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ABSZTRAKT
A biszexuális identitás csak az elmúlt évtizedekben került (még mindig eléggé korlátozott
mértékben) a különféle orvosi, pszichológiai és szociológiai tanulmányok fókuszába.
Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy pontosan miért csúsztak ennyire perifériára a
biszexuális emberek mind a társadalom többségét képező heteroszexuális, mind pedig az ő
érdekvédelmi szervezetüknek is tartott LMBTQ közösségen belül. Szakirodalmi elemzéssel az
általános vélekedéseket, fókuszcsoportos kutatással a homoszexuális, mélyinterjús módszerrel
a biszexuális, kérdőívvel pedig társadalom egészének attitűdjeit, előítéleteit vizsgáltam. A két
fókuszcsoportban 6-6 fő, az összesen 8 mélyinterjú, valamint 141 kitöltő által nyújtott válaszok
alapján a biszexuálisok ma Magyarországon mindkét ’nagy’ csoporttal szemben, bifób
előítéletekkel találkozva keresik a helyüket és identitásukat. Legerősebben azzal a
sztereotípiával találkoznak, mely szerint a biszexuális identitás nem stabil, csupán egy átmeneti
jelenség, illetve monogámiára való képességüket is gyakran megkérdőjelezik, melyek oka
leginkább a szexualitás dichotóm fogalmi kereteiben keresendőek. Erősen elválik az egyéni és
szexuálpolitikai hozzáállás, a gyűlölet-bűncselekmények fogalma egyelőre szinte ismeretlen az
érintettek előtt. Mindképpen szükség lenne erről az elnémított csoportról szóló tájékoztatásra
hetero-, homo- és biszexuális körökben is, valamint az LMBTQ közösségen belül saját
érdekvédelmi szervezetek kialakítására, akik speciálisan az ő igényeiket tudják képviselni.
kulcsszavak: bifóbia, biszexualitás, dichotóm, előítélet, heteronormativitás, heteroszexualitás,
homofóbia, homoszexualitás

1. BEVEZETÉS
Amikor először kerestem témát a szakdolgozatomhoz, biztos voltam benne, hogy tervezett
szakirányom (a szexuálpszichológia) területén szeretnék vizsgálódni, egy adott kérdéskörben
elmélyülni. A hosszú döntési folyamat során, mely alatt a bántalmazott nők szexuális
szokásaiban bekövetkezett torzulások vagy éppen a homoszexuálisok identitásbeli kérdéseinek
tanulmányozása is felmerült, szépen lassan kirajzolódott egy hozzám igazán közel álló terület,
mely végül jelen dolgozat lapjain öltött testet.
A biszexualitás a saját identitáskeresésemben is fontos szerepet töltött be, éveken keresztül
aktív kérdés volt számomra (valamennyire még ma is az), hogy pontosan mit is jelent
biszexuálisnak lenni. Személyes tapasztalataim alapján azonban számos előítélettel és
sztereotípiával kellett megküzdenem magamban is és a környezetemben is. Voltak előítéleteim
melegekkel, leszbikusokkal kapcsolatban, nem tudtam azonosulni az ideológiájukkal és
elveszettnek éreztem magam, nem találtam olyan segítő közösséget, ahol a biszexuális előbújást
támogatnák, ezzel ahova fordulni tudnék. Ezen tapasztalatok hatására kezdtem élénkebben
érdeklődni a téma iránt.
Alapvetően azt szerettem volna vizsgálni, hogy a biszexuális közösségnek miért nincs olyan
érdekvédelmi egyesülete, szervezete, mint a szintén szexuális kisebbségnek számító homo- és
transzszexuális csoportoknak - vagy ha van, miért ennyire láthatatlan. Empirikus
tapasztalataimat szerettem volna kézzelfogható elemzésekkel is körüljárni, sajnos azonban
különféle módszertani nehézségek miatt új fókuszt kellett keresnem. Ezen nehézségek melyeket főleg a környezetem fogalmazott meg - a következők voltak.
1. „Az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer) betűszó kellős
közepén ott a biszexuálisokat jelző B-betű, vagyis tulajdonképpen egybeolvadva a
melegjogi törekvésekkel, az ő érdekvédelmük is teljesül.”
Annak a feltételezése, hogy az LMBTQ propaganda minden egyes szexuális orientáció
törekvéseit lefedi, erős szűklátókörűségre vall. Számos tanulmány támasztja alá, hogy
bár a biszexuálisok is fel vannak tüntetve egy-egy értekezésben, valójában csak névben,
a melegek és leszbikusok csoportjának egyfajta oldalhajtásaként, nem elkülönülő
entitásként szerepelnek. Mindenképpen szeretném tehát megvizsgálni, hogy az LMBTQ
csoportba való tényleges integrációjuk lehetséges és szükséges-e, mindezen
véleményeket pedig a hetero-, homo-és biszexuális mintán külön-külön lenne szükséges
bemutatni.
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2. „A biszexualitás fogalma meglehetősen problémás – attól függően, melyik elméletet
választjuk, vagy mindenki az vagy senki.”
Az egyik legnagyobb kérdés ez alapján számomra tehát az volt, hogy mi alapján
határozom meg, ki biszexuális – ez teljesen magától értetődő módon ugyanis nagyban
befolyásolja a vizsgálatot. Először Fritz Klein kérdőívét szerettem volna használni,
azonban egy ilyen kérdésben etikailag is erősen kérdőjeles, hogy azok, akik például
hetero- vagy homoszexuálisként definiálják magukat, a kérdőív szerint viszont más
csoportba kerülnének, őket az elemzések során melyik csoporthoz tartozónak
tekintsem? Ezt a problémát kiküszöbölve az elemzésem alapjául azt választottam, hogy
mindenkinek saját maga által vallott és érzett identitása dönti el, mely szexuális
kisebbséghez tartozónak tekintem.
3. „A biszexuálisokkal szembeni előítéletek nem különböznek a homoszexuálisokkal
szembeniektől.”
A bifóbia fogalma külön fejezetben kerül bemutatásra, illetve vizsgálatom egyik
központi kérdése is az, hogy a különböző szexuális irányultságú csoportokon belül
eltérnek-e ezek a megítélések. Ennek alapján heteroszexuális, homoszexuális és
biszexuális csoportokban vizsgálom a homo-és bifóbia jelenlétét.
Mikor ezekkel az elméleti és módszertani problémákkal szembesültem, a fókuszom arra
helyeződött, hogy a biszexualitás miért kerülhetett ennyire perifériára, miért ismeretlen szinte
az emberek előtt, mind tudományos, mind szélesebb társadalmi körökben. Ehhez a legközelebb,
úgy éreztem, a biszexuális identitású emberek megismerése vihet, vagyis azok a kérdések,
hogy az ő identitásukban milyen fontosságú és szerepű a szexualitásuk, magukénak érzik-e az
LMBTQ törekvéseket, milyen vágyaik, észrevételeik, tapasztalataik vannak.
A követező nagyon fontos kérdésként az fogalmazódott meg bennem, hogy szükséges-e
felhívni a figyelmet Magyarországon is arra, amire számos nemzetközi kutatás már megtette,
nevezetesen, hogy a biszexuálisok LMBTQ közösségbe való integrálódása meglehetősen
problémás, mégpedig többek között a szervezeten belüli ellenállás miatt. Ennek
feltérképezésére a fent nevezett homoszexuális közösség tagjainak véleményét és attitűdjeit
vizsgáltam.
Természetesen mindez csak akkor válik jelentőségteljessé, amennyiben a társadalmi normát
képviselő heteroszexuális közösség véleménye is láthatóvá válik. Mivel jelen dolgozat keretei
nem teszik lehetővé egy reprezentatív kutatás lefolytatását, így a már elérhető szakirodalmi
anyagokat használva vázolnám fel a heteroszexuális identitású emberek biszexuális (és
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összehasonlításként röviden a homoszexuális) emberekkel és magával a biszexualitással
kapcsolatos attitűdjeit.

1.1. Hipotézisek
A fentiek, illetve empirikus tapasztalatok alapján tehát az alábbi hipotéziseket fogalmaztam
meg.
1. A biszexuális közösség perifériára szorult, súlytalan és láthatatlan az LMBTQ
közösségen belül.
2. A homoszexuálisok megítélése eltér a biszexuálisokétól a társadalmi normákat felállító
heteroszexuális közösség körében.
3. A biszexuális emberekkel szemben az LMBTQ közösségen belül is élnek előítéletek,
így integrációjuk különösen problémás.
4. A biszexuálisok számára nem mindenben megfelelőek az LMBTQ közösség törekvései,
céljai, sokkal inkább szükség lenne speciálisan a biszexuális identitást kutató és az ő
speciális igényeiket is kiszolgáló felmérésekre, tájékoztatókra, rendezvényekre.

1.2. Áttekintés
A dolgozatom első részében a szakirodalom alapján szeretném bemutatni a biszexualitással
kapcsolatos társadalmi szintű előítéleteket. Ennek érdekében először általánosságban a
szexuális előítéletekről, majd a (sokak által) gyűjtőfogalomnak és „nagytestvérnek” tekintett
homofóbia kérdéskörét járnám körbe. Ezeket kiegészítve a feltörekvő queer-elmélet és a
szexuális politika, identitáspolitika kérdéseivel jutunk el a bifóbia speciális jellemzőin át a
biszexualitásig.
A dolgozat következő része az egyéni kutatásokat mutatja be, mely során az első részben
megfogalmazott kérdésekre a homoszexuális és biszexuális közösségen belül keresem a választ
– vagy legalábbis azt, hogy az LMBTQ közösségen feltett problémákkal kapcsolatos
hozzáállása mennyiben különbözik (ha különbözik egyáltalán) a „mainstream” heteroszexuális
vonaltól. Ennek érdekében homoszexuális csoportokat és biszexuális embereket kérdeztem
sztereotípiáikról, félelmeikről, tapasztalataikról. Eredményeimet és a dolgozat keretein
túlmutató lehetőségeket az utolsó fejezetben foglaltam össze.
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2. A SZEXUÁLIS ELŐÍTÉLETEK
A szexuális előítélet annyit tesz, hogy valakit hátrányosan megkülönböztetnek szexuális
orientációja okán – ez irányulhat heteroszexuálisok felé is (elő is fordul a kisebbségnek
tekinthető csoportok irányából), főleg azonban a homo-, bi- és transzszexuálisok szembesülnek
vele. Bár az elmúlt több mint fél évszázadban sokat javult a helyzetük, a stigmatizálással
(vagyis hogy a társadalom nagy részének szemében bűnös, megvetendő, szégyenletes vagy
éppen undorító tulajdonsággal rendelkeznek, melynek eredménye kirekesztés) a mai napig
kénytelenek szembenézni. A melegjogi törekvések a nők egyenjogúságért folytatott
küzdelmének oldalvizén hajóztak be a köztudatba a ’60-as évek második felében, majd az APA
(American Psychiatric Association – Amerikai Pszichiátriai Társaság) 1973-ban kivette a
homoszexualitást a pszichiátriai diagnózisok (és így a kezelhető/kezelendő betegségek)
sorából. Ezen folyamatoknak köszönhetően irányult egyre nagyobb figyelem erre a
kisebbségre, ami mellett reflektorfénybe került az is, egyes heteroszexuálisok miért
irracionálisan elutasítóak velük szemben – ezáltal lassan a homoszexualitás helyett az azzal
ellentétes homofóbiát kezdték betegségként kezelni. (Herek, 2000)

2.1. A homoszexualitás történelme
Alapvetően elfogadható az a megállapítás, hogy míg szexuális késztetései a legtöbb embernek
ösztönszinten vannak, a szexualitás egyes formái társadalmi konstruktumnak tekinthetőek.
Ahhoz, hogy megértsük, miként alakult, hogy a heteroszexualitás mellett jelenlévő egyéb
elemek hogyan alakultak ki, kaptak nevet és definiálták önmagukat, a homoszexualitás és az
arról leváló biszexualitás történelmét érdemes áttekinteni. (a fejezet Weiss, 2004 alapján
készült)
A korai görög és római irodalomban megtalálhatóak az azonos neműek felé irányuló
szexuális vágy leírásai, a személyeket azonban nem kategorizálták pusztán a partnereik neme
alapján, nem volt egy specifikus identitás, ami összekötötte volna a homoszexuális vágyak által
hajtott és azoknak teret adó férfiakat és nőket. Épp ellenkezőleg, a felnőtt férfiaktól mintegy
elvárt volt, hogy fiatal fiúkkal és nőkkel egyaránt létesítsenek szexuális kapcsolatot, akik így
megtapasztalhatták az „alárendelt”, passzív szerepet. Ez a passzív szerep azonban egy bizonyos
kor felett már férfiatlannak és elítélendőnek számított. A nőkre szexuális vágy nélküliként
tekintettek, és Szapphó legendás költészetén kívül vajmi kevés írásos emlék maradt fenn a
leszbikus vágyakról és tevékenységekről az utókor számára. Titkos, nem létező, a nyilvánosság
előtt rejtett dolognak számított a női szexualitás.
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A Kr.u. IV. századra a láthatatlanság homályába kényszerültek az addig oly’ szabad
homoszexuális késztetések, megteremtve ezzel a magánidentitás és a publikus identitás közt a
mai napig megtapasztalható feszültség gyökerét. A XII. századra kezdett kialakulni a
vélekedés, mely szerint a férfiaknak csupán egy csoportját vonzza a homoszexualitás, mely
kizárólagosságot élvez szexualitásukban. Ezeket az embereket kezdték ebben az időszakban
szodomitának bélyegezni. Érdemes azonban leszögezni, hogy a társadalmi elítélés
nagymértékben a „passzív” homoszexuálisok ellen irányult, hiszen ők voltak, akik foltot
ejtettek a maszkulinitás tisztaságán.
A XVIII. századra megerősödött a hit, hogy az azonos neműekkel szexuális kapcsolatot
létesítő férfiak nőiessé válnak és a szebbik nem ruháit viselik, mindezt annak ellenére, hogy a
tapasztalatok ennek éppen az ellenkezőjét sugallták. A két nem ruhái az 1770-es évektől
kezdtek élesen elkülönülni, addig a kisfiúk lányos ruhákat viseltek. A XIX. századra a férfiak
nem ölelkezhettek vagy sírhattak nyilvánosan, a nőies viselkedés minden formája
megbélyegzést vont maga után.
A XIX. század úttörői, Ulrichs és Hirshfeld a homoszexuális férfiakat „szellemi
hermafrodita”-ként definiálták, férfi testben női lélekről beszélve (ez ma a transznemű
embereket jelenti). Magnus Hirschfeld 1910-ben megalkotta a transzvesztita fogalmat, hogy
az ellenkező nem ruháit viselőket elkülönítse a homoszexuálisoktól. A XIX. századtól kezdett
elkülönülni egymástól a szexuális orientáció (vagyis a szexuális vágy tárgyának
megválasztása) és a nemi identitás (vagyis hogy valaki szexuális értelemben férfiként vagy
nőként definiálja önmagát). Ez a racionalizáció egyesítette és tette monolitikus jelenséggé a
homoszexualitást, megalkotva a monoszexista („kizárólag azonos neműekhez vonzódó”)
homoszexuális identitást.
A biológiai és társadalmi nem közötti szakadékot mélyítette az a XX. század közepi jelenség,
mely a férfi és női homoszexualitást viselkedési elemek alapján szétválasztotta, ezzel leszedve
az öltözködés és nőiesedés évszázados jellemzőjét a fogalomról. Ez elkülönítette a nemeket,
távolítva őket egymástól, ezzel pedig a bi- jelenségek nehézségeit megalapozva. Az 1960-as
évek emberi jogi küzdelmei és szexuális forradalma kezdte a politika színterére és a köztudatba
visszahozni a homoszexuálisokat, mely küzdelem (és az eltérő elképzelések ennek formáiról)
egymás ellen fordította a különböző orientációjú csoportokat. A melegek és leszbikusok azzal
kampányoltak, hogy „olyanok, mint bárki más”, leszámítva azt az egyszerű (ám rendkívül
szembeszökő) különbséget, hogy azonos nemű embert szeretnek. Ez felfűtötte a nemi
kettősséggel kapcsolatos ellenérzéseket (ide tartoznak a bi- és traszszexuálisok), mely a görög
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passzivitás megvetését visszhangozva a törvénytelenség stigmáját sütötte a homoszexuális
közösségből (is) kitaszítottakra. Számos meleg és leszbikus saját elfogadását azzal próbálta
meggyorsítani, hogy „a nem megfelelő” szexuális viselkedéseket élesen elítélte.
Mindezek négy különböző területet állítottak szembe egymással: a monoszexizmust a
biszexizmussal, a nemi alkalmazkodást a nemi kétértelműséggel, a homoszexuális előbújást a
heteroszexuális álcázással és a nemek szétválasztását a kétnemű keveredéssel. A biszexuálisok
a homoszexuálisokkal szembekerültek mindegyik dimenzió mentén, mely a homo-és bifóbia
különválását és specializálását is gyorsította.

2.2. A homofóbia
Mivel a biszexualitás csak jóval később került a palettára, így elsőként a homoszexualitással
kapcsolatos

megítéléseket

veszem

röviden

górcső

alá

történelmi

viszonylatban.

A homofóbia fogalma szintén a ’60-as évek végén született meg, egészen pontosan 1969-ben
jelent meg először nyomtatásban, George Weinberg tollából, később pedig könyv formában is
kiadásra került (Weinberg, 1972). Kezdetben a homoszexuális emberektől való irracionális,
szorongásos félelmet jelentette, de már az 1970-es évektől kezdve erős kritika érte amiatt, hogy
alapvetően nem a félelemről, hanem a gyűlöletről, és nem egyéni érzésekről, hanem társadalmi
problémákról kellene, hogy szóljon. (Az interneten mémmé vált az a kijelentés, mely szerint:
„I hate the word homophobia. It's not a phobia. You are not scared. You are an asshole.”,
vagyis kb. Utálom a homofóbia szót. Ez nem egy fóbia. Nem rémült vagy. Csupán s***fej.)
A szexizmus és rasszizmus mintájára ekkor született meg a heteroszexizmus fogalma is, mely
az egyén szexualitását más szexuális irányultságoknál előrébb valónak kezeli - főképp a
heteroszexualitás magasabbrendűségét a homoszexualitás felett, de mint látni fogjuk, a
homoszexuális közösségen belül is jelen van bi- és transzszexuálisok ellenében. A két fogalom,
bár nagyon hasonlóak, főként abban különböztethetőek meg, hogy a homofóbia inkább az
egyén hozzáállását, a heteroszexizmus pedig inkább társadalmi szintű ideológia- és
mintarendszert jelent. A heteroszexizmus és heteronormativitás (ez utóbbi a heteroszexuális
orientációt olyan általános normának tekinti, melytől eltérni csak a deviancia illetve a
kisebbrendűség irányába lehet, valamint az ettől eltérő viselkedés, kapcsolati- vagy közösségi
formák, illetve identitás stigmatizációját jelentő kulturális ideológia is) eredménye a nemheteroszexuális emberek ellen irányuló erőszak. Ez ma sajnálatos módon Magyarországon és a
környező területeken a politikai berendezkedés keretein belül normálisnak, elkövethetőnek,
tolerálhatónak mondható. A mindennapi életben a melegek és leszbikusok, transzneműek és
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egyéb kisebbségi csoportok tagjai olyan alapvető életvitelszerű korlátozásokkal kénytelenek
élni, melyet a többség magától értetődőnek, alapvető társadalmi jognak, normának gondol –
gondoljuk el például, hogy nem sétálhatnak párjukkal kézenfogva az utcán, nem beszélhetnek
nyíltan a párkapcsolati gondjaikról, nem mesélhetik el, milyen programokon vettek részt, ha az
érinti a szexualitásukat, közösségüket. Minden állásinterjún és új helyzetben mérlegelniük kell,
mennyire és miként vállalják fel identitásukat, az előbújás tehát nem egy alkalom, hanem egy
folyamatos, kétségekkel és kudarcoktól való félelemmel teli harcot jelent.
Kutatások szerint a szexuális előítéletek (melyek – bármely más előítélettel egyetemben –
három jellemzőt foglalnak magukban: attitűdöt jelentenek, mellyel egy társadalmi csoport és
annak tagjai felé fordulunk, mégpedig negatív, rosszindulatú és/vagy ellenszenves formában)
gyakoribbak idős, kevésbé tanult, vidéken élő emberek között (Herek, 1994), illetve a
heteroszexuális férfiak előítéletesebbnek bizonyultak, mint a heteroszexuális nők (Herek &
Capitano, 1999; Kite & Whitley, 1998 és Yang, 1998). Erős az összefüggés az előítéletek és
aközött, hogy a megkérdezettek ismernek-e meleg vagy leszbikus embereket – minél közelebbi
kapcsolatban állnak ilyen emberrel, annál alacsonyabb az előítéletesség mértéke. (Herek &
Capitano, 1996). Ezeket az eredményeket egy 2010-es magyar kutatás a hazai társadalomra
vonatkoztatva is reprodukálni tudta. (Takács, 2011)
A homofóbia egyéni szintű meghatározottságának tanulmányozása során jól alkalmazható az
attitűdök funkcionális elmélete (Herek 1984), mely szerint eltérő funkcióik alapján három fő
típusa különböztethető meg a leszbikus nők és a meleg férfiak iránti egyéni attitűdöknek. A
tapasztalati attitűdök alapját korábbi személyes tapasztalatok képezik, melyeket az egyén egyes
melegekkel és leszbikusokkal kapcsolatban korábban szerzett, s melyek aztán általánosíthatók
a többi melegre és leszbikusra. A védekező attitűdök én-védelmi szerepet játszhatnak (Duckitt,
1992) azáltal, hogy hozzájárulnak az egyénben bujkáló bizonytalanságok és félelmek
leküzdéséhez,

különös

tekintettel

a

belső

konfliktusok

külsődlegessé

tételére.

Az

értékválasztásokat tükröző, szocializációs gyökerű szimbolikus attitűdök pedig az énkép
kialakításának folyamatával és a referenciacsoportok értékválasztásához való – gyakran
nyilvánossá tett – idomulással összefüggésben válhatnak különösen fontossá. (Takács, 2011,
26.oldal)
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2.2.1. A homofóbia Magyarországon
A szexuális előítéletesség hátterében számtalan tényező állhat: lehet szó egy meleg emberrel
történt kellemetlen élmény generalizálásáról, a homoszexualitás ismeretlenségétől való
félelemről, a saját identitás ingatag lábakon állásáról és ennek projektálásáról. Minden egyedi
eset tulajdonképpen 5 nagy csoport köré szerveződik (Dombos, 2011, idézi Takács, 2011)
-

a homoszexualitás bűn, vagyis a homoszexualitás a társadalmi és a vallási törvények
elleni bűn, melynek megvalósítása egyéni választás kérdése, ezért erkölcsi szempontból
büntetendő, de legalábbis elítélendő

-

a homoszexualitás betegség, vagyis a homoszexualitás olyan beteges állapot, melynek
kialakulásáról az érintettek nem tehetnek, akik büntetés helyett ezért inkább orvosi
segítségre szorulnak

-

a homoszexualitás deviancia, vagyis a társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő
viselkedésforma (inkább társadalmi távolságtartás, mint erkölcsi alapú megbélyegzés
jellemzi)

-

a homoszexualitás magánügy, vagyis a homoszexuálisok is azt tehetnek a magánéletük
részeként, amit akarnak (bizonyos kereteken belül, természetesen)

-

a homoszexualitás alapvető emberi jog, vagyis a homoszexuálisoknak társadalmi
megkülönböztetéstől mentes élethez való joga van

Egy 2010-ben végzett magyar kutatás eredményei láthatóak az alábbi táblázatban. (Takács,
2011)
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Az ezer fős lakossági minta és a kétszáz fős LMBT minta alapján a legszembetűnőbb, hogy a
folyamatos tájékoztatás és propaganda ellenére erősen tartja magát a meggyőződés, miszerint
a homoszexualitás betegség. Maguk a szexuális kisebbségbe tartozók az alapvető emberi jog
létét emelték ki leginkább a válaszok közül. Az országos minta 21 százaléka egyértelműen
homofóbnak, azaz erősen elutasítónak mutatkozott a homoszexualitás kérdésével kapcsolatban:
ők voltak azok a válaszadók, akik teljes mértékben egyetértettek annak a két kijelentésnek az
egyikével, miszerint a homoszexualitás isten vagy a társadalom elleni bűn lenne. Ugyanakkor
a válaszadók 35,5%-a nagyfokú elfogadását fejezte ki azáltal, hogy teljes mértékben egyetértett
azzal, hogy Az azonos nemű partner választása alapvető jog.

