
Mi történt a transznemű közösséggel 2022-ben ?

A teljesség igénye nélkül szedtem össze eseményeket a 2022-es
évből, melyek úgy gondolom, hogy hatással voltak rám és a
magyar transznemű közösségre. (A felhasznált képek saját tulajdonúak,
vagy jogdíjmentesen elérhetők az Interneten.)

2022. februárban a Háttér Társaságnak dolgoztam projekt
koordinátorként. Az egyik projektben próbáltunk a választásra
készülve olyan kampány filmeket forgatni (Video1, Video2),
amelyek valamilyen szinten a befogadásról szólnak és arról, hogy
az LMBTQ közösség tagjai is emberek. Lecsót főznek és élnék
mindennapjaikat ők is, ahogy a társadalom többi tagja, ha
kormány nem támasztana ennek jogi akadályokat. Itt még előtte
voltunk a választásnak. Nagyon sok megható pillanatot éltem át a
casting és a forgatások alatt. Szenzációs jó élmény volt, egy
későbbi szereplőnek is kiválasztott ember a castingon egy
kérdésre azt mondta a transzneműekről, hogy tudja persze kik
azok, akik a “Pride felvonuláson hangos zenére pávatollal
fenekükben táncolnak”…. Ekkor már a kormánypropaganda
gépezete erősen beindult és mindenhol ömlött a mocskolódás a
társadalomra.

Február 18-án megjelenik L.Murányi László: A szivárvány
árnyéka című könyve, melyben ír a transzneműségről is. “Ez a
könyv egy a szexuális és nemi kisebbségek - melegek,
leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek - többségünk
számára ismeretlen, titokzatosnak gondolt világában tett különös
hangulatú, nagy utazás krónikája. Úgy indultam el ezen az úton,
hogy semmit sem tudtam azokról az emberekről, akikkel aztán
útközben találkoztam, helyette magammal cipeltem azokat a
kisebb-nagyobb előítéleteket és sztereotípiákat, amelyek erősen
megterhelik a heteroszexuális többség és az LMBTQ-kisebbség
viszonyát.”

2022-ben egy jelentős esemény készülődött április harmadikára, aminek kimenetele nemcsak rengeteg család
életét változtathatta meg, de óriási tétje volt az LMBTQ közösség és azon belül is a transznemű közösség
számára is.

2022. április 3-án már majdnem két éve tartott az a rémálom,
amit Semjén Zsolt szabadított rá a közösségre egy álmatlan
éjszakája után 2020. május 19-én, aminek nyomán pár betűvel
és mondattal tette tönkre több ezer transznemű ember életét
Magyarországon vagy kényszerítette arra, hogy elhagyja az
országot. Ahogy egyre inkább fordultunk rá az országgyűlési
választásra a kormánypropaganda az Amerikából importált
“gender” témát állította a kampánya középpontjába
(egyszerűbb, mint választási programot írni) és egyben ezzel
meg is nyitotta az utat minden család és háztartás felé a
transznemű identitással kapcsolatos jellemzően tévhitekből és
fél információkból, fenyegetésekből, gyűlölet keltésekből álló
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hadjáratának, bízva abban, hogy ez majd a választás megnyeréséhez szükséges 1,5-2 milliós szavazótáborát
újra egybe rántva elég lesz a választás megnyeréséhez, hiszen ki lenne az az őrült, aki beengedné ezeket az
aktivistákat az óvodákba, hogy ott a sorosista, liberális mélységekből előrángatott gender elmélettel fertőzzék
meg a gyerekeket, akik kedvet kapva a “nemátalakító” műtétekre, nekivágjanak saját maguk “megcsonkításának”.
(itt jegyzendő meg, hogy a társadalomnak az fel sem tűnt, hogy előtte a “gyermekvédelminek nevezett törvénnyel”
2021-ben pont ők tiltották ki az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekből egy évvel korábban, de ez
persze már “csak” történelem, 2022. december 19-én C-769/22 számon bekerült az Európai Bizottság
nyilvántartásába és kötelezettszegési eljárást indított Magyarország ellen a törvény azon belül is a nem és
névváltás betiltása miatt is)

