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Büszkén vállalja, hogy férfiBól lett nô

Megharcoltam azért, 
aki vagyok!

n
 
 
 
ovák Angéla kamaszkorában 

kezdett harcolni azért, hogy nemet vál-
toztathasson. Nagyon nehéz dolga volt, 
hiszen egyedül kellett megvalósítania az 
álmát. Huszonhárom évesen engedélyez-
ték számára a hormonkezeléseket, két 
évvel később pedig túl volt az átalakí-
tó operáción, amitől teljes nőnek érez-
hette magát. 

– Hogyan vetted észre gyerekkorodban, hogy te 
bizony kilógsz a sorból?

– Én nem vettem észre, hogy nem olyan 
vagyok, mint a többiek. Kívülállók látták inkább 
azt, hogy egy kisfiú kislányként nő fel, de a felnőt-
tek nem akartak beavatkozni, a gyerekek meg 
elfogadtak olyannak.

– Mikor született meg először benned a dön-
tés, hogy teszel azért, hogy biológiailag is nő 
lehess?

– 16–17 éves koromig kristályosodott ki 
bennem, hogy ami velem történik, az nem egye-
dülálló dolog! Transzszexualizmus az orvosi definí-
ció! (A transzszexuális kifejezést először 1923-ban használták 
azoknál a személyeknél, akiknek a saját biológiai nemükkel 
szemben „ellenérzésük” volt.) Tudtam, hogy egyszer majd 
egy boldog, egészséges nő leszek. Egy percig sem féltem vagy 
kérdőjeleződött meg bennem, hogy ez a helyes utam. Mind-
egy, mit gondol a világ vagy a családom elfogad-e. Tudtam, 
csak így élhetek!

– Hogyan képzeljük el az operációt követő ébredésed?
– Az operáció után nem volt katarzis! Csak egy bol-
dog megnyugvás, hogy végre a testem is olyan, ami-

lyennek a lelkem, szellemem érezte az első perctől. 
Végre a tükörben is olyan vagyok, amilyen a 

lelki szemeimben mindig is voltam.

– Mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra 
színpadra állhass, egyáltalán miért döntöt-

tél úgy, hogy ezt az átalakító műtétedet vál-
lalod a nyilvánosság előtt is?

– 6 hét múltán újra színpadon álltam. 17 éve-
sen azt hittem, ha sokan tudnak a problémámról, 

akkor valaki megtalál és segít. Ez nem történt meg. 
Mivel a színpad már akkor adott volt az életemben, és így 

vagy úgy, de felkeltettem az emberek figyelmét, tudtam, hogy 

a jövőben kérdezgetni fognak a múltamról. Ezt 
így gondoltam. Nem mellesleg én hiszek az őszin-
teségben! Soha nem titkolnám el senki elől, hogy 

mi történt velem! Nincs mit szégyellnem! 
Megharcoltam azért, aki vagyok.

– Volt több nagy szerelmed és csalódá-
sod is. Legutóbbi, a nálad nyolc évvel fia-
talabb szerelmedhez három évvel ezelőtt 
költöztél ki Angliába.

– Nagy szerelem volt, úgy tekintett 
rám, mint egy igazi nőre. Kívül-belül 
ismert, olyannak fogadott el, amilyen 
vagyok. Másfél évnyi távkapcsolat után 
döntöttem úgy, hogy itthon feladok min-

dent, kiutazom hozzá.

– De ezek szerint nem sikerültek a tervek, 
nem tetszett eléggé az ottani élet… 

– Mellette egyrészt beteljesült az, amire 
vágytam, boldog voltam a háziasszonyi sze-

repben, másrészt, ahogy telt-múlt az idő, egy-
re inkább azt éreztem, hogy ez csak egyik része a 

személyiségemnek. Hiányzott a színpadi élet és idő-
vel rájöttem, hogy bevándorlóként soha nem lesz esélyem 
olyan sikereket elérni külföldön, mint itthon. A kezdetben 
jól működő kapcsolatunkban kezdtem érezni, hogy prob-
lémát jelent a köztünk lévő nyolc év. Párom, a fiatalságá-
ból adódóan, sok mindent nem tapasztalt még meg, amin 
viszont én már rég túl voltam. Tudtam, ha nem most, akkor 
később kell elengednem őt. Nehéz volt… Végül egy pszi-
chológus erősített meg abban, hogy haza kell térnem a gyö-
kereimhez. Most már tudom, azért kellett elmennem, hogy 
rájöjjek, nekem itthon van dolgom.

Novák Angéla előadóművész már fiatal 
korától tudta, hogy hiába született fér-
fi testben, ő valójában nőként akar élni. 
Huszonnégy éves volt, amikor átesett 
az átalakító műtéten, és ma már 
gyönyörű nőként éli mindennapjait. 
A teljes boldogságra azonban még 
nem talált rá, minden álma, hogy egy 
gyermek édesanyja lehessen.
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Tudtam, 
hogy egyszer majd 

egy boldog, 
egészséges
 nő leszek.

Angéla úgy 
gondolja, hogy ma 

alapvetően nehezebb 
nőként élni, mint 

férfiként.
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– Azóta megtaláltad életed párját?
– Nagyon válogatós vagyok a férfiak terén. Az 

a tapasztalatom, hogy sajnos egy „használható” 
férfira, legalább három-négy „jó” nő jut. Éppen 
ezért a férfiak elkényelmesedtek, és biztonságban 
érzik magukat. Jó esetben a nőket egymás után 
váltogatják, rosszabb esetben párhuzamosan 
használják őket. Ráadásul nagyon klasszikusan 
gondolkodom: ha a férfi nem tudja megtenni 
az első lépést, akkor bármennyire tetszik, nem 
kezdeményezek.

