

c – in kább nõ

d – in kább fér fi

e – a két nem kö zött („har ma dik nem”, „köz tes nem”)

f – nem aka rom el dön te ni 

g – nem tu dom

h – egyéb, és pe dig: ……………………………

9. Ho gyan ha tá roz nád meg sa ját ne mi sé ge det?

Sze rin tem én…

10. Men  nyi re vagy ki bé kül ve a ne med mos ta ni hely ze té vel? 

a – tel jes mér ték ben elé ge dett va gyok

b – rész ben elé ge dett va gyok

E. melléklet
A kérdõív

KÉRDÕÍV

a Transzszexuálisok az egész ség ügyi–szo ci á lis el lá tó rend szer ben
cí mû ku ta tás hoz

A ku ta tást a TransSexualOnline, a Hát tér Tár sa ság a Me le ge kért
és az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té ze te vég zi

az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val

A KÉRDÕÍV KI TÖL TÉ SE ÖN KÉN TES!

Vá la sza i dat bi zal ma san ke zel jük, csak ku ta tá si cé lok ra hasz nál juk fel. Ar ra ké -
rünk, hogy le he tõ leg min den kér dés re vá la szolj! Ahol elõ re meg adott vá lasz le he -
tõ sé ge ket ta lálsz, a meg fe le lõt je löld be, ahol pe dig nem ad tunk meg vá lasz le he tõ -
sé get, sza ba don fejtsd ki ál lás pon to dat!

1. Szü le té si éved: 

2. Leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ged

a – 8 ál ta lá nos vagy ke ve sebb

b – meg kez dett kö zép is ko la

c – kö zép is ko la

d – meg kez dett fõ is ko la, egye tem

e – fõ is ko la, egye tem

3. Je len leg fõ ál lás ban dol go zol-e:

a – Igen.

b – Nem.

4. Ha nem…

a – nap pa li ta go za tos ta nu ló

b – rész mun ka idõs al kal ma zott

c – vál lal ko zó

d – mun ka nél kü li

e – tar tó san be teg, rok kant, le szá za lé kolt

f – nyug dí jas

Mellékletek�
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15. Ha nem tel je sen: 

Mi nek kel le ne meg vál toz nia, ah hoz, hogy a kör nye ze ted olyan nak

lás son, mint ami lyen nek te sze ret néd?

16. Szû kebb kör nye ze ted men  nyit tud a ne med del kap cso la tos prob lé -

má id ról?

a – min dent tud nak

b – elég sok min dent tud nak

c – van amit tud nak, van amit nem

d – alig tud nak va la mit

e – sem mit nem tud nak

Kér jük, in do kold meg vá la szod!

17. Ha szû kebb kör nye ze ted tud a ne med del kap cso la tos prob lé mák ról: 

Volt ve lük emi att konf lik tu sod?
a – ren ge teg konf lik tus volt

b – elég sok konf lik tus volt

c – alig vol tak konf lik tu sok

d – egy ál ta lán nem vol tak konf lik tu sok

18. Ha vol tak konf lik tu sok:

Írd le a szá mod ra leg meg ha tá ro zóbb konf lik tu sok lé nye gét, va la mint azt, hogy
fõ leg ki vel (kik kel) volt konf lik tu sod, il let ve, hogy kö rül be lül hány éves vol tál ak kor!

Sorszám A konf lik tus Fõ leg kik Élet ko rod a konf lik tus

lé nye ge kö zött zaj lott ide jén (év) 

1. 

2.

3. 

19. Tet tél már lé pé se ket hi va ta los ne med meg vál toz ta tá sá ra? (Több vá -

laszt is meg je löl hetsz)

a – nem, és nem is ter ve zem 

b – nem, de ter ve zem

c – igen, már tá jé ko zód tam

d – igen, már jár tam szak em ber nél

e – igen, sze rez tem szak vé le ményt

f – igen, sze rez tem en ge délyt az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta -

nács tól a ne mem meg vál toz ta tá sá ra

c – kö ze pe sen (fé lig-med dig) va gyok elé ge dett

d – rész ben elé ge det len va gyok

e – tel jes mér ték ben elé ge det len va gyok

Kér jük, in do kold meg a vá la szod!

11. Sze xu á li san mi lyen ne mû ek hez von zódsz? 

a – ki zá ró lag nõk höz

b – ki zá ró lag fér fi ak hoz

c – in kább nõk höz

d – in kább fér fi ak hoz

e – mind két nem hez egy for mán

f – transzszexuális nõk höz

g – transzszexuális fér fi ak hoz

h – egyik hez sem

i – egyéb, és pe dig: 

12. Sze xu á lis von zó dá sod te kin te té ben leg in kább mi nek tar tod ma gad? 

a – he te ro sze xu á lis

b – ho mo sze xu á lis

c – me leg

d – lesz bi kus

e – bi sze xu á lis

f – aszexuális

g – egyéb, és pe dig:

13. Men  nyi ben né zel ki olyan ne mû nek, mint ami lyen nek tar tod ma gad?

a – tel jes egé szé ben

b – rész ben

c – kö ze pes mér ték ben 

d – alig

e – egy ál ta lán nem

14. Olyan nak lát a kör nye ze ted, ami nek te sze ret néd?

a – tel jes egé szé ben

b – rész ben

c – kö ze pes mér ték ben 

d – alig

e – egy ál ta lán nem
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F. melléklet
Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak transzszexuális

em be rek kel kap cso la tosdöntései1

1. Goodwin kont ra Egye sült Ki rály ság (2002)2

A fel pe res, Christine Goodwin, az Egye sült Ki rály ság ál lam pol gá ra, 1937-

ben szü le tett, posztoperatív transzszexuális nõ. A fel pe res azt ál lí tot ta,

hogy prob lé mák ba üt kö zött és a mun ka he lyén sze xu á lis zak la tás nak volt

ki té ve a ne mi át ala kí tó fo lya mat alatt és azt kö ve tõ en. Leg utóbb tár sa da -

lom biz to sí tá si hoz zá já ru lá sá val kap cso lat ban ta pasz talt ne héz sé ge ket. Mi -

vel a tör vény sze rint még min dig fér fi, 65 éves ko rá ig kell fo lya ma to san fi -

zet nie a tár sa da lom biz to sí tá si hoz zá já ru lást. Ha el is mer ték vol na nõ ként,

60 éves ko rá ban 1997-ben meg szûnt vol na já ru lék fi ze té si kö te le zett sé ge.

Kü lön le ges in téz ke dé se ket kel lett ten nie, hogy önál ló an to vább ra is fi zet -

hes se a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, és ele jét ve gye an nak, hogy mun -

kál ta tói rá kér dez ze nek az ano má li á ra. Azt is ál lí tot ta, hogy az zal, hogy

ugyan az ma radt a tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je le, a mun kál ta tó ja ész -

re ve het te, hogy ko ráb ban már dol go zott a vál la lat nál más név vel és más

ne mû ként, ami za vart okozhat és a meg alá zott ság ér zé sét von ja ma ga után.

A fel pe res ar ról pa nasz ko dott, hogy az Egye sült Ki rály ság ban jo gi -

lag nem is me rik el a meg vál to zott ne met. Kü lö nö sen azt ki fo gá sol ta,

hogy a mun ka vi lá gá ban, a tár sa da lom biz to sí tá si és a nyug díj biz to sí tá si

rend szer ben ked ve zõt len bá nás mód ban ré sze sül, és hi va ta lo san nem

köt het há zas sá got. Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye 8., 12., 13., és

14. cik ké re hi vat ko zott.

A Bí ró ság mind a (csa lá di és a ma gán élet hez va ló jog biz to sí tá sá ra

vo nat ko zó) 8. cikk, mind pe dig a (há zas ság kö tés hez va ló jog biz to sí tá sá -

ra vo nat ko zó) 12. cikk sé rel mét meg ál la pí tot ta. Ez zel a Bí ró ság fe lül bí -

rált egy sor Egye sült Ki rály ság ból szár ma zó ügyet (pél dá ul: Rees kont ra

Egye sült Ki rály ság – 1986; Cossey kont ra Egye sült Ki rály ság – 1990),

ame lyek ese té ben a Bí ró ság úgy ta lál ta, hogy a kér dés az ál lam bel ügye.