Az Orbán/Habony/Rogán művek teljes erővel beindította a gépezetet, maximálisra
csavarva a gyűlöletkeltés gombját az autokrata rendszerén és abban
reménykedtek, hogy legalább egy szűk győzelem ebből majd kijöhet. (az
ideológiai “call to arms” -ot segítette az akkor már több mint 1 hónapja tartó
háború is.) Eközben az ellenzék egy nagy közös összefogás erejében bízva
sorakozott fel a szemben lévő oldalon, és a 2021.decemberre ígért közös
ellenzéki programot március közepén (2 héttel a választás előtt) úgy jelentették
meg, hogy abból a Jobbik hathatós akna munkájának eredményeképpen minden
LMBTQ tematikájú kérdés kimaradt nagy csalódásunkra, ám egy íratlan titkos alku
szerint ha nyer az ellenzék, akkor szintén egy “semjéni éjszaka” leple alatt a 33§
-as mindenféle nagyobb por kavarás nélkül megszüntetésre került volna. (ez
szintén már csak történelem…) A civilek (Amnesty és Háttér) végigjárták az
országot és próbálták érvénytelen szavazásra biztatni a józan eszüket még nem
elhagyott családanyákat és családapákat. Rengeteg LMBTQ közösséghez tartozó

ember ment el reménykedve a szavazófülkékbe és próbálta kifejezni nem tetszését a rendszer és a népszavazási
kérdéseket illetően és készített mindenféle nagyon ötletes szavazólapot, melyeket Perintfalvi Rita gyűjtött is egy
ideig. Nagyon bíztunk abban, hogy véget ér a rémálom és a transznemű emberek megpróbáltatásai az országban
egy esetleges ellenzéki győzelemmel. Sajnos nem így lett. A választás szinte 1-2 órán belül eldőlt, a propaganda
gépezet működött, a “az óvodás nemátalakítás + háborúba viszi az ellenzék a magyar fiatalokat
kormányprogram” betalált a FIDESZ tábornál, és elsöprő győzelmet arattak megint még a saját
kormánypártukat is meglepve ezzel. Ezen az estén nagyon sok LMBTQ közösséghez tartozó ember kereste elő
útlevelét és hívta fel a már külföldön tartózkodó rokonát ismerősét, hogy mi is a helyzet a külföldre költözéssel
kapcsolatban. Borzalmas volt átélni azt az éjszakát, hiszen ez a remény szétverését jelentette, sőt várható volt,
hogy a kormány itt nem fog megállni és tovább folytatódik a hadjárat majd. Öröm az ürömben, hogy a civilek
országjáró “szavazz érvénytelenül” kampánya működött és a népszavazási kérdések érvénytelen eredménnyel
zárultak, amit persze mindkét oldal a maga nézőpontja szerint interpretált később.

Még alig észhez térve a választási pofonból, május 19-én tartottam egy Flashmob-ot a Hősök Terén a közösség
számára, a §33 -as második évfordulóján, ami ugyan jó hangulatban telt, de nagyon kevesen jöttek el, az
eseményt biztosító rendőrök viszont nagyon aranyosak voltak és megértőek, sokat beszélgettem velük.
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A választások után hirtelen a 9,5 millió “gender szakértő” országává is váltunk. A legtöbb véleményvezérnek volt
véleménye sajnos (lásd pl. Puzsér Róbert Index cikk), A családoknál otthon az asztal mellett téma lett a
“nemátalakítás”, mindenkinek volt véleménye a dologgal kapcsolatban, de mint általában minden politikai
indíttatású kérdésben a választópolgár a politikai berendezkedésének megfelelően mond véleményt, itt nem ez
volt a helyzet. (Ha a kérdést onnan vizsgáljuk, hogy egy pillanat alatt tudta meg az egész ország. hogy léteznek
olyan emberek, akik transznemű identitással élnek, akkor elég kontraproduktív volt ez a kormánypropaganda,
mert sok ember pedig a közösség mellé állt. A társadalom szétszakadt ebben a kérdésben (is).) Hamar kiderült
hogy a nemi identitás kérdése pártpolitikától független, és a jobboldali médiumokban a választások után még
tovább folytatódott hadjáratot (MCC, Origo), érthetetlen módon nem ellensúlyozta, követte a baloldali/független
sajtó egy tényszerű és tudományos alapokon nyugvó magyarázata, szakértők, érintettek bevonásával, hanem
felismerték azt, hogy ez a kérdés nagyon megosztó a baloldalon is. Azt a luxust pedig egyik bal/független médium
sem engedheti meg magának, hogy olvasókat, reklám befektetőket veszítsenek a transzneműek “nemátalakítási
hülyesége miatt”, így általában nem foglaltak állást, illetve nem nagyon adtak teret a megnyilatkozásoknak, vagy
ők is inkább felültek a hülyeség vonatra. A Telex egyenesen sportot űzött abból, hogyan lehet lejáratni a
transzneműséget. Közöltek egy cikket, ahol egyértelműen kiderült hogy fogalma sincs a szerzőnek a
transzvesztitizmus és a transzneműség különbségéről, majd minden igényt kielégítve idézték Kovács Ákos
Mandinernek adott interjú kirohanásait többek között a transzneműek ellen is. Az is jellemző a bal/független
médiumokra, hogy amikor szerettem volna egy kerekasztal beszélgetést szervezni szakértőkkel, érintettekkel a
nagy nyilvánosság számára, senki nem volt hajlandó streamelni egyenesben.