2.2.2. A homofóbia megjelenési formái
Egy 2010-es magyar kutatásban (Dombos et. al, 2011 in Takács, 2011) a válaszadók 34%-a
számolt be arról, hogy szexuális irányultsága, 30%-uk pedig arról, hogy nemi identitása
kifejezése miatt érte őt hátrányos megkülönböztetés. Leggyakrabban köztéren (37%) érte
diszkrimináció az érintetteket, de jelentős a diszkriminációs tapasztalatok aránya a
szórakozóhelyeken (29%), a munkahelyeken (19%) és az oktatási intézményekben (19%) is.
Családjuk (18%) és barátaik (14%) részéről szintén jelentős hátrány érte az LMBT embereket
szexualitásuk miatt.
A válaszadók 16%-át érte már szexuális irányultságával vagy nemi identitásával összefüggésbe
hozható erőszakos támadás. A támadások leggyakoribb formája a szóbeli zaklatás: az
áldozatok 95%-a számolt be ennek megtapasztalásáról. Ugyanakkor nem ritkák a büntetőjog
által egyértelműen üldözendő cselekmények sem: például az erőszakkal fenyegetés (79%), a
bántalmazás (48%), a rongálás (29%) vagy a rablás (25%). Fegyveres támadásról tizennyolc,
nemi erőszakról pedig huszonegy személy számolt be.
Az esetek (melyben a bűncselekmények és a hátrányos megkülönböztetés is szerepel) csupán
5%-ában került sor hivatalos panasztételre. A panasztétel ellenére 31%-ban semmi nem
történt és 33%-ban legalább vizsgálat indult, de végül semmi sem történt. Csak a panaszt tevők
22%-a számolt be arról, hogy az elkövetőt sikerült felelősségre vonni (ez az összes
bűncselekmény csupán 1%-a).
A homofóbia megjelenési formái lehetnek tehát verbálisak vagy fizikaiak. Az internetes
erőszakos megfélemlítés (cyber-bullying) a mindennapokból ismert, többé-kevésbé szemtől
szembeni erőszakos megfélemlítést kiterjeszti az adott mikrokörnyezet (iskola, munkahely stb.)
területén túlra, az áldozatok magánszférájába, az emberek által széles körben használt
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elektronikus kommunikációs eszközök és csatornák, így internetes közösségi felületek és
mobilkommunikációs technológiák (sms, mms) használatával. Ezekben a viselkedésformákban
közös, hogy az új technológiák által adott egyre bővülő lehetőségekkel az áldozat
megszégyenítését, elidegenítését, kiközösítését célozzák, s az egyes internetes alkalmazásokkal
elérhető anonimitás tovább fokozhatja a zaklatók kedvét és kreativitását (Uizt, 2011 in Takács,
2011)
A cyber-bullying keretei közül kilépve a mindennapokban is megtaláljuk ugyanezen
zaklatásokat. Az utcán, munkahelyen, iskolában is kiközösítik és megszégyenítik nemcsak
azokat, akik vállalják identitásukat, de azokat is, akikről csak felételezik, hogy a normáktól
eltérő a szexualitásuk. A gyűlöletbeszédek elleni fellépés lehetősége ma Magyarországon
korlátozott, mivel a szólás-és véleménynyilvánítás alapvető emberi jogának garantálása áll
szemben az emberi méltóság alapvető alkotmányos jogával. A büntetőjog csak a súlyos
következményekkel fenyegető felszólalásokat bünteti, a zaklatástilalmi törvény azonban
mindenki számára védelmet nyújthat, aki személyben sértve érzi magát (2003. évi CXXV.
törvényt (Ebktv.))
A következő lépés a tettlegesség, a gyűlölet-bűncselekmények olyan bűncselekmények,
amelyeket (részben vagy egészben) egy csoporttal szemben érzett előítélet motivál (Uizt, 2011
in Takács, 2011) Ezek szintén nemcsak azok ellen irányulnak, akik bevallottan szexuális
kisebbséghez tartoznak, hanem elég, ha az elkövető feltételezése szerint homoszexuális,
biszexuálisok vagy éppen transzneműek. Ide tartoznak nemcsak a személy elleni erőszak, de az
ezen indíttatásból elkövetett egyéb bűncselekmények is - vandalizmus, rongálás, kifosztás. Az
ilyen bűncselekmény sértettjeire, mivel azok identitását támadja, súlyos, és/vagy hosszan
tartó lélektani hatást gyakorol egy ilyen cselekmény, áldozatai kiszolgáltatottnak érezhetik
magukat újabb támadásokkal szemben és a társadalom aktív védelmének elmaradása
másodlagos sérelemként jelentkezhet, további elutasításként hat, és akár a teljes
reményvesztettségéhez vezethet. A gyűlölet által motivált bűncselekményeket ráadásul sokszor
nagyobb fokú erőszakossággal, gyakran csoportosan követik el, ahol a több elkövető miatt
„eloszlik” a felelősség érzése, illetve az elkövetők egymásra is megerősítően hathatnak.
Magyarországon a legtöbb bűncselekményt (mivel az áldozatok nem merik felvállalni az
okokat, jelen esetben melegségüket) nem minősítik gyűlölet-bűncselekménynek, de a
jelentések szerint sajnos a melegjogi törekvések előtérbe kerülésével ezek száma is egyre nő.
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2.3. A szexuális dichotómia és a queer-elmélet
Mielőtt részletesen bemutatnám a bifóbia különleges jellemzőit, még szükséges megvizsgálni
a homofóbia mellett a szexualitással kapcsolatos általános gondolkodás azon elemeit,
nevezetesen a címben is jelzett kétpólusú elképzeléseket, melyek jelentős nehézségeket
támasztanak a biszexualitás, mint nemi identitás elfogadásában mind társadalmi, mind egyéni
szinten. (Barker, 2008)
Alfred Kinsey az elsők között hívta fel a figyelmet a szexualitás különböző dimenzióira
(viselkedés, érzés, fantázia), illetve arra, hogy a szexuális különbségek jobban leírhatók egy
kontinuum mentén, mint elkülönülő kategóriákkal. Bármilyen kísértő is a „vagy-vagy logika”,
hogy az emberek vagy a homoszexuálisok, vagy a heteroszexuálisok közé tartoznak, ez a
kategorizálás az emberi gondolkodás sajátossága, és kevésbé írja le a szexualitás valóságát
(Gagnon– Greenblat 2005; Robinson 1976).
A pszichológiában igen nagy tendencia mutatkozik arra, hogy a szexualitást tökéletesen
dichotóm fogalmi keretben tárgyalja – beszélhetünk a férfi-nő, heteroszexuálishomoszexuális, ti-mi, kint-bent tengelyekről például. Egy átfogó, pszichológiai témájú
könyveket vizsgáló kutatás szerint (Barker, 2007) a könyvek kétharmada egyáltalán nem ejtett
szót a biszexualitásról, számos könyv egyértelmű dichotóm látásmód alapján fogalmazott meg
definíciókat a heteroszexuális-homoszexuális fogalmak tengelyén, a tartalomjegyzék,
összefoglaló és szószedet is sok helyen a biszexualitásról említést sem tett. Néhány könyv
zavarbaejtő módon hivatkozik Alfred Kinsey alapvetőnek tekinthető kutatására, mely a
szexuális orientációt kontinuumként aposztrofálja, csupán azért, hogy előtte és utána ismét a
kétpólusú látásmódot kövesse. Van szerző, aki határozottan tagadja a biszexualitás létezését
(például Myers, 2003). A biológiai hivatkozások, a közmédiában megjelenő, tudományosan
erősen kérdéses metodika alapján íródott cikkek tovább mélyítették ezt a látásmódot, miszerint
„egy ember vagy hetero, vagy meleg, vagy hazudik”.
Wilson és Rahman (2005) kutatásukban elutasították ezt a látásmódot, mely a szexualitás
kialakulását és véglegesedését kizárólag a kora gyermekkorba teszi, a későbbi életeseményeket
és katalizáló faktorokat egy elegáns mozdulattal sarokba hajítva. A queer-elmélet éppen ezt
igyekszik formába önteni, vagyis a kettősségben való gondolkodás felszámolását tűzte ki
céljául. Az akadémiai munkákból (főleg humanisztikus tudományok) a HIV elleni küzdelem és
a feminizmus erőivel megtámogatva nőtte ki magát ez az irányzat, mely a szexualitás, énkép és
szexuális politika egy teljesen új megközelítését kínálja, amely megkérdőjelezi a nemi
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identitások és szexuális orientációk rögzített és egymásból következő kategóriáit. Azonban
egyelőre pusztán a kommunikáció is szinte lehetetlen a nemek és szexualitás dichotóm
fogalmainak használata nélkül.
Bár sok biszexuális kutató és aktivista tárt karokkal üdvözölte az elméletet, mely a
biszexualitást mintegy „nemfüggetlen vonzalom”-ként definiálta a „mindkét nemhez való
vonzódás” helyett, a kérdés korántsem zárható le ennyivel. A queer-elmélet témakörében
született cikkeket vizsgálva megállapítható, hogy az továbbra is főképp a melegek és
leszbikusok történelmére, elméleteire, gyakorlataira fókuszál, a biszexuálisokról vajmi kevés
szó esik. Bár a szexuális folytonosság, sokféleség és kereszteződések létjogosultságát hirdetik
egy címkék nélküli világ képét vizionálva és kergetve, a queer-ek elfelejtenek történelmet,
stabilitást és identitást kínálni a biszexuálisoknak, akik így egy homogén masszába olvadva
még azelőtt elveszíthetik saját hangjukat, mielőtt valóban megtalálnák azt. Személyes, politikai
és elméleti szinten is számtalan kérdés merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy vajon be lehet-e
olvasztani egy nagy csoportba a biszexuálisokat úgy, hogy korábban még nem definiálták saját
magukat, ezáltal veszélyeztetve a biszexuális férfiak és nők identitásbiztonságát.
A queer-elmélet egyik legkézzelfoghatóbb ellentmondása az, hogy nincs pontos definíciónk
arról, hogy mit is jelent valójában. Mióta 1990 környékén először felütötte a fejét, sokan és
sokféleképpen próbálták már meghatározni, hogy pontosan mi a célja, mit akar elérni, mit hirdet
és kiket tömörít. Mint azt David M. Halperin (2009) írja:
„I find the global 20-year definitional frenzy over the meaning of queer very odd: if that humble
word really had any particular theoretical or political significance, one would think we would
have figured it out by now. – Nagyon furcsának találom a queer jelentése körüli 20 éves,
világszintű őrületet – ha ennek az ártalmatlan szónak lenne bármilyen elméleti vagy politikai
jelentősége, azt feltételezhetnénk, hogy mostanra rájöttünk volna.” (Halperin, 2009, 452.oldal)
A biszexuális identitás különlegessége ugyanis, hogy a heteroszexuálisokhoz és
melegekhez/leszbikusokhoz is kapcsolódik, miközben egyik sem határozza meg teljesen.
Nagyon fontos eleme az identitásnak az, hogy ők mik nem – nem melegek, leszbikusok,
heteroszexuálisok. Éppen ez a kategóriákkal való szembenállás, a köztes identitás
ellentmondásos helyzete az, ami miatt nagyon nehéz elfogadni a biszexualitást, mint szabadon
választható identitást mindhárom eddig tárgyalt csoport részéről.
A biszexualitás definiálásához fontos lenne talán egy új dichotóm tengelyt felállítani, de mégis
mi lehetne a másik végpont? Az emberek ellentétpárokban gondolkoznak, nem kontinuumban,
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az ún. szexuális politika (Millet, 1969) egésze definiálható csoportokkal dolgozik
(szavazóbázist kreálva, ellentéteket szítva), márpedig ha átmeneteket is megengedünk, úgy
minden csoport identitása és hovatartozása megkérdőjeleződik, ez ellen pedig természetesen a
saját, jól körvonalazott identitásukban biztos hetero- és homoszexuálisok érthetően kézzellábbal tiltakoznak. Ennek a biszexualitás-monoszexualitás tengelynek az egyik legérdekesebb
képe például, hogy egy fotós miként tudna megragadni egy biszexuális házasságot vagy
családot? Könnyen heteroszexuálisnak vagy homoszexuálisnak tűnhetnek, így a biszexuálisok
arra „kényszerítik” a társadalmat, hogy a szexuális identitást ne kinézet vagy a partner neme
alapján ítéljék meg, ami teljes gondolkodásbeli váltást jelent. (Trnka és Tucker, 1995)

2.4. Összefoglalás
A szexuális előítéletek bárki ellen irányulhatnak, azonban elsősorban a társadalmi normák
(heteroszexizmus, heteronormativizmus) ellenében álló homoszexuálisok, biszexuálisok és
transzeneműek szenvednek tőle. Nem ritka a homofóbia szóbeli vagy fizikai kinyilatkoztatása
sem, melyek ma Magyarországon nagyrészt szankciók nélkül maradnak.
A biszexuális közösség tudományos közegben (és ezáltal társadalmi körökben is) láthatatlan,
elsöprő többségben csak „egy” (ráadásul kicsi) a sok szexuális kisebbség között. Átmenetként
tekintenek rá, egy instabil, rövid ideig jelenlévő identitáselemként a hetero-és homoszexualitás
között. Létjogosultságának validálását csupán az elmúlt évtizedben kezdték meg, azonban a
queer-elmélet térnyerésével újra veszélybe kerülhet a csoport autonómiája. A queer-ek, akik
tulajdonképpen szexuális identitásra való tekintet nélkül próbálnak elfogadtatni és
összeolvasztani mindenkit, azelőtt vennék el (nem szándékosan) a biszexualitást, mint
választható identitást az emberektől, mielőtt azok igazán biztonságban érezhetnék magukat
benne.
A homofóbia és a szexualitás dichotómiája teszi különösen nehézzé azt, hogy a biszexuálisok
előbújjanak, felvállalják szexuális identitásukat. A bifóbia sokban hasonlít a homofóbiára,
lévén mindkettő egy szexuális előítélet, a kettő közötti különbségeket a következő fejezetben
vizsgálom.
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3. A BISZEXUALITÁS
Az LMBTQ közösség monolitikusnak tűnik, ahol közös érdekek, egyszerűen definiált
közösségben találkoznak - legalábbis a legtöbb heteroszexuális ember feltételezése szerint.
Logikusnak is tűnik, hiszen a homoszexuálisok régóta ki vannak téve a heteroszexuálisok
előítéleteinek, ennek ellenére a jelenség jóval komplexebb, mint első ránézésre tűnhet. Már
maga a betűszó léte és kreálása is arra utal, hogy mind a leszbikus, mind a meleg, mind a
biszexuális, mind a transznemű, mind a queer csoportok külön-külön is jól definiálhatók,
leírhatóak, egyenlően exkluzív kategóriák, nem pedig egyek és ugyanazok.
A közösségen belül a homoszexuális emberek is eltérőképpen gondolkodnak, hogy a bi- és
transzszexuális emberek hozzájuk tartoznak-e vagy sem - a heteroszexizmus tehát nemcsak a
heteroszexuálisok oldaláról támadja a biszexuálisokat, hanem a homoszexuálisok csoportjából
is. Sokan úgy látják, hogy ezek az alternatív kisebbségek a melegjogi törekvéseket is
hátráltatják „beolvadni vágyásukkal” vagy éppen „extremitásukkal”. Amikor politikai
szempontok miatt az 1990-es évek végén mesterségesen beolvasztották a rendkívül heterogén,
számtalan extremitást is magában foglaló bi- és transzszexuális embereket a melegek körébe,
létrehozva így az LMBTQ csoportot, nem vették figyelembe, hogy a poliamória (több embert
szeretni egyyidejűleg), pánszexualitás (vonzalom bármilyen emberhez nemre és szexuális
identitásra való tekintet nélkül), heteroszexuális „crossdressing” (ellenkező nem ruháiba
öltözés), she-male jelenség (nőnek kinéző, át nem operált férfiak) vagy éppen transzvesztita
prostitúció egyáltalán nem illik a középosztálybeli meleg és leszbikus emberek törekvései és
imázsa mellé. (Weiss, 2004)

3.1. A biszexualitás definíciója
A szexuális identitás definíciói, kategóriái folyamatosan változnak, alakulnak, formálódnak míg a meleg és leszbikus, valamint transznemű csoportok relatíve könnyen megfoghatóak,
addig az újabb fogalmak, mint a biszexuális, a queer, illetve a pánszexuális, interszexuális
csoportok már ingoványos területnek számítanak.
Fentebb láttuk a queer fogalom évtizedes megfoghatatlanságának problémáját, míg például a
pánszexualitás vagy omniszexualitás (vagyis hogy nem az ember neméhez, hanem magához
az emberhez vonzódjon valaki) sokáig a biszexualitás egyik sarokköve volt, most pedig mintegy
a biszexualitás és a queer fogalom közti hidat képezi, bár sokan elutasítják a névben rejlő
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promiszkuis felhang miatt. Manapság az ambiszexuális és a fluid kifejezések is megjelentek,
ezek viszont még korántsem elég elterjedtek ahhoz, hogy számolhassunk velük.
A biszexualitás napjainkban leginkább afelé tendál, hogy egy egyénnek a saját igényei,
szükségletei kielégítéséhez férfi és női princípiumokra is szükség van, nem elég egyetlen nem
nyújtotta szexuális, erotikus vagy éppen párkapcsolati repertoár. Ugyanakkor ez a tendencia
még korántsem elég erőteljes ahhoz, hogy a biszexualitást ennek mentén határozhassuk meg,
mintegy különválasztva a nagy gyűjtőfogalmat a pánszexualitás nyújtotta „nem számít a nem”
és a biszexualitás nyújtotta „mindkét nem kell” fogalmakra.
A biszexualitás egyik legnagyobb nehézsége tehát abban rejlik, hogy nincs egységes definíció
arról, hogy mi is a biszexualitás. Különböző embereknek különböző dolgot jelent, sokszor
maguk az érintettek is másképpen gondolkodnak arról, hogy ők maguk miért is biszexuálisok
(vagy éppen miért nem), így egy rendkívül heterogén csoportot alkotnak, ahol roppant nehéz
közös érdekek, célok, bármilyen egység megtalálása és támogatása.
David M. Halperin (2009) 13 különböző módon definiálja a biszexualitást, melyek a
következők:
Biszexuális az az ember, aki…


…férfiakhoz és nőkhöz is vonzódik szexuálisan



…pusztán az, hogy valaki férfi vagy nő, nem akadályozza meg abban, hogy szexuálisan
vonzónak találja



…egyénekhez vonzódik, attól függetlenül, hogy az egyén, akihez szexuálisan vonzódik
férfi vagy nő



…a saját neméhez vonzódik, de a múltban volt már szexuális tapasztalata, élménye az
ellenkező nem képviselőjével/képviselőivel is



…az ellenkező nemhez vonzódik, de a múltban volt már szexuális tapasztalata, élménye
a saját nemének képviselőjével/képviselőivel is



…stabil, hosszú távú, szexuális és erotikus kapcsolatban él egy azonos nemű emberrel,

de szexuálisan vonzónak találja az ellenkező nem képviselőjét/képviselőit is


…stabil, hosszú távú, szexuális és erotikus kapcsolatban él egy ellenkező nemű
emberrel, de szexuálisan vonzónak találja a saját neme képviselőjét/képviselőit is



…csak a saját neméhez tartozó meleg/leszbikus emberekkel, illetve az ellenkező
nemhez tartozó heteroszexuális emberekkel létesít szexuális kapcsolatot
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…csak más biszexuálisokkal létesít szexuális kapcsolatot (férfiakkal vagy nőkkel)



…csak a saját neméhez tartozó emberrel létesít szexuális kapcsolatot, de önmagát
biszexuálisként definiálja



…csak az ellenkező nemhez tartozó emberrel létesít szexuális kapcsolatot, de önmagát
biszexuálisként definiálja



...férfiakkal

és

nőkkel

is

létesít

szexuális

kapcsolatot,

de

önmagát

melegként/leszbikusként definiálja


...férfiakkal és nőkkel is létesít szexuális kapcsolatot, de önmagát heteroszexuálisként
definiálja

Mint tanulmányában Halperin is írja, ezen definíciók némelyike nagyon hasonló, szimmetrikus,
kombinálhatóak is egymással – például az, hogy valaki stabil párkapcsolatban él egy azonos
nemű emberrel, de vonzódik az ellenkező nemhez is, miért szerepel külön attól, hogy hosszú
távú kapcsolata van egy ellenkező neművel, miközben szexuálisan kíván azonos neműeket is?
A válasz egyszerű: teljesen más társadalmi megítélése van egy férfival élő férfinak, aki nőkkel
is létesít szexuális kapcsolatot, mint egy férfival élő nőnek, aki nőkhöz is vonzódik. Míg az
elsőt a társadalom meleg férfinek fogja látni és úgy kezelni, addig a másodikat heteroszexuális
nőknek kijáró elbánásban részesítik.
Ez a bánásmód az, ami leginkább megnehezíti annak a definiálását, hogy ki is a biszexuális
ember. Hiszen ha valaki a fenti 13 kategóriába tartozik, vajon ugyanúgy kell tekintenünk rá,
mint a másik 12 kategória résztvevőire? Egyesíthető-e ez a 13, árnyalataiban nagyon is eltérő
fogalom egy közös csoporttá? Mivel a biszexuálisoknak nincs homogén csoportosulása,
felmerül a kérdés, hogy vajon ez csupán társadalmi fejlődés kérdése és rövid időn belül
megjelenhetnek, vagy egyszerűen nem is lehetséges egy ilyen csoportot elképzelni.
A kérdést tovább nehezíti a fent felsorolt 13 csoport utolsó két tagja, mely szerint a viselkedés
biszexuális, de az egyén nem annak vallja magát. Előfordul, hogy a biszexualitás nem
egyidejű, hanem váltott idejű, vagyis valaki kizárólagos szerelmi kapcsolatban él egy ellenkező
nemű partnerrel, majd ugyanilyen hosszú távú, stabil kapcsolatra lép egy azonos nemű
emberrel. Ilyenkor az esetek egy részében az érintett nem használja a biszexuális jelzőt, hanem
a heteroszexuális és a meleg/leszbikus identitások között vált.
A biszexuális identitás létjogosultságának egyik nagyon fontos lépése lenne, ha egyértelmű
meghatározását tudnánk nyújtani, mi is a biszexualitás, kik a biszexuálisok, milyen
azonosságok mentén tudnak csatlakozni egymáshoz. Ugyanakkor ennek a csoportnak a
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szélesebb körben való megjelenítése lehet a kulcsa annak, hogy bemutassuk a szexualitás
fluiditását, a csoportok heterogenitását, az azok közötti átjárhatóságok és a címkék
kérdésességét.

3.2. A biszexuálisok láthatatlansága
„’Nem vagyok meggyőződve róla, hogy csak azért, mert egyesek biszexuálisként azonosítanak
másokat, tényleg létezik biszexuális identitás’ – állította egy 1991-es interjúban Eve Kosofsky
Sedgwick queer teoretikus. Sedgwick szerint, ’ha a biszexualitás hangsúlyos kategória lenne,
óriási harc alakulna ki a körül, hogy az Oscar Wilde-hoz, Cole Porterhez vagy Virgina
Woolfhoz hasonló alakok mik is valójában: melegek, leszbikusok vagy inkább biszexuálisok. De
a meleg és leszbikus mozgalom nem törődik ezekkel a határvonalakkal.’ Sajátos okok miatt
azonban a ’biszexuális mozgalom’ egyes tagjai mégis határozott érdeklődést mutattak eme
határvonalak iránt, a tét ugyanis nem más volt, mint saját identitásuk érthetősége és történelmi
realitása. Sedgwick érvelése a hagyományos ellenállási politikákból merít: ’Abban a
pillanatban, amint a melegek és leszbikusok kijelentik, hogy a biszexuálisok nem tartoznak a
mozgalomhoz,

a

biszexuális

identitás

sokkal

valóságosabbá,

szükségszerűbbé

és

jelentőségteljesebbé válik.’” (Garber, 1996)
A biszexuális láthatatlanság egyik legfőbb oka az, hogy a mindkét való nemhez történő
vonzódást csupán a hetero- és homoszexualitás közötti váltás egy fázisaként kezeli a környezet
(Whedon, 1997, Reynolds, 2004). Ez annak ellenére is problémás, hogy sok esetben valóban
csak egy szakasz a meleg és leszbikus emberek esetében az, hogy mindkét nemhez vonzódnak,
mintegy az „átállást” megkönnyítendő. Fox (1996) és Angelides (2001) szerint a
pszichoanalízis tanai szerint a biszexualitás jelen időben nem értelmezhető fogalom, hiszen az
csak az egynemű-felnőttség felé vezető út egy fejlődéstani lépcsőfoka.
„Meg voltam győződve róla, hogy csak egy elenyésző kisebbség problémájáról van szó, akik
nem hajlandóak előbújni, és ennél fogva az ügy nem érdemel komolyabb figyelmet.
Leszbikusként bizonyos szempontból felsőbbrendűnek éreztem magam hozzájuk képest, és
szégyelltem magam miattuk. Micsoda naivitás volna komolyan venni a biszexuális »stádiumot«!
Azt gondoltam, majd csak túljutnak a problémán, és végül úgyis előbújnak, mihelyst képesek
lesznek megszabadulni a heteroszexualitás privilégiumától, amelyhez oly nyilvánvalóan
ragaszkodnak. Hiszen mi másért állítaná magáról bárki is, hogy biszexuális?”(Kaahumanu,
1982)
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Egy 10 éves longitudinális kutatás (Diamond, 2008) azonban annak az állításnak, hogy csupán
életük egy szakaszában biszexuálisak az emberek, éppen az ellenkezőjét bizonyította. A
kisebbséghez tartozó nőket (leszbikus, biszexuális vagy jelöletlen) kérdezték arról, milyen
identitást éreznek magukénak. A biszexuálisokként kezdők 92%-a maradt biszexuális vagy
jelöletlen 10 évvel később, míg a jelöletlenek 61%-a biszexuális vagy jelöletlen. Sajnos hasonló
kutatás a férfiak részvételével nem készült, de említés szinten előkerül (SFHRC, 2011) egy
tanulmány, melyben 1 éves periódust vizsgálva a biszexuális férfiak fele biszexuális maradt,
harmada homoszexuális, 17%-a pedig heteroszexuális irányba mozdult, vagyis kijelenthetjük,
hogy a biszexualitás lehet stabil identitás.
A másik „módszer” a biszexualitás törlésére, hogy az egyik nemhez való vonzódást egyszerűen
figyelmen kívül hagyja a társadalom – ennek egyik legékesebb példája a nagy
médivisszhangot is kiváltó 2005-ös Túl a barátságon (Brokeback mountain) című hollywoodi
alkotás, melyet a legtöbb helyen „meleg western”-ként aposztrofálnak annak ellenére, hogy
mindkét férfi főszereplő hosszútávú, tartós kapcsolatot ápol nőkkel (Lee, 2005, Rich, 2005,
Kavanagh, 2006). A női biszexualitás sokszor úgy jelenik meg a társadalmi hozzáállást is híven
tükröző fősodratú médiában, mintegy kíváncsiság, vagy kifejezetten a férfiak ingerlésének
céljával végzett játékos tevékenység, melynek végén a heteroszexualitásukhoz visszatérnek,
elhagyva azonos nemű partnerüket. Emellett megjelenik az a vád is, hogy a biszexuálisok
valójában „gyenge homoszexuálisok”, akik nem merik felvállalni önmagukat, így a
heteroszexuálisok beilleszkedési könnyítettségét és a homoszexuális késztetéseket egyaránt
kihasználják, mindkét csoport előnyeit élvezik - ez pedig számos homoszexualitását (és ezzel a
megbélyegzést) nyíltan vállaló emberben visszatetszést, megvetést kelt.
A biszexuális identitás a korábban részletezett dichotómia árnyékában próbálja megvetni a
lábát, körüljárása azonban nem egyszerű, hiszen sokszor a vallott identitás (vagyis a személy
képe önmagáról, hiedelemrendszeréről, érzéseiről és megértéseiről) nem esik egybe esetükben
a valós vágyakkal, viselkedéssel, vonzalommal (Friedman et al., 2004). Néhol ennek hiányában
a résztvevőt kizárják a kísérletből, máshol félig önkényesen meghatározott pontokhoz kötik a
kategóriába sorolást, sokszor pedig (mint már említettem) egyszerűen egy kalap alá veszik a
biszexuális és homoszexuális mintát, sokszor csak az elemszám növelésének érdekében,
máskor azon meggyőződésből, hogy a biszexualitás csak a homoszexualitás egy csoportja,
állomása.
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3.2.1. A biszexuális egészség kérdésköre
A biszexualitás elnémítottsága számos tanulmányban megjelenik a médiától (Barker, BowesCatton, Iantaffi, Cassidy & Brewer, 2008), a leszbikus és meleg közösségeken át (Gurevich,
Bower, Mathieson & Dhayanandhan, 2007) a szexológia (Rust, 2000), pszichológia és
pszichoterápia (Petford, 2003) tudományterületéig. (Barker & Langdridge, 2008) Számos
szerző ennek okaként (mások következményeként) azt jelöli meg, hogy a biszexuális
kisebbségen belül jóval magasabb a mentális megbetegedések aránya, mint a hetero- vagy
homoszexuálisoknál (e.g. Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb, & Christensen, 2002; Robin et al.,
2002; Udry & Chantala, 2002). (Kaestle & Ivory, 2012)
Az ezzel való részletesebb foglalkozás oka, hogy mint látni fogjuk, a biszexuálisok a
melegekhez képest is nagyobb egészségügyi kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek.
Ennek egyik oka pedig éppen az, hogy az egészségügyi személyzet nem ismeri el (fel) a
biszexualitást, vagy éppen az érintettek nem vállalják ezt fel előttük, emiatt pedig az ellátásuk
sem lehet teljes (nemi betegségek esetén ez nyilvánvaló, de a pszichés eredetű megbetegedések
esetén is könnyű belátni, hogy a fel nem vállalt vagy éppen konfliktusos identitás ismerete
sorsdöntő lehet). Hiba lenne azt gondolni, hogy a biszexuálisoknak elegendő a melegekre és
leszbikusokra kifejlesztett tájékoztató és egészségügyi program, hiszen a biszexuálisok mindkét
nem képviselőivel élnek szexuális életet, mely merőben más igényeket támaszt az egészségügyi
ellátó szervezetekkel szemben is, továbbá az egészségügyi személyzet is merőben máshogy
viszonyul (a társadalom egészéhez hasonlóan) a biszexuális identitáshoz, mint a
homoszexuálishoz.
Több nagymintás kutatás szerint (Brennan, 2010 és Steele, 2009) a biszexuális embereknek az
alábbi egészségügyi kockázatokkal kell szembenézniük:


a biszexuális emberek nagyobb egészségügyi egyenlőtlenségekkel találkoznak, mint a
szélesebb populáció, nagyobb valószínűséggel szenvedhetnek depressziótól vagy egyéb
hangulat- illetve szorongásos zavaroktól



nagyobb mértékben találtak náluk magas vérnyomást, gyenge vagy éppen megfelelő
egészségügyi státuszt, dohányzást és veszélyes mértékű alkoholfogyasztást, mint a
heteroszexuális, illetve meleg/leszbikus mintán



a biszexuális emberek számottevően kisebb mértékben vállalják fel identitásukat
orvosaik, ápolóik előtt, amivel lecsökken az esélye annak, hogy megfelelő tájékoztatást
tudnak nyújtani nekik (például a biztonságos szexuális élettel kapcsolatban)
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a HIV és nemi betegség prevenciós programok szinte egyáltalán nem szólnak a
biszexuálisokhoz, még kevésbé foglalkoznak olyan emberek igényeivel, akik mindkét
nemmel élnek szexuális életet, de nem identifikálják magukat biszexuálisként



azok a biszexuális nők, akik monoszexuális partnerrel élnek párkapcsolatban, bármely
más demográfiai csoportnál nagyobb eséllyel vannak kitéve családon belüli
bántalmazás veszélyének