A Bí ró ság úgy ta lál ta, hogy a tár sa da lom tól és  sze rû ke re tek kö zött el

le het vár ni, hogy bi zo nyos ké nyel met len sé get vi sel jen el azért, hogy le -

g – igen, hi va ta lo san meg vál toz tat tam a ne ve met

h – igen, el kezd tem a ke ze lé se ket:

• el tá vo lít tat tam/meg na gyob bít tat tam a mel le i met

• el tá vo lít tat tam a mé he met és a pe te fész ke i met

• el tá vo lít tat tam a he ré i met

• pé nisz kép zõ mû té tet vé gez tet tem

• el tá vo lít tat tam a péniszemet

• hü vely kép zõ mû té tet vé gez tet tem

i – tel jes mér ték ben a kí vánt ne mem nek meg fe le lõ en élek

20. Kap tál-e se gít sé get ezek nek a lé pé sek nek a meg té tel éhez? 

a – igen, min den lé nye ges se gít sé get meg kap tam

b – kap tam se gít sé get, de nem ele gen dõt

c – nem, egy ál ta lán nem kap tam se gít sé get

21. Ki, mi, ho gyan se gí tett té ged?

22. Mi lyen se gít ség re lett vol na (még) szük sé ged?

23. Ed di gi éle ted so rán volt-e konf lik tu sod va la mi lyen in téz mén  nyel

(pl.: is ko la, kór ház, hi va tal stb.) a ne mi sé ged mi att?

a – nem, so ha

b – vol tak konf lik tu sa im, de nem túl ko mo lyak

c – ko moly konf lik tu sa im vol tak

24. Ha volt konf lik tu sod:

Írd le a konf lik tu sok lé nye gét, va la mint azt, hogy fõ leg mi lyen in téz mén  nyel
volt konf lik tu sod, il let ve, hogy kö rül be lül hány éves vol tál ak kor!

Sorszám A konf lik tus Milyen intézménnyel Élet ko rod a konf lik tus

lé nye ge volt konfliktusod ide jén (év) 

1. 

2.

3. 

23. Mi lyen ta ná csot ad nál egy olyan sze mély nek, aki most kezd el gon -

dol koz ni ne me meg vál toz ta tá sán:

Kö szön jük vá la sza i dat!

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei Mellékletek�

210 211

1 Ös  sze ál lí tot ta Don Bisson, ILGA-Europe ke let-eu ró pai, európa ta ná csi és tran-

sznemû prog ram ja i nak igaz ga tó ja, ILGA-Europe (Director of Eastern Europe,

Council of Europe and Transgender Programmes ILGA-Europe).

2 Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (EJEB): Goodwin v. UK (Hiv. szám: 28957/95).



F. melléklet
Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak transzszexuális

em be rek kel kap cso la tosdöntései1

1. Goodwin kont ra Egye sült Ki rály ság (2002)2

A fel pe res, Christine Goodwin, az Egye sült Ki rály ság ál lam pol gá ra, 1937-

ben szü le tett, posztoperatív transzszexuális nõ. A fel pe res azt ál lí tot ta,

hogy prob lé mák ba üt kö zött és a mun ka he lyén sze xu á lis zak la tás nak volt

ki té ve a ne mi át ala kí tó fo lya mat alatt és azt kö ve tõ en. Leg utóbb tár sa da -
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hes se a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, és ele jét ve gye an nak, hogy mun -

kál ta tói rá kér dez ze nek az ano má li á ra. Azt is ál lí tot ta, hogy az zal, hogy

ugyan az ma radt a tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je le, a mun kál ta tó ja ész -

re ve het te, hogy ko ráb ban már dol go zott a vál la lat nál más név vel és más

ne mû ként, ami za vart okozhat és a meg alá zott ság ér zé sét von ja ma ga után.

A fel pe res ar ról pa nasz ko dott, hogy az Egye sült Ki rály ság ban jo gi -

lag nem is me rik el a meg vál to zott ne met. Kü lö nö sen azt ki fo gá sol ta,

hogy a mun ka vi lá gá ban, a tár sa da lom biz to sí tá si és a nyug díj biz to sí tá si

rend szer ben ked ve zõt len bá nás mód ban ré sze sül, és hi va ta lo san nem

köt het há zas sá got. Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye 8., 12., 13., és

14. cik ké re hi vat ko zott.

A Bí ró ság mind a (csa lá di és a ma gán élet hez va ló jog biz to sí tá sá ra

vo nat ko zó) 8. cikk, mind pe dig a (há zas ság kö tés hez va ló jog biz to sí tá sá -

ra vo nat ko zó) 12. cikk sé rel mét meg ál la pí tot ta. Ez zel a Bí ró ság fe lül bí -

rált egy sor Egye sült Ki rály ság ból szár ma zó ügyet (pél dá ul: Rees kont ra

Egye sült Ki rály ság – 1986; Cossey kont ra Egye sült Ki rály ság – 1990),

ame lyek ese té ben a Bí ró ság úgy ta lál ta, hogy a kér dés az ál lam bel ügye.

A Bí ró ság úgy ta lál ta, hogy a tár sa da lom tól és  sze rû ke re tek kö zött el

le het vár ni, hogy bi zo nyos ké nyel met len sé get vi sel jen el azért, hogy le -

g – igen, hi va ta lo san meg vál toz tat tam a ne ve met

h – igen, el kezd tem a ke ze lé se ket:

• el tá vo lít tat tam/meg na gyob bít tat tam a mel le i met

• el tá vo lít tat tam a mé he met és a pe te fész ke i met

• el tá vo lít tat tam a he ré i met

• pé nisz kép zõ mû té tet vé gez tet tem

• el tá vo lít tat tam a péniszemet

• hü vely kép zõ mû té tet vé gez tet tem

i – tel jes mér ték ben a kí vánt ne mem nek meg fe le lõ en élek

20. Kap tál-e se gít sé get ezek nek a lé pé sek nek a meg té tel éhez? 

a – igen, min den lé nye ges se gít sé get meg kap tam

b – kap tam se gít sé get, de nem ele gen dõt

c – nem, egy ál ta lán nem kap tam se gít sé get

21. Ki, mi, ho gyan se gí tett té ged?

22. Mi lyen se gít ség re lett vol na (még) szük sé ged?

23. Ed di gi éle ted so rán volt-e konf lik tu sod va la mi lyen in téz mén  nyel

(pl.: is ko la, kór ház, hi va tal stb.) a ne mi sé ged mi att?

a – nem, so ha

b – vol tak konf lik tu sa im, de nem túl ko mo lyak

c – ko moly konf lik tu sa im vol tak

24. Ha volt konf lik tu sod:

Írd le a konf lik tu sok lé nye gét, va la mint azt, hogy fõ leg mi lyen in téz mén  nyel
volt konf lik tu sod, il let ve, hogy kö rül be lül hány éves vol tál ak kor!

Sorszám A konf lik tus Milyen intézménnyel Élet ko rod a konf lik tus

lé nye ge volt konfliktusod ide jén (év) 

1. 

2.

3. 

23. Mi lyen ta ná csot ad nál egy olyan sze mély nek, aki most kezd el gon -

dol koz ni ne me meg vál toz ta tá sán:

Kö szön jük vá la sza i dat!
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3. van Kück kont ra Né met or szág (2003)4

A Bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy meg sér tet ték a (ma gán élet hez va ló jog ra

vo nat ko zó) 8. cik ket, ami kor van Kücktõl meg ta gad ták ne mi át ala kí tó

mû té té nek ál la mi fi nan szí ro zá sát. Amen  nyi ben va la mely tár sa da lom biz -

to sí tá si rend szer fe de zi az „or vo si szem pont ból szük sé ges” ke ze lést, a

ne mi át ala kí tást is fe dez nie kell.