Amikor a boxmeccsen az egyik sportolót a másik kiüti a ringben,
akkor mindig odaugrik a bíró és azt aki erősebb volt elküldi a
sarokba, amíg a kiütöttet ápolják, vagy kiderül hogy mi történt vele,
tudja-e folytatni a harcot. Ebben a harcban a transznemű közösség
teljesen a padlón volt április 3. után és bíró nem lévén, a ring szélén
ácsorgó TERF-ek akik titokban annak drukkoltak, hogy a kormány
propagandája elsöpörje végre itthon az addig is csak az ő
képzeletünkben létező magyarországi transzaktivizmust (és ezzel a
transzneműeket is), beugrottak a ringbe és két kézzel szorongatva
estek a nyakunknak azonnal. A választás után pár hónappal nyáron,
aztán év végén már detranzícionálásról szóló filmet vetítettek,
megjelentettek egy baloldali/független (?) médiumban erről egy
hamis írást (amit aztán Vay Blanka “tett helyre” ) és létre hoznak
egy Facebook közösséget arra, hogy az LMB tagokat buzdítsák ,
hogy az LMBTQ közösségből a transzneműeket rekesszék ki. Mi ez
ha nem két kézzel fojtogatás, ami nem tudom mennyire etikus,

amikor valaki amúgy a földön fekszik már a korábbi hatalmas ütésektől is. Szerencsére egy kezdeményezésre az
LMBTQ közösség régen nem látható módon összefogott, fellépett ez ellen a kirekesztés ellen és talán
mondhatjuk azt, hogy meg is akadályozta.

Július 23-án aztán mikor a Pride-ra kimentem a rakpartra 40
fokban és végigvonultam a Szabadság térre és elnéztem az ott
vonulókat, szinte végig azok a mondatok jártak a fejemben, amit
februárban a casting forgatáson hallottam…”itt vannak a
transzneműek a kamionon a pávatollal a fenekükben” és a
gyűlöletkampány eredményeképpen sok Facebook komment
alapján kirajzolódott előttem a társadalom transzneműekről alkotott
képe, amit valahogy így fogalmaztam magamban meg:

“Pávatollal seggükben, hangos zenére, kamionon ugráló, buzi,
nőnek kinéző, pszichés beteg férfiak, akik levágatják a pöcsüket.”

Nagyon rossz érzés volt, egy óriási tehetetlenség és kétségbeesés vett rajtam erőt és legszívesebben egy
paravánt húztam volna fel én is, hogy a “transznemű vagyok!”, gyertek és beszélgessetek velem, ismerjetek meg,
tudjátok meg hogy kik vagyunk mi, hogyan élünk és hogyan szeretnénk élni. A legutolsó dolog, ami egy
transznemű embernek hiányzik, az a pávatoll a fenekébe egy kamionon. Itt éreztem meg azt, hogy a Pride a

3

https://index.hu/velemeny/2022/09/23/a-transznemuseg-meghamisitasa/
https://telex.hu/kult/2022/12/24/kovacs-akos-interju-ukrajna-haboru-klimahiszti-interju
https://www.origo.hu/nagyvilag/20220711-a-nematalakito-mutetek-veszelyeirol-beszelt-egy-volt-transznemu-tinedzser.html
https://telex.hu/foto/2022/09/27/lorenzo-castore-glitter-blues
https://telex.hu/kult/2022/12/24/kovacs-akos-interju-ukrajna-haboru-klimahiszti-interju
https://transvanilla.hu/kik-azok-a-terf-ek-es-miert-kell-aggodnunk-miattuk
https://444.hu/2022/08/08/amig-tesztoszteront-szedtem-akarmilyen-szarul-is-voltam-nem-tudtam-sirni-egy-megszakitott-nematalakitas-tortenete
https://szabadnem.444.hu/2022/09/02/jo-ez-igy-is-egy-detranzicio-tortenete
https://www.facebook.com/lmbtszovetseg/posts/pfbid02wLmQyW7ZHG87F8n9HLA5j6DBLaej8RgTnPmLdHbiKe2PGrtMtAKZEehVWKh1zfZel
https://budapestpride.hu/


transzneműségnek mennyire ártalmas a közvélemény szempontjából, mert aki Pride-on van az meleg, az LMBTQ
emberek mind buzik, a transzneműek pedig a buziknak az a “rosszabb fajtája”, akik pávatollal masíroznak az
utcákon, vagy táncolnak kamionokon. Huhhh, innen szép nyerni szokták mondani pestiesen. Nem éreztem jól
magamat a Pride-on!