A biszexuálisoknak nem csupán a homoszexuálisokra jellemző kisebbségi érzésekkel és
előítéletekkel kell megküzdeniük, de a homoszexuális közösségen belül is kihívás elé van
állítva az identitásuk. Az 1980-as és 1990-es években a biszexuálisokat okolták a HIV
megbetegedések előretöréséért (hiszen ők voltak az átjárás a melegek és heteroszexuálisok
között, ráadásul feltételezték, hogy kontrollálatlanul létesítenek szexuális kapcsolatot bárkivel),
bár ez a védekezés nélküli szex és nem a biszexuális identitás útján terjedt.
Egy 2010-es tanulmányban (Fredriksen-Goldsen et al, 2010) leszbikus és biszexuális nők
egészségi állapotát hasonlították össze egy 1496 fős mintán, melynek legszembeötlőbb
eredményei a következők voltak:


A biszexuális nők szignifikánsan alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkeztek,
nagyobb volt a valószínűsége, hogy az amerikai szövetségi szegénység szint 200%-ánál
alacsonyabb bevétellel rendelkeztek és több gyermekkel éltek közös háztartásban.



A biszexuális nőknek kisebb valószínűséggel volt egészségügyi biztosítása és nagyobb
valószínűséggel ütköztek anyagi problémákba a megfelelő egészségügyi ellátás
megszerzésének szempontjából.



A biszexuális nők nagyobb valószínűséggel dohányoztak vagy voltak akut alkoholisták.



A biszexuális nők egészségügyi állapota általánosságban véve sokkal rosszabb volt és
gyakrabban voltak kitéve mentális distressznek (még a változók kontrollálása után is)

Érdekes összefüggés, hogy míg vidéki környezetben a leszbikus és biszexuális nők közel
azonos szintű distresszről számoltak be, városi környezetben ez a distressz a leszbikus nők
körében csökkent, míg a biszexuális populációban közel a duplájára emelkedett. Ennek
hátterében talán az állhat, hogy városi környezetben a meleg és leszbikus közösségek jobban
definiáltak, így ezeken a helyeken a biszexuális nőknek )és férfiaknak) nem csupán a nagyobb
társadalmi előítéletekkel, hanem ezen közösségek kirekesztésével is szembe kell nézniük.
(SFHRC, 2011) Még veszélyesebb mutató, hogy az öngyilkossági szándék is számottevően
magasabb a biszexuális (kanadai) populációban (Brennan et al, 2010 és Steele at al, 2009):
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Szexuális orientáció

Öngyilkossági szándék (nők)
arány
százalék
(heteroszexuálisokhoz képest)

biszexuális
leszbikus/meleg
heteroszexuális

45,4%
25,5%
9,6%

5,9
3,5
1

Öngyilkossági szándék (férfiak)
arány
százalék
(heteroszexuálisokhoz képest)

34,8%
25,2%
7,4%

6,3
4,1
1

Mint a táblázatból is látható, a biszexuális nőknek közel fele gondolt már öngyilkosságra vagy
akár tett is erre irányuló kísérletet, a férfiaknál ez az arány a melegeknél tapasztalható
egynegyed helyett egyharmadra rúg. A heteroszexuálisokhoz viszonyított arány a változók
tisztítása utáni statisztikai eredmény.
Az orvosi területnek és a kutatási nyelvezetnek hatalmas szerepe van abban, hogy a nagy
nyilvánosság milyen attitűddel és megértéssel fordul a biszexualitás (és bármilyen szexuális
kisebbség) felé - elég csak a homoszexualitás medikalizálódására, majd onnan való kikerülésére
gondolnunk. Az orvosi irodalom, mint egyfajta médium, egyfajta keret-fogalomrendszert
alkotott a biszexualitás általános megértéséhez. Ebből jelenleg kettő fedezhető fel, melyek
egymás ellenében próbálják meghatározni a biszexualitást: az egyik egy káros, ragályos híd
vagy vektor metaforáját használja a biszexuálisokra, a másik pedig egészséges és legitim
identitásnak tartja.
Egy 2012-es kutatás szerint (Kaestle & Ivory, 2012) az orvosi szaklapokban a biszexualitás
említése az elmúlt 30 évben duplájára nőtt. Ezek nagy többsége több szexuális identitással
együtt, nem önálló entitásként vizsgálat a biszexuálisok csoportot. Azon kutatások, melyek a
biszexualitást magát vizsgálják, csupán a ’90-es évek végétől kezdtek megjelenni és
szaporodni. Ezekben főleg függőséget, szerhasználatot, mentális problémákat vizsgáltak, magát
az identitást csupán 10%-uk tekintette fókuszának.

3.3. A bifóbia történelme
Az 1960-as évekre a homoszexualitást számos politikai felhanggal átitatott névvel kezdték
illetni. Az „alternatív életvitel” a korszak szexuális szabadságát hangsúlyozta, a „szexuális
preferencia” a szabad szexualitás-választás jogáról szólt a heteroszexista társadalommal
szemben, a „szexuális orientáció” pedig veleszületett tulajdonságként kezelte, ezzel levéve a
felelősséget a homoszexuálisok válláról. Ez utóbbi azt is magában foglalta, hogy valaki egy
adott, jól definiálható irányba „orientálódik”, melyet külső, az egyéntől független erők szabnak
meg. Éles ellentétben áll a „szexuális preferencia” eszméjével, mely a választás és döntés, az
akarat erejéről szól, mintha a szexualitás választás kérdése lenne. Az orientáció azonban a
- 22 -

biszexuálisokat ragadja ki és teszi őket zavaró, promiszkuis elemekké azáltal, hogy
orientációjuk kétirányú. (Weiss, 2004)
Az 1970-es évekre megszületett az igény a homoszexualitás határainak definiálására. Az
utópisztikus elképzelések azt tűzték zászlajukra, hogy „mindenkiben felszabadítsák a
homoszexuálist”, mely kedvezhetett volna a biszexualitásnak, azonban ebben az időszakban a
swingereken és szabad szerelem hívein kívül senki nem nevezete magát biszexuálisnak. Így
tehát a csoport leszűkült, kizárólag melegeket és leszbikusokat foglalt magában. Szükség lett
egy különálló kategóriára, így született meg a biszexualitás fogalma, első csoportjuk 1972ben alakult New York-ban, de az 1980-as évekig a helyi csoportok nem váltak regionális vagy
nemzeti szerveződésekké. Ebben az időszakban a mozgalom fő célja a láthatóvá tétel és
támogatásnyújtás volt.
Mivel a biszexualitás a történelem folyamán elsősorban a nők szexualitását jelentette, ezért a
mozgalmak sokszor nemhez kötöttek voltak. A nők ebben az időszakban saját jogukon is
küzdöttek az egyenlőségért, így aktivitásuknak csupán a fókuszát kellett megváltoztatniuk,
melynek eredményeképpen csoportjaik a biszexuális férfiak csoportjainak tízszeresére
duzzadtak.
A biszexualitást politikai választás helyett politikai és érzelmi befektetés nélküli szexuális
libertinizmusnak

kezelték,

homoszexuálisoknak,

amorális

a

biszexuális
hedonista

embereket

pedig

betegséghordozó,

privilegizált

családokat

nem-

szétszakító,

promiszkuis tétovázóknak. 1987-ben a biszexualitás a fősodratú médiában a féktelen
promiszkuitás szimbóluma lett, mely a heteroszexuálisokat a „meleg pestissel”, az AIDS-dzel
veszélyeztette - a Newsweek címlapon hozta a biszexuálisokat, mint „az Aids-krízis alapvető
páriái”. Heteroszexuálisként pózoló homoszexuálisok, a szexuális őszinteségre alkalmatlan,
késztetéseik miatt bűntudatot érezni képtelen emberekké váltak a társadalom szemében.
A meleg és leszbikus közösségekben teret nyert a vélekedés, mely szerint a biszexuálisok
zavarodottak saját szexuális identitásukat illetően, és egy patologikus állapotban vannak. A
vélekedés szerint képtelenek önnön maguk megtalálására és definiálására, a fiatal felnőttkor
kételyeit nem tudják maguk mögött hagyni és szexualitásuk egy kezdetleges, kiforratlan
állapotban ragadt. A homoszexuális csoportok erős nyomást gyakoroltak a biszexuálisokra,
hogy köteleződjenek el egyik vagy másik nem mellett, hiszen véleményük szerint senki sem
igazán biszexuális.
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A biszexuális identitás ezen érvénytelenítése mellett a korábban már taglalt láthatatlansággal
is küzdeniük kellett. Nagyon nehéz bármilyen forrást találni a biszexualitás történelméről, mely
mintha nem is létezett volna igazán, hiszen valójában összezavarodott melegek, elköteleződésre
és felnőtt, érett kapcsolatok kialakítására alkalmatlanok.

3.3.1. A bifóbia megjelenési formái
A meleg és leszbikus közösségeknél hangot kapó, de a heteroszexuálisokhoz is átszivárgó
leggyakoribb monoszexista előítéletek a következők. (SFHRC, 2011)


Feltételezik, hogy bárki, akivel találkoznak, hetero- vagy homoszexuális.



Automatikusan feltételezik, hogy két romantikus kapcsolatban álló nő leszbikus, két
férfi bizonyára meleg, míg egy férfi és egy nő, ha kapcsolatban élnek,
heteroszexuálisok.



Azt várják, hogy a biszexuális heteroszexuálisként definiálja magát, amennyiben
ellenkező nemű párt választ.



Azt várják, hogy a biszexuális melegként/leszbikusként definiálja magát, amennyiben
azonos nemű párt választ.



Azt gondolják, hogy a biszexuális emberek még nem döntöttek.



A biszexuálisok megbízhatatlanok, hiszen önnön szexualitásukról sem mondanak igazat
(hiszen valójában melegek, leszbikusok vagy heteroszexuálisok).



A biszexuálisok képtelenek a monogámiára.



A biszexuálisokat úgy tekintik, mint szexuális, erotikus és/vagy párkapcsolati
értelemben „elérhető” emberek.



A biszexuális vicceket, gúnyolódást nem konfrontálják félve attól, hogy biszexuálisnak
bélyegzik őket.



A biszexuálisokról azt feltételezik, hogy zavarodottak a szexualitásukat illetően.



Nem hajlandóak a biszexuális identitást elfogadni, amennyiben az érintettnek még nem
volt szexuális kapcsolata mindkét nem képviselőivel.



Feltételezik, hogy a biszexuális ember „mindenben benne van” és kész minden
szexuális fantáziát és kíváncsiságot kielégíteni.



Hajlamosak csak akkor érdeklődni a biszexuális ember kapcsolatáról, partnere iránt, ha
az vele azonos nemű (meleg közösségekben), vagy éppen ellenkező nemű
(heteroszexuális közösségekben).
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Olyan kifejezéseket használnak gyalázkodó vagy vádló módon, mint „fázis”, „állapot”,
„zavarodott”, „határon táncoló”, „biszexuális”.



Úgy érzik, hogy a biszexuálisok csak az ő életük napos oldalára pályáznak.



Azt feltételezik, hogy a biszexuálisok csak az ellenkező nemmel képesek elkötelezett
párkapcsolatot kialakítani.



Azt gondolják, hogy a biszexuálisok a heteroszexuális lét társadalmi előnyeit
kihasználandó, inkább preferálnák választási helyzetben az ellenkező nemű partnerrel
való együttlétet.



Azt gondolják, hogy a biszexuális emberek készek bármi mások lenni, mint
biszexuálisok.



Azt várják a biszexuális emberektől, hogy heteroszexuális és homoszexuális segítő
szolgálatokat egyaránt felkeresnek információ és oktatás okán, hogy „mindkét
oldalukat” megismerjék és kielégítsék.



Úgy vélik, hogy a biszexuálisok túlságosan hangosak és előrenyomakodóak
láthatóságuk és jogaik érvényesítése közben.



A biszexuális embereket, mint egy egzotikus látványosságot, hajlamosak a
szexualitásuk mentén meghatározni nem pedig teljes, egész emberként látni.



Azt gondolják, hogy a biszexuális embereknek majd akkor lesznek jogaik, ha a melegek
és leszbikusok is elnyerik ezeket.



Azt várják a biszexuális aktivistáktól, hogy minimalizálják a kifejezetten biszexuális
törekvéseket (pl. sokáig tartotta magát a hit, hogy a HIV/AIDS vírust, mint a melegek
pestisét a biszexuálisok terjesztik az „ártatlan” heteroszexuálisok körében – ez ellen
küzdenek, vagy a bifóbia miatti erőszak, emberi jogok, illetve házasság,
gyerekfelügyelet specifikációi), és helyettük a meleg/leszbikus láthatósági kérdéseket
részesítsék előnyben.



Nem említik ismerőseiknek, hogy kapcsolatban állnak (párkapcsolat, szexuális,
kapcsolat, munkakapcsolat stb.) biszexuális emberrel attól való félelmükben, hogy őket
is biszexuálisnak bélyegzik.

A bifóbia egyik jellegzetes megnyilvánulása a biszexualitás létezésének tagadása,
pontosabban a biszexuális identitás tagadása, hiszen azt mindenki elismerte a megkérdezettek
közül, hogy szexuális gyakorlatként létezik. E mögött a „biszexualitás hitelességének”
(Hemmings 2002:26) megkérdőjelezése áll, azaz annak kétségbe vonása, hogy valódi vágyak
állnának a mindkét nemre irányuló érdeklődés mögött. Korábbi kutatások is felhívták arra a
figyelmet, hogy a biszexuális viselkedést gyakran azonosítják az éretlenség, illetve egy
- 25 -

keresgélő életszakasz jellemzőjeként, vagy önámításnak (azaz a homoszexualitás hárításának),
vagy éppen csak divatkövetésnek tartják (Borgos 2007; Takács 2004). (Turai, 2011 in Takács,
2011)
Sok helyen az érzelmi és a szexuális jellegű kapcsolatok dichotómiája jelenik meg, amelyet a
biszexualitás problematikájának megközelítésére alkalmas diszkurzív eszköznek tekintenek
(Turai 2010). A „vagy-vagy” gondolatmenet magyarázata lehet, hogy a biszexualitás
megragadásában leginkább időbelisége a kihívás, az, hogy valaki aktuális párkapcsolata
ellenére a másik nem iránti vonzalommal is azonosulhat (Hemmings 2002).
Maga a biszexuális kifejezés nemtelen. Míg ha leszbikusokról vagy melegekről beszélünk,
pontosan tudható, hogy nőket vagy férfiakat értünk alatta, a biszexuálisok ezt az osztottságot
már pusztán az identitásuk címkéjével veszélyeztetik. A XX. század végének leszbikusai (akik
a női egyenjogúságért ugyanúgy küzdöttek, mint szexuális identitásuk elfogadtatásáért)
büszkék voltak arra, hogy egyfajta „férfimentes övezet” az övék, ezáltal élték meg
szabadságukat, s emiatt utasították el a biszexuális nők integrálását soraikba. Az 1990-es évek
Amerikájában, mikor számtalan felvonuláson mutatták meg magukat a melegek és leszbikusok,
a biszexuálisokat kategorikusan kizárták az események elnevezéséből, sokszor pedig
egyértelműen deklarálták, hogy ők nemkívánatosak ezeken a megmozdulásokon.
Egyes kutatások (Varnell, 2003) szerint a melegek és leszbikusok jóval többször vállalják
orvosaik előtt szexuális orientációjukat, mint a biszexuálisok. A biszexuálisok azért
találkoznak diszkriminációval, mert alkalmanként homoszexuálisként viselkednek, mely
teljesen különbözik a stabil homoszexuális viselkedés személybeli, viselkedéses és
pszichológiai jellemzőitől. Másképpen kezelik a nyilvánosság elé lépést, máshogy
gondolkodnak a szexualitásról, másképpen vannak jelen párkapcsolataikban. Emiatt is indokolt
lenne külön csoportként tekinteni rájuk, az LMBTQ közösséget pedig inkább politikai
konstruktumnak kell tekintenünk, mint valódi közösségnek.

3.4. Összefoglalás
A biszexuális csoport láthatatlansága az én-definiálásuk nehezítettségéből fakad. Mivel a
társadalom gondolkodása a szexualitásról erősen dichotóm, ezért számukra nincs más
lehetőség, mint identitásukban folyamatosan szembehelyezkedni két jól definiált, homogén
csoporttal

is:

azt

deklarálni

hogy ők

nem

heteroszexuálisok, ugyanakkor

nem

homoszexuálisok. Mivel mindkét csoporttal szembehelyezkednek, ezért mindkét csoport
kirekeszti őket. Az identitáskeresés nehezítettsége a biszexuális közösségen belül is megjelenik,
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a szexuális és érzelmi életet sokszor erősen szétválasztják, esetleg betagozódnak valamelyik
nagyobb csoportba.
A biszexualitást, mivel politikai megfontolásból a homoszexuálisokkal és transzneműekkel
közös csoportként kezelik őket, nem lehet a homoszexualitástól függetlenül vizsgálni. Az
egyik legfontosabb kérdés az, hogy szexuális kisebbségként hogyan képesek leválni a
homoszexuálisokról és önnön jogukon érvényt szerezni létezésüknek, ezért mindenképpen meg
kell vizsgálni, hogy vajon a homoszexuálisok irányából mennyire erős ma Magyarországon az
elítélés a biszexuális csoporttal szemben.
A fenti vizsgálatok alapján a leggyakoribb előítéletek, amikkel a biszexuális emberek
szembesülnek, mind homo-mind heteroszexuális csoportok irányából, a következők:


ez csak egy fázis, átmenet, nem valódi identitás - valójában nem is létezik biszexualitás



promiszkuitás



képtelenek felvállalni a valódi énjüket (legyen az bár heteroszexuális vagy
homoszexuális)



nem képesek elkötelezett érzelmi kapcsolat kialakítására (hiszen mindkét nemre
szükségük van)



csak kíváncsiak/polgárpukkasztóak

Többek között vizsgálatom során a fenti kérdésekre is választ keresek.
Fontos kérdés még, hogy vajon azok biszexuálisak-e, akik bizonyos irányú (akár azonos, akár
ellenkező nemű partner irányába) vágyaikat nem élik ki? Min múlik az identifikáció?
Önvallomáson? A gyakorlaton? Fantáziákon? A biszexuálisokkal történő interjúim során ez is
fókuszba került.
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EGYÉNI KUTATÁSOK
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4. A HOMOSZEXUÁLISOK ELŐÍTÉLETEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE
Mint a korábbi fejezetekben kifejtettem, a biszexualitással kapcsolatos előítéletek és
sztereotípiák nem korlátozódnak a heteroszexuális populációra. A dichotóm látásmód, a saját
identitás féltése és a biszexualitás láthatatlansága (ezalatt jelenleg azt értve, hogy „ránézésre”
ez az egyik legkevésbé megállapítható szexuális identitás) mind-mind abba az irányba lökik a
melegeket, hogy kirekesszék maguk közül a biszexuálisokat.
Mivel a társadalom egésze szexuálpolitikai szempontból LMBTQ betűszó alatt azonban egy
nagy csoportként kezeli őket, fontos lenne felhívni a figyelmet arra, hogy az LMBTQ több
önálló csoport érdekvédelmi szervezete, amiben a biszexuálisok önnön jogukon is identitással
rendelkeznek. Ehhez azonban fontos megvizsgálni, hogy maga az LMBTQ csoport összetétele
pontosan milyen, illetve hogy az egyes csoportok hogyan viszonyulnak egymáshoz –
természetesen jelen dolgozat keretein belül a biszexuálisok felé irányuló attitűdöket fókuszba
hozva.
Bár az LMBTQ csoport hangadói a melegek/leszbikusok és zászlóshajói a melegjogi
törekvések, a közösségen belüli arány nem feltétlenül ezt tükrözi – a legnagyobb közösség
ugyanis a biszexuálisoké. Mivel viszont puszta létezésüket is folyamatosan kérdések
kereszttüzébe állítják, egyáltalán nem ismerik el őket, így (mint fentebb láthattuk) egészségük,
gazdasági jóllétük is veszélynek van kitéve, nem beszélve a kifejezett bi-intézmények
létrehozásáról és finanszírozásáról.
Számos kutatás foglalkozott azzal, hogy milyen arányban szerepelnek biszexuálisok az
LMBTQ közösségben. Több amerikai kutatás szerint több nő vallotta magát biszexuálisnak,
mint leszbikusnak és több férfi vallotta magát melegnek, mint biszexuálisnak. (SFHRC, 2011)
Egy 5042 fős amerikai, reprezentatívnak tekinthető mintán végzett felmérés szerint a felnőtt
társadalom 3,1%-a vallotta magát biszexuálisnak, míg „csupán” 2,5% melegnek/leszbikusnak.
(Herbenrick et al, 2010)
Szexuális orientáció
heteroszexuális
leszbikus/meleg
biszexuális
egyéb

Felnőtt férfiak
szám
%

Felnőtt nők
szám
%

Összes felnőtt
szám
%

2325
105
66
25

2348
23
92
58

4673
128
158
83

92,2
4,2
2,6
1

93,1
0,9
3,6
2,3

92,7
2,5
3,1
1,6
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A 18 év alattiak körében az olló még szélesebbre nyílt – itt 4,9% volt biszexuális, míg csupán
1% meleg. A minta kisebb volt, 818 fő válaszadóval.
Szexuális orientáció
heteroszexuális
leszbikus/meleg
biszexuális
egyéb

18 év alatti fiúk
szám
%
398
96,1
7
1,8
6
1,5
2
0,1

18 év alatti lányok
szám
%
367
90,5
1
0,2
34
8,4
3
0,9

Összes 18 év alatti
szám
%
796
93,5
8
1
40
4,9
5
0,6

Egy másik kutatás (Mosher, 2005) szerint (7643 nő és 4928 férfi válaszadóval) a nők 2,8%-a,
a férfiak 1,8%-a vallotta magát biszexuálisnak, míg leszbikusnak 1,3%, melegnek 2,3%. Ebben
a kutatásban megjelent, hogy a viselkedés és az énidentifikáció elválnak egymástól, hiszen
biszexuális viselkedést (vagyis szexuális vonzalmat mindkét nem irányában) a nők 13%-ánál
és a férfiak 6%-ánál detektáltak.
Egy 768 fős mintán végzett 2007-es kutatásban (Egan et al, 2007) azt találták, hogy a vizsgált
leszbikus/meleg/biszexuális minta közel fele biszexuális, ennek egyharmada férfi és
kétharmada nő.
Melyik jellemzi legjobban a szexuális orientációdat?
leszbikus, meleg vagy homoszexuális
biszexuális

Összesen

Férfi

Nő

51,1%
48,9%

68,4%
31,6%

34,7%
65,3%

Mivel nagyon kevés tanulmány foglalkozik azzal, hogy a biszexuálisok csoportját önálló
entitásként vizsgálja, pláne azzal, hogy a biszexuálisok kerüljenek a vizsgálat kereszttüzébe és
ne „csak” egy csoport legyenek a leszbikusok és melegek mellett, ezért felmerül a kérdés, hogy
vajon validnak tekinthetőek-e azok a múltban készült kutatások, melyek a leszbikusok és
melegek csoportjába olvasztották a tőlük (mint láttuk) nagyon is eltérő biszexuálisokat. Ez a
gyakorlat ugyanis nemcsak a biszexuális csoport láthatatlanságát és ismeretlenségét segítette
elő, de zavarhatja a leszbikusokra és melegekre irányuló kutatások eredményeit is.
A biszexualitás felé irányuló vélemények vizsgálatát emiatt három különböző csoportban és
módszerrel terveztem vizsgálni, melyek egymást kiegészítik és (reményeim szerint)
támogatják. A homoszexuális csoport attitűdjeit fókuszcsoportos módszerrel vizsgálom. Ennek
fő oka az, hogy ők mint csoport rekesztik ki maguk közül a biszexuálisokat, akik inkább a
szexuálpolitikai megkülönböztetéstől, mintsem a homoszexuálisok egyéni bifób felfogásától
szenvednek. Ennek érdekében a csoportfolyamatokat is szeretném vizsgálni, melyre kutatási
szempontból a fókuszcsoportot gondolom leginkább célravezetőnek.
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A

biszexuális

emberek

tapasztalatait

a

várhatóan

sok

bizonytalansággal

övezett

identitáskérdések, valamint a csoport heterogenitása miatt egyéni mélyinterjúkkal szeretném
vizsgálni, hiszen várakozásaim szerint ezeken jobban megnyílnak, több lehetőség lesz az egyéni
életutak és vélekedések, történetek kifejtésére. Mivel ezen a területen a szakirodalom még
meglehetősen hiányos, ezért mindenképpen szeretném, ha a biszexuális csoport is hallhatóvá,
láthatóvá válna.
A fenti két kvalitatív kutatást végezetül a kérdőíves felméréssel egészítem ki. Kérdéseimre a
fenti két, szexuális kisebbségnek számító csoporton kívül a túlnyomó többséget képező
heteroszexuális közösségből is várok válaszokat, így végül mindhárom, kutatásom fókuszában
szereplő csoport véleménye megjelenik. Az ő arányuk, válaszaik számszerűsített
különbözőségei, valamint a kérdőív végén szereplő kvalitatív kutatásnak minősülő kérdés az
előző kutatásokkal összevetve árnyalt képet mutathatnak a biszexuális identitás helyzetéről.

