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Ez a történet Annáról szól, akit 

mindenki Máténak hív, mert senki 

sem tudja, hogy ő valójában lány, 

nem pedig fiú.



Anyu babát vár!

Amikor eljön az idő,  

apu már nagyon izgul, 

és a kórházba viszi anyut.

A következő órák anyu számára 

nagyon fárasztóak, de végre  

megszületik a kisbaba.



Anyu büszkén tartja 

karjaiban a kis Annát. 

Ám ekkor valami furcsa dolog történik.  

A doktor néni megnézi Annát,  

és azt mondja:

– Gratulálok! Egészséges kisfiú!



A doktor néni meg van győződve 

arról, hogy a kisbaba fiú,  

mert fütyije van.

Anyu és apu nagyon örülnek a kisbabának, és mert 

a doktor néni azt mondja, hogy a kisbaba fiú,  

Máténak nevezik.

Nem akarnak ezzel fájdalmat okozni Annának.

Azt hiszik, hogy fiuk született.

Azt hiszik, hogy mindent jól csinálnak.



Így aztán anyu és apu Máténak nevezik el Annát,  

és így mennek haza a kórházból.

A sok látogató megcsodálja a kisbabát:

– Milyen szép kisfiú!

Anyu és apu nagyon boldogok.

– Ő a mi kis Máté fiunk – mondják.

Amíg Anna még nagyon 

pici, senkinek sem tűnik 

fel, hogy valójában lány.



Anyu és apu nagy szeretettel  

gondoskodnak Annáról: játszanak 

vele, etetik, simogatják és fürdetik.

Anna nagyon jól érzi magát.  

Anyu és apu nagyon szeretik Annát.

Anyu és apu kisautót, mozdonyt,  

babákat és labdát adnak Annának. 

Anna szívesen játszik a játékaival. 



Anna szép lassan cseperedik.

Néha látogatóba jönnek hozzá 

más gyerekek is. 

Léna mindig a babáit hozza 

magával.

Dominik is gyakran jön: neki 

színes építőkockái vannak.

Emma a nagy kifestőkönyveit.

– Játszol velem az autókkal 

meg az építőkockákkal?  

– kérdezi Dominik Annától. 
De Annának nincs hozzá kedve.  

Szívesebben játssza Lénával és  

Emmával azt, hogy állatorvosok.



Anyu és apu csodálkozik. A fiuk  

hercegnősdit játszik Lénával és Annával.

Ezt furcsának találják.

Nem tudják, hogy Máté valójában Anna.

Ugyanis a gyermekük nem fiú, hanem lány.

Nyár van. Léna és Emma szép ruhácskákat hordanak. 

Anna szomorú: ő is szeretne egy ilyen ruhácskát!

De anyu és apu azt mondják:

– Nem, Máté. Te fiú vagy. A fiúk nem hordanak  

ruhácskákat. 

Anna szülei nem tartják rendjén valónak,  

hogy egy fiú ruhácskát hordjon. Így tanulták.



Anna nem érti, hogy miért ne hordhatna 
ruhácskát. Hiszen ő ugyanolyan,  
mint Léna és Emma.

Dominik csúfolódik Annával:

– Máté, te olyan fura vagy! Más vagy,  

mint a többi fiú! 

Annát elszomorítja a csúfolódás.



Anna most már iskolába jár. 

Ott sok új gyereket ismer meg.

Szívesebben játszik 

a többi lánnyal.

– Máté, jössz velünk focizni?  

– kérdezik a fiúk Annától. 

De Annának nincs kedve focizni.



A tornaórán a tanár így szól:

– A lányok balra álljanak,  

a fiúk jobbra!

Anna a lányokhoz áll.  

A gyerekek nevetnek,  

és a tanár is elcsodálkozik.

– Máté, te fiú vagy! Légy szíves,  

állj a többi fiúhoz – szól rá a tanár.

Anna nagyon szomorú,  

mert mindenki nevet rajta,  

és mert senki sem tudja,  

hogy ő lány.



Anyunak és apunak feltűnik,  

hogy valami nincs rendben. 

A gyermekük egyre szótlanabb és szomorúbb.  

Sokszor egyedül ül az asztalnál,  

és hercegnőket rajzol, szép színes ruhákban.



Apu néha szomorú, mert nem érti Annát.

Anna is szomorú ilyenkor, mert érzi,  

hogy nem olyan, mint amilyennek apu szeretné.

Anyu nem mond semmit. Azon gondolkozik,  

hogy mit ronthatott el.

Anyu és apu barátai és  

ismerősei azt mondják: 

– Furcsa fiatok van. Úgy viselkedik, 

mint egy kislány!

Anna tanítónője is azt mondja:

– Máténak problémái vannak!



De senki sem beszél Annával. 

Senki sem kérdezi meg, hogy  

ő hogy érzi magát. 

Senki sem kérdezi meg tőle,  

hogy ő mit szeretne.

Mindenki Annáról beszél.

Léna és Emma már nem akarnak Annával játszani, 

mert azt hiszik, hogy Anna fiú.