Itt fogalmazódott először meg bennem az, hogy tenni kell azért ,hogy a transznemű embereket megismerje a
társadalom és kezdtem el valamiféle “aktivista” munkát. A Háttér Társaságnál vezettem egy projektet ami a
transznemű emberek munkaerőpiaci mozgását segítette. Munkaadók és (transznemű) munkavállalók oldaláról
közelítettük meg a kérdést. Ennek eredményeképpen tudtam sikeresen előbújni a cégnél, ahol dolgozom.

Augusztus 5-én dr. Bordás Noémi létrehozott egy transznemű
egészségügyet támogató alapítványt, először került bejegyzésre
ilyen célú alapítvány Magyarországon. Részletek ITT olvashatók.

Szeptember 21-22-én volt egy állásbörze a BOK csarnokban,
ahova kimentem és legalább 20-25 nagy multicéggel beszélgettem
arról, hogyan vannak felkészülve egy transznemű munkavállaló
fogadására. A BP-n kívül senki nem volt erre felkészülve, hiába
osztottam szét rengeteg névjegyet sajnos azóta sem tartott igényt
egyik cég sem arra, hogy segítsek nekik ebben. Furcsa, hogy még a
nagy munkáltatók is mennyire nincsenek felkészülve ránk.

Szeptember 23-ra egy egyedülálló nagy Transzegészség
konferencia napot szerveztem a CEU-ra még a Háttér Társaság
kötelékében. Kb. 100-120 érintett, támogató, szakember, sajtó,
LMBTQ közösséget támogató cégek jelent volna meg az
eseményen, tombolával, meleg étkezéssel, rendezvény
biztosítással. Sajnos a rendezvény szponzorának két feltételéből
egyet nem tudtam teljesíteni, - ezen kívül mindent leszerveztem -
azt, hogy az LMBTQ civilszervezetek fogjanak össze erre a napra és
vegyenek részt ebben a munkában és támogassák ezt a napot.
Óriási csalódás volt látni azt, hogy mennyire nincsen összetartás a
szervezetek között, sőt a Transvanilla egyenesen ellenezte a dolgot!
Ezek után léptem ki a Háttértől.

Október 11-én, azaz előbújás nemzetközi napján megalakult egy
parlamenti frakcióközi sokszínű csoport az ellenzéki pártokból
(mínusz Jobbik), akik az LMBTQ jogok képviseletét tűzte a
(szivárványos) zászlajára. Sajnos nekem úgy tűnik ebben több a PR
mint a valóságos szándék, én pl. nem tudtam elérni náluk, hogy a
transznemű megemlékezés napján elhangozzon egy beszéd a
parlamentben, és azt sem, hogy a frakciónak egy interaktív előadást
tudjak tartani.
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Október 17-én megalapítottam egy hiánypótló szakmai Facebook
csoportot Transzegészség néven, mely a transznemű emberek testi
és lelki egészségével foglalkozik. Elsősorban a nagyvilágból hozunk a
csoportba olyan kutatási eredményeket, szakmai cikkeket, híreket,
melyek segíthetik az érintettek, családtagjaik, támogatóik és
transznemű egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket.
Jelenleg 125 taggal működik a csoport.

Emlékezzünk meg november 9-ről is, amikor a Háttér Társaság
arról adott hírt, hogy 126 emberből (akik 2018 és 2020. május 31.
között beadták a nem és névváltási kérelmet) pár embernek sikerült
elérnie a Háttér ügyvédi segítségével, hogy meg tudták változtatni a
papírjaikban a nevüket és a nemüket. Az Index ezt a hírt is teljesen
elferdítve adta közzé sajnos, de szerencsére egy nagyon jó
rövidfilmet készített az RTL klub.

November 14-én adott hírt szintén a Háttér Társaság arról, hogy
2021. decemberében sugárzott Pesti TV adásban a műsorvezetők
a transznemű emberek méltóságát és nemi identitását tagadó
megjegyzéseket tettek a műsorban és ezért a Háttér a
Médiatanácshoz fordult jogorvoslatért, melynek keretében a
Médiatanács elmarasztalta a Pesti TV-t és 400 000 Ft (sicc!)
bírságot szabott ki rájuk.