4.1. Módszertani alapok
A homoszexuális közösség általános véleményét a biszexuálisokkal kapcsolatban úgy
gondoltam, akkor sikerülhet a legpontosabban feltérképeznem, amennyiben sikerül
rekonstruálni a csoportfolyamatokat is az egyéni vélekedésekkel szemben. Annak érdekében,
hogy ez megjelenhessen, a fókuszcsoportos interjú technikáját választottam. A kutatás
lebonyolításához Vicsek Lilla alábbi leírását tartottam szem előtt:
Az utóbbi években a fókuszcsoportok Magyarországon is egyre népszerűbbek. Ezek csoportos
interjúk, vagy talán még találóbb, ha csoportos beszélgetésként definiáljuk őket. A csoportok
fókuszáltak abban az értelemben, hogy valamilyen kollektív tevékenységre irányulnak, vagy
legalábbis a résztvevők egy témára koncentrálnak (Barbour és Kitzinger 1999). A
fókuszcsoportos beszélgetéseken többnyire 6–12 fő vesz részt. A fókuszcsoportot az úgynevezett
moderátor vezeti. A moderátor feladata, hogy biztosítsa, hogy a résztvevők a témára
fókuszálnak, és õ teszi fel a főbb kérdéseket. Gyakori, hogy a résztvevőket bátorítják az
egymással való interakcióra, beszélgetésre, és arra, hogy tegyenek fel egymásnak is kérdéseket.
A fókuszcsoportnak minimális kritériuma, hogy a résztvevők hallgatóságot jelentsenek egymás
számára (Kitzinger 1994). A fókuszcsoportokat általában videokamerával rögzítik. (Vicsek,
2004-2005, 477. oldal)
Shamdasani és Steward (1990) összefoglalása szerint a fókuszcsoportos vizsgálat használata
elsősorban az alábbi esetekben javasolt:
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1. Általános kép kialakulásához, háttérinformációk gyűjtésére
2. Induló hipotézisek megfogalmazására
3. Kreatív ötletek, új gondolatok születésének elősegítésére
4. Valamilyen tervezet potenciális hibáinak kiszűrésére
5. Vizsgálati kérdéssel (pl. termék, szolgáltatás) kapcsolatos asszociációk gyűjtésére
6. A kutatás nyelvezetének feltárására
7. Kvantitatív eredmények motivációinak kvalitatív ellenőrzésére
Számomra az 1. és a 7. szempont voltak elsősorban érdekesek. Kíváncsi voltam arra, hogy már
kis mintán is megjelennek-e a magyar és nemzetközi kutatásokban felderített előítéletek a
biszexuálisokkal kapcsolatban a homoszexuális mintában, illetve hogy az ennek
alátámasztására végzett kvantitatív kutatással egybevetve milyen összefüggések deríthetőek fel.
Fontos leszögezni, hogy a fókuszcsoportos módszer csak nagyon sok csoport és igazán
körültekintő vizsgálati személy választás esetén lehet kvázi-reprezentatív. Nem szabad
statisztikai, kérdőívekhez hasonló módszerekkel interpretálni, illetve leszögezni, hogy a
„többség” miként vélekedik, hiszen a kérdések standardizálatlansága miatt számos tényező
befolyásolhatja a válaszokat, melyeknek gyakorisága az interpretációból eltűnhet, illetve a
kialakulás folyamata sokszor fontosabb, mint maga a válasz.
4.1.1. Etikai kérdések (Letenyei, 2004-2005)
A vizsgálati eredmény sokféleképpen befolyásolható - a csoport tagjainak megválasztása, a
kérdések sorrendje vagy éppen megfogalmazása, a környezet sokban meghatározhatja a
válaszokat, melyek értelmezésére szintén sokféle lehetőség akad. Ezek kiküszöbölésére
igyekeztem a jelentkezőket minél inkább egyenlően elosztani a csoportok között, a környezet
mindkét esetben ugyanolyan volt, kérdéseket pedig csak abban az esetben tettem fel, ha a
beszélgetés megakadt vagy valamire nem tért ki.
További kérdés az interjúk rögzítése. A gesztusok értelmezésére, a dinamikai adatok
feltérképezésére hasznos a videós rögzítés, illetve a moderáció szempontjából nagy
könnyebbség a diktafon használata. Ezeknek a kikerülése azonban a titoktartási nyilatkozat
ellenére sem mindig biztosított egyéb kutatások alapján. Mivel a kutatásom fókusza egy
különösen érzékeny téma, így úgy döntöttem, hogy amennyiben a csoportnak akár csak egy
tagja is (egyéni megkérdezés alapján, a csoportnyomást kizárva) aggályosnak véli a rögzítést,
erről lemondok, hiszen az eredmények szempontjából a biztonságos környezet megteremtését
fontosabbnak gondoltam. Az interjúkat ennek eredményeképp digitálisan (videó vagy diktafon
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segítségével) egyik csoportban sem rögzítettem, csupán magam és segítőm jegyzeteiből
rekonstruáltam. A résztvevők mindegyike aláírta a mellékelt beleegyezői nyilatkozatot (ld.
Melléklet – Beleegyezői nyilatkozat). A beazonosíthatóság elkerülése érdekében természetesen
biztosítottam őket arról, hogy csak (megváltoztatott) keresztneveket, életkorokat, illetve
legmagasabb végzettségük fokát írom le.
Bár a jutalmazás is számos kérdést felvethet (megfelelési kényszer a résztvevőkben a jutalom
miatt, a rászorulók felülreprezentáltsága), jelenlegi mintámban nem okozott gondot, hogy nem
ajánlottam fel pénzjutalmat. A felhívásban már jeleztem, hogy erre nem kerül sor, így ennek
tudatában jelentkeztek a résztvevők.
4.1.2. A fókuszcsoportos vizsgálat lépései
Az alábbi pontokban öt pontba szedve olvasható a fókuszcsoportos interjú menete, az egyes
feladatok részletezésével, kiemelt kérdéseivel.
1. Az interjú- vagy témavázlat
Miután előzetes ismereteket szereztünk a témában, a vizsgálandó témakörök és a célcsoport
bemérésére van szükség. Ezek után egy témavázlat vagy kérdéssor összeállítására következik,
vagyis a kutatástervezés, amibe a résztvevők körének kiválasztásától kezdve a mintaválasztás
módján át egészen a technikai kérdésekig terjed. A témakörök meghatározásának
szempontjából a szempontok a következők voltak (Letenyei, 2004-2005)


A probléma azonosítása



A témakörök, kérdéscsoportok számbavétele



A kérdések megszövegezése



Az interjúvázlat kulcskérdései: időtartam, kérdések száma, blokkok száma, ugrás



Összefüggő beszélgetés jelleg, kohézió a kérdések között



Kérdéstípusok: kezdő, bevezető, átvezető, kulcs-, levezető és a megkérdezettre
vonatkozó kérdések, anonim kérdések (kártya), ellenőrző kérdések



Az interjúvázlat pre-tesztje

2. A fókuszcsoport összeállítása
Mivel a csoport összetétele nagyban meghatározhatja az eredményt, ez a rész különös
körültekintést igényel. Az alábbi szempontokat vettem figyelembe (Letenyei, 2004-2005)
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Csoport mérete: kisebb csoport az elmélyültebb, nagyobb csoport a kreatívabb
munkának kedvez.



Fókuszcsoport = több csoport (legalább három)



Toborzás elvek: a célcsoportot „reprezentáló” személyek, életszerű helyzetek, helyi
közösségek



Homogén vagy heterogén összetételű csoport



Egymást ismerő versus nem ismerő személyek



Csoporttagok meghívása: nyilvános adatbázis, spontán meghívás, hólabdamódszer

3. Moderálás
A moderálás fő célja az őszinte válaszok előhívása, illetve a beszélgetés témaközelben tartása.
A moderátor feladata a csoporttagok megfigyelése, a gesztusok, testbeszéd, dinamika és a
mondanivaló egyidejű figyelemmel követése. A szempontjaim a következőek voltak (Letenyei,
2004-2005):


Fő cél: az őszinte válaszok előcsalogatása.



Alaphelyzet: semleges környezet, terem, asztal



Adatrögzítés: tükörfal, videokamera, magnó, toll és papír



A testbeszéd értelmezése



Csapdák: a válaszadók „korrekt” választ akarnak adni, szerepelni akarnak, nem mernek
szerepelni, nem alkotnak véleményt, nehezen érthető kérdés



Interakciók: csoportdinamika, polarizáció, konfliktus, konszenzus

4. Adatfeldolgozás és interpretáció
A fókuszcsoportos interjúzás során nyert adatok a legtöbb esetben nem szorulnak magyarázatra,
ugyanakkor kvalitatív, illetve matematikai-statisztikai elemző eljárások használatára egyaránt
mód nyílik ezek elemzésekor. A leggyakoribb adatfeldolgozási technikák a következők
(Letenyei, 2004-2005):


Kvalitatív adatfeldolgozó technikák: leírás, kivágás-beillesztés



Tartalomelemzés



Adatsűrítő eljárások (faktor, MDS, CONCOR) alkalmazása



Eloszlások. „Ívpapír”-módszer
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Általában a vizsgált kérdés és a fókuszcsoport létrejöttének oka határozzák meg, hogy a fentiek
közül melyek a legkézenfekvőbb elemzési módszerek. Feltáró, kreatív vagy éppen az ötletekre
kíváncsi (brainstorming-jellegű) kiscsoportos vizsgálatok esetén a szó szerinti lejegyzés lehet
célravezető, míg ha egy-egy központi kérdésre vagyunk kíváncsiak, a tartalomelemzéssel
juthatunk legközelebb a válaszhoz.
5. Fókuszcsoport és más kutatások viszonya
A fókuszcsoportos vizsgálat egyik legnehezebb pontja az, hogy nagyon sok csoport esetén sem
biztosított a reprezentativitás, így nem minden esetben alkalmazható kizárólagos kutatási
metódusként. Leggyakrabban résztvevő megfigyelés, mélyinterjú vagy kérdőíves megkérdezés
párosul mellé, melyeknek célja természetesen minden esetben más és más. (Letenyei, 20042005)
Leggyakrabban természetesen a kérdőívezés módszerével egészül ki, hiszen így a kérdőívekből
nyert adatok mögötti motivációkat és dinamikákat tudják a fókuszcsoportokon keresztül
megismerni és bemutatni. Ugyanakkor a kérdőívek előtesztelésére, a kérdések szövegezésének
változtatására is alkalmas a fókuszcsoportos módszer, mely két metódus tehát egymást
kiegészítve és egymást ellenőrizve is használható.

4.2. A vizsgálat lebonyolítása
A vizsgálat lebonyolításának menetét a fenti 5 pont mentén mutatom be.
1. Interjú- vagy témavázlat
Várakozásaim szerint az interjú 1-2 órát vett volna igénybe, azonban ez kevesebb kérdést
jelentett, mint a biszexuálisokkal végzett személyes interjúk (ld. 5. fejezet). Igyekeztem minél
inkább a spontán beszélgetést támogatni, a kérdések sorrendjét és megfogalmazását emiatt
többször felül kellett bírálnom. A szakirodalom szerint érdemes 4-5 blokkra és azon belül 3-8
kérdésre választani a kérdéseket, ezt igyekeztem szem előtt tartani, akárcsak az arra vonatkozó
javaslatot, miszerint a kérdések ívének és minőségének fontos szerepe van. Ennek ellenére
inkább kevesebb és átfogóbb témakört, kérdést és állítást fogalmaztam meg végül, melyek
végül hatásosnak bizonyultak.
Az interjúm témája egyértelműen az volt, hogy minél részletesebben sikerüljön feltérképeznem,
miként vélekednek a jelenlévők a biszexualitásról. Ennek érdekében az alábbi
témakörökben szerettem volna vizsgálódni:
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a. A biszexualitás mint jelenség felé irányuló előítéletek: fázis-elmélet, a biszexuális
identitás stabilitása, felvállalhatósága, különbségei a homoszexuális identitáshoz képest
b. A biszexuális emberek felé irányuló előítéletek: a biszexuális nő és férfi sztereotípiái,
promiszkuitása, monogámiára való képessége
c. A biszexuálisok mint csoport felé irányuló előítéletek: helyük az LMBTQ csoportban,
különbségek és hasonlóságok a homoszexuális közösséggel és érdekvédelmi
szervezetekkel
Ennek érdekében az egyes blokkokban az alábbi kérdésekre és állításokra szerettem volna
válaszokat, illetve véleményeket kapni:
a1. Könnyebb-e a biszexuális előbújás, mint a homoszexuális?
a2. Lehet-e egész életen átívelő identitás a biszexualitás? Miért igen/miért nem?
a3. Szerintük ki a biszexuális?
b1. Milyen a tipikus biszexuális nő?
b2. Milyen a tipikus biszexuális férfi?
b3. Ismernek-e biszexuális embert? Ha igen, milyen a kapcsolatuk?
b4. Létesítenének-e barátságot, szexuális kapcsolatot, párkapcsolatot biszexuális emberrel?
c1. A biszexuálisok ugyanolyanok, mint a melegek/leszbikusok.
c2. Mi a fő törekvésük a biszexuálisoknak?
c3. Fontos lenne-e külön fórumot létesíteni számukra?
Ezek a kérdések a terveim szerint lefedik mindazokat a fentebb olvasható előítéleteket,
melyeket szerettem volna, ha megjelennek a csoportban. Amennyiben nem, úgy direktebb
kérdésekkel terveztem azokra is rákérdezni.
2. Fókuszcsoport összeállítása
Általában 6-12 főben határozzák meg az ideális csoportlétszámot, melyekből tudományos
kutatás esetén akár 40-50 is lehet, de természetesen bizonyos esetekben kevesebb is elegendő
lehet. Mindenképpen elmélyültebb beszélgetést szerettem volna, illetve azt, hogy a
véleményét mindenkinek legyen ideje részletesen kifejteni, ezért már a kezdetektől 6-8 fős
csoportokat szerettem volna.
A források szűkössége miatt hólabda módszerrel válogattam a résztvevőket, akikkel
kapcsolatban az egyetlen feltétel az volt, hogy önmagukat homoszexuálisként definiálják. A
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kevés jelentkező miatt sajnos nem volt lehetőségem válogatni kor, nem, végzettség alapján,
viszont igyekeztem a csoportok résztvevőit a lehetőségekhez képest egyenlően elosztani.
Jelentkeztek párok is, mivel azonban külön párokból álló csoportot végül nem sikerült
szervezni, így ők külön-külön csoportokba kaptak meghívást. A csoporttagok az interjú előtt
nem ismerték egymást, illetve a moderátorok közül az egyiküket (segítőmet).
A Facebookon tettem közzé az alábbi felhívást:
Kedves ismerőseim!
Szakdolgozat időszak van, így én is segítségkéréssel fordulok hozzátok. Legtöbbetek
valószínűleg csak egy megosztással vagy a felhívásom célzott továbbításával fog tudni segíteni,
amit előre is nagyon szépen köszönök!
A legújabb szakdolgozatomat a biszexuálisokkal kapcsolatos előítéletekről írom. Ehhez két
csoportból szeretnék vállalkozó kedvűeket, akik hajlandóak egy kis kötetlen, de tématartó
beszélgetésre. Erre az elkövetkező 2 héten belül, valamilyen közösen megszavazott napon
kerülne sor.
1. Olyan, önmagukat melegnek/leszbikusnak valló emberek jelentkezését várom, akik szívesen
részt vennének egy pár órás kiscsoportos interjún, ahol 6-10 fővel együtt beszélgetnénk a
biszexuálisokat érintő kérdésekről. A csoportban kizárólag homoszexuális irányultságú
emberek lesznek. Aki igényli, álnéven is bemutatkozhat, az adataitokat nem adom ki senkinek
(a csoport többi tagjának sem), a dolgozatban pedig mindenképpen álnevet használok, minden
azonosíthatóságra utaló adatot törölve. Ami fontos, hogy nemcsak akkor várlak, ha egyetértesz
a biszexualitással, akkor is gyere el, ha fenntartásaid, kételyeid, kérdéseid vannak ezzel a
területtel kapcsolatban!
2. Olyan, önmagukat biszexuálisnak valló emberek jelentkezését is várom, akik szívesen
beszélgetnének egy személyes interjú keretein belül önmagukról, a szexuális identitásukról,
annak alakulásáról, tapasztalataikról. Nem a szexuális életetekre vagyok kíváncsi,
kötelezettséggel természetesen egyik kérdés sem jár, bármikor mondhatod, hogy valamiről nem
szeretnél beszélni. Ezek az interjúk szintén 1-2 órásak lennének (ezt főleg Te szabod meg),
személyesen vagy Skype-on, esetleg írásban is történhet. Anonimitást szintén garantálok.
Amennyiben bármilyen kérés, kérdés merülne fel az interjúkkal, témával, operatív kérdésekkel
kapcsolatban,

nyugodtan

írjatok

üzenetet

Facebookon

vagy

e-mailben

(berdifruzsina@gmail.com), esetleg keressetek meg Skype-n (berdi_fruzsi). Megköszönöm, ha
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továbbítjátok a felhívást, alapvetően ez egy kellemes beszélgetés lenne értelmes emberekkel,
amire homoszexuális párok, baráti társaságok jelentkezését is szívesen várom.
Jelentkezni a fenti elérhetőségeken lehet. További szép napot!
A fenti felhívást néhány személyes ismerősömnek is elküldtem, akikről tudtam, hogy
homoszexuálisként identifikálják magukat. Ennek eredményeképpen egy héten belül 22
jelentkező volt – ebből 15 férfi és mindössze 7 nő. Az interjúidőpontok szervezésekor illetve
a részletek pontosításakor (helyszín, az interjú időtartama, témája) azonban nagyon sokan nem
válaszoltak vagy egyik, a többségnek megfelelő időpontban sem értek rá, így mindössze két
csoportot sikerült alkotni, 6-6 fővel.
I.

Az első csoportban 4 férfi és 2 nő volt. Senki nem ismerte egymást korábbról, adataik a
következőek (a nevek természetesen álnevek):
1) István, 22 éves: negyedéves egyetemi hallgató (bölcsész szakirány)
2) Géza, 21 éves: másodéves egyetemi hallgató (humán szakirány)
3) Lilla, 23 éves: bölcsész szakirányon végzett, jelenleg beosztottként dolgozik
4) Patrik, 20 éves: másodéves egyetemi hallgató (bölcsész szakirány)
5) Ádám, 24 éves: ötödéves egyetemi hallgató (természettudományi szakirány)
6) Brigitta, 18 éves: végzős gimnáziumi tanuló

II.

A második csoportban szintén 4 férfi és 2 nő volt. Különlegesség volt, hogy ebben a
csoportban két olyan tag volt, akiknek a párja az első csoportban kapott helyet, így
(bár kifejezetten kértem, hogy ne meséljenek a kutatásról és az elhangzottakról), várható
volt, hogy ők már előzetes információkkal érkeznek.
1) Patrícia, 23 éves: érettségizett, jelenleg beosztottként dolgozik, Lilla (I/3) párja
2) Sándor, 20 éves: másodéves egyetemi hallgató (bölcsész szakirány), István (I/1)
párja
3) János, 26 éves: gazdasági szakirányon végzett, jelenleg beosztottként dolgozik
4) Anna, 24 éves: humán szakirányon végzett, jelenleg művészként dolgozik
5) Róbert, 32 éves: természettudományi végzettségű, jelenleg kreatív területen
dolgozik
6) Attila, 28 éves: bölcsész szakirányon végzett, jelenleg saját vállalkozásán
dolgozik
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Mint látható, a második csoport átlagéletkora magasabb (21,3 helyett 25,5), ezt figyelembe véve
igyekeztem az eredményeket is elemezni, illetve az életkörülmények is hasonlóak az egyes
csoportokon belül, azok között azonban nagyobb az eltérés.
3. Moderálás
A moderációhoz segítségül hívtam egy szintén ötödéves pszichológushallgatót, aki vállalta,
hogy jegyzetel, különös tekintettel a testbeszédre, gesztusokra és átfogó csoportdinamikai
elemekre, míg én a témák, a felmerülő ötletek lejegyzetelését vállaltam.
Mivel jelen kutatásban az identitásukkal (is) dolgoztak a résztvevők, illetve negatív, ritkán
hangoztatható véleményükre is szükségem volt, ezért mindenképpen igyekeztem leküzdeni a
megfelelési vágyból, érdektelenségből, értetlenségből adódható akadályokat. Igyekeztem minél
kevésbé beavatkozni, provokatív kérdéseket minél kevésbé alkalmazni, illetve ha úgy éreztem,
hogy valaki elfedi, elkendőzi, maszkírozza a mondanivalóját, akkor nem erőszakosan
konfrontálni, csupán bátorítani, hogy vállalja fel.
Mivel az a helyzet állt elő, hogy a résztvevők mind homoszexuálisok, míg én a biszexualitást
vizsgálom, különösen erős volt annak a veszélye, hogy igyekeznek majd vitás kérdésekben
egyfajta döntőbíróként véleményformálásra bírni, mintegy vezetőnek tekinteni engem vagy
segítőmet. A csoportpolarizáció jelen helyzetben szinte borítékolható volt, sőt, ez egyik célom
is volt – az előzetes bemutatkozás alapján igyekeztem mindkét csoportban egyenlő számban
szerepeltetni előítéletesebb, illetve elfogadóbb embereket. A viták során nem volt célom ezek
azonnali elsimítása vagy éppen a konszenzus kialakítása, inkább a részletezés,
véleményütköztetést pártoltam.
A környezet egy nyugodt magánlakás egy csendes szobája volt, középen egy asztallal, mely
körül körben ültek a résztvevők. Segítőm és én egymással szemben foglaltunk helyet, közöttünk
3-3 ember ült mindkét irányban, kör alakban. A résztvevőktől megkérdeztem, hogy csendben
vagy valamilyen háttérzajnál beszélgetnének-e szívesebben, egyhangúan a háttérzajt
preferálták, melynek garantálására mindkét csoportban a http://www.noisli.com/ oldal kávézói
csevegést imitáló felvételét szavazták meg egymástól függetlenül.
Mindkét csoport részére biztosítottunk harapnivalót és üdítőket.
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4. Adatelemzés, interpretáció
A nyert adatokkal kapcsolatban fontos elmondani, hogy értelmező, leíró, de statisztikailag nem
igazolható adatokról van szó. Jelen esetben én pusztán a leírást és a szakirodalomban fellelhető,
korábban részletezett eredményekkel való összehasonlítást tettem meg. Igyekeztem az esetleg
eddig fel nem merült szempontokat kiemelni, bemutatni.
5. A fókuszcsoport és más elemzések együttese
Bár a fókuszcsoport, mint technika, önmagában is alkalmazható, a kis elemszám miatt
mindenképpen szerettem volna valamilyen nagyobb elemszámú vizsgálattal kiegészíteni,
mely (talán) kicsit átfogóbb képet nyújt a társadalmi helyzetről. Ennek érdekében kérdőíves
kutatást is végeztem (6. fejezet), valamint természetesen a korábbi - a fenti idézetben is
olvasható javaslatnak megfelelően – szakirodalmi elemzésekkel való összevetés elvégzését
terveztem.