Dominik és a többi fiú már nem akarnak Annával játszani,  

mert úgy viselkedik, mint egy lány.

Van egy olyan időszak, amikor a lányok azt hiszik, hogy a fiúk 

egyszerűen csak lükék. A fiúk meg azt, hogy a lányok gyagyák.

Szerencsére ez később megváltozik.



Anna magányos.

És nagyon szomorú.

Nem akarja, hogy Máténak hívják. 

Tudja, hogy nem Máté. 

Tudja, hogy ő valójában lány.

De nagyon fél, hogy apu és anyu nem  

fogja többé szeretni, ha ezt elárulja nekik.



Néha, amikor anyu és apu nincsenek otthon, 

Anna kinyitja a ruhásszekrényt,  

és felpróbálja anyu ruháit.

Amikor a tükör előtt áll  

ruhában, Anna boldog.

Olyankor nevetni is tud.



Egy nap anyu vásárolni viszi  

Annát. Annának szüksége van egy 

új nadrágra.

Anna nem szereti az ilyen napokat.

Inkább egy ruhácskát szeretne,  

de anyu mindig azt mondja:

– Nem veszünk ruhácskát.

Amikor belépnek az üzletbe,  

Anna odamegy a ruhácskákhoz.

– Anyu, én inkább egy ruhát szeretnék! – mondja.

Anyu mérges lesz,  

és közli vele:

– Nem, Máté! Nadrágot 

veszünk neked. Ruhát 

csak lányok hordanak!



Anna összeszedi minden bátorságát, és így szól:

– Anyu, nem tudod, hogy én lány vagyok?

Én nem vagyok fiú.

Lány vagyok!



Azután azt mondja:

– Most veszünk neked egy  

ruhácskát. A világ legszebb  

ruhácskáját!

Anna nem hisz a fülének.

Nagyon boldog. 

Anyu végre megértette!

Anyu Anna szemébe néz. 

Végre megérti, miért volt Anna mindig olyan szomorú. 

Nagy kő esik le a szívéről,  

amiért Anna megmondta neki, hogy mi bántja.

Anyu úgy megkönnyebbül, hogy elsírja magát.

Anna számára ez a világ 

legszebb ruhácskája, mert 

ez a legelső ruhácskája.

Anna nagyon boldog.

Anyu és Anna kézenfogva mennek haza. 

Anna a világ legszebb ruhácskáját viseli.



A járókelők megbámulják őket,  

de ez anyut és Annát nem érdekli.

Anna örömében nevet és ugrándozik anyu mellett. 

Amikor anyu és Anna hazaérnek,  

anyu azt mondja apunak:

– Képzeld, lányunk van!





Apu nagyon örül, hogy Anna boldog.

Átöleli Annát.

– Akkor hát lányunk van – mondja.

– Mit szeretnél, hogy hívjunk? Anna boldogan feleli:

– A nevem Anna.



Anyu, apu és Anna együtt nevetnek. Anyu és apu nagyon örülnek,  

hogy Anna végre újra nevet.

Anna végre tényleg boldog!

Anna végre Anna lehet!



Anyu, apu és Anna nagyon boldogok.

Tudják, hogy ők egy család, és összetartoznak.

Tudják, hogy együtt minden nehézséget leküzdenek majd.



Tudnivalók a könyvröl

„A világ legszebb ruhácskája” című könyv létrehozásához rengeteg emberrel dolgoztunk 
együtt, sok transznemű személlyel beszélgettünk az elmúlt években. Betekintést adtak 
személyes élményeikbe, elmesélték gyerekkori emlékeiket, és beszéltek az előbújási 
(coming out-) tapasztalataikról. Anna története így az ő történetük is.

Minden előbújás másképpen zajlik le, nincs egy mindenkire és minden helyzetre 
érvényes tipikus forgatókönyv. De Anna története sok olyan elemet mutat fel, amely más 
transzneműek életében is megtalálható.

Ennek a történetnek ugyan szerencsés kimenetele van, ám a való életben ez sajnos nem 
mindig van így. Sok transz ember traumatikus élményekről mesél, amiket gyerekkorában 
vagy ifjúsága éveiben élt át – akár azért, mert titokban kellett tartaniuk a nemi 
identitásukat, akár azért, mert a környezetük nem vette őket komolyan, vagy egyszerűen 
nem értette meg őket. A ruha Anna vágyát szimbolizálja nemének kifejezésére, hogy a 
valódi nemi identitását külsőleg is kimutathassa. A szülei bíznak gyermekük érzéseiben 
és abban, hogy ismeri a saját, valódi nemi identitását, és ezt el is ismerik. Így újra 
egymásra találnak.

A könyv vége azonban arra is rámutat, hogy az út, amin Anna és a szülei elindulnak, 
nem lesz könnyű. A transz gyermekek szülei sok bizonytalansággal, félelemmel, 
szomorúsággal szembesülnek, és az ezekkel való megküzdéshez támogatásra van 
szükségük.
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