November 14-16 között a Prizma Brüsszelben járt. A
tanulmányút célja a tagországokban élő érintettek mindennapi
tapasztalatainak átadása volt egy új, 2022. november 9-én az
Európai Bizottság által előterjesztett törvényjavaslathoz, amely
védettség alá helyezné a nemi identitást és a nemi önkifejezést is.
Bővebben ITT lehet olvasni a látogatásról.

November 23-án Novák Katalinnál járt Háttér Társaság
ügyvivői testülete beszélt a transzneműeket érintő hátrányos
jogszabályról is, de nem tudom hogy ez mennyire lesz hatással a
jövőre nézve, megmondom őszintén én szkeptikus vagyok, ez
csak kb. annyira volt jó, hogy most már nem lehet azt mondani,
hogy a köztársasági elnök nem áll szóba az LMBTQ civil
szervezetekkel, tehát ez a látogatás érzésem szerint inkább az ő
politikáját erősítette.
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November 25-én érkezett a hír Bordás doktornőtől, hogy
lehetőség nyílt a Szegedi Tudományegyetemen egy transznemű
egészségüggyel foglalkozó választható tantárgy (Transzneműek
egészségügyi ellátásának alapismeretei) beindítására. A hír
futótűzként terjedt a közösségi médián keresztül és sajnos a hír
csak pár napot élt meg, mert az egyetem vezetése tájékoztatott
minket arról, hogy tévedés történt és egyelőre még nem
engedélyezték hivatalosan a kurzus beindítását, így lekerültek a
reklámplakátok az oldalakról és jelen állás szerint úgy néz ki,
hogy még továbbra is várni kell arra, hogy Magyarországon
akkreditált képzésben tanulhassanak fiatalok transzneműek
egészségügyi ellátásáról.

December 16-án Vay Blanka adott interjút a Marie Claire magazinnak, melyben az aktivizmus is szóba került.
Ez elég heves érzelmeket és vitákat váltott ki a zárt Genderfészek nevű Facebook csoportban utána az
ünnepek alatt. A vita arról szólt, hogy a transzneműeknek miben, mennyire és miért kellene “türelmesebbnek”
lenni.

Feltűnhet szakavatott olvasóknak, hogy a transzneműek két legfontosabb dátuma (március 31. - Transznemű
láthatóság napja és november 20. - Transznemű áldozatok megemlékezésének napja) kimaradt a
felsorolásból. Sajnos én nem emlékszem, vagy nem találtam erre utaló nagyobb eseményt, megmozdulást, amit
ezeken a napokon bárki szervezett, vagy tartott volna. Pár helyen jelentek meg cikkek (pl. Antoni Rita nagyon
jó írása), de alapjaiban nem hagytunk nyomot a társadalomban ezeken a napokon (sem).

Végezetül itt szeretném megköszönni mindenkinek, akik támogatják a transznemű közösséget, segítik az
aktivista és civil szervezeti munkákat, támogató szülőként, barátként, közösségként, ott állnak a transznemű
gyerekek mögött, gyógyítják minden nap a testünket és lelkünket! Nagyon nagy szükségünk van Rátok, kérem
szépen maradjatok meg nekünk! Sok erőre és kitartásra lesz szükségünk 2023-ban is ahhoz, hogy meg tudjuk
őrizni (transz)egészségünket minden tekintetben.

Kívánok mindenkinek Boldog(abb) Új Évet!

Budapest, 2022. december 31.

Magasházi Mónika
Transzegészség Facebook csoport adminisztrátor
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https://marieclaire.hu/riporter/2022/12/16/siker-hatarokon-tul-vay-blanka-iro-aktivista-cegvezeto/?fbclid=IwAR0xKWYLw55zx45GZrFnT2-1POUh8VN3w3o5aIy6Ii6VYX846uhMCYVZvkI
https://www.facebook.com/groups/genderfeszek/?multi_permalinks=5618646041536886&comment_id=5651283141606509&notif_id=1672253520770748&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://nokert.hu/mon-11192012-2358/987/6/transzfobiatol-az-ertetlenkedesen-az-elfogadasig-transznemusegrol-novemberl-az-ertetlenkedesen-az-elfogadasig-transznemusegrol-november
https://nokert.hu/mon-11192012-2358/987/6/transzfobiatol-az-ertetlenkedesen-az-elfogadasig-transznemusegrol-novemberl-az-ertetlenkedesen-az-elfogadasig-transznemusegrol-november