4.3. Eredmények
Első megállapításként azt volt érdemes megállapítanom, hogy a várakozásoknak és előzetes
adatoknak megfelelően jóval több meleg, mint leszbikus ember jelentkezett. Ez különösen a
biszexuális minta (6 nő és 2 férfi, ld. 5.2. fejezet, egyéni mélyinterjús kutatás) ismeretében
érdekes, melyek alátámasztják azt, hogy a férfiak nagy része inkább betagozódik a hetero- vagy
homoszexuális végpontok valamelyikébe, míg a nők stabil identitásként a biszexualitást is
hajlamosak választani.
A két csoport fő különbsége az életkorból eredő eltérő élethelyzetekre vezethető vissza. Az első
csoportban főleg egyetemista, kevésbé kiforrott véleménnyel rendelkező, szüleiktől még erősen
függő, kompromisszumképesebb és visszafogottabb emberek ültek, míg a második csoportban
függetlenebb, saját véleményüket stabilabban vállaló, vitákra is nyitottabb személyiségű
homoszexuálisok kerültek. A férfiak nagyobb száma befolyásolhatta az eredményeket olyan
szempontból, hogy a leszbikusok véleménye kisebb súlyt kapott (és mint láthattuk, a két
csoportot összemosni nagy felelőtlenség lenne, hiszen merőben más társadalmi körülmények
között élik meg szexualitásukat), emiatt pedig az egyes nemek felé irányuló attitűdök
valószínűleg torzulhattak.
Az alábbiakban az egyes témakörök szerint közlöm a két csoportban megadott válaszokat
összefoglalva, illetve néhány esetben konkrét, szó szerinti idézettel alátámasztva. Amennyiben
a két csoport véleménye eltért, ezt minden esetben jelzem.
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a. A BISZEXUALITÁS MINT JELENSÉG FELÉ IRÁNYULÓ ELŐÍTÉLETEK: FÁZIS-ELMÉLET, A
BISZEXUÁLIS IDENTITÁS STABILITÁSA, FELVÁLLALHATÓSÁGA, KÜLÖNBSÉGEI A
HOMOSZEXUÁLIS IDENTITÁSHOZ KÉPEST

Első kérdésem az volt, hogy könnyű-e szerintük a biszexuális előbújás. Erre a megszólaló
csoporttagok elsőként kivétel nélkül azt válaszolták, hogy biszexuálisként könnyebb az
előbújás, mint melegként:
„Igen, merthogy akkor azt mondják, hogy „Jó hát a remény hal meg utoljára, kicsim”. Pl. ez
nálunk is így volt, mikor először kiderült, hogy van egy párom, ugye nekem előtte volt egy
barátnőm, és mikor így rájöttem, hogy hát valami nem stimmel és így lett a barátom, akkor így
otthon az volt a lényeg, hogy mikor elég hamar, kb 3-4 hónap múlva szakítottunk, anya annyit
mondott, hogy „Na hát akkor már nincs meg a Laci?” . Mondom nincs. „Na akkor tudod mi a dolgod”
– mármint, hogy jöhet az unoka. Mondom ez nem így működik. „Jó jó, a remény hal meg utoljára”.
Először az volt, hogy rabszolga vagyok, kitartott vagyok, aztán jött az, hogy „biztosan biszex
vagyok, egy kicsit elegem lett a lányokból, jól van, nem baj”,

de 3-4 hónap múlva már erőltették,

hogy legyen elég a próbálkozásból. A biszexualitás reményt ad a szülőknek, hogy ez csak egy
átmeneti dolog a gyereknél, és még lehet olyan, amilyennek ők kitalálták.” (István, 22, I/1)
„Volt egyszer egy tök rémisztő élményem, találtam egy mappát anyu számítógépén, amiben a
Facebookról lementett képek voltak, amin csajokkal vagyok. Mikor rákérdeztem azt mondta,
hogy még megjöhet az eszem.” (Géza, 21, I/2)
Általában amikor melegként előbújtak, néhányan beszámoltak arról, hogy kezdetben ők is a
biszexuálist választották „átmeneti” identitásként, hiszen így a megküzdést, adaptálódást
könnyebbnek érezték – még ott volt a remény, hogy élhetnek „normális” életet, miközben
elfogadták azt, hogy ők milyenek is valójában.
Mikor először előbújtam, a barátnőim, akiknek elmondtam, hogy azt hiszem, biszex vagyok,
annyit mondtak, hogy még szerencse, hogy nem meleg. (Attila, 28, II/6)
Másrészről, ha a lányoknál nézzük a biszexet, arra azt mondják, hogy hú, milyen vad, mennyi
dolgot lehet vele csinálni – ezt a férfiak sokkal jobban elfogadják, mint ha mondjuk egy férfi
mondja azt, hogy ő biszex, akkor azonnal hüledezni kezdenek, hogy úristen, te most megfogtál
egy f***at? (Anna, 24, II/4)
A beszélgetés előrehaladtával azonban az első csoportban arról kezdett folyni a diskurzus, hogy
biszexuálisként sem lehet egyszerű megélni ezt a folyamatot, hiszen ez is a hagyományostól
eltérő szexuális orientáció, míg a második csoportban éles vita alakult ki arról, hogy elkülönült
a férfi és a női biszexualitás megítélése.
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-

Szerintem a biszexuálisoknak annyiban könnyebb, hogy előttük nyitva áll az
"elfogadott" út is; természetesen rendre megkapják, hogy határozatlanok a nemi
identitásukat tekintve, őket ezért emiatt éri el a közösség kirekesztő ereje. (Patrik, 20,
I/4)

-

Ja, biszexuálisként előbújni a heteroszexuálisok előtt sokkal egyszerűbb, viszont az
LMBT többi betűje előtt meg tök nehéz. (Géza, 21, I/2)

-

Igen, egy csomó meleg férfi például azt mondja, hogy ő nem kezdene például
biszexuálissal. (Patrik, 20, I/4)

-

Ja ja, én sem például. (István, 22, I/1)

-

Én a férfiaknál úgy gondolom, hogy nincs biszexualitás, csak még valami nem érett meg
teljesen. (Sándor, 20, II/2)

-

Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy egy nő nem lehet leszbikus, hogy még nem d****k
meg rendesen. (Anna, 24, II/4)

-

Nem feltétlenül, férfiaknál szerintem ez sokkal inkább a pánszexualitás felé mutat,
vagyis hogy nem a férfias férfiak meg a nőies nők vonzzák őket, hanem mindegy, hogy
férfi, vagy nő vagy hogy néz ki. Szóval nem is biszexek igazán, hanem pánszexuálisok.
(János, 26, II/3)

-

Szóval akkor a nő lehet biszex, a férfi meg nem? (Anna, 24, II/4)

-

Szerintem igen. (János, II/3)

-

Ez marhaság. (Anna, 24, II/4)

-

A társadalom megítélése teljesen más. A nő igazi belevaló, menő, vagány csaj, ha biszex,
a férfit meg kvázi-melegként kezelik. (Attila 28, II/6)

-

Valahogy a férfiak sokkal jobban tiltakoznak a nemi sztereotípiák ellen, vagyis hogy mit
hordhatsz, hogy viselkedhetsz, milyen színekben lehetsz, a nőknél sokkal könnyebben
átjárhatóak ezek a kategóriák. Nem azt mondom, hogy a férfiaknál nem lehet, csak nekik
sokkal nehezebb, a nőknek más miatt lehet nehéz nyilván. (Róbert, 32, II/5)

-

A hetero férfiak a hangadók és a hibások, mert ők abszolút úgy vannak vele, hogy ha én
hozzányúlnék egy férfihoz, az úristen, de ha két csaj csinálja, na az már valami. (Attila,
28, II/6)

Az első csoportban a beszélgetés itt a második blokk felé fordult, vagyis arra a kérdésre, hogy
ők létesítenének-e kapcsolatot biszexuális emberrel. Az első csoport tagjainak vitája a férfi és
női különbségeket kezdte taglalni, mely szintén a második blokk kérdéseibe tartozott.
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A következő, ebbe a blokkba tartozó kérdésre a későbbiekben, miszerint lehet-e stabil,
élethosszon átívelő identitás a biszexualitás, a két csoport eltérő véleményeket fogalmazott
meg. Az első csoportban, ahol a biszexuális identitás felvállalásának nehézségeit tárgyalták,
meglehetősen gyorsan arra a véleményre jutottak (kevés ellenállás volt a tagok részéről
ezügyben, inkább gondolatébresztő konfrontatív kérdésekként megfogalmazva), hogy
lehetséges, míg a másik csoportnál ismét felszínre került a vita, hogy férfiaknál nem lehet,
nőknél pedig igen.
-

Szerintem nem lehet férfiaknál, ez vagy a melegség előszobája, vagy visszatér a
lányokhoz. (Sándor, 20, II/2)

-

Szerintem lehet az, hogy az idő előrehaladtával attól függően, hogy éppen mire van az
életében nagyobb szüksége, eltérő erővel vonzódik egyik vagy másik nemhez, lehet
ennek egy ilyen dinamikája, ezt simán el tudom képzelni. (Róbert, 32, II/5)

-

Szerintem ezek között folyton váltogatni egy ilyen lelki kiegyensúlyozatlanságot jelent.
(Patrícia, 23, II/1)

Ezek után a láthatatlanság egyik sarokkövét tárgyalta ki ez a csoport, vagyis azt a kérdést, hogy
ha tartósan választanak egy párt maguknak a biszexuálisok, akkor biszexuálisok maradnak-e.
Ezt lehet, hogy csúnya így kimondani, de ha egy lány egy nővel él együtt, akkor ő már nem
biszexuális, hanem leszbikus, nem? (János, 26, II/3)
Ebben a kérdésben elhangzottak a már fent felsorolt érvek és ellenérvek (vagyis hogy a
biszexualitás mennyire lehet stabil identitás), de konszenzus nem született.
A harmadik, egyben átvezetőnek szánt kérdésem ebben a blokkban az volt, hogy mit jelent
számukra a biszexualitás, melyre igen érdekes válaszok érkeztek. A jelenlévők mindegyike
igyekezett már a csoportkörök elején leszögezni, hogy ő meleg, ennek ellenére szinte
mindegyikük beszámolt arról, hogy (bár sokszor csak részegen, de) megnéznek, megkívánnak
ellenkező neműeket, párszor akár „heterora is isszák magukat”, csókolóznak velük. Válaszként
szinte mindnyájan azt a választ adták, hogy ők maguk is csak érzik, de pontosan nem tudják
megfogni, megfogalmazni, definiálni ezt a kategóriát.
Nekem volt egy időszak, míg nehezemre esett beleférni a „meleg” kategóriába, mert túl szűknek
éreztem arra, amit érzek. Aztán végül persze mégis itt kötöttem ki, de néha még mindig
elgondolkozom, hogy valóban elég-e ez arra, ami vagyok. (Ádám, 24, I/5)
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Szerintem fontos lenne tisztázni, hogy a vonzalmat vagy az életstílust értjük-e biszexualitás
alatt. Mert hiába köt ki valaki mellett, akkor most mi definiálja őt, ha stabilan együtt él
valakivel, az, hogy ő most biszex és akkor vonzódik mindenféle emberez, vagy az, hogy kivel
fekszik le?! (Brigitta, 18, I/6)
Ez egy olyan dolog, hogy ha én életem végéig Tamással lennék, akkor nem Tamás-szexuális
lennék, hanem meleg, úgyhogy attól, hogy kivel vagyok együtt, még láthatok vonzónak egy
csomó másik embert is. Azt gondolom, hogy ez nem lehet nagyon másként biszexuáliséknál sem.
(Attila, 28, II/6)
Meggyőződésem, hogy bár lehet ilyen identitás, de előbb-utóbb kialakul valamilyen
preferencia. (Sándor, 20, II/2)
Magát a jelenséget valóban nehéz definiálni, de nem a partnerválasztás miatt, sokkal inkább a
biszexuális személy hozzáállása miatt: ismerek pár olyan biszexuálist, aki úgy váltogatja a
hetero/homo/bi jelzőket magara nézve, mint más a zokniját. (Anna, 24, II/4)
Ehhez kapcsolódóan a második csoportban felmerült, hogy a biszexualitás az azt jelenti, hogy
férfira és nőre is szüksége van az illetőnek, vagy azt, hogy mindegy a másik neme, illetve a
biszexualitás időisége is – váltott vagy egyidejű-e a biszexualitás. Alapvetően egyéni
különbségekre gondoltak inkább, mint a csoport vagy a szexualitás befolyásoló hatására.
Szerintem a biszexuális alapvetően azért biszexuális, mert a férfias férfiakat és a nőies nőket
kedveli. Aki az ezek közti átmenetekre IS bukik, mint a buzis pasik meg a fiús csajok, azoknak
mindegy a nem, de azokat már inkább pánszexuálisnak hívjuk, ha jól tudom. (János, 26, II/3)
b. A BISZEXUÁLIS EMBEREK FELÉ IRÁNYULÓ ELŐÍTÉLETEK: A BISZEXUÁLIS NŐ ÉS FÉRFI
SZTEREOTÍPIÁI, PROMISZKUITÁSA, MONOGÁMIÁRA VALÓ KÉPESSÉGE

Arra a kérdésre, hogy szerintük milyen egy biszexuális ember, mindkét csoport ismét a nemek
különválasztásával reagált, ráadásul nagyon hasonló sztereotípiákat fogalmaztak meg.
A biszexuális nő jelzői között a következők szerepeltek: sportos, kicsit túl közvetlen, kicsit hiú,
barátságos, menő arc, belevaló, ott van a helyzetekben, megoldó-ember, szép az arca, nem egy
cicababa, nőies, csajos, önmegvalósító, vannak céljai, nem egy „beállok a sorba”-típus,
karakán, nem ritkán polgárpukkasztó.
„Van rajta valamilyen jegy, amitől egyedi lesz, amihez azonnal kötni lehet, hogy igen, ő az”
(István, 22, I/1)
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A biszexuális férfi ezzel ellentétben, szorongó, beleolvad a környezetbe, átlagember, nem akar
kitűnni, nem hord színes darabokat, de a boxere az mintás, fekete pulcsi-fekete gatya, egyenre
vágott haj, inkább klasszikusan férfias, nagyon szürke, el van magában.
Mivel neki több fronton kell megfelelnie és vonzónak mutatkoznia, így úgy gondolom óhatatlan,
hogy megállás nélkül a toppon legyen. Ez azonban nem feltétlenül jár együtt feltűnő
megjelenéssel, inkább a kisugárzása a fegyvere, nem okvetlen kapcsolnám össze ezt a
figyelemfelhívó öltözködéssel például. (Lilla, 23, I/3)
Arra a kérdésre, hogy a biszexuálisok képesek-e hosszú távú, tartós kapcsolat kialakítására,
általában mindkét csoportnál megjelentek az ellentétes vélemények, vagyis hogy a biszexualitás
önmagában jelent-e monogámiára való képtelenséget avagy sem. Az egyik vélemény képviselői
(mindkét csoportban) elmondták, hogy ők biszexuálisokkal nem kezdenének, mivel bennük
lenne a félsz, hogy most éppen egy másik nemű embert kíván és elhagyja őket, amivel ők nem
tudnak „versenyre kelni”. Az ellenkező álláspontot képviselők fő érve az volt, hogy egy érzelmi
kapcsolatban ez nem történhet meg, illetve homoszexuális ember is elhagyhat, ha éppen
megkíván valakit – ez nem a szexualitásán, hanem az emberen múlik.
Én attól félnék, hogy elhagy egy nőért, és ha az kell neki, az ellen nem tudok mit tenni, az valami
olyan, amit én nem tudok megadni neki. (István, 22, I/1)
Én attól félek, hogy objektíven nézve szélesebb a paletta, nagyobb a medence, amiből halászhat,
több a kísértés. (János, 26, II/3)
Ha szeret engem, akkor nem fog elhagyni, ez nem azon múlik. Lehet, hogy megnéz majd egy
srácot, hogy „hú de lefeküdnék vele”, de nyilván nem fog, mert szerelmes. (Lilla, 23, I/3)
Ezt sokan felteszik a melegekkel kapcsolatban is és főleg emiatt azt gondolom, hogy az egyéni
különbségek ebben sokkal nagyobbak, mint a csoporthoz tartozás miattiak. (Anna, 24, II/4)
Mindannyian ismernek biszexuális embereket, bár kevesebbet, mint amennyi homoszexuálist.
Úgy gondolják, hogy a lányok inkább érzelmi, a fiúk inkább fizikai kapcsolat és élvezet miatt
keresik a biszexualitás nyújtotta lehetőségeket – lányoknál például elképzelhető, hogy barátság
fordul át valami többe, fiúknál ezt nem tartották általában lehetségesnek. Két biszexuális
kapcsolatában szerintük hamarabb megjelenhet a szexuális szabadosság és nyitottság, mint
máshol – több résztvevős szex, a megcsalás jobb elfogadása például.
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c. A

BISZEXUÁLISOK MINT CSOPORT FELÉ IRÁNYULÓ ELŐÍTÉLETEK: HELYÜK AZ

LMBTQ

CSOPORTBAN, KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK A HOMOSZEXUÁLIS

KÖZÖSSÉGGEL ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKKEL

Az első vitaindító kérdésem erre a blokkra vonatkozóan az volt, hogy a meleg közösségen belül
van-e a biszexuális embereknek helye. Érdekes módon mindkét csoportban itt következett a
kérdés után a leghosszabb csend, illetve a kérdés pontosítására is itt volt a leginkább szükség.
Az első gondolat az volt, hogy a csoportok Magyarországon elég lazán kapcsolódnak és az
LMBTQ betűinek külön-külön van érdekképviselete, amiből jelenleg a biszexuálisokéról nem
tudnak (megjegyzés: mivel nincs jelen). A közösségen belül is tapasztaltak széthúzást, akik
„sokszor magukat is képesek utálni”, nem elég homogének maguk a csoportok sem. Úgy vélik,
hogy a mindennapi kapcsolatok szintjén egy-egy embert el tudnának fogadni biszexuálisként
és az ő közösségük pusztán emiatt nem rekesztené ki – nyilván fenntartva a fenti fenntartásokat,
hogy tartós kapcsolatot nem feltétlenül próbálnának kialakítani vele.
Szerintem, ha egy melegbárba besétálna egy biszex férfi, az nagyon vonzó lenne, mert rettentő
férfias, hogy ő nőkkel is szexel. Nem tudom miért, de tényleg az, az olyan, amit a férfiak
csinálnak, mint a sör meg a foci. (Géza, 21, I/2)
Lehet helyük szerintem, csak még nincs kialakulva, kialakítva, még nem találkoztam a
biszexuálisok csoportjával, hogy mondjam, nincs egy ilyen közösségük, nem tudom hol vannak
ők. (István, 22, I/1)
Véleményem szerint a bi- es homoszexuálisok külön kezelendők, a homoszexuálisoknál ugyanis
nem merül fel kérdésként a pár neme, biszexuálisoknál ez sokkal inkább preferencia és/vagy
ízlés dolga, van egyfajta "döntésszabadságuk", ami nekünk melegeknek nincs, elvégre mi
egyáltalán nem vonzódunk az ellenkező neműekhez, nekünk abból kell játszanunk, amit
leosztottak", nincs másik pakli, amiből húzhatunk. (Patrícia, 23, II/1)
Mindkét csoportban megjelent, hogy a biszexuálisok nem önnön jogukon vannak jelen sem a
homoszexuális, sem a heteroszexuális közösségben, hanem amelyiket közelebb érzik
magukhoz, oda tagozódnak be. Ennek feloldására ők azt látták, hogy a meleg közösségnek
kellene elfogadóbbnak lennie irányukban és egy saját helyet szorítani nekik. Mivel nekik is
vannak olyan igényeik, mint a melegeknek adott esetben, ezért a törekvéseik lehetnek közösek,
meglátásuk szerint csatlakozhatnának politikai szempontból is a mozgalmakhoz – mivel ezek
emberi jogi törekvések, ezért szexuális identitástól függetlenül támogatni kellene ezeket. Érzik,
hogy Magyarországon leginkább csak személyes érintettség esetén csatlakoznak az emberek
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ezekhez, pont ezért gondolják, hogy a biszexuálisok, mivel ők is ki vannak téve az
előítéleteknek, fokozottan vállaljanak szerepet.
Szerintem a szexuális diszkrimináció felszámolását célzó törekvések fontosak, bár őszintén, nem
látom benne a biszexuálisokat mint célcsoportot. A biszexualitást ugyanis tapasztalataim
szerint elfogadóbban kezelik a világban is és idehaza is, mint a vállalt homoszexualitást
vagy transzvesztitizmust. (Róbert, 32, II/5)
A leghíresebb rendezvényt, a Budapest Pride-ot mindannyian „meleg büszkeség hete”, vagy
„buzi-hét”-ként aposztrofálták, melynek elnevezésére felhívtam a figyelmüket. A reakció az
első csoportban hallgatás volt, a másodikban pedig felháborodottan próbálták védeni
önmagukat, arra hivatkozva, hogy ez csak egy elnevezés, egy hagyomány, ezért nem
szerepelnek a névben a bi- és transzszexuálisok. Ismét előkerült, hogy a heteroszexuálisok felé
könnyebb lehet a biszexuálisok előbújása, míg a közösségen belül sokkal nehezebb – ezt a
kettőt összefüggésbe is hozták, hogy mivel könnyebben elfogadja őket a társadalom, egyfajta
irigység is övezi őket.
Az első csoportban hiányolták, hogy a melegek számára nincs tájékoztatás arról, hogy mit is
jelent a biszexualitás, pedig nagyon szívesen meghallgatnának élettörténeteket, nehézségeket,
kérdéseket. Nem tudják pontosan, hogy mi a biszexualitás, hol húzódnak a határok, milyenek
ezek az emberek, általuk/nekik szervezett rendezvényekről még nem hallottak. Szerintük ezért
találják a helyüket nehezen ebben a csoportban a biszexuálisok, mert valójában sokan nem értik
őket. Itt hangzott el végszóként, hogy nehéznek érzik, hogy mintha a biszexuálisok nem
illenének bele egyik kategóriába, dobozba sem, ránézésre nem lehet megmondani ki az és ki
nem, és ez elbizonytalanítja őket.
Azt hiszem az sokat segítene, ha ez az identitás láthatóvá válna, mert ez egy nagyon nehezen
vállalható dolog, mármint ugye a melegek között. (Patrik, 20, I/4)
Valószínűleg ők is kapják a címkéket, hiszen végülis senki nem úgy születik, hogy tudja, igen,
én most leszbikus vagyok vagy épp biszex, és nekik sokkal nehezebb, mert nincs egy konkrétan,
jól körülhatárolható csoport, akikhez tartozhatnának. (Brigitta, 18, I/6)
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4.4. Összefoglalás
A két fókuszcsoportos vizsgálat 1,5, illetve 2,5 órát vett igénybe. Az első csoport
visszafogottabb, megfontoltabb és kevésbé szélsőséges volt, míg a másodikban, valószínűleg a
résztvevők életkorából is fakadóan, több volt a vita, véleményütköztetés. A megjelenő
vélemények azonban az érzelmi töltet eltávolítása után szinte ugyanaz volt mindkét helyzetben.
Mindkét csoportban volt egy elfogadóbb és egy előítéletesebb részleg. Az elfogadóbb emberek
inkább elbizonytalanító kérdéseket tettek fel, míg az előítéletesebbek a bevezető bekezdésekben
megfogalmazott, kifejezetten bifób előítéletek szinte mindegyikét felvonultatták. Kifejezésre
jutott, hogy a biszexuálisok esetében félnek a megcsalástól, elhagyatástól, hogy szexuálisan
nyitottabbnak képzelik őket, illetve hogy ez nem lehet stabil identitás hosszú távon.
Számomra legérdekesebb a férfi és női biszexualitás elkülönülésének élessége volt, mely
valószínűleg annak is volt köszönhető, hogy nagyobb létszámban ültek melegek az asztalnál
mindkét esetben, mint leszbikusok. Úgy tűnt, ők inkább hajlamosak az előítéletességre, mint a
nők, így felerősödhettek azok a hangok, melyek a saját szexualitásukat is veszélyeztető
biszexuális férfiak ellen irányultak.
Ezen kívül szexuálpolitikai szempontból fontos kérdések megválaszolására is sor került. Egyéni
szinten elfogadóbbnak mutatkoztak, mint politikai szinten, vagyis bár ők maguk el tudják
fogadni egy-egy biszexuális ember különbözőségét, összességében mégis a beolvadást látnák
megoldásnak, hiába gondolnak a biszexuálisokra önmaguktól merőben különböző beállítódású
emberekként. A tájékoztatás és láthatóság hiánya nagy problémának tűnik, illetve az is, hogy
nincs olyan felület, ahonnan a biszexuális emberek, illetve emberekről tájékozódhatna a
társadalom.
Tehát a szakirodalmi adatokat a fókuszcsoportos kutatás megerősítette, a meleg közösségen
belül Magyarországon is fellelhetőek a bifób elemek, mely megnehezíti beilleszkedésüket,
érdekképviseletük kialakulását.
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5. A BISZEXUÁLISOK IDENTITÁSÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE
Az előzőekben a melegek és leszbikusok szemszögéből került bemutatásra a biszexualitás
számos problémája, az identifikáció, a definiálás kérdése, valamint a homoszexuális
közösségből való kirekesztettség is. Nagyon fontos és megkerülhetetlen kérdés azonban, hogy
ma Magyarországon ebből mit tapasztalnak az érintettek. Ezt szerettem volna felderíteni akkor,
amikor biszexuális embereket kerestem a kutatásomhoz.
Számtalan kutatás (melyekből több már idézésre került) bizonyította, hogy a biszexuális
emberek merőben más kihívásokkal (is) szembesülnek, mint a homofóbiával küzdők. Bár a
definíciók kaotikussága miatt nehéz pontosan meghatározni, a társadalom mekkora részéről is
van szó, mindenképpen fontos látnunk, hogy egy olyan közösség elnémítására került sor, mely
egy hatalmas kisebbséget képez. Bár jelenleg majdnem minden (a piacot meghatározó)
amerikai mozifilmben és televíziós sorozatban feltűnik meleg, leszbikus (vagy legalábbis annak
szánt) szereplő, a biszexuálisokról vajmi kevés szó esik. Legtöbbször még akkor sem deklarált,
ha nyíltan megjelenik az ezirányú viselkedés.
Ilyen feltételek között a legtöbbeknek a biszexualitás (kiegészülve a bifóbia elemeivel) talán
fel sem merül, mint „választható” identitás. Többek között ennek a kérdését, vagyis hogy
miként találták ezt a „lehetőséget” a számtalan ma terjedő szexuális fogalom között, szerettem
volna megvizsgálni.
Érzékeny témáról lévén szó, illetve a kutatásom célja miatt az egyetlen járható útnak a
személyes interjúkat éreztem. A definiálási nehézségek miatt úgy gondoltam, hogy mind
emberi mind kutatási szempontból az a legmegfelelőbb, ha olyan embereket választok, akik
önmagukat biszexuálisnak tartják.