„Aho gyan a Bí ró ság már ko ráb ban is meg je gyez te, a ma gán élet fo -

gal ma, mely olyan tág, hogy nem le het ki me rí tõ en meg ha tá roz ni, ki ter -

jed az em ber fi zi kai és pszi cho ló gi ai in teg ri tá sá ra, és ese ten ként ma gá -

ban fog lal ja a sze mély fi zi kai és tár sa dal mi iden ti tá sá nak egyes as pek tu -

sa it. Az olyan ele mek, mint pél dá ul a ne mi ön azo nos ság, a név, a sze xu -

á lis ori en tá ció és a sze xu á lis élet a 8. cikk ál tal vé dett sze mé lyes szfé rá -

ba tar toz nak.” A 8. cikk az em ber sze mé lyes fej lõ dé sé hez és a kül vi lág -

ban más em be rek kel al ko tott kap cso la tok lé te sí té sé hez és ápo lá sá hoz

va ló jo gát is vé di. „Mi vel az Egyez mény lé nye ge, hogy vé di az em be ri

mél tó sá got és sza bad sá got, vé de lem ben ré sze sül a transzszexuálisok sze -

mé lyes fej lõ dés hez és fi zi kai és er köl csi biz ton ság hoz va ló jo ga.”

„A Bí ró ság to váb bá új ból meg erõ sí ti, hogy míg a 8. cikk cél ja alap -

ve tõ en az, hogy meg véd je az egyént a köz ha tó sá gok eset le ges ma gán -

élet be li be avat ko zá sa i tól, nem csak ar ra kö te le zi az ál la mot, hogy tar tóz -

kod jon az ilyen be avat ko zá sok tól: a ne ga tív vál la lá son kí vül a ma gán- és

a csa lá di élet ha té ko nyan meg va ló su ló tisz te le té hez po zi tív kö te le zett sé -

gek is kap cso lód hat nak. Ezek a kö te le zett sé gek ma guk ban fog lal hat nak

olyan in téz ke dé se ket, ame lyek a sze mé lyek kö zöt ti kap cso la tok ban is

biz to sít ják a ma gán élet tisz te le tét.”

(Soly már Ben ce fordítása)

he tõ vé te gye az egyé nek szá má ra, hogy mél tó ság ban és ér té kes sé gük tu -

da tá ban él je nek az ál ta luk nagy sze mé lyes áron vá lasz tott ne mi iden ti -

tás nak meg fe le lõ en. To váb bá nem bi zo nyo so dott be, hogy a köz ér dek

je len tõ sen sé rül ne az zal, ha a transzszexuális em be rek jog ál lá sát bár mi

mó don meg vál toz tat ják. Mi vel a köz ér de ket sem mi lyen szem pont ból

nem le het szem be ál lí ta ni a fel pe res sze mély nek az új ne me meg fe le lõ

jo gi el is me ré sé re vo nat ko zó ér de ke i vel, a Bí ró ság ar ra a kö vet kez te tés re

ju tott, hogy az Egyez ményt jel lem zõ tisz tes sé ges egyen súly ez út tal ha -

tá ro zot tan a fel pe res ja vát szol gál ja. Ezért a Bí ró ság meg ál la pí tot ta az

Egyez mény 8. cik ké nek sé rel mét.

Az zal, hogy a Bí ró ság meg ál la pí tot ta a há zas ság kö tés hez va ló jog sé rel -

mét, azt is ki mond ta, hogy sem mi nem in do kol ja, hogy a transzszexuálisokat

bár mi lyen kö rül mé nyek kö zött meg fos  szák a há zas ság kö tés hez va ló jog tól.

2. I kont ra Egye sült Ki rály ság (2002)3

A fel pe res az Egye sült Ki rály ság ál lam pol gá ra, 1955-ben szü le tett poszt-

operatív transzszexuális nõ. Egy ide ig fo gá sza ti as  szisz tens ként a had se -

reg ben dol go zott. 1985-ben nõ vér kép zõ be irat ko zott, de nem vet ték fel,

mert nem volt haj lan dó meg mu tat ni szü le té si anya köny vi ki vo na tát. 33

éves ko rá ban a fel pe res be teg ség mi att rok kant sá gi nyug díj ba vo nult.

1993-ban és 1994-ben a fel pe res kü lön bö zõ in téz mé nyek kel le ve le zett

azt kér ve, hogy mó do sít sák a meg fe le lõ jog sza bá lyo kat, és te gyék le he -

tõ vé a transzszexuálisok meg vál to zott ne mé nek jo gi el is me ré sét. 2001.

jú li us 31-én di ák hi tel irán ti ké rel mé re vá la szul egy he lyi ön kor mány zat

azt kér te tõ le, hogy ké rel mé nek alá tá masz tá sá ra mu tas sa be ere de ti szü -

le té si anya köny vi ki vo na tát. 2001. au gusz tus 14-én, mi u tán egy bör tön -

be je lent ke zett ad mi niszt ra tív mun ka társ nak, a fel pe res tõl azt kér ték,

hogy az in ter jú ra vi gye ma gá val szü le té si anya köny vi ki vo na tát.

A Goodwin-eset társ ügye ként ez eset ben a Bí ró ság úgy ha tá ro zott,

hogy az Egye sült Ki rály ság kor má nyá nak a transzszexuális em be rek szü le -

té si anya köny vi be jegy zé sé nek meg vál toz ta tá sá ra és az új ne mük sze rin ti

há zas ság kö tés le he tõ vé té te lé re vo nat ko zó mu lasz tá sa sér ti az Em be ri Jo gok

Eu ró pai Egyez mé nyét. A Bí ró ság ki mond ta, hogy „az a nem ki elé gí tõ hely -

zet, amely ben a posztoperatív transzszexuálisok él nek, hogy sem az egyik,

sem a má sik nem hez nem tar toz nak, a to váb bi ak ban nem tart ha tó fenn”.
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H. melléklet
Angol nyelvû összefoglaló a Transzszexuálisok az

egészségügyi és szociális ellátórendszerben címû 
kutatásról – Ben ce Soly már: The Situation of
Transgender People in the Hungarian Social and
Health Care System1 

In 2003, Háttér Support Society for LGBT People in Hungary undertook

research into the situation of transgender people in the social and health

care system in Hungary. The project was funded by the Ministry of

Health, Social and Family Affairs (under the heading Social Inclusion

2003) and was carried out in co-operation with TransSexual Online, and

the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. This

was the first descriptive social scientific study of the situation of

transgender people undertaken in Hungary. The members of the research

team were Sandra, Bence Solymár, Ferenc Szabó, and Judit Takács.

Research objectives

We undertook to explore the official and medical possibilities for gender

transition in Hungary; to explore how gender transition is systematic or

lacking in a system; to ask the people concerned to what extent they are

satisfied with the system of gender transition and related services (“the

system”), what they are missing from it, how they think it could be

improved; to seek advice from professionals on good practice in the field.

With a view to the experience of persons concerned and professionals, we

undertook to make recommendations for establishing a code of good

practice. Finally, we undertook to publish a book of our research results

along with an account of relevant international literature and thus make

it available for professionals and the greater public.

G. melléklet
Aján lá sok a jó gya kor lat ki ala kí tá sa ér de ké ben

• Le gyen konk rét, mi nisz té ri u mi szin tû gaz dá ja, il le té ke se a transz -

szexu álisok el lá tá sá nak.

• Az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um a transzszexu-

alizmussal kap cso lat ban gon dos kod jon több fé le mé di u mon ke resz tül el -

ér he tõ, kor rekt tá jé koz ta tás ról.

• Szak em be rek és érin tet tek be vo ná sá val (ano nim pos tai úton és/vagy

internetes meg kér de zés sel) ha tá roz zák meg a nemváltás fo lya ma tá nak

me ne tét, biz to sít sák an nak jog sza bá lyi alap ja it és át lát ha tó sá gát.

• Le gyen köz is mert, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár mely or vo -

si be avat ko zá so kat tá mo gat, és me lye ket nem.

• A tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott be avat ko zá sok kö rét az érin tet -

tek szük ség le te i nek ala pos mér le ge lé sé vel ha tá roz zák meg.