– Hogyan ismerkedsz? Rögtön a tudtára 
adod az illetőnek, mi a helyzet veled, ha neta-
lántán nem tudná, hogy ki vagy?

– Már az ismerkedés legelején tisztázom, 
hogy korábban átalakító műtéten estem 
át. Ez rossz, mert nincs lehetőségem meg-
mutatni, milyen nő is vagyok. Mégis úgy 
érzem, muszáj őszintének lennem. Ismert 
emberként nem hozhatom magam olyan 
helyzetbe, hogy mástól tudja meg, ki is 
vagyok valójában. Voltak kínos pillana-
tok, volt, aki kerek-perec kijelentette, 
nem tud mit kezdeni ezzel. Általá-
ban azonban a kapcsolataim szere-
lemre épülnek, ilyenkor a férfi rám 
néz, és azt mondja, nekem ez a nő 
kell, nem érdekel, mi volt a múlt-
jában. De talán ez a helyzet nem 
is nekem a legnehezebb, hanem 
a férfiaknak. Velem együtt azt is 
fel kell vállalnia, hogy általam őt is 
megítéli a társadalom. Mindenkinek 
lesz a kapcsolatunkról akár pozitív, 
akár negatív véleménye. Vállalnia kell, 
hogy megismernek az utcán, összesúg-
nak mögöttünk. Ezt nehéz feldolgozni, 
ezért olyan határozott személyiséggel kell 
rendelkeznie, aki ezt a megfelelően tudja kezel-
ni. Ám ahogyan öregszem, egyre pontosabban tudom, 
milyen férfira vágyom. Gyakran már három perc beszélge-
tés alapján el tudom dönteni, hogy akivel beszélgetek, alkal-
mas-e a feladatra.

– Egy nő élete akkor lesz igazán boldog és teljes, ha egy gyer-
mek édesanyjává válhat…

– Az elmúlt években bennem is felerősödött az anyai ösz-
tön. Ha egy kisgyermeket látok belém nyilall a gondolat, 
hogy szeretnék gyereket szülni. Ilyenkor szomorú vagyok, 
amiért még nem olyan fejlett az orvostudomány, hogy ez 

lehetséges legyen számomra. Sajnos volt olyan fér-
fi, aki azt mondta, én lennék álmai nője, 

ha tudnék négy gyereket szülni neki. Az 
egyetlen megoldás az örökbefogadás. De 
kizárólag akkor vállalnám, ha lenne egy 

férfi az életemben, aki mellettem áll. Annyi 
szenvedő sorsú gyereket látok, akik csonka család-

ban nőnek fel, nem szeretném a számukat gyarapíta-
ni. Oroszlán a horoszkópom, képes vagyok harcolni 
a családért, de a sorson múlik, hogy mikor jön el 

az ideje.

– És mi a helyzet a menyasszonyi ruhával? 
– Tradicionális alkat vagyok. Hiszek a papír 

és a házasság szentségében. Természetesen ezek 
az álmok is léteznek. Két elképzelésem van a 
saját menyegzőmről. Az egyik lehetőség egy 

nagyon klasszikus esküvő, olyan, amikor kilóg 
az uszályom a bazilikából. A nők kalapban, a 

férfiak pedig zsakettben lennének, mint az ango-
loknál. Ezt imádnám! A másik, amikor a párom-

mal titokban, hirtelen felindulásból bemegyünk 
az anyakönyvvezetőhöz, aki egyik percről a másikra 
összead minket. Mindkét alternatívában megtalál-
nám a romantikát (nevet). Ha a nagyszabású cere-
mónia mellett döntünk a választottammal, akkor 

legyen ott az összes rokon, barát és az egész 
média. Legyen igazi világra szóló lagzi! Ám 

a férfiaknak nem akkora vágya egy ilyen 
felhajtás, mint nekünk, nőknek. Min-

den bizonnyal nem lesz egyszerű 
közös nevezőre jutni. A mi kettőnk 
komfortérzetét kell, hogy kiszolgál-
ja ez az esemény. Ha az a férfi, aki 
megkéri a kezem, azt mondja, olyan 

esküvőt akar, hogy egy tengerparton 
csak kettesben legyünk, akkor arra is 

nyitott lennék. 

– Milyen vágyaid, céljaid vannak a jövőre 
vonatkozóan?

– A jövőben dolgozom azon, hogy híres, elismert szí-
nésznő-előadó legyek. Az emberek láthassanak tévében, 
színházban, moziban, prózában, drámában, zenés, szóra-
koztató műsorban, bulvárban, hazámban (nevet). Boldog 
és elégedett ember, nő, feleség, akár még anya is lehessek! 
Ha kegyelmébe fogad az Élet… Ezekre vágyom, kívánom 
magamnak. (nevet) 

Radics Márk

Novák 
Angéla családra, 

gyerekre vágyik. Az előadóművész 
bevallotta, elsősorban nem 

az orvostudományon múlik, hogy
 legyen saját gyereke, hiszen tudja: 

genetikailag mindez lehetetlen. 
Angéla egyedül nem vállalna 

gyereket.

R
u

h
a

: S
e

n
ti

m
e

n
tS

Elérhetôségek: Altri Valori Lapkiadó Kft.
Telefon: +36/20-224-6320

E-mail: info@mmmonline.hu 
Internet: www.mmmonline.hu

Levélcím: 2120 Dunakeszi, Pf. 153 

Az

januártól 
a postahivatalokban is 

kapható!