5.1. Módszertani alapok
Mivel néhány jelentkezővel ez volt az első találkozásom, így sokaknál az első interjú fogalom
is tökéletesen illett a helyzetre. Mások távoli ismerőseim voltak, akikről már voltak előzetes
információim, illetve hozzám közel állók is jelezték, hogy elmesélnék a történetüket. A fentiek
miatt is egy félig-strukturált interjúformát választottam, melyhez Hermann Argelander
útmutatását követtem (Argelander, 2007).
A félig-strukturált interjú célja az interjúztató és az interjút adó közti kapcsolaton keresztüli
információszerzés. Ennek érdekében a laza szerkezetű szabad beszélgetés és a konkrét
- 49 -

kérdéssort segítségül hívó strukturált interjú között helyezkedik el. A beszélgetés keretei
eszerint megfelelnek egyfajta „első pszichoterápiás interjú”-nak, ugyanakkor egy konkrét
témában, célzottan zajlik a beszélgetés, melyben a kérdező irányítja a beszélgetés fonalát.
Az információk egy ilyen interjú során különféle csatornákon át érhetnek el bennünket:
-

objektív információk: megbízható, ellenőrizhető „kemény” adatok

-

szubjektív információk: a kérdezett számára fontos, általa jelentéssel felruházott
információk

-

szcénikus (szituatív) információk: a szituációs helyzet nyújtotta információ

Természetesen a legfontosabb feladat a bizalmi helyzet, nyugodt, megtartó légkör (rapport)
kialakítása, melyhez hozzájárul a testhelyzet, a környezet, nonverbális és metakommunikációs
elemek is. Mindezeket szem előtt tartva terveztem meg az interjúhelyzeteket.

5.2. A vizsgálat lebonyolítása
Az előző fejezetben is olvasható felhívásomra 9-en jelentkeztek, 7 nő és 2 férfi. Ebből az
egyikükkel az interjút sajnos nem sikerült lebonyolítani, így az eredményeim végül 6 nő és 2
férfi válaszain alapulnak.
Mind a 8 esetben személyes interjúzást szerettem volna, 2 résztvevő azonban csak írásos interjút
vállalt. A maradék 6 esetben magánlakásban, nyugodt körülmények között találkoztunk.
Beleegyező nyilatkozatot mindannyian aláírtak és egy esettől eltekintve beleegyeztek, hogy a
beszélgetésünket rögzítsem. Tájékoztattam őket a vizsgálat céljáról, menetéről, a
megszakíthatóságról és a vizsgálat etikai kereteiről.
Az interjúkat megelőzően ugyanazokat a témaköröket szerettem volna feltérképezni, melyekről
a fókuszcsoportos interjúk is szóltak:
a. A biszexualitás mint jelenség felé irányuló előítéletek: fázis-elmélet, a biszexuális
identitás stabilitása, felvállalhatósága, különbségei a homoszexuális identitáshoz képest
b. A biszexuális emberek felé irányuló előítéletek: a biszexuális nő és férfi sztereotípiái,
promiszkuitása, monogámiára való képessége
c. A biszexuálisok mint csoport felé irányuló előítéletek: helyük az LMBTQ csoportban,
különbségek és hasonlóságok a homoszexuális közösséggel és érdekvédelmi
szervezetekkel
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A tervezett kérdéseket azonban némileg természetes átfogalmaztam.
a1. Mióta érzed, hogy biszexuális vagy?
a2. Mennyire volt könnyű folyamat ennek az elfogadása?
a3. Mit jelent számodra a biszexualitás? Van-e neked ezzel kapcsolatban előítéleted?
a4. Mennyire képezi ez fontos részét az identitásodnak?
b1. Találkoztál-e előítéletekkel?
b2. Van-e, volt-e stabil párkapcsolatod? Mesélj ezekről!
b3. Milyen a viszonyod a szexualitáshoz általában?
b4. Milyen reakciókat vált ki az emberekből, mikor megtudják, hogy biszexuális vagy?
c1. Mit változtatnál a biszexuálisokhoz való hozzáálláson, ha megtehetnéd?
c2. Részt veszel-e egyenjogúsági rendezvényeken? Tudsz-e azonosulni az LMBTQ
közösséggel?
c3. Igényelnéd-e

egy

külön

biszexuálisok

számára

szervezett

egyesület/alapítvány/szervezet működését?
c4. Részt vennél-e speciálisan biszexuálisok számára rendezett rendezvényeken?
Mivel az interjúalanyok mindegyikével volt már korábban személyes kapcsolatom, így az
általános bemutatkozó részre nem volt szükség. A legtöbb kérdést nem kellett feltennem, mivel
interjúalanyaim maguktól, spontán kitértek rájuk.
Az interjúk hossza 45 perctől 2 óráig terjedt.
5.2.1. Az interjúalanyok
1. Barbara, 29 éves: gazdasági végzettségű, jelenleg közigazgatási területen dolgozik (írásban
válaszolt)
2. Petra, 23 éves: műszaki végzettségű, jelenleg szolgáltatóiparban dolgozik (írásban
válaszolt)
3. Ferenc, 32 éves: érettségizett, jelenleg művészként dolgozik
4. Nóra, 30 éves: jogi végzettségű, jelenleg szakterületén dolgozik
5. Gábor, 25 éves: érettségizett, jelenleg művészi területen dolgozik
6. Fanni, 26 éves: ötödéves egyetemi hallgató (bölcsész területen)
7. Mária, 24 éves: bölcsész végzettségű, jelenleg művészeti területen dolgozik
8. Beáta, 19 éves: végzős gimnáziumi tanuló
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5.3. Eredmények
Az eredményeket ismét a fenti bontásban, a kérdésekre adott válaszokkal közlöm.
a1. Mióta érzed, hogy biszexuális vagy?
Erre a kérdésre elég vegyesen érkeztek válaszok, ami alátámasztotta azt a vélekedést, miszerint
a biszexuális identitás elfogadása nehéz. Főleg a nemi különbségek voltak szembetűnőek: a női
válaszadók átlagosan 20,3, míg a férfiak átlagosan évesen 28 kezdték magukat biszexuálisként
definiálni.
Nekem ez a mai napig furcsa és új, mivel hiába éreztem magam már kb. középsuli óta annak,
mindig heteroként tekintettem magamra, hiszen ugye tuti nem vagyok meleg. Aztán lett egy
biszex barátnőm és ő segített megérteni és elfogadni, hogy tök normális, amit érzek, és hogy
erre van szó. Ez egy fél éve volt kb. (Ferenc, 32)
Kb. 11. [évfolyam] utáni nyáron, mikor már kezdett letisztulni a próbálkozások után az
érdeklődésem. Olyan 17 évesen. (Petra, 23 éves)
Hát…már éreztem egy ideje, de azt hittem, csak játék és próbálkozom. Aztán mikor 22 évesen
még mindig megvolt ez az érdeklődésem, akkor kezdett derengeni, hogy ez a dolog tartós lehet
– 22 évesen már nem tini próbálkozásokból áll a szexualitásod. Aztán elkezdtem keresgélni
magamban, hogy hol vannak a határok, meddig mennék el, pontosan mit is akarok – ez még
mindig kérdéses néhány ponton, de kb. 23 éves korom óta már biszexuálisként gondolok
magamra. (Fanni, 24)
a2. Mennyire volt könnyű folyamat ennek az elfogadása?
Alapvetően erős harcokról és problémákról számoltak be az interjúk során a résztvevők. Főleg
annak az elfogadása okozott számukra problémát, hogy féltek, melegnek bélyegzik majd őket.
A család és a barátok élesen elkülönültek, a legtöbbeknek a családja a mai napig nem tud erről
a helyzetről.
Nekem anyukám a mai napig nem tudja, hogy a fiúk iránt is érdeklődöm, ami különösen vicces
tekintve, hogy a válásuk után egy nővel jött össze. Ennek már 8 éve. (Gábor, 25 éves)
Először a legjobb barátomnak mondtam el, majd következtek a többiek. A húgom baráti köre
kb. egyezik az enyémmel, így számára velük együtt derült ki, ő meg aztán részegen egyszercsak
kitálalt anyáméknak. Legutóbbi tudomásom szerint apám leszbinek tart, anyám meg azt hiszi,
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egy időszakomat élem. Szerintem amíg a homlokomra nem tetováltatom, hogy biszex vagyok,
nem leszek igazán előbújva sose. (Mária, 24)
Többen beszámoltak arról, hogy önmaguk elfogadásához külső támogatás kellett.
Először poénnak tűnt, hogy lányok iránt is vonzódom, aztán fokozatosan sikerült elfogadnom,
hogy nem csak 1-1 alkalomról van szó, összességében azért volt könnyebb, mert volt mellettem
valaki, aki segített. (Barbara, 29)
Az önelfogadás, mint az előző pontban is látszik, sokszor a definíció hiányosságán is múlik.
Nem tudták sokáig, hogy a meleg és heteroszexuális között is van még számtalan lehetőség,
amikkel azonosulhatnak, illetve a társadalmi előítéletesség miatt sokáig elzárkóztak azelől,
hogy velük bármi „baj” lenne. Ez sokban hasonlít a melegek problémáira, ugyanakkor náluk az
az érzés bukkant felszínre, hogy érezték ugyan, hogy vannak vágyaik, de ezek nem voltak
annyira erősek, hogy felvállalják értük a meleg identifikációval járó összes elítéltséget.
Évekig szégyelltem, hogy kívánom a pasikat. Bulikban persze jó poén volt polgárpukkasztásból
smárolni egy-egy sráccal, de többet akartam. Amikor megtörtént, akkor meg rettenetesen
szégyelltem magam miatta. A legtöbb barátnőm viszolygott ettől a dologtól, így se kiélni, se
beszélni róla nem lehetett – ez elég nehéz volt, úgy éreztem, valami baj van velem. (Ferenc, 32)
Évekig nem volt orgazmusom, mert úgy éreztem, valami hiányzik. Aztán lefeküdtem egy lánnyal
és azóta férfiakkal is van. Már értem, hogy ki vagyok, milyen vagyok, hogy a szex nekem hogyan
jó. De ehhez kellett egy harc, nem is rövid harc. (Nóra, 30)
a3. Mit jelent számodra a biszexualitás? Van-e neked ezzel kapcsolatban előítéleted?
A legtöbben már stabilan tekintettek önnön biszexualitásukra, így ez a kérdés leginkább válasz
nélkül maradt vagy arra tértek ki, hogy elfogadták önmagukban. Metakommunikációs és
nonverbális szinten azonban előbukkant pár helyen, hogy bár saját biszexualitásukat
elfogadják, másokéval szemben nem feltétlenül ennyire nyitottak. Sokáig meglehetősen
„politikailag korrekt” válaszokba botlottam, azonban pár helyen finoman megjelent, hogy a
biszexuálisoknak nem kellene melegbárba járni, mert átverik a melegeket vagy éppen az, hogy
lányoktól ez normális, férfiaktól azonban meglehetősen „gusztustalan” életviteli forma.
Érted, egy szép női test mindenkinek tetszik, aztán nő vagyok, nyilván a pasikhoz vonzódom. De
egy pasi mit eszik egy pasin? Ez olyan fura nekem. (Beáta, 19)
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Múltkor én is voltam buzibárban, elég fura ám minden sarokban csókolózó férfiakat látni. Vagy
egyáltalán csókolózó férfiakat látni. (Mária, 24)
Nem szeretek lemenni melegbárba, mert ha odajön egy fiú és én nem akarok tőle semmit, akkor
mi lesz? Ha elhajtom, akkor úgy érzem, megcsúfolom a melegségét, ha meg belemegyek, én
vagyok a fűvel-fával biszex. Olyan hülye helyzet. (Gábor, 25)
a4. Mennyire képezi ez fontos részét az identitásodnak?
A legtöbben nem emelték ki, hogy ez lenne a legfontosabb rész az életükben – ez csak annyira
érdekes számukra, mint a nemük, bőr-vagy hajszínük.
Ha valaki rákérdez, nem titkolom, de nem is rezegtetem a formás kis fenekem egy kamionon azt
üvöltözve, hogy Hé világ, biszex vagyok! (Nóra, 30)
Nekem fontos, hogy biszex vagyok és büszke is vagyok rá. Ennek ellenére egyre kevésbé
reklámozom, mert egyre több negatív tapasztalatom van. (Fanni, 26)
Nekem még elég új és elég előtérben levő ez a dolog, de egyáltalán nem mondom el sok
mindenkinek. Magamban keresem a helyét egyelőre. (Ferenc, 32)
b1. Találkoztál-e előítéletekkel?
A legtöbben megtapasztalták már a biszexuális előítéleteket, melyek akár bifóbiából akár a
definíció hiányosságaiból származnak. Ugyanakkor volt példa arra is, hogy egyáltalán nem
találkozott valaki ezek miatt hátrányos megkülönböztetéssel.
Nekem még a barátaim se tudnak ezzel a dologgal mit kezdeni. Azt gondolják ez csak az
extravaganciám része és igazából nem is vagyok az, csak menőzök vele. Folyton megkérdezik,
hogy ha nem szexelek nőkkel, mégis honnan tudnám. Nem értik, hogy nagyon nehéz nekem nőt
találni és hogy eléggé bizonytalan vagyok saját magamban ahhoz, hogy ne merjek
kezdeményezni. (Fanni, 26)
A legdurvább az volt, mikor egyszer egy csapat srác meghallotta, ahogy egy barátnőmmel erről
beszélgetek, odajöttek, elég ordenáré módon kezdtek beszélni és azt mondták, majd ők mind
sorra végigd**nak, hogy ne legyek többet ferde. Eléggé féltem. (Mária, 24)
A legtöbben nem fogadják el, hogy ez egy stabil dolog. Évek óta érzem, tudom mi vagyok, miért
kell folyton azt hangoztatni, hogy majd kinövöm? Ez nem egy betegség. (Gábor, 25)
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Egyikük sem hallott még a gyűlölet-bűncselekmények jogi kategóriájáról, azt pedig
elképzelhetetlennek tartották, hogy szóbeli fenyegetés miatt feljelentsenek valakit.
Attól félek, hogy az csak olaj lenne a tűzre. Mintha rohannék megmondani anyunak, hogy
bántanak az oviban. Nem, igyekeznék egyedül megoldani. (Beáta, 19)
Ebben az országban elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen ügyből bármi legyen. Ahhoz kb.
meg kéne halni előbb valakinek. (Nóra, 30)
b2. Van-e, volt-e stabil párkapcsolatod? Mesélj ezekről!
Az interjúalanyok közül egyedül Beátának nem volt még egy évnél hosszabb párkapcsolata. A
legtöbben a beszámolók alapján párkapcsolatból párkapcsolatba ugráltak az évek alatt, néhány
hónapnál többet sosem voltak egyedül. A párkapcsolataikban a legtöbbször hűségesek,
amennyiben megcsalásra került sor, arról megbánással beszéltek, illetve az sosem a partnertől
különböző nemű emberrel történt.
Én most voltam Argentínában egy évet dolgozni. Itthon volt a barátom, ott kint meg lett egy
barátnőm. Szerencsére a barátom ezt elfogadja, nem tekinti megcsalásnak. Elképesztően jó
élmény volt, hogy van ott is valakim. (Nóra, 30)
Egy biszex lánnyal járok jegyben, ő segített elfogadni, kiteljesíteni magam. Korábban is mindig
2-3 évente váltották egymást a barátnők, kb 16-17 éves korom óta. Ő az első, aki igazán
elfogadja ezt és ez elképesztően felszabadító érzés, mert volt, aki miután elmondtam,
elképesztően féltékeny lett és minden nap volt valami hiszti, hogy megcsalom, elhagyom, mással
kefélek. (Ferenc, 32)
Az előző barátommal 6 évet voltam együtt. Mikor mondtam neki, hogy szerintem biszex vagyok,
hümmögött és onnantól annyi időre vett róla tudomást, míg elmentünk egyszer hármasozni egy
másik lánnyal. Amúgy szerintem a mai napi nem tekint engem annak, fura is lehet szegénynek,
merthogy közben vér-homofób a csávó. (Fanni, 26)
Nem hiszem, hogy azért csaltam meg a pasimat, mert biszex vagyok. Azért csaltam meg, mert
ezer éve együtt voltunk, nem akartam elhagyni, de közben egy kretén volt, a kapcsolatunk
haldoklott, semmit nem kaptam tőle, ez a srác meg odafigyelt rám. Kíváncsi voltam, hogy
megéri-e elhagyni réte a barátomat, de azonnal megbántam a dolgot. (Mária, 24)
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b3. Milyen a viszonyod a szexualitáshoz általában?
A legtöbben a biszexualitás felvállalásával kiteljesítették szexualitásukat. Általában szabadabb,
nyitottabb, a szexualitás iránt intellektuális szinten is érdeklődő emberek voltak ők, ez azonban
végzettségükből is eredeztethető, illetve abból, hogy egy ilyen jellegű kutatásban szerettek
volna részt venni. Volt azonban egy-két komolyabb történet is.
17 évesen a szülinapomon négyen megerőszakoltak, ezt pedig egyfajta hiperszexualitásba
fordítottam át – minden érdekel, sokszor kívánom és a BDSM is nagyon vonz. Azt hiszem a
lányoktól a gyengédséget keresem, a finomságot, amit a pasik (úgy gondolom) nem tudnak
megadni nekem, vagy nem úgy, ahogy szeretném. (Barbara, 29)
Mindenki azt hiszi, hogy attól, hogy biszex vagyok, swingerezek és orgiákra járok minden
hétvégén. Igen, szeretem a szexet, szeretem fiúval és lánnyal is, de nem feltétlenül egyszerre és
nem reggeli-ebéd-vacsora ritmusban. (Gábor, 25)
Sokáig rettegtem attól, ha megérintenek, mert utáltam, ahogy kinézek. (Petra, 23)
A szexualitásukat a biszexualitás önmagában nem határozta meg, inkább egyéni,
személyiségbeli különbségeik.
b4. Milyen reakciókat vált ki az emberekből, mikor megtudják, hogy biszexuális vagy?
A legtöbben az el(nem)fogadás olyan formájával találkoztak, mely során a környezetük
abszolút viccnek gondolta ezt az identitást.
A legtöbben poénra veszik, és sokan emiatt „férfiasítanak”, nem néznek valódi nőnek. (Petra,
23)
Az a tapasztalatom, hogy bár azt mondják, hú, oké, és ez mit jelent, valójában lesokkolja őket
a dolog és elkezdenek valami szofisztikált éjjeli pillangóként tekinteni rám, mintha valami
megzabolázhatatlan szexgép lennék. (Fanni, 26)
Nekem mindig azt mondják, hogy hülye vagyok és majd kinövöm. (Beáta, 19)
c1. Mit változtatnál a biszexuálisokhoz való hozzáálláson, ha megtehetnéd?
A legtöbben a láthatóságot hiányolták. Mivel ők is sokáig keresték a helyüket és identitásukat,
úgy vélték, ez mások számára sem elérhető, valamint a homofóbiával kapcsolatos társadalmi
attitűd megváltoztatását szorgalmazták.
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El kell fogadni, hogy ilyen beállítottságú emberek is vannak, ez nem vicc, nem útkeresés, mint
a legtöbben gondolnák. (Beáta, 19)
Szerintem jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy a hetero mellett lehetsz biszex is, nem vagy
rögtön meleg. És hogy ez nem egy betegség vagy egy választás, hanem van és kész. (Ferenc,
32)
Nagyon jó lenne, ha találkozhatnánk, mármint biszexek mint egy nagy boldog család, hogy
kitaláljuk, mit lehetne tenni azért, hogy jobb legyen. (Barbara, 29)
c2. Részt veszel-e egyenjogúsági rendezvényeken? Tudsz-e azonosulni az LMBTQ
közösséggel?
A legtöbben voltak már ilyen rendezvényeken, de nem rendszeres résztvevők. Az LMBTQ
közösséget annyira széthúzónak és heterogénnek látják, hogy néha maguk sem értik, miért
küzdenek éppen. Éppen ezért a törekvéseikkel sincsenek tisztában, az alapvető emberi jogi
célokkal viszont tudnak azonosulni, legtöbben azonban nem önmaguk, hanem az általános
elfogadás pártolása miatt. A nyelvezetben sosem a „mi”, hanem mindig az „ők” jelent meg –
házasodhassanak a melege, vállalhassanak gyereket. Ez azonban betudható annak is, hogy a
kutatás résztvevői nagyrészt a szexuális intervallum hetero felén helyezkednek el, így
személyes életükben nem tartják valószínűnek, hogy azonos nemű partnerrel szeretnének majd
házasságot kötni vagy gyermeket vállalni.
Voltam már a Pride-on, de nemigazán tudtam magammal mit kezdeni. Mindenki büszke volt,
hogy hú, én de nagyon meleg vagyok, de én nem voltam, nem nagyon találtam a helyem. Jó volt,
persze, de kicsit kívülállónak éreztem magam. (Mária, 24)
Külföldön ezek sokkal jobb bulik, mint itthon, mert ott nem kordonokkal meg rendőrökkel kell
ezt megoldani, hanem tényleg csak egymás szeretetéről szól. (Nóra, 30)
Persze, házasodhassanak meg fogadhassanak örökbe, de ezen kívül van még bármi, amiért
küzdenek? Azt hiszem inkább feminista vagyok, mint melegjogi aktivista, ha már valamiért
küzdeni kell. Lehet, hogy mert inkább nő vagyok, mint meleg. (Barbara, 29)
c3. Igényelnéd-e egy külön biszexuálisok számára szervezett egyesület/alapítvány/
szervezet működését?
Mivel általában nem voltak különösebben aktivista-beállítottságúak, így egy ilyen szervezetet
egyikük sem látott elengedhetetlenül fontosnak a saját élete szempontjából, magát a
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biszexualitás láthatóságának kérdését azonban a legtöbben egy ilyen érdekvédelmi
csoportosulás kezébe helyezték volna legszívesebben.
Jó lenne, ha lenne profi tájékoztatás a sulikban erről az egészről. (Gábor, 25)
Végülis egy csomó kérdésben még én se vagyok biztos, ha összeülnénk páran, lehet, hogy már
abból is egy csomó dolog kiderülne, szóval akár lehet is létjogosultsága egy ilyen spéci biszex
dolognak. (Fanni, 26)
c4. Részt vennél-e speciálisan biszexuálisok számára rendezett rendezvényeken?
Ezeken mindannyian részt vennének, pusztán érdeklődés szintjén.

5.4. Összefoglalás
Az egyáltalán nem reprezentatív mintán végzett kutatás a vártnál jobb képet festett a
magyarországi biszexuálisok helyzetéről. Nem vagy csak finom formában találkoztak
előítéletekkel,

különösebb

törést

nem

okozott

az

életükben

a

szexualitásuk

heteronormativitástól való eltérése. Mivel nem vállaltak aktív részt a különféle emberjogi
mozgalmakban, így a homoszexuális közösségtől való különbözőségük sem került napvilágra.
Ez azonban rávilágíthat arra is, hogy a biszexuálisok valóban betagozódnak valamelyik,
önmagukhoz közelebb érzett csoportba, melyen belül az identitásukat csak a legbelső köreikbe
tartozó ismerőseik előtt vállalják fel. Ennek ékes példája az alább történet:
Én a családom előtt nem vállaltam fel soha, a szüleim a mai napig nem tudják. Aztán volt egy
ismerősöm, aki az első felvállaltan biszex volt és ő a húgom akkori barátjának a húga volt. Ő
mondta, hogy a húgom is biszex. Erre nem számítottam. (Fanni, 26)
Ez azonban azt (is) jelenti, hogy a biszexuálisoknak nincs különösebb igénye egy saját szervezet
létrehozására. Igényelnék a tájékoztatást, az identitásválasztás lehetőségének széles körben való
elterjesztését, de ők maguk nem igazán látják ezen felül értelmét egy ilyen csoportnak. A
melegeket egy önmaguktól távol álló csoportnak tartották, akik felé nyitottak voltak ugyan,
viszont annak ellenére, hogy páran homofóbiához hasonló tapasztalatokkal is rendelkeznek
saját életükből, nem tudnak azonosulni velük. Nem tudják, miben azonosak vagy különbözőek
a törekvéseik, leginkább szexuálisan nyitott heteroszexuálisként tekintenek magukra.
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6. A TÁRSADALMI VÉLEKEDÉS FELTÉRKÉPEZÉSE
Bár a szakirodalmi adatok és a két kvalitatív kutatásom összevetése igazolni látszott, hogy a
biszexuálisok helyzete Magyarországon is visszatükrözi a világviszonylatban érzékelhető
tendenciákat, szerettem volna egy nagyobb mintás kutatást is végezni, hogy látható legyen a
különböző nemi identitású csoportok vélekedése. Erőforrásbeli kereteim szűkössége miatt
választottam a kérdőívezés módszerét, hiszen a leggyorsabban a legtöbb embert ennek
segítségével lehet elérni.
Az alábbi kutatást a szakdolgozatom tervezésekor nem tartottam feltétlenül szükségesnek,
azonban mindenképpen kíváncsi voltam a társadalmi többséget alkotó heteroszexuális közösség
véleményére is. A két kvalitatív kutatás szakirodalmi megalapozása, majd a kutatások
megkezdése során egyre inkább helyét éreztem azonban annak, hogy a (sajnos) nem elegendő
fókuszcsoportos és mélyinterjús válasz mellett többek is hangot adhassanak véleményüknek.
Szerettem volna a két kutatás validitását megerősíteni azzal, hogy nagyobb mintán,
számszerűsíthető eredményekkel is indokolható és bemutatható az, amit ott kirajzolódni láttam.

6.1. Módszertani alapok
A kérdőívkészítés a leggyakrabban alkalmazott kutatási módszer, hiszen olcsó, egyszerű, a zárt
kérdések miatt könnyen elemezhető forma. Ugyanakkor a válaszok lehetnek hiányosak,
amennyiben a válaszadó nem válaszol minden kérdésre, ezt sokszor (főleg online forma esetén)
nem tudjuk pótolni, így adatok veszhetnek el. Az őszinteség és a megbízhatóság a válaszadó
részéről nem garantáltak, illetve a válaszok mögött álló motivációikat sem tudjuk feltérképezni.
A kérdőívemben a biszexualitásra irányuló attitűd skálákat használtam. (Attitudes Regarding
Bisexuality Scale – ARBS)
Az ARBS kifejlesztéséig számtalan kísérlet volt arra, hogy a biszexuális férfiak és nők felé
irányuló attitűdöket mérni lehessen, mivel egyre hangosabbá vált az önmagukat stabilan
biszexuálisként identifikáló emberek csoportja, akik felhívták a figyelmet a kifejezetten feléjük
irányuló bifób viselkedési formákra. Ezen kívül, mint már fent is láthattuk, egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy a homoszexuális közösségen belül is negatív felhangja van a
biszexuális identitásnak, valamint az is, hogy a melegek és leszbikusok elleni sztereotípiák nem
azonosak a biszexuálisokkal szembeniekkel.
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Számos, validitásában és reliabilitásában megkérdőjelezhető skála után Mohr és Rochlen 1999ben empirikus és teoretikus kutatásokkal práblták feltérképezni, hogy pontosan milyen fő
vonalak mentén csoportosulnak a bifób sztereotípiák. Bár a heteronormativitástól eltérő
szexuális identitások elfogadottsága egyre nőtt (és nő a mai napig), az még mindig uralkodó
eszmerendszer volt a társadalom egészére nézve. Ezért az egyik aspektusként a morális
toleranciát vizsgálták, mely azt jelentette, hogy a biszexualitás mennyire káros a társadalomra,
erkölcsösségre nézve. A másik fő vizsgálati kör a biszexualitás stabilitása volt, vagyis azok az
elemek, mely szerint a biszexuális emberek döntésképtelenek, egy időszakon mennek át,
képtelenek a monogámiára vagy éppen tagadják saját szexuális orientációjukat.
Három skálát alkottak meg, ezek az ARBS-F (female), mely a biszexuális nőkre, az ARBS-M
(male), mely a biszexuális férfiakra, illetve az ARBS-FM, mely a biszexualitás férfiakra és
nőkre irányuló előítéletekre együttesen kérdez rá. Az ARBS-FM két alskálája a 10 tételes
stabilitás, mely legitim, stabil identitásként tekint a biszexualitásra, illetve a 8 tételes tolerancia,
mely morális, tolerálható, a társadalomra nem káros, elfogadó felfogást foglalja magában. Az
itemeket egy 5-értékű Likert-skálán lehet értékelni.
Bár a skála nagy belső konzisztenciát mutatott, későbbi felülvizsgálatok során a toleranciaskála 5 további elemmel bővült, valamint a férfi és női vizsgálat szétvált, így született meg az
ARBS-F és az ARBS-M skála.