• Kü lö nít sék el vi lá go san az ál la mi és a ma gán pra xist, és gon dos kod ja nak

ar ról, hogy az ál la mi se gít sé gért for du ló pá ci ens nek ne kell jen csú szó -

pén ze ket fi zet nie.

• Az ESzCsM hoz zon lét re egy fe le lõs orvoscsoportot, amely ben pszi chi á -

ter, nõ gyógy ász, uro ló gus, bel gyó gyász és plasz ti kai se bész is részt vesz. Ez

egy olyan in té zet ke re té ben va ló sul hat na meg, mely a ne mi iden ti tás kér -

dé se i vel kap cso la tos ku ta tás és ta nács adás fel adat kö re it is el tud ná lát ni,

va la mint biz to sí ta ná a te rü le ten dol go zó szak em be rek to vább kép zé sét is.

• Ala kít sa nak ki „transzpozitív” or vo si gya kor la tot, amely az el lá tá sért

fe le lõs szak em be rek elõ í té le te i nek csök ken té sét (is) je len ti.

• Ren dez zék a nemváltással kap cso lat ban kér dé ses sé vá ló csa lád jo gi vi szo -

nyo kat. E ren de zés érin te né az azo nos ne mû pá rok há zas sá gát, a gyer mek -

el he lye zést, a lát ha tást, a ro kon ság jel le gé nek (apa, anya) meg ne ve zé sét.
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kutatásról – Ben ce Soly már: The Situation of
Transgender People in the Hungarian Social and
Health Care System1 

In 2003, Háttér Support Society for LGBT People in Hungary undertook

research into the situation of transgender people in the social and health

care system in Hungary. The project was funded by the Ministry of

Health, Social and Family Affairs (under the heading Social Inclusion

2003) and was carried out in co-operation with TransSexual Online, and

the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. This

was the first descriptive social scientific study of the situation of

transgender people undertaken in Hungary. The members of the research

team were Sandra, Bence Solymár, Ferenc Szabó, and Judit Takács.

Research objectives

We undertook to explore the official and medical possibilities for gender

transition in Hungary; to explore how gender transition is systematic or

lacking in a system; to ask the people concerned to what extent they are

satisfied with the system of gender transition and related services (“the

system”), what they are missing from it, how they think it could be

improved; to seek advice from professionals on good practice in the field.

With a view to the experience of persons concerned and professionals, we

undertook to make recommendations for establishing a code of good

practice. Finally, we undertook to publish a book of our research results

along with an account of relevant international literature and thus make

it available for professionals and the greater public.

G. melléklet
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health care system they would be entitled to treatment as “transsexual”

and therefore we refer to our target group as such.

Although we did not specifically focus on issues of representation of

transgender people’s interests, we need to note that identity-based politics

may not be appropriate to represent them. Whereas gender or sexual

orientation have been grounds for forming social allies, vast differences

between transgender people have hindered the formation of a stable,

political transgender identity in Hungary. Some transgender people may

form temporary allies with activists for lesbian, gay or bisexual rights.

However, full equality for all transgender people would involve

fundamental changes in society, such as establishing and recognising a

third, fourth, etc. gender, legal arrangements for the marriage between

persons regardless of their genders (cf. Monro–Warren, 2004).

Methods

This descriptive research was carried out using questionnaires and

interviews. We used semi-structured interviews in the case of transgender

people and structured interviews in the case of professionals.3 We

publicised the questionnaire4 for transgender people on the website of

Transsexual Online, Pride.hu and on the website of Háttér Support Society

for LGBT People. We also published our call for transgender respondents

in a gay cultural-political magazine called Mások and another cultural-

political weekly of greater public interest called Magyar Narancs. Our

transgender interviewees5 were mostly people who had filled in our

questionnaire. Further interviewees were contacted through respondents.

In seeking out professionals for interviews, we relied on the list of

professionals posted on TransSexual Online. In addition, information was

Definitions

We distinguish “transsexualism” and “transsexuality”. Transsexualism is a

medical term, transsexuality is a concept that reflects more on the existence

of gender diversity in society with no necessary medical implications.

An internationally recognised definition of transsexualism is found

in the International Classification of Diseases, a publication of the World

Health Organisation. According to this classification transsexualism

(F64.0) has three criteria:

1. The desire to live and be accepted as a member of the opposite sex,

usually accompanied by the wish to make his or her body as congruent as

possible with the preferred sex through surgery and hormone treatment 

2. The transsexual identity has been present persistently for at least two

years 

3. The disorder is not a symptom of another mental disorder or a

chromosomal abnormality.2

This definition does not necessarily define a possible member of

our transsexual target group within our research project. A member of

our transsexual target group is a person who has entered or intends to

enter the health care system, and who has considered, started, or

completed gender transition in their life.

It is important to note that throughout our research we did not try to

re-establish or reinforce categories such as “transgender”, “transvestite” or

“transsexual”. In the international literature “transgender” seems to be

the widest of these categories, which refers generally to the transgression

of gender boundaries whereas transsexuality is closely associated with the

need for changing the person’s anatomical sex (cf. Whittle, 2000). The

term transgender can cover people who define themselves as transsexual,

transvestite, transgenderist, third gender, intersexual, cross-dresser, drag

king, drag queen, gender-gifted, shapeshifter as well as people who refuse

to define themselves as belonging to a specific gender (cf. Nataf, 1996).

Transgender people may establish their identities in a constant state of

gender transgression, they, however, do not all consciously embrace the

idea of transgressing the boundaries of gendered behaviour. Our

respondents gave several descriptions to define who they are. In the

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei

216 217
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of the American DSM-IV, under “gender identity disorder”. See: DSM-IV.

302.85 referring to adolescents and adults.

(http://www.genderpsychology.org/transsexual/dsm_iv.html)

3 We interviewed 10 professionals. Eight of our professional interviewees take part or

have taken part in the health care provision for transsexuals as psychiatrists (4), a

clinical psychologist, a surgeon, an urologist and a genetician. Two other interviewees

were a sociologist and an ethologist. Although their activities are not closely related

to the health care services available for transgender people we hoped to get

additional insight from their fields. The professionals we interviewed included (in

alphabetical order) Bé la Bu da, End re Czeizel, Nó ra Csiszér, Zsolt Csobó, Vil mos

Csányi, Emõ ke Do bos, Ju dit H. Sas, Lász ló Pa jor, Pé ter Ri gó, La jos Si mon.

4 39 questionnaires were filled in and returned to us.

5 17 interviews were made with transgender people.
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their self-concept and their body. However, there are significant differences

in their approach. Some psychiatrists argued for the existence of a

transgender continuum, which allows for certain cases to be approached by

psychotherapy, while surgery is necessary in other cases. One psychiatrist,

the surgeon and the urologist, however, thought that the only solution for

the condition of a transsexual person is surgery. Some professionals were

aware of the definition of the World Health Organisation. Our ethologist

respondent, however, talked about homosexuality throughout the interview

as if transsexuality was non-existent.

One psychiatrist specifically mentioned differential diagnostics, as a

method for diagnosing a patient’s transsexual condition. Most respondents

talked about similar ways of diagnosing transsexualism. There seemed to

be a consensus about the need to distinguish transsexualism from

homosexuality, transvestitism, intersex conditions and psychotic disorders.

Homosexuality and transvestitism were mentioned the most often in

opposition to transsexualism. The extent to which respondents could

distinguish between these categories varied greatly.

Two respondents contended that transsexualism can be

conceptualised as an extreme form of homosexuality. One of these (a

psychiatrist) still thought that transsexualism can be treated medically,

although allowing for a certain number of cases where psychotherapy

could prevent the need for surgery and hormone therapy. The other

respondent (the ethologist) argued that transsexualism as a status

needing medical intervention could be prevented if societies could learn

to recognise homosexuality as a matter of natural human diversity. In

contrast, there was one psychiatrist who said “[transsexualism] is very far

from homosexuality, but let us not waste words on this.”

Our transgender respondents often recounted a process of realising

they were transsexual, which included temporary identification with a

homosexual or transvestite identity. This was subsequently rejected when

the need for full gender transitioning became obvious for the individuals.

Some respondents felt the need to assert that they were not homosexual or

transvestite, and some even considered these to be forms of social deviance.