6.2. A vizsgálat lebonyolítása
A kérdőív a http://online-kerdoiv.com/index/view/hash/8b8fdd2d5d43664dfdef06898efcc109
címen, 2015.03.23-án lett elérhető (a teljes kérdőívet ld. a mellékletben)
A kérdőívet 2015.04.21-ig 141-en töltötték ki, az adatok elemzését is ekkor kezdtem meg.

6.3. Eredmények
Először is fontos kijelenteni, hogy kérdőív valószínűleg azokhoz a rétegekhez jutott el inkább,
akik érintettek a témában, tehát nyitottak a szexuális orientációk, a heteronormativitástól eltérő
szexuális viselkedések irányában, így az adatok a minta mérete miatt nem reprezentatívak a
társadalom egészére vonatkoztatva.

- 60 -

6.3.1. Az alapadatok
A kérdőívet 141-en töltötték ki, ebből 60 férfi és 79 nő (2 fő nem adott választ a kérdésre).
Koruk és végzettségük az alábbiak szerint alakult:

KORELOSZLÁS

I SKOLAI VÉGZETTSÉG
MEGOSZLÁSA

25
21

20

17

15

4 10

6

14

10

1010

5

5
22

4

3

3

7

7
3

8

77
33
1

0

56

48

10
8

2

általános iskola

szakiskola

érettségi

BA/ főiskolai diploma

MA/ egyetemi diploma

PhD/ doktori iskola

A túlnyomó többség a 20-25 éves korosztályból képviseltette magát, a legidősebb kitöltő 55
éves volt. Várakozásaim szerint ez a korosztály kevésbé előítéletes, így az eredmények
valószínűleg jobb képet festenek majd, mint az egész magyar társadalom hozzáállása.
A résztvevők közel fele részt vesz vagy vett felsőoktatásban, koruk miatt kerültek sokan az
érettségizett kategóriába a főiskolai helyett. Alapvetően értelmiséginek számító, tanult emberek
töltötték ki a kérdőívet, vagyis várhatóan a kérdőív eredményei pozitívabbak lesznek, mint
amilyen a valós helyzet ma Magyarországon.
A személyes érintettség megoszlása a következő táblázaton látható.

S ZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG
120
95

9
IGEN

23
NEM

Ismersz homoszexuális embert?

11

22

NEM TUDOM
Ismersz biszexuális embert?
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A biszexuális láthatatlansága már itt is megjelenik. Összevetve a következő táblázat adataival,
körülbelül ugyanannyi biszexuális ember él az országban, mint meleg/leszbikus, ennek ellenére
több mint kétszer annyian válaszolták azt, hogy nem ismernek biszexuális embert/nem tudnak
róla, mint ahányan a homoszexuálisokkal kapcsolatban nyilatkoztak ugyanerről. Úgy tűnik, a
homoszexuális identitás felvállalása könnyebb és szélesebb kör előtt teszik ezt meg az
érintettek, mint a biszexuálisok.
6.3.2. A szexuális identitás kérdése
A következő kérdés a kérdőív egyik legérdekesebb, egyben legfontosabb kérdése is volt –
hogyan definiálnád a saját identitásod? (a kategóriák Arndt, 2009 alapján készültek) A
választható kategóriák az alábbiak voltak.
kategória

definíció
Mindig egyértelműen és kizárólagosan heteroszexuálisként tekintettem
kizárólag heteroszexuális
magamra.
Jelenleg heteroszexuálisnak tekintem magam, de esetenként vonzódom,
heteroszexuális némi
kívánom vagy szexuális kapcsolatot létesítek a saját nemem képviselőivel
homoszexualitással
is.
Biszexuálisnak tekintem magam, mivel rendszeresen egyenlő mértékben
egyidejű biszexuális
vonzódom, kívánom vagy létesítek szexuális kapcsolatot mindkét nem
képviselőivel.

Biszexuálisnak tekintem magam, mivel egyenlő mértékben vonzódom,
kívánom vagy létesítek szexuális kapcsolatot mindkét nem képviselőivel.
váltott idejű biszexuális Egy ideig az egyik nemhez vonzódom, kívánom vagy létesítek velük
szexuális kapcsolatot majd váltok, és a másik nemhez vonzódom,
kívánom vagy létesítek velük szexuális kapcsolatot.
Jelenleg homoszexuálisnak tekintem magam, de esetenként vonzódom,
homoszexuális némi
kívánom vagy szexuális kapcsolatot létesítek az ellenkező nem
heteroszexualitással
képviselőivel is.
régebben heteroszexuális, Régebben heteroszexuálisként tekintettem magamra, de most
most homoszexuális
kizárólagosan homoszexuális vagyok.
Mindig egyértelműen és kizárólag homoszexuálisként tekintettem
kizárólag homoszexuális
magamra.
régebben homoszexuális, Régebben homoszexuálisként tekintettem magamra, de most
most heteroszexuális
kizárólagosan heteroszexuális vagyok.
Nem tekintem magam sem homoszexuálisnak, sem heteroszexuálisnak,
aszexuális
sem biszexuálisnak, egyik nem képviselőihez sem vonzódom, kívánom
vagy létesítek velük szexuális kapcsolatot.

A válaszok elemzésénél fontos kérdés volt számomra az, hogy pontosan kiket sorolok a
biszexuális csoportba, hiszen a 2. és 5. csoport, bár hetero- illetve homoszexuálisként
kategorizálja magát, a definíció szerint akár biszexuálisnak is tekinthető. A válaszok alapján a
2. csoport volt az, akinek bekategorizálása alaposan megváltoztathatta az eredményeket. A
válaszok eloszlását az alábbi két diagram mutatja, különböző színekkel mutatva azt, ha a
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„heteroszexuális

némi

homoszexualitással”

illetve

a

„homoszexuális

némi

heteroszexualitással” csoportot a szélső vagy középső kategóriához soroljuk.

A SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK
MEGOSZLÁSA 1.
12

kizárólag heteroszexuális
heteroszexuális némi homoszexualitással

04
egyidejű biszexuális

11

váltott idejű biszexuális

1
4

homoszexuális némi heteroszexualitással

66
régebben heteroszexuális, most homoszexuális

13

kizárólag homoszexuális
régebben homoszexuális, most heteroszexuális

30
aszexuális

Ezen a diagramon az látszik, ha mindkét, gyakorlatában biszexuális kategóriát a biszexuális
csoporthoz soroljuk. Ezesetben a teljes minta 46,8%-a heteroszexuális (zöld cikk), 34%-a
biszexuális (lila-kék cikkek), 16,3%-a homoszexuális (rózsaszín cikkek) és 2,8%-a aszexuális
(sárga cikk).

A SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK
MEGOSZLÁSA 2.
12

kizárólag heteroszexuális
heteroszexuális némi homoszexualitással

04
egyidejű biszexuális

11

váltott idejű biszexuális

1
4

homoszexuális némi heteroszexualitással

66
régebben heteroszexuális, most homoszexuális

13

kizárólag homoszexuális
régebben homoszexuális, most heteroszexuális

30
aszexuális
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Eszerint az elosztás szerint, vagyis ha a „heteroszexuális némi homoszexualitással” illetve a
homoszexuális némi heteroszexualitással” mintát a két szélső, jól definiálható csoporthoz
számoljuk, 68,1% heteroszexuális (zöld cikkek), 12,1% biszexuális (lila cikkek), 17%
homoszexuális (rózsaszín cikkek) és 2,8% aszexuális (sárga cikk).
Az elemzéseimet mindkét csoportosítás szerint elvégzem.
A „régebben heteroszexuális, most homoszexuális” (11 fő) csoportot és a „régebben
homoszexuális, most heteroszexuális” (0 fő) csoportot a szélső csoportokhoz soroltam, mivel
ha volt is biszexuális epizód az életükben, jelenleg egyértelműen egyik vagy másik csoporthoz
tartozóként identifikálódnak.
A fentiek alapján rajzolódik ki leginkább a biszexualitás definiálatlanságának problémája. A
teljes minta 21,3%-a heteroszexuálisként definiálja saját magát, miközben a tevékenység, amit
leír, biszexualitást jelent. Érdemes lett volna ezeknek a motivációit, hátterét, pontos mértékét
felderíteni, erre azonban ez a vizsgálat (mivel anonim volt a kitöltés) nem nyújtott lehetőséget.
A feltételezéseim, valamint a kérdőív végén olvasható kifejtendő kérdésre adott válaszok
szerint ők azok, akiknek homo – vagy bifób attitűdjeik rejtetten megakadályozzák a biszexuális
identitással való azonosulást. Sokan megfogalmaztak átmenetiségre, kalandvágyra vonatkozó
véleményeket, illetve a két nem közötti különbségeket. Ez különösen érdekes volt annál a magát
ebbe a csoportba soroló férfinél, aki nyíltan elítélte a férfi homoszexualitást, kaland szintjén
azonban izgalmasnak tartotta, míg a nőknek tulajdonképpen bármit „megengedett”. Ez az
ellentmondás fakadhatott többeknél a saját szexualitás fel nem térképezettségéből vagy át nem
éléséből egyaránt.
6.3.3. A biszexualitásról általában (ARBS-FM)
A következő kérdésem az ARBS-FM kérdőív volt. Ezzel az általános biszexualitáshoz való
viszonyt igyekeztem felmérni két alskálán, a fentebb már ismertetett tolerancia és stabilitás
vonalak mentén.

heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

ARBS-FM (1.táblázat - bővített biszexuális csoport)
Stabilitás - átlag Stabilitás - szórás Tolerancia - átlag Tolerancia - szórás
2,42
0,75
1,90
1,03
2,13
0,67
1,29
0,44
2,44
0,85
1,30
0,40
1,73
0,46
1,09
0,12
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Ezen a táblázaton azok az értékek olvashatóak, melyeket abban az esetben kapunk, amennyiben
a 30 fős ’kérdéses’ csoportot a biszexuális csoportba soroljuk. Minél alacsonyabb egy érték, az
adott csoport annál elfogadóbb a biszexualitással kapcsolatban. Látható, hogy a biszexualitás
stabilitásával szemben a legnagyobb ellenállás a homoszexuális csoportban van, míg a
tolerancia (negatív) értéke, vagyis a biszexualitás társadalmi normákra gyakorolt negatív
hatásának véleménye a heteroszexuális mintában a legmagasabb. Ez a várakozásoknak
megfelelő volt, hiszen a homoszexuálisok általában a kísérletezés és elköteleződésre való
feltételezett képtelenség miatt támadják a biszexuálisokat, míg a heteroszexuálisoknál a
homofóbiával összefonódó vélekedés eredményezhette a többi csoporthoz képest magas
elítélési értéket.
ARBS-FM (2.táblázat - bővített heteroszexuális csoport)
Stabilitás - átlag

Stabilitás – szórás

Tolerancia - átlag

Tolerancia – szórás

2,37
1,86
2,45
1,73

0,73
0,63
0,83
0,46

1,72
1,24
1,31
1,09

0,94
0,35
0,39
0,12

heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

Ezen a táblázaton azt olvashatjuk, amennyiben a heteroszexuális csoportba soroljuk a kérdéses
embereket. Mint kiderül, ők vélekedésben is a biszexuálisok és a heteroszexuálisok között
helyezkednek el, hiszen a heteroszexuális minta értékei „elfogadóbbak lettek”, és a
biszexuálisoké is lecsökkent azzal, hogy kikerültek az értékelésből. A homoszexuális minta
egyetlen emberrel bővült a második táblázatra, ő ezek szerint a homoszexuális minta átlagánál
kicsit előítéletesebb. A tendencia azonban az előzőekhez hasonló maradt.

A BISZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Stabilitás - átlag

Tolerancia - átlag

aszexuális

biszexuális

biszexuális (szűkített)

heteroszexuális (bővített)

homoszexuális

homoszexuális (bővített)

heteroszexuális
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Az előzőekben bemutatott színjelöléseket megtartva egy táblázaton belül olvashatóak az előző
két táblázat értékei. Látszik, hogy a legnagyobb kérdéses csoport leginkább a biszexualitás
stabil identitásként való értékeléséről vélekedik negatívan, hiszen ezt befolyásolta leginkább
az, hogy a heteroszexuálisokkal együtt kezeltem őket – a biszexuális csoport értékei az ő
kikerülésükkel látványosan lecsökkentek.
Érdekesség, hogy a homoszexuális csoport értékei a stabilitás skálán inkább a
heteroszexuálisokkal, a tolerancia skálán inkább a biszexuálisokkal jár együtt. Ennek
magyarázata a korábbi ismeretek és kutatások fényében az lehet, hogy míg a biszexualitást nem
tartják magukhoz hasonlóan stabil identitásnak, ugyanakkor a rájuk vonatkozó kijelentéseket
olyan szexuális kisebbségként értelmezik, melyekkel tudnak azonosulni. Ez a kettős hozzáállás
az, ami miatt nehéz a biszexuálisok integrálása – egyfelől ugyanúgy szexuális kisebbség, mint
a homoszexuálisok, másfelől viszont egy teljesen különböző szexuális identitásról és
gyakorlatról beszélhetünk.
A kérdéseket külön-külön vizsgálva a legnagyobb egyetértés (legkisebb szórás, 0.93) a
kérdések között abban volt, hogy az ’A biszexuális férfiak betegek.’, míg a legnagyobb
sokféleség (legnagyobb szórás, 1.5) abban, hogy ’A férfi biszexualitás perverzió.’ Általában
nemcsak az átlagok, hanem a szórások is alacsonyabbak voltak a tolerancia-skála elemeinél,
vagyis a társadalom elfogadóbbnak tűnik azzal kapcsolatban, hogy morálisan nem büntetendő
a biszexualitás, annak stabil szexuális identitásként való elfogadását azonban már több kérdés
és sztereotípia övezi.
6.3.4. A női biszexualitással kapcsolatos előítéletek (ARBS-F)
Az átdolgozott, 23 tételes ARBS-FM skála kifejezetten a női biszexualitással kapcsolatos
előítéleteket vizsgálja. Itt is két csoportleosztást vizsgáltam, azt, hogy miképpen alakul a
stabilitás és tolerancia alskála attól függően, hogy a kérdéses „heteroszexuális némi
homoszexualitással” csoportot a heteroszexuális vagy biszexuális mintához tartozónak
tekintem.
ARBS-F (1.táblázat – bővített biszexuális csoport)
Stabilitás - átlag
heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

2,23
1,85
1,95
1,24

Stabilitás – szórás Tolerancia - átlag Tolerancia - szórás
1,12
1,06
1,17
0,61

1,49
1,16
1,12
1,02

0,88
0,53
0,47
0,14
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Ez alapján a legelőítéletesebb csoport ismét a heteroszexuális lett, viszont érdekes megfigyelni,
hogy a legnagyobb szórás a homoszexuálisok körében van, mégpedig azt illetően, hogy a
biszexualitás tekinthető-e stabil identitásnak. Valószínűleg ez amiatt van, hogy mennyire voltak
képesek önmaguk helyett a biszexuálisokra asszociálni, illetve ekkora mintánál a személyes
érintettség befolyásoló ereje is alakíthatja az eredményeket.
ARBS-F (2.táblázat - bővített heteroszexuális csoport)
Stabilitás - átlag

Stabilitás - szórás

2,18
1,49
1,94
1,24

1,12
0,90
1,17
0,61

heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

Tolerancia - átlag Tolerancia - szórás
1,40
1,12
1,12
1,02

0,80
0,44
0,46
0,14

A 30 fős csoportot átsorolva az előzőekhez hasonló tendenciát láthatunk, vagyis hogy mind a
heteroszexuális, mind a biszexuális csoport előítéletessége lecsökkent. Diagramon ez a
következőképpen mutat:

A NŐI BISZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Stabilitás - átlag

Tolerancia - átlag

aszexuális

biszexuális / 1

biszexuális / 2

heteroszexuális / 2

homoszexuális / 1

homoszexuális / 2

heteroszexuális / 1

A leginkább ismét az identitás stabilitásában van eltérés a biszexuális csoporton belül – akik
vállaltan biszexuális identitásúak, ők (természetesen) jóval elfogadóbbak és bizonyosabbak
ebben a kérdésben, mint azok, akiknek bár viselkedésük biszexuális, önmagukat inkább a
heteroszexuális csoporthoz tartozónak vallják. A homoszexuális csoport ebben a kérdésben
inkább a biszexuálissal (főleg a bővített biszexuálissal, vagyis a kissé heteronormatívabb
álláspontot közvetítő, de a szexuális identitások felé nyitottabb csoporttal) mutatott hasonló
eredményeket.
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Az itemeket külön-külön tekintve a legmagasabb átlagot (2.384) és szórást (1.22) is annál a
kijelentésnél találjuk a teljes sokaságra vonatkoztatva, miszerint „Mária időszakosan
kísérletezik a szexualitásával.”, vagyis ez a kérdés az, amivel szemben a legkevésbé elfogadóak
az emberek és ebben a kérdésben értenek a legkevésbé egyet. A legalacsonyabb átlag és szórás
(1.04 illetve 0.22) a „Máriát meg kellene büntetni.” kijelentéshez tartozott.
6.3.5. A férfi biszexualitással kapcsolatos előítéletek (ARBS-M)
A férfi biszexualitással kapcsolatos előítéletek a nőivel analóg módon alakultak.

heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

ARBS-M (1.táblázat - bővített biszexuális csoport)
Stabilitás - átlag Stabilitás – szórás Tolerancia - átlag Tolerancia - szórás
2,28
1,17
1,54
0,94
1,84
1,05
1,17
0,57
1,90
1,20
1,12
0,46
1,10
0,31
1,00
0,00

Az eredmények a „szokásos” tendenciát mutatják – a tolerancia magasabb a populációban, mint
a biszexualitás stabil identitásként való elfogadása, a legmagasabb szórás a meleg közösségen
belül látható, illetve a heteroszexuálisok a „legelőítéletesebbek”. A homoszexuális csoportban
ismét megjelenik a minimális eltérés, mely a nőkkel szembeni előítéleteknél nem volt jelen, így
egy ember kétoldalú előítéletessége (nőkkel szemben nem, férfiakkal szemben kicsit
erősebben) is kirajzolódik.

heteroszexuális
biszexuális
homoszexuális
aszexuális

ARBS-M (2.táblázat - bővített heteroszexuális csoport)
Stabilitás - átlag Stabilitás - szórás Tolerancia - átlag Tolerancia - szórás
2,19
1,15
1,43
0,85
1,52
0,86
1,11
0,48
1,92
1,20
1,12
0,45
1,10
0,31
1,00
0,00

Ugyanakkor a heteroszexuális csoport nőkkel szembeni előítéletessége magasabb, mint a
férfiakkal szembeni, ennek oka lehet az, hogy a heteroszexuális csoport válaszadóinak nagy
része nők, márpedig a válaszadók nagy része a saját nemének „devianciával” szemben
elutasítóbb. Ezenkívül ismét fontos megemlíteni azt, hogy esetleg a homoszexualitásról
nehezen választották le a válaszadók a kérdéseket, márpedig mivel (mint láttuk) több meleg,
mint leszbikus vállalja a homoszexuális identitást, nagyobb a valószínűsége, hogy a
válaszadóknak van meleg, de nincs leszbikus ismerőse, márpedig ezek alapján a férfiakkal
szemben elfogadóbb attitűdöt fogalmazhatnak meg pusztán a személyes érintettség miatt.
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A diagram a következőképpen alakul:

A FÉRFI BISZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Stabilitás - nő

Tolerancia - nő

aszexuális

biszexuális / 1

biszexuális / 2

heteroszexuális / 2

homoszexuális / 1

homoszexuális / 2

heteroszexuális / 1

A legmegosztóbb kérdés (átlag: 2.24, szórás: 1.22) az volt, hogy „János átmenetileg kísérletezik
saját szexualitásával.”, míg a legalacsonyabb átlagot és szórást is szintén egy itemnél találjuk,
ez pedig ismét a „Jánost meg kellene büntetni.” volt (átlag: 1.07, szórás: 0.32).
6.3.6. A kvalitatív kutatás eredményei
A kvalitatív kutatás (Utolsó kérdésként kérlek mondd el a saját szavaiddal, hogy mit gondolsz
a biszexualitásról, a biszexuális emberekről!) válaszai a mellékletben olvashatóak csoportokra
bontva.
I.

A „kizárólag heteroszexuális” nemi identitást választók

Az ő válaszaik az alábbi csoportok köré gyűltek (legelöl a leggyakoribb, majd az egye ritkább
válaszok):


ők is csak emberek, nem ez alapján kell megítélni őket



mindenkinek a magánügye



mindenki maga választhatja, milyen a szexualitása



nem zavar, amíg nem csinálják nyilvánosan



ez csak útkeresés, kíváncsiság, egy időszak



trauma miatt viselkednek így



deviancia, természetellenes viselkedés, perverzió
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A legtöbb válaszadó több hozzáállás között váltogatott – elfogadás és teljes elutasítás is
megjelenhetett ugyanazon válaszon belül. Több helyen előkerült, hogy a férfi biszexualitást
nem tudják elfogadni, míg a nőit könnyebben, szinte természetesen.
II.

A „heteroszexuális némi homoszexualitással” nemi identitást választók

Ebben a csoportban a 28 válaszból csupán 6 volt, ami valamilyen el-nem-fogadást fogalmazott
meg, ezek abban nyilvánultak meg, hogy ez csak egy fázis, illetve a női biszexualitás
természetes, míg a férfi elítélendő. Sokan leírták, hogy magánügynek tekintik illetve a queerelmélet elemei is megjelentek már.
III.

Az „egyidejű” vagy „váltott idejű biszexuális” nemi identitást választók

Természetesen egyik helyen sem jelent meg közvetlen sztereotípia vagy elítélés, ugyanakkor
saját tapasztalataikból már megjelent, hogy a biszexuálisok miért rejtőzködőbbek – volt, aki azt
írta le, hogy mivel mindkét nemre szüksége van a boldogsághoz, eleve csökken az esélye egy
boldog párkapcsolatra, hiszen félnek az emberek, hogy eleve „kódolt” benne a megcsalás,
mások szerint pedig a társadalom választásra kényszerít hetero- és homoszexualitás között.
Átlagosan nagyon szofisztikáltan tudatosnak tűnik ez a csoport a szexualitást illetően.
IV.

A homoszexuális jellegű nemi identitásokat választók

Ismét megugrott azoknak a válaszoknak a száma, akik szerint egy átmeneti állapot, a
biszexuálisok megbízhatatlanok, illetve a férfi biszexualitás nem létezik (nagyobb számban
voltak természetesen jelen azok a válaszok, melyek szerint nem ez számít, illetve magánügy,
vagy éppen teljesen természetes nemi orientációról van szó.)
V.

Az aszexuális nemi identitást választók

Mind a négy válaszadó egyértelműen elfogadhatónak, a többi nemi identitással egyenértékűnek
érezte a biszexualitást.

6.4. Összefoglalás
A következőkben leírt eltérések nem szignifikánsak, még csak tendencia-szintűnek sem
mondhatóak, csupán mintegy érdekességként, összegzésként szolgálnak.
Alapvetően nem tapasztalható számottevő eltérés a mintán a férfi és női biszexualitás
megítélése között az ARBS-F és ARBS-M skálák alapján, ugyanakkor az ARBS-FM minden
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esetben látványosabb negatívabb eredményt mutat, mint a másik két kérdőív. Kiemelve az
alacsonyabb értékek szerepelnek, vagyis azok, amelyik nemmel szemben az adott csoport
elfogadóbbnak bizonyult.

Összefoglaló táblázat (ARBS-FM, ARBS-F és ARBS-M)
aszexuális
biszexuális / 1
biszexuális / 2
heteroszexuális / 1
heteroszexuális / 2
homoszexuális / 1
homoszexuális / 2

Stabilitás
általános

Stabilitás
nő

Stabilitás
férfi

Tolerancia
általános

Tolerancia
nő

Tolerancia
férfi

1,73
2,13
1,86
2,42
2,37
2,44
2,45

1,24
1,85
1,49
2,23
2,18
1,95
1,94

1,10
1,84
1,52
2,28
2,19
1,90
1,92

1,09
1,29
1,24
1,90
1,72
1,30
1,31

1,02
1,16
1,12
1,49
1,40
1,12
1,12

1,00
1,17
1,11
1,54
1,43
1,12
1,12

Attól függően, hogy a biszexuális vagy valamelyik szélső csoporthoz soroltam a ’kérdéses
embereket’, csupán egyetlen csoportban van preferenciaváltás, a biszexuálisoknál. Azok
számára, akik önmagukat biszexuálisnak vallják (biszexuális/2) a nők esetében elfogadottabb,
hogy ez stabil identitás lehet, míg társadalmi normák szintjén a férfi biszexualitás a kevésbé
problémás.
Amennyiben azokat, akik önmagukat heteroszexuálisként definiálják, ámde viselkedésük
biszexuális jegyeket is hordoz, szintén ehhez a csoporthoz vesszük, a preferencia mindkét
skálán megfordul. Ez azért különösen érdekes, mivel a heteroszexuális csoport mindkét skálán
a nőket részesíti előnyben, és bár eddig úgy tűnt, hogy ez a csoport minden tekintetben a két
csoport közötti hidat képezi, most úgy tűnhet, hogy ez nem ennyire egyszerű. Ebben a
csoportban egyébként túlnyomó többségben női válaszadók voltak (23 nő és 7 férfi).
A homoszexuális csoportot főleg férfiak alkották (15 férfi és 6 nő, 2 válaszadóról nincs adat),
így első pillantásra valamelyest talán érthető lehetne, hogy a férfiakkal szemben elfogadóbbnak
bizonyultak – ez azonban a fókuszcsoportban tapasztaltakkal éles ellentétben áll. A kvantitatív
kutatás eredményei is azt mutatják, hogy a férfi biszexualitással szemben előítéletesebbek a
válaszadók, vagyis valószínűleg a férfi biszexualitásra vonatkozó kérdőívben valamelyest
önmagukra ismertek és nem annyira a biszexuális, mint a meleg férfiakra asszociálva adták meg
válaszaikat.
A következő diagramon látszik, hogy mennyire nagy az eltérés (bár a tendenciák hasonlóak) a
heteroszexuális, homoszexuális és biszexuális közösségek között.