We need to note that neither ICD-10, nor DSM-IV mentions

homosexuality as comparable to transsexualism or gender dysphoria. This

comparison is a construct of both professionals and transgender people. A

homosexual identity as a non-conformist gender (partner’s gender-)related

identity, with the sub-cultural institution of gender transgression presented

in the phenomenon of “drag”, lends itself as a temporary ally or helper in

obtained by questionnaires and interviews, we also used written accounts

of transgender people.

We found that transgender-specific literature or information is hardly

available in Hungarian. Mass media (mis)represents transsexuality as a

matter of scandal. Although there is some information available in

medical reference books, it is mostly inaccessible and incomprehensible

for people with little or no background knowledge, thus they are not a

reliable source of information. Therefore we approached the Ministry of

Health, Social and Family Affairs for information on the situation and

rules of gender transition in Hungary. We received a written reply from

the Department of Health Policy, which we included in our resources.

Further assistance was received from József Kárpáti (Co-ordinator of the

Gay Legal Aid of Háttér) and Don Bisson (Director of Eastern Europe,

Council of Europe and Transgender Programmes, ILGA-Europe) in the

overview of the current legal status of transsexual persons.

Main findings

We chose to present the main findings of our research recounting the

recommendations we made for a good practice in relation to the way the state

health care system and government offices treat to transsexual people. The

research results of the project are significantly shortened here. The

recommendations, however, reveal the current situation of transsexual people

and create a vision of a transgender citizen who can access public institutions

as a member of the community of citizens, whose rights summarized by

Plummer’s term “intimate citizenship”6 are granted by the state.

I. There is a need to establish a transpositive medical practice, which
involves addressing professionals’ prejudices where necessary

At the beginning of our interviews with professionals, we asked for a

definition of transsexuality. Most respondents agreed that the main

characteristic of a transsexual person is that they have a need to harmonise
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in the media as a transsexual person; who is secretive and will be

secretive about his/her gender condition and who is not influenced by

financial aspects in his/her decision to undergo surgery. 

II. There is a need to set up a team of professionals working in the
field of health care provision for transsexual persons

The opinions of professionals and transsexuals are in agreement; there is

a need for a team of professionals working in the field.

Psychiatrists often stressed that they do not know anything about

the transition of their transsexual patients after they have given referrals

for hormone therapy and surgery. This does not give them an

opportunity to see their decisions and referrals confirmed. Transsexual

persons often go back to psychiatrists only when they have attempted

suicide, suffered depression or experienced other mental health

difficulties. Our clinical psychologist respondent mentioned that

transsexual people go to see her to get their diagnosis just like any

person goes to have their blood-pressure taken. Some psychiatrists agree

that the steps after referral, such as hormone treatment, the change in

social relations and extremely hazardous surgery would probably require

some psychological support.

As they have no connection with the psychiatrist who writes the

referral, surgeons tend to be extremely cautious, ask for all the official

documents, read referrals several times, and in some cases question the

diagnosis of the psychiatrist. Our surgeon respondents felt as great a need

to get to know their patients as some psychiatrists. They talked about

carefully reading referrals and talking to their transsexual patients before

surgery. Although whenever a hospital undertakes gender reassignment

surgery as one-off occasion, there is an ad hoc team of surgeons to carry out

the operation, this team focuses only on the surgical techniques.

The lack of professional teams also means that the diagnosis/

recognition of a transsexual person is more subject to individual

professionals’ judgement, where prejudices and stereotypes may prevail

as a result of insufficient experience in meeting and treating transsexual

people. Our research team concluded that creating a team of professionals

would help tackle clinical transphobia and consequently increase the

chance to establish transpositive practice.

expressing ways of cross-gender identification. However, a homosexual

subculture is so widely and strongly associated with cross-gender behaviour

in the heterosexual matrix of heterosexist thinking (cf. Butler 1990) that it

permeates the expectations/responses of both professionals and transgender

people. That a transsexual person should not be homosexual is not a

recognised diagnostic criterion: It can therefore be listed among the

prejudices of professionals (and patients) that govern the clinical relationship.

Homophobia and transphobia exhibited by both professional and

patient can be harmful when diagnosing a transsexual person, who may find

him/herself conspiring in the game of transsexualism as a psychological

illness. This game could get in the way of clarifying what he/she needs to

ensure psychological well-being and coping with gender dysphoria.

Rupert Raj defines “‘clinical transphobia’ as follows: within the

context of the professional working relationship between clinician and

client, any belief, attitude, act or behavior (whether therapist- and/or client-

generated) which negatively values, denies, undermines, discourages or

disempowers trans-identified or GV [gender variant] clients in terms of

their unique identities and subjective realities (including, but not restricted

to, physical sex, gender identity, sexual orientation and sexual identity),

quality of life, the pursuit of self-determination and human rights, and the

right to comprehensive health care. (If clinical transphobia is initiated by

the therapist, we can call this ‘therapist transphobia’, and if internalized by

the client, ‘client transphobia (internalized)’. By comparison, ‘clinical

transpositivity’ can be defined as its diametrical opposite, substituting,

where appropriate, the phrase: positively values, affirms, supports,

encourages and empowers.” (cf. Raj, 2002).

Whereas homophobia and even a specific form of transphobia may be

silently agreed between a professional and a transsexual patient in a

clinical setting, there are other forms of transphobic clinical practice that

are based on professionals’ expectations that the transsexual patient

should conform to other gender-stereotypes and certain ethical premises.

The transphobic, homophobic expectations, prejudices and extra

requirements that were found in our interviews with professionals

conjure up an ideal transsexual patient who has always had trouble with

social integration in his/her birth sex; who is heterosexual and finds

homosexuality repulsive; who never had any sexual experience in their

birth sex; who conforms to the stereotypes of his/her self-identified

gender in appearance and behaviour; who is determined to undergo

gender reassignment surgery at all costs; who is never willing to appear
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and Family Affairs. One psychiatrist pointed out that the latter ministry is

unwilling to undertake responsibility for transsexual care. This Ministry

still does deal with issues around the authorisation of gender transition,

although without a mandate, accountability or transparency of practice.

Respondents’ opinions agree that once transsexualism is recognised

as a condition that may require medical intervention, transsexual

patients are entitled to treatment within the state health care system.

There is a need for the institutionalisation of transsexual care, without

which treatment cannot be ensured.

The Department of Health Policy in the Ministry of Health, Social

and Family Affairs has been providing some unclear basic information to

transsexual people, but it does not seem to undertake to cope with any

further issues in which transsexual people may need official assistance.

Transsexual care is not institutionalised, the quality of treatment is

not monitored, and both professionals and transsexual patients are

missing the support of an institutional structure. Institutional reform,

however, can only take place with the active involvement and

facilitation of a governmental body. Our respondents thought that the

vast majority of issues within transsexual care are health-related,

therefore, the treatment for transsexual people should be the

responsibility of the Ministry of Health, Social and Family Affairs.

The current lack of regulation, institutionalisation and official

responsibility means that ultimately some transsexual patients’ lives are

endangered. No one is willing to take responsibility for (sometimes life-

threatening) surgical failures. The patients do not even have the power

of an average citizen to enforce their right to receive appropriate

treatment, as transphobia is wide-spread and difficult to tackle.

IV. Gender transition should be regulated: its legal basis should be
established and transparency of practice ensured

Some professional respondents recalled their first encounters with

transsexual patients as people who had been redirected to several

institutions that mostly refused to deal with them. They had not been

able to find their place in the health care system.

There is current practice which deals with transsexual people,

although no regulation provides rules for their official or medical gender

Some of the professionals’ ideas of what a team would look like were:

• a group of surgeons would include a urologist, a gynaecologist, a plastic

surgeon and an internal specialist

• an institution made available for people seeking advice about transgender

issues on the same drop-in basis as drug policlinics are set up in Hungary

• an institution that would provide research, advice and treatment in the

field, including after-care in the form of groups for post-operative

transsexual people to facilitate their personal development

• a sexual problems clinic that would treat all sexual problems and would

deal with transgender issues as well.

One psychiatrist respondent thought that some transsexual people

would also benefit from the help of a social worker in finding their way

through the complexities of official gender transition and getting the

necessary funding for surgery.

The framework, in which a team of professionals would work, would be

largely determined by the funding that could be allocated to transsexual

care. The inclusion of transsexual care in a wider institutional structure could

secure and regulate funding for professional development as well as create a

space for team consultation, supervision and process work with patients.

Without an institution like this, transsexual people still face having

to break new ground and find for themselves professionals who consider

the new task professionally challenging enough to undertake it with no

previous experience. Such operations lack official recognition within the

health care system, and often require patients to pay “incentives” to

doctors. All of these factors reduce the effectiveness of transsexual care,

make patients face often far too complicated situations and do not ensure

that the patent is treated with respect.

III. A specific office within the Ministry of Health, Social and
Family Affairs should take responsibility for transsexual care

Some of our respondents, both professional and transsexual, thought

that there was a certain unwillingness of governmental bodies to deal

with transsexual people.

The change of official documents belongs to the scope of the

Ministry of Domestic Affairs, whereas gender reassignment surgery and

hormone treatment belongs to the scope of the Ministry of Health, Social
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V. The scope of state funded gender realignment surgery should be
defined

Many of our transsexual respondents complained about difficulties in

securing funding for different stages of their gender realignment surgery.

A government official informed us that other than mastectomy and

orchiectomy/penectomy, no surgery is officially available for transsexual

people. Contrary to this, other surgery had been done in hospitals in the

past, such as hysterectomy, phalloplasty and vaginoplasty, under different

titles of treatment.

Apart from the obvious insecurity of this situation, transsexual

patients criticised transsexual care as something entirely random and

unsystematic, providing only for the more pushy and bloody-minded.

Some also reported appalling and inhumane treatment from medical

professionals. As there is no waiting list to refer to, patients do not know

when surgery might be available.

In the past, the lack of a care system for transsexuals posed a different

danger to transsexual people. There was a rule, albeit unwritten, that in

order to change one’s birth certificate and other official documents, a

person should have undergone irreversible changes. State officials required

patients to go through this process without any help or recognition.

According to a professional respondent, this unfair arrangement was

abandoned because of the high rate of unsuccessful and dangerous

surgery. Current practice, since January 2004, leaves surgery as an option

for which the state takes no responsibility.

Mastectomy and orchiectomy/penectomy can be performed anywhere

in the state health care system, free of charge. This is fake and dangerous

liberalism. Treatment is not available at every local hospital. Transphobia

and lack of expertise make safe treatment unlikely. Furthermore, these

surgical interventions are not sufficient to treat transsexual patients.

Hormone replacement therapy and further surgery, such as metoidioplasty,

phalloplasty for transmen, orchiectomy/penectomy, vaginoplasty, tracheal

shave and electrolysis for transwomen are also required.

The quantity and types of surgery and corrective surgery vary between

individuals. The current situation could be much improved, according to

our transsexual respondents, if the state set out the types of treatment

available for transsexual people within the state health care system. It would

make the path of gender transition clearer, and transsexual patients could

plan ahead, which would have great psychological benefits.

transition. This makes transsexual people extremely vulnerable as

citizens and as patients, leaving them with very few rights to enforce.

When asked, transsexual respondents recounted very different paths

they had to go along to officially change their names and genders, and even

more diverse ways they managed (if at all) to get funding for different

stages of gender reassignment surgery. Several transsexual respondents

reported difficulties in accessing the health service and complained of the

slowness and lack of transparency of official procedures, especially

regarding the allocation of funds for surgery.

One professional respondent knew about attempts to officially settle

the issues regarding transsexual care. However, our research team was not

informed of the details of this by the Ministry of Health, Social and Family

Affairs. We were informed that transsexual care extended no further than

the change of birth certificates, mastectomy for female to male transsexuals

and “castration”7 for male to female transsexuals. Hormone therapy and

further surgery was not officially available as state funded treatment.

As it is possible to change birth certificates in Hungary, a person who

has changed their official gender bears the same rights and responsibilities

as anyone of his/her gender. However, transsexual citizens’ rights do suffer

when their previous marriages are voided and when they lose their rights

as guardians of their children. Furthermore, their rights to adequate health

care are severely affected.

We were informed from current media publications that in some

cases medical professionals with adequate professional expertise had

used the complexity of half-official procedures to postpone or passively

deny treatment. In one case, a surgeon in a scientific lecture on TV

recalled his former boss’s opinion that the transsexual person in question

would not be able to obtain the necessary referrals, anyway.8

We concluded that there is a need to set out the rules of gender

transition in Hungary. This should be based on sufficient research to take

into account the concerns and discover the needs of transsexual people.9
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VII. The Ministry of Health, Social and Family Affairs should
make available accurate information about transsexualism
through several media

One of the criticisms mentioned by transsexual respondents was that

there was little and incoherent information available about transsexualism.

Transsexual people reported that they found information at random, and

had to make their way among contradictory pieces of information

regarding official changes and surgery options.

The majority of our transsexual respondents got in touch with the

research team through TransSexual Online.10 Most of them reported that

the information they had came from this internet site and from people

they got to know via this site. Knowledge about official procedures is

anecdotal and may not reflect current circumstances. Contradictory

information had been received from peers. This was being collected and

sorted on TransSexual Online around the time we began our research.

This individual and voluntary effort has contributed greatly to setting

the standard of transsexual care and has supported patients to make

informed decisions about their treatment.

The information available from peers now enables some transsexual

patients to “educate” and inform the professionals treating them. Some

transsexual respondents reported that the professionals who assessed or

treated them did not know other professionals working with transsexual

patients, nor did they know the official procedures.

Once the process of gender transition is officially set out, it needs to be

made available to the wider public in a variety of forms. Although currently

most information is on-line, we noted the need for information on paper and

on the phone from a responsible office that is currently non-existent. 

As some LGBT organisations and TransSexual Online undertake to

further the case of transsexual people, official information could be made

available through their infrastructure, which also involves help-line

services. It would be useful to publish information leaflets for transsexual

patients as well as guidelines for professionals such as doctors and nurses.

Clearly spelt out official information would furthermore enable

human rights organisations to ensure that the rules are adhered to and

that the civil rights of transsexual people are respected.

VI. The scope of state funding should take into account the needs of
transsexual people

We concluded that a revision of state funded treatment of transsexual people

is necessary and that it should take into consideration at least the most basic

treatment needs of transsexual people that would facilitate their overall

health and well-being. At present a transsexual person may be damaged by

inadequate treatment or may suffer because of a lack of treatment.

Our transsexual respondents told us about their struggles to secure

state funding for their surgery. In one case, a respondent recalled the early

90s when he had to pay a significant amount of money for his mastectomy.

Although the surgeon was convinced that it should be funded by the state,

he did nothing to help secure funding for his patient.

In 2003-2004, when our research was carried out, the situation had

changed. In one case, a surgeon specialising in breast problems, after

performing mastectomy on one patient, decided to take up an interest in

gender reassignment surgery. Although his patient had to pay for mastectomy

and all aspects of hospital treatment, the surgeon set out to secure state funding

and convene a team of other doctors for the patient’s phalloplasty.

Apparently, when a professional decides to take an interest in the case

of his/her patient, he/she comes up against the same barriers as the patient.

Growing professional interest, however, can increase the pressure on the

state health care system to provide more funded surgery to transsexual

people, which may create alliances between professionals and patients.

Lack of professional experience may result in poor quality surgery.

Some professional respondents expressed a wish for the opportunity to

learn specific surgical techniques and develop their professional

knowledge in the field. Without this, patients who currently undergo

gender reassignment in Hungary are likely to be the test dummies of semi-

professional practice without even the minimum guarantee that any

problems resulting from inadequate treatment will be treated as the

responsibility of the health care system.

Therefore, when we talk about funding for transsexual care, such as

funding for hormone treatment and various types of surgery, we also

need to consider funding for professional development and corrective

surgery. These funding issues further confirm the need for an institution

or a centre responsible for transsexual care.
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most serious defects of state health care in Hungary; unethical behaviour

is not limited to transsexual cases.

We could not reach private practitioners, so we could see transsexuals’

situation in the private health care from the patient’s perspective and from

the perspective of those working in the state sector.

One professional respondent shared with us his opinion that plastic

surgeons, who practically all work privately, would like to reserve gender

realignment surgery for the private sphere arguing that expertise

available in the state health care is insufficient.

We found no evidence, however, that private practice welcomes

transsexual patients. In one article, in a weekly publication, a well-

known private plastic surgeon talked about the possible achievements of

his science in performing gender realignment surgery. He made it clear,

however, that he did not on principle agree with such intervention into

nature. This and reports of transsexual respondents suggest that

transphobia may be prevalent in private practice as well as in state health

care. Expensive treatment is not refused, however, but free or

discounted correction of surgical failures is reported to be unavailable.

We concluded that the clear distinction between private and state

health care is hugely important in eliminating unethical professional

behaviour. Furthermore, there is a strong need to create a professional

environment where a patient does not need to face the obstacle of the

doctor’s special “financial requirements”. We did not explore the ways

transphobia in private practice could be tackled, as we did not get

sufficient contact with private practice.

IX. Family law should be amended to provide arrangements for
families in which at least one member is transsexual

Currently, Hungarian family law does not provide for the possibility of a

spouse undergoing gender transition. Although persons who have legally

transitioned will enjoy the rights and responsibilities of their “new”

gender, they cannot carry over the rights and responsibilities acquired as

the member of the gender they “left”. 

We argued that this legal void could be associated with the

homophobia inherent in current family law, where only a man and a woman

can enter into marriage and create a family where the children belong to

both of them. The official change from one gendered status to another
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VIII. State and private practice should be clearly separated

State and private health care provision are not clearly separated. The

Department of Health Policy, of the Ministry of Health, Social and Family

Affairs write a standard letter11 to people enquiring about gender

transition. The letter briefly describes the order in which one has to obtain

referrals, submit a request for the changes in official documents. It also

gives the contact information of a psychiatrist and a clinical psychologist.

One of these professionals has a state as well as a private practice, the

other one only has a private practice. The psychiatrist told our team that

if a patient wants to see him relatively soon, they should use his private

practice. From transsexual respondents we heard of cases that showed that

the boundaries between private and state health care were being blurred.

Unclear boundaries between private and state health care provision

contribute to the insecurities experienced by transsexual persons in the

health care system. Patients are often being guided or pushed towards

private health care, and some types of surgery are available only through the

expensive private scheme. One possible reason for this is the transphobia in

health care that discounts the needs of transsexual patients.

A transsexual respondent recalled a situation when he could obtain

surgery only by virtually hiring state hospital facilities (ward, operating

theatre, doctor’s expertise etc.). The way the price was calculated and

how it was fitted into the overall work of the state hospital was not

explained. We are not aware of other cases, where a single patient could

hire hospital facilities. This occasion was certainly an example of the

blurred boundaries between private and state health care. As the

privatisation of state health care has not happened in Hungary, state

hospitals are not supposed to use this method of income generation.

Unethical professional attitude is reported in some other cases. A

surgeon in the state health care scheme told a patient during one of their

consultations how much “incentive” he would require for performing

the surgery. Considering that the patient had at that time been granted

state funding for the surgery, this was a case where the surgeon decided

to avoid official procedures in the hope of “making the most of the

patient’s situation”. This avoidance is generally recognised as one of the
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11 Although the extent to which this official letter is approved is unclear, all

transsexuals requesting information from the Ministry of Health, Social and

Family Affairs have received the same stan dard letter since January 2004.
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discounted correction of surgical failures is reported to be unavailable.

We concluded that the clear distinction between private and state
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environment where a patient does not need to face the obstacle of the

doctor’s special “financial requirements”. We did not explore the ways

transphobia in private practice could be tackled, as we did not get

sufficient contact with private practice.

IX. Family law should be amended to provide arrangements for
families in which at least one member is transsexual

Currently, Hungarian family law does not provide for the possibility of a

spouse undergoing gender transition. Although persons who have legally

transitioned will enjoy the rights and responsibilities of their “new”

gender, they cannot carry over the rights and responsibilities acquired as

the member of the gender they “left”. 

We argued that this legal void could be associated with the

homophobia inherent in current family law, where only a man and a woman

can enter into marriage and create a family where the children belong to

both of them. The official change from one gendered status to another
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transition. The letter briefly describes the order in which one has to obtain

referrals, submit a request for the changes in official documents. It also

gives the contact information of a psychiatrist and a clinical psychologist.

One of these professionals has a state as well as a private practice, the

other one only has a private practice. The psychiatrist told our team that

if a patient wants to see him relatively soon, they should use his private

practice. From transsexual respondents we heard of cases that showed that

the boundaries between private and state health care were being blurred.

Unclear boundaries between private and state health care provision

contribute to the insecurities experienced by transsexual persons in the

health care system. Patients are often being guided or pushed towards

private health care, and some types of surgery are available only through the

expensive private scheme. One possible reason for this is the transphobia in

health care that discounts the needs of transsexual patients.

A transsexual respondent recalled a situation when he could obtain

surgery only by virtually hiring state hospital facilities (ward, operating

theatre, doctor’s expertise etc.). The way the price was calculated and

how it was fitted into the overall work of the state hospital was not

explained. We are not aware of other cases, where a single patient could

hire hospital facilities. This occasion was certainly an example of the

blurred boundaries between private and state health care. As the

privatisation of state health care has not happened in Hungary, state

hospitals are not supposed to use this method of income generation.

Unethical professional attitude is reported in some other cases. A

surgeon in the state health care scheme told a patient during one of their

consultations how much “incentive” he would require for performing

the surgery. Considering that the patient had at that time been granted

state funding for the surgery, this was a case where the surgeon decided

to avoid official procedures in the hope of “making the most of the

patient’s situation”. This avoidance is generally recognised as one of the
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play in the process of recognising transsexual people. They may account

for the lack of regulation of their access to health services. Prejudices and

stereotypes create a transphobic environment in which appropriate

treatment is unlikely to be provided, without professional care and

responsibility being taken.

The health issues we explored were the treatment needs and

possibilities for transsexual people in Hungary. We found that treatment

is not easy to access, may not be appropriate, and may indeed disregard

the most basic needs of transsexual patients. Inappropriate and

inadequate treatment is causing transsexual patients harm.

In Hungary, the research team presented these findings at the 9th

LGBT Festival in 2004 in the presence of the Minister of Equal

Opportunities. Our research has been well received and we are preparing

to publish it in our book entitled Surgery of the Soul that will contain our

full research paper as well as additional reading.
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would mean no loss of rights and responsibilities if same-gender families

were recognised on an equal footing with mixed-gender families.

The lack of sufficient legal arrangement for same-gender families

especially impinges on the children who may belong to the family in

which an adult/parent transitions. A situation may occur where the state

indirectly forces families apart.

We argued that good legal practice for transsexual citizens would

include settling the questions arising in family law. Appropriate

recognition of same-gender families may be necessary as well as the

provision for the continuity of parental rights of transsexual parents.

Conclusion

The research team aimed to raise awareness of the situation of

transsexual people and address legal, social and health issues.

In our overview of legal arrangements, we focused on three aspects

of legalities: personal status, implications of family law for transsexual

people and access to health services.

Currently, we cannot talk about a consistent legal framework of gender

transition in Hungary. Practice tends to abandon any medical requirement

for complete official gender transition, and puts transsexual citizens in a

personal status where they have equal rights and responsibilities with

people who did not undergo gender transition. We agreed that this practice

conforms to the requirements of international good practice. However, the

lack of accountable legal arrangements causes concern for the consistency of

this practice in the future. Furthermore, the legal void concerning the

marital status and parental rights of transsexuals was identified as a case of

possible legal discrimination.

With respect to the health care of transsexual patients, paragraphs 1,

2 and 10 of Act CLIV (1997) on the health services are to be emphasised.

These state the personal freedom, autonomy, dignity and conservation of

health of patients. The lack of regulated health care provision for

transsexual people, and a health care system in which transphobia may be

prevalent does not fulfil the requirements set out above. 

The social issues we addressed were the prejudices and stereotypes

transsexual people as patients face in the health services, and the social

reality of our transsexual respondents. Prejudices and stereotypes are at
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http://www.beaumontsociety.org.uk

http://www.aegis.com/aidsline/1997/jan/m9714365.html

http://members.aol.com/jessicaash/phoenixtgs.html

http://www.transgender.org/transcend/

http://www.transgendercare.com/

http://www.hbigda.org/

Transznemû szülõk gye re ke i nek, transznemû em be rek szü le i nek, csa -

lád  tag ja i nak, ba rá ta i nak szó ló in for má ci ók:

http://www.colage.org/kids/kids_w_trnsgndr_prnts.html

http://www.genderweb.org/~cirntri/support.html

Tu do má nyos ta nul má nyok elekt ro ni kus for má ban: 

http://www.symposion.com/ijt/index.htm (The International Jo ur nal of

Trans genderism)

Fran ci á ul ol vas ha tó ol da lak:

http://www.caritig.org

http://transencolere.free.fr/

http://www.asbfrance.org/ 

http://www.dysphorie.ch/

Hol lan dul ol vas ha tó ol da lak:

http://www.rutgersnissogroep.nl/external_links/TransgenderTravestie

http://www.eline.tomaatnet.nl

http://www.genderstichting.be

Né me tül ol vas ha tó ol da lak:

http://www.dgti.org/

http://www.transgender-net.de/

http://www.4ftm.de/

http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/4111/ (TransPersona – Svájc)

http://www.transx.ch/

Svéd ol da lak:

http://www.transa.nu/
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Link gyûj te mény

Az aláb bi internetes ol da lak tám pon tot nyújt hat nak a transz sze xu a li tás -

sal kap cso la tos internetes in for má ció ke re sés hez – fõként az an go lul ér -

tok szá má ra. (Csak a nem an gol nyelvû ol da la kat je löl jük kü lön.)

Kö zös ség szer ve zés, egész ség vé de lem Ma gyar or szá gon (ma gya rul ol vas ha tó):

http://tsonline.uw.hu

Sze mé lyes tör té ne tek:

http://www.annasplace.me.uk/links.html

http://trannyboi.com

http://www.lynnconway.com vagy 

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/TS.html

http://www.thetransitionalmale.com

http://crissywild.com/eurolinks.html 

A mun ka he lyi be il lesz ke dés kér dé sei (aho gyan egy brit szak szer ve zet lát ja):

http://www.unison.org.uk/bargaining/doc_view.asp?did=1260

Fi a tal ko rú transznemûek:

http://ftm.org.uk/weblink/lgbtys

Idõs transznemûek:

http://www.forge-forward.org/tan/index.php

Kam pány, ér dek ér vé nye sí tés:

Press for Change (UK) http://www.pfc.org.uk/

Human Rights Campaign (USA) http://www.hrc.org/Content/

NavigationMenu/HRC/Get_Informed/Issues/Transgender_Issues1/

Transgender_101/Transgender_101.htm

Transgender Law an Policy Institute (USA) http://www.transgenderlaw.org/

Kö zös ség szer ve zés és egész ség vé de lem:

http://www.ftmi.org/Info/creating_resourcelist.html

http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/Asia_Pacific/

supporting%20files/building_a_community_developing_.htm

http://www.genderbridge.org/

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei

232



http://www.beaumontsociety.org.uk

http://www.aegis.com/aidsline/1997/jan/m9714365.html

http://members.aol.com/jessicaash/phoenixtgs.html

http://www.transgender.org/transcend/

http://www.transgendercare.com/

http://www.hbigda.org/

Transznemû szülõk gye re ke i nek, transznemû em be rek szü le i nek, csa -

lád  tag ja i nak, ba rá ta i nak szó ló in for má ci ók:

http://www.colage.org/kids/kids_w_trnsgndr_prnts.html

http://www.genderweb.org/~cirntri/support.html

Tu do má nyos ta nul má nyok elekt ro ni kus for má ban: 

http://www.symposion.com/ijt/index.htm (The International Jo ur nal of

Trans genderism)

Fran ci á ul ol vas ha tó ol da lak:

http://www.caritig.org

http://transencolere.free.fr/

http://www.asbfrance.org/ 

http://www.dysphorie.ch/

Hol lan dul ol vas ha tó ol da lak:

http://www.rutgersnissogroep.nl/external_links/TransgenderTravestie

http://www.eline.tomaatnet.nl

http://www.genderstichting.be

Né me tül ol vas ha tó ol da lak:

http://www.dgti.org/

http://www.transgender-net.de/

http://www.4ftm.de/

http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/4111/ (TransPersona – Svájc)

http://www.transx.ch/

Svéd ol da lak:

http://www.transa.nu/

Mellékletek�

233

Link gyûj te mény

Az aláb bi internetes ol da lak tám pon tot nyújt hat nak a transz sze xu a li tás -

sal kap cso la tos internetes in for má ció ke re sés hez – fõként az an go lul ér -

tok szá má ra. (Csak a nem an gol nyelvû ol da la kat je löl jük kü lön.)

Kö zös ség szer ve zés, egész ség vé de lem Ma gyar or szá gon (ma gya rul ol vas ha tó):

http://tsonline.uw.hu

Sze mé lyes tör té ne tek:

http://www.annasplace.me.uk/links.html

http://trannyboi.com

http://www.lynnconway.com vagy 

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/TS.html

http://www.thetransitionalmale.com

http://crissywild.com/eurolinks.html 

A mun ka he lyi be il lesz ke dés kér dé sei (aho gyan egy brit szak szer ve zet lát ja):

http://www.unison.org.uk/bargaining/doc_view.asp?did=1260

Fi a tal ko rú transznemûek:

http://ftm.org.uk/weblink/lgbtys

Idõs transznemûek:

http://www.forge-forward.org/tan/index.php

Kam pány, ér dek ér vé nye sí tés:

Press for Change (UK) http://www.pfc.org.uk/

Human Rights Campaign (USA) http://www.hrc.org/Content/

NavigationMenu/HRC/Get_Informed/Issues/Transgender_Issues1/

Transgender_101/Transgender_101.htm

Transgender Law an Policy Institute (USA) http://www.transgenderlaw.org/

Kö zös ség szer ve zés és egész ség vé de lem:

http://www.ftmi.org/Info/creating_resourcelist.html

http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/Asia_Pacific/

supporting%20files/building_a_community_developing_.htm

http://www.genderbridge.org/

�TAKÁCS JUDIT (SZERK.): A lélek mûtétei

232



A LÉLEK MÛTÉTEI
szerkesztette Takács Judit 

Könyvünk 
a Transzszexuálisok az egészségügyi-szociális ellátórendszerben
címû kutatás részeként készült a Társadalmi befogadás – 2003
program keretében. 
Magyarországon ez volt az elsõ transzszexuális emberekkel 
foglalkozó, társadalomtudományi megközelítéseket alkalmazó
leíró kutatás, amely a nemváltás hivatalos és egészségügyi 
lehetõségeinek feltérképezésével átfogó képet kívánt alkotni 
a transzszexualitás jelenségének társadalmi kezelésérõl.
Vizsgálatunk transzszexuális célcsoportját az egészségügyi 
ellátórendszerbe belépett vagy belépni szándékozó emberek 
alkották, akik önmagukat jelenleg vagy korábban 
transzszexuálisként határozták meg, 
illetve akikben felmerült az igény nemük megváltoztatására. 
Az érintettekkel és a transzszexualitással kapcsolatban 
gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezõ szakemberekkel 
készített interjúk alapján készült tanulmányok mellett 
a kötetben többek között szerepelnek Harold Garfinkel 
és Sam Dylan More egy-egy tanulmányának részletei, 
kérdõíves vizsgálatunk eredményei, a szociálpolitikusoknak
szóló ajánlásaink a jó gyakorlat kialakítása érdekében, 
valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának transzszexuális
emberekkel kapcsolatos döntéseirõl készült áttekintés.
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