- 71 -

ÖSSZEFOGLALÓ DIAGRAM

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

aszexuális

biszexuális / 1

biszexuális / 2

heteroszexuális / 2

homoszexuális / 1

homoszexuális / 2

heteroszexuális / 1

Az előítéletek mértékében a homoszexuális közösség inkább a heteroszexuális (vagyis
társadalmi többség) előítéletek felé húz, mintsem a biszexuális közösség felé – az ARBS-FM
skálán túl is szárnyalják azt. Ezzel valamennyire sikerült alátámasztani a fókuszcsoportos
vizsgálat során tapasztaltakat, miszerint az leszbikus-meleg közösségen belül legalább akkora
(ha nem nagyobb) ellenállásba ütköznek a biszexuális emberek, mint a heteronormatív
társadalom részéről.
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7. DISZKUSSZIÓ
A megelőző fejezetekben áttekintettem azokat a problémákat, melyekkel ma a biszexuális
közösségnek szembe kell néznie.
A szexuális előítéletek taglalása során megkerülhetetlenné vált a heteroszexizmus,
heteronormativitás és homofóbia fogalma, melyek alapként és sarokkövekként szolgáltak a
későbbi fejezetek számára. Mint azt láthattuk a kutatások során, a homofóbia és a bifóbia nem
egymás részei vagy egymás mellett álló fogalmak, hanem közös tőről fakadó, sok közös
elemmel is rendelkező előítélet-halmazok. Korábbi kutatások (Takács, 2011) magyar mintán
mutatták be, hogy a legfőbb faktorai a szexuális orientációk ellenében megnyilvánuló negatív
attitűdöknek, mely szerint a homoszexualitás bűn, betegség, deviancia, magánügy vagy
alapvető emberi jog.
Bár a fent említett és idézett kutatás a homofóbiára irányult, a felfogás és ezen elemek a
kérdőíves kutatásom utolsó, kvalitatív részében is tetten érhetőek voltak. A közel 130 válasz
között ugyanis mind az öt terület megjelenik speciálisan a biszexuálisokra vonatkoztatva,
számtalan válasz esetében pedig a hetero- és homoszexuális irányzatokkal összehasonlítva
jelenik meg. Nagyon nehéz egyelőre elkülöníteni a homofóbiát a bifóbiától, erre a kérdőíves
kutatások (ebben a formában) nem feltétlenül alkalmasak. Inkább az interjúzási formát, a
motivációk felderítését kellene támogatni, hiszen ha egymás után esetleg felvett kérdőívek
(például külön a homofóbiát és külön a bifóbiát vizsgálóak) nem lennének egymástól
függetlenek olyan szempontból, hogy az egyik előfeszíti a másikat, az attitűdök hasonlóságaik
miatt nehezebben lennének elkülöníthetőek, a különbségek elmosódhatnak.
A biszexualitás egyik legnagyobb problémája, mint külön fejezetben is foglalkoztam vele, hogy
nincs pontos definíciónk arra, hogy pontosan kiket és milyen módon sorolhatunk ebbe a
kategóriába. Éppen ezért a biszexuális embereknek a leginkább a szembehelyezkedés jut
osztályrészül – identitásuk fontos részét képezi, hogy se nem heteroszexuálisok, se nem
homoszexuálisok. Ez pedig az egyértelmű csoportkonfliktusok mellett azért is problémás,
mivel a szexualitásról való gondolkodás fogalmi kereteit hágja át. A szexualitásról bipoláris,
dichotóm fogalmi rendszerben való gondolkodástól a biszexualitás már pusztán a létezésével
eltér, ezzel felrúgva a társadalom lehetőségeit a kategóriák mentén való besorolásra. Míg a
heteroszexuálisok férfi/nő, a homoszexuálisok meleg/leszbikus szavakkal definiálják a nemek
különbözőségét, addig a biszexuálisokra nincsen külön-külön a nemeket jelző szavunk, mely
már önmagában jelzi a beolvadás nehézségeit.
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Ez a dichotomizálás természetesen nem megkerülhető, hiszen pusztán biológiai szempontból is
meghatároz, hogy hogyan éljük meg a szexualitásunkat – férfiként vagy nőként. A legnagyobb
probléma a keretek éles elkülönítésével és áthághatatlanságával van – ezzel szembesülnek a
transzneműek biológiai, a biszexuélisok és pánszexuálisok pedig orientációs oldalról. A feladat
nem ezeknek a határoknak a teljes eltörlése kellene, hogy legyen, hanem az átjárhatóság
biztosítása és a csoportokon kívüliek identitásának validálása.
A biszexualitás a hagyományosnak mondható hetero – és homoszexualitással ellentétben ezért
is láthatatlan, hiszen míg előbbiek a párválasztás mentén legalábbis láthatóak vagy
egyértelműek, addig a biszexuálisokról ez nem mondható el. Sok, fentebb taglalt elmélet
egyszerűen nem vesz tudomást a létezésükről, megint mások azzal érvelnek, hogy valahol
minden egyes ember biszexuális. A queer-elmélet nevével ellentétben főleg a homoszexuálisok
történelmére és fogalmi rendszereire fókuszál, így fennáll a veszélye, hogy még azelőtt
hallgattatja el a biszexuális csoportot az olvasztótégelybe dobással, mielőtt valós hangot és
alakot kapnának. Ez azért gond, mert bár a queer elmélet mindenkit magához szeretne csábítani,
mégis meleg, leszbikus ernyőfogalomként az egyenlőséget hirdeti az egyenrangúság helyett.
Továbbra is dichotóm fogalmakkal írják le, hogy a homofóbia, a melegek és leszbikusok
kapcsolata milyen és ők milyennek képzelnék el, ugyanakkor a biszexuális gyakorltra nem
adnak válaszokat és kapaszkodókat. Rejtett heteronormativitást képviselnek azzal a
különbséggel, hogy ez nemektől független – de még mindig heteronormativitás.
Speciális nehézségeik a homofób jellegű előítéletek mellett éppen azok, melyek a meleg és
leszbikus közösségek részéről érik őket. Ezeket fókuszcsoportos, mélyinterjús és kérdőíves
módszerrel igyekeztem felderíteni, mely kutatások nagyrészt egybecsengő, a szakirodalmi
háttérnek is megfelelő eredményeket hoztak.
A legerősebb probléma, mely az ARBS kérdőívekben, illetve a kvalitatív kutatásokban is
látszott, hogy a biszexualitást egyik szexuális orientációjú csoport sem tekinti stabil, hosszú
távú szexuális identitásnak. A legtöbben a két identitás közötti váltás fázisaként tekintenek
rá, hiszen úgy vélik, amint valaki párt választ, párjának neme meghatározza a szexualitását. Ez
önmagában nem lenne probléma, viszont maguk a biszexuális emberek egyértelműen, tartósan
biszexuálisként definiálják magukat, vagyis erős érdekkonfliktus rajzolódik ki a társadalom
többi része és köztük.
Az előzőekkel, miszerint a párválasztás az identitást is meg kellene, hogy határozza,
egybecseng az a vélekedés, mely leginkább a fókuszcsoportos üléseken rajzolódott ki, miszerint
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a biszexuálisok nem képesek a monogám párkapcsolatra, hiszen nekik férfira és nőre is
szükségük van. Ez – meglátásom és érzésem szerint - valamennyire a résztvevők személyes,
elhagyatástól való félelmének is hatott, mintha úgy érezték volna, hogy minél több emberrel
kell megküzdeniük párjukért (feltételezve, hogy akinek férfiak és nők egyaránt tetszenek,
valóban kétszer akkora választékkal állnak szemben, melyről ugye tudható, hogy valószínűleg
nincs így), annál kisebb az esély, hogy ők kerülnek ki győztesen.
A következő jelenség, mely mindegyik kutatásban felszínre bukkant, a társadalom nemek
mentén történő distinkciója. A nők biszexualitása mintegy természetes dologként jelenik
meg, hiszen ők azok, akik nemükből fakadóan képesek alárendelődni, gyengédségre,
finomságra, mintha az érzelmek is pusztán női privilégiumok lennének. Ezzel szemben a
társadalom (kiváltképp a meleg társadalom) a férfiak biszexualitását egyértelműen kísérletező
időszakként kezeli, ami reflektál a melegek és leszbikusok eltérő társadalmi megítélésének
sémájára. Az ARBS kérdőívekben a melegek ugyan elfogadóbbnak tűnhetnek a biszexuális
férfiakkal szemben, nagy valószínűség szerint azonban ez inkább annak szólt, hogy önnön
férfiasságuk elfogadása mellett kardoskodtak, hiszen ugyanezen válaszadók erősen nemi
alapon osztott módon nyilatkoztak a kérdőív kvalitatív részében.
A biszexuálisoké az LMBTQ közösség legnagyobb taglétszámú csoportja, mégis ritkán hallani
róluk, mégpedig valószínűleg pont a fentiek miatt. Egyfelől általában betagozódnak
valamelyik szélső csoportba, hiszen saját csoportjuk, érdekvédelmi szervezetük vagy éppen
kultúrájuk nincs. Ennek oka lehet többek között az is, hogy (mint már említésre került) nem
tudjuk, hogy pontosan hol húzódnak ezen kategória határai. A korábban biszexualitáshoz
tartozó „nem érdekel a másik neme”- jellegű felfogást ma már sokan a pánszexualitáshoz vagy
éppen a queer-elmélethez sorolják. Nem egyértelmű, hogy pusztán a vágyat, a szexuális aktust
vagy éppen a romantikus párkapcsolat létét tekintsük-e feltételnek ahhoz, hogy valaki
érdeklődését mindkét nemre kiterjeszthessük. Ezek miatt egy rendkívül sokszínű,
érdeklődésében és motivációiban is nagyon eltérő embereket tömörítő gyűjtőfogalommá válik
a biszexualitás, mely megnehezíti az ez alá tartozók identifikációját – mint láthattuk, egyetlen
kutató (Halperin, 2009) 13 különböző, merőben eltérő definícióját írta le a biszexualitásnak,
melyek mindegyike különböző élethelyzetből kellene, hogy közösséget találjon a többiekkel.
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Dolgozatom kezdetén a hipotéziseim a következőek voltak:
1. A biszexuális közösség perifériára szorult, súlytalan és láthatatlan az LMBTQ
közösségen belül.
2. A homoszexuálisok megítélése eltér a biszexuálisokétól a társadalmi normákat felállító
heteroszexuális közösség körében.
3. A biszexuális emberekkel szemben az LMBTQ közösségen belül is élnek előítéletek,
így integrációjuk különösen problémás.
4. A biszexuálisok számára nem mindenben megfelelőek az LMBTQ közösség törekvései,
céljai, sokkal inkább szükség lenne speciálisan a biszexuális identitást kutató és az ő
speciális igényeiket is kiszolgáló felmérésekre, tájékoztatókra, rendezvényekre.
Az első kérdésre a válasz igen, a biszexuális közösség valóban láthatatlan az LMBTQ
közösségen belül, azonban mindez főleg szexuálpolitikai szinten értendő. Egyéni szinten a
melegek és leszbikusok tisztában vannak azzal, hogy a biszexualitás létezik, bár rengeteg
negatív előítéletük van ezzel a csoporttal szemben. Sokak nincsenek tisztában saját negatív
attitűdjükkel sem, hiszen a kérdőíves kutatás utolsó részében egy adott válaszon belül is
váltakoztak elfogadó és erősen sztereotipikus látásmódok. Bár úgy vélik, hogy mindenki szabad
a szexualitást illetően, sokan úgy írjak ezt le, mint egy döntést, valamit, ami kizárólag a
hálószobába való vagy éppen természetellenesnek tartják ugyan, de szemet hunynak felette.
Korlátozásokhoz kötik azonban ezt az elnézést is – ne lássák a gyerekek, ne nevelhessenek
gyermeket vagy éppen köteleződjenek el egyik vagy másik identitás mellett.
A biszexuálisok érdekérvényesítése sérül, többek között az egészségügyi ellátás során láthattuk,
hogy mind fiziológiai, mind pszichológiai szinten veszélyeztetettebbek, mint a melegek,
leszbikusok és heteroszexuálisok. Ennek oka a folyamatos rejtőzködésből, a kirekesztettségből
adódhat, illetve abból, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást, mely életmódjukat teljesen
lefedi, hiszen az egészségügyi ellátó személyzet előtt nem merik felvállalni identitásukat.
A második kérdés az volt, hogy vannak-e speciálisan bifób elemek a társadalom ítélkezésében.
Úgy találhatjuk, főként a szakirodalmi kutatások alapján, hogy léteznek ilyen megítélések.
Ezek közül a leggyakoribbak azok, mely szerint a biszexuális identitás nem stabil, csupán egy
fázis, hogy a biszexuális emberek nem képesek monogámiára, illetve megbízhatatlanok ezzel
összefüggésben. Ezeken felül élesen elkülönült a férfiak és nők megítélése, ezt azonban nem
választhatjuk teljesen külön a homoszexualitástól.
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Ugyanakkor a pozitív különbségek között kell megemlítenünk, hogy a biszexualitást
valószínűleg a környezet könnyebben fogadhatja, mint a homoszexualitást. Ez azonban csak álpozitív vélekedés, hiszen abból ered, hogy a biszexualitás csak játék, kíváncsiság és átmeneti
állapot, melynek végén a heteroszexuális csoportba tagozódik majd be az ember. Fontos része
még a negatív felhangoknak az a történelmi hagyomány, mely az AIDS heteroszexuálisok
körében való terjedését is a biszexuálisok nyakába akarta varrni, mint híd a fertőzött meleg és
privilegizált, védett heteroszexuális rétegek között.
A homofóbia és bifóbia megkülönböztetésére átfogó vizsgálat egyelőre nem született, nem
tudjuk, ezek mennyire függenek egymástól, illetve hogy a heteroszexuális közösség
eszmerendszerében mennyire különülnek el ezek. A saját kutatásomban a nemi különbségek
megjelenésénél volt feltételezhető, hogy nem tudtak a válaszadók kizárólag a biszexuálisokkal
szembeni vélekedésükről nyilatkozni, hanem általában a szexuális kisebbségekről való
vélekedéseiket fogalmazták meg. Ez befolyásolta az eredményeimet ugyan, de további
vizsgálati lehetőségeket vázol fel. Ezekben az elkövetkező vizsgálatokban az előfeszítés hatását
lenne a legfontosabb kiszűrni, mivel a két fogalom olyan erősen fonódik össze, hogy egymásra
gyakorolt hatásukat tudatosan is minimalizálni kellene.
A harmadik kérdés állt vizsgálatom középpontjában, melyre a válasz egyértelműen igen.
A meleg férfiak erősen tartózkodónak bizonyultak a biszexuális férfiakkal szemben, illetve
láthattuk, hogy számtalan egyéb negatív sztereotípia is övezi a biszexuálisokat. Ezek közé
tartozik, hogy valójában csak gyáva homoszexuálisok, akik a heteroszexuális és homoszexuális
létnek egyaránt csak a napos oldalát kívánják élvezni. A heteroszexuális mintában tapasztalható
heteronormativitás a homoszexuális mintákban is megjelent, csupán fókusza volt más, a
biszexuálisokat azonban teljesen azonos módon rekesztette ki.
A heteroszexuálisok elsősorban a homoszexuálisokkal egy kalap alá véve a társadalmi
normáktól való eltérést nehezményezi, így a homoszexuálisok felé lökve a biszexuálisokat. A
homoszexuálisok irányából azonban egy olyan ellenállás érezhető, mely identitásuk validitását
és stabilitását támadja, nemcsak szexuális, de egyéb személybeli jellemzők (megbízhatatlanság,
csapongás stb.) szintjén is. A társadalmi többség szemében a biszexuálisok egyfajta furcsa
homoszexuálisok (a megítélés szempontjából), ez azonban a kérdéses feleknek csak frusztrációt
okoz, hiszen ők érzik és tudják, hogy felfogásuk, gyakorlatuk és problémáik eltérőek. A
biszexuálisok így általában a beolvadást választják a hozzájuk közelebb álló nevesített
csoportokba vagy egyfajta dacos büszkeséggel vállalják a mindenkivel való szembenállást,
mely azonban a kirekesztettség- és magányérzést erősíti.
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A negyedik kérdés az egyik legérdekesebb, hiszen a meleg közösség fogalmazta meg, hogy
szükségük lenne tájékoztatásra a biszexuálisokról, az életformáról, illetve a biszexuálisok is azt
jelezték, hogy ilyen jellegű rendezvényeken részt vennének, azonban egyik oldal sem
fogalmazott meg kifejezett késztetést arra vonatkozóan, hogy ezt kezdeményeznék.
Valószínűleg ez az oka annak is, hogy egyelőre nincs ilyen programsorozat és szervezet, hogy
nincs, aki összefogja a rendkívül heterogén vélekedéseket, véleményeket, motivációkat és
embereket.
Amiért ez fontos lenne, az az, hogy az emberekben még mindig számtalan helytelen sztereotípia
él arról, hogy milyenek is ezek az emberek. A fiatalok nagy része talán nincs is tisztában azzal,
hogy a biszexualitás egy opció a szexuális identitások palettáján, vagy eleve már csak
„beszennyezett”, eltorzított fogalma jut el hozzájuk. A lelki, szellemi és fizikai egészséget
könnyebb megőrizni, a bajokat megelőzni, mint kezelni őket, így mindenképpen szükség enne
ellenőrzött, szakmai oktatásra a biszexualitásról, biszexuálisokról. Mint azt az egyik (meleg)
válaszadó írta:
(…) szerintem mindannyian csak azt szeretnénk, hogy egy olyan társadalomban élhessünk, ahol
nem fenyegetnek az utcán, mert kézenfogva sétálok a barátommal, nem lökdösnek meg egy
szórakozóhelyen, ha vele táncolok, esetleg megcsókolom. Csak egyenlőséget szeretnék, hogy ne
kelljen félnem, szoronganom, kellemetlenül éreznem magam, ha ilyet teszek, ami szerintem nem
természetellenes.
Ezért pedig mi tehetünk a legtöbbet, azzal, hogy a gyerekeket nem féltjük az azonos nemű párok
látványától, hanem természetesnek kezeljük őket és hogy az árnyékba állított, elnémított
kisebbségeknek is figyelmet és hangot adunk.
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MELLÉKLET – BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Beleegyező nyilatkozat
Alulírott ……………………………………………………………… (születési hely, idő: ………………………………..........,
anyja neve: …………………………………………………), hogy Bérdi Fruzsina (születési hely, idő: Zalaegerszeg,
1989.08.09., anyja neve: Doma Ágota) a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológiai mesterképzés
(nappali tagozat, önköltséges) szakán, a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében, A biszexuális identitás
elfogadottsága témában íródó szakdolgozati kutatásában önként veszek részt.
Tájékoztatást kaptam a vizsgálat céljáról, előrelátható időtartamáról, a módszerről és menetéről.
Tájékoztatást kaptam és tudomásul vettem, hogy a vizsgálatot bármikor megszakíthatom, bármikor
kiléphetek belőle és semmilyen kötelezettséggel számomra nem jár. A vizsgálatból való kilépés sem
jogi, sem etikai, sem egyéb következménnyel számomra nem jár. Tájékoztattak, hogy a vizsgálat során
elhangzottak szó szerint vagy lényeget kiemelő megfogalmazásban a szakdolgozatban írásban is
megjelen(het)nek és hogy ezen leírásokért jogi vagy egyéb követelésekkel nem léphetek fel.
Tájékoztattak, hogy a vizsgálat némely pontja potenciálisan frusztráló, kellemetlen vagy zavaró lehet,
mely identitás- és előítélettel kapcsolatos kérdésekre is választ keres. Tudomásul vettem, hogy a
részvételért díjazásban nem részesülök. Tudomásul vettem, hogy ezen nyilatkozaton kívül nevem és
bármilyen személyes, az azonosításra lehetőséget adó adataim semmilyen formában nem jelennek
meg a vizsgálat kapcsán, illetve hogy ezen nyilatkozat sem lesz harmadik fél számára hozzáférhető. A
vizsgálatvezető megadott olyan elérhetőséget, melyen kérdéseimet feltehetem.

Budapest, 2015. március 25.

…….………………………………………
aláírás
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MELLÉKLET – KÉRDŐÍV
Személyes adatok
Nem:

Férfi

Nő

Kor:
Legmagasabb végzettség:
 általános iskola
 szakiskola
 érettségi
 BA/ főiskolai diploma
 MA/ egyetemi diploma
 PhD/ doktori iskola
Ismersz-e biszexuális embert?

Igen

Ismersz-e leszbikus vagy meleg embert?

Nem
Igen

Nem

Szexuális identitásod:
1. kizárólag heteroszexuális (Mindig egyértelműen és kizárólagosan
heteroszexuálisként tekintettem magamra)
2. heteroszexuális némi homoszexualitással (Jelenleg heteroszexuálisnak tekintem
magam, de esetenként vonzódom, kívánom vagy szexuális kapcsolatot létesítek a
saját nemem képviselőivel is.)
3. egyidejű biszexuális (Biszexuálisnak tekintem magam, mivel rendszeresen
egyenlő mértékben vonzódom, kívánom vagy létesítek szexuális kapcsolatot
mindkét nem képviselőivel.)
4. váltott idejű biszexuális (Biszexuálisnak tekintem magam, mivel egyenlő
mértékben vonzódom, kívánom vagy létesítek szexuális kapcsolatot mindkét nem
képviselőivel. Egy ideig az egyik nemhez vonzódom, kívánom vagy létesítek velük
szexuális kapcsolatot majd váltok, és a másik nemhez vonzódom, kívánom vagy
létesítek velük szexuális kapcsolatot.)
5. homoszexuális némi heteroszexualitással (Jelenleg homoszexuálisnak tekintem
magam, de esetenként vonzódom, kívánom vagy szexuális kapcsolatot létesítek
az ellenkező nem képviselőivel is.)
6. régebben heteroszexuális, most homoszexuális (régebben heteroszexuálisként
tekintettem magamra, de most kizárólagosan homoszexuális vagyok.)
7. kizárólag homoszexuális (Mindig egyértelműen és kizárólag homoszexuálisként
tekintettem magamra.)
8. régebben homoszexuális, most heteroszexuális (régebben homoszexuálisként
tekintettem magamra, de most kizárólagosan heteroszexuális vagyok.)
9. aszexuális (nem tekintem magam sem homoszexuálisnak, sem
heteroszexuálisnak, sem biszexuálisnak, egyik nem képviselőihez sem vonzódom,
kívánom vagy létesítek velük szexuális kapcsolatot.)
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Biszexuális az az ember, aki vonzódik és/vagy szexuális kapcsolatot létesít férfiakkal és nőkkel
egyaránt.
1

2

3

4

5

Azok a férfiak, akik biszexuálisnak nevezik magukat,
tagadják valódi szexuális orientációjukat.
A női biszexualitás egyre terjedő elfogadása a
társadalmi értékek hanyatlását jelzik.
Azok a nők, akik biszexuálisnak hívják magukat,
átmenetileg kísérleteznek a szexualitásukkal.
A biszexuális férfiak betegek.
A férfi biszexuálisok félnek egy életstílus mellett
elköteleződni.
A biszexuális nők egyértelműen ismerik saját valódi
szexuális orientációjukat.
Nem zaklatna fel, ha a lánytestvérem biszexuális
lenne.
A biszexuális nők össze vannak zavarodva saját
szexuális orientációjukat illetően.
A biszexuális férfiaknak nem szabadna az iskolákban
gyerekeket tanítaniuk.
A női biszexualitás káros a társadalomra nézve, mivel
ledönti a nemek közti természetes osztályzást
A férfi biszexualitás nem egy fázis, hanem egy stabil
nemi orientáció.
A férfi biszexuálisok félnek intim kapcsolatokban
elköteleződni.
A férfi biszexualitás immorális.
A nők számára a kizárólagos igazi szexuális orientációk
a homoszexualitás és a heteroszexualitás.
A női biszexualitás természetellenes.
A biszexualitás férfiak számáta stabil szexuális
orientáció.
A férfi biszexualitás nem perverzió.
Azok a nők, akik biszexuálisnak hívják magukat, még
nem fedezték fel valós szexuális orientációjukat.
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Mária 27 éves nő. Korábban elkötelezett hosszútávú kapcsolatban élt Péterrel, jelenleg Sárával el
párkapcsolatban. Mária szexuálisan vonzódik férfiakhoz és nőkhöz is, illetve a múltban mindkét nem
képviselőivel volt szexuális kapcsolata.
(Kérlek értékeld az alábbi állításokat aszerint, hogy 1-egyáltalán nem értek egyet, 2- kissé nem értek
egyet, 3 – bizonytalan vagyok a kérdésben, 4 – kissé egyetértek, 5 – teljesen egyetértek)
1

2

3

4

5

Máriának nincs értéke.
Mária szexuális viselkedése
természetellenes.
Mária mindig hűtlen lesz.
Mária időszakosan kísérletezik a
szexualitásával.
Mária beteg.
Mária szexuális viselkedése partnereit
kiteszi a HIV kockázatának.
Mária éppen egy időszakon megy át.
Máriának nincsenek elvei.
Mária fél beismerni, hogy leszbikus.
Mária össze van zavarodva saját
szexualitását illetően.
Mária képtelen intim kapcsolatban
elköteleződni.
Mária a szex megszállottja.
Mária még nem fedezte fel valódi
szexuális orientációját.
Mária egy perverz.
Mária nem akar egy életstílus mellett
elköteleződni.
Mária tagadja valós szexuális
orientációját.
Felzaklatna, ha Mária a testvérem
lenne.
Máriát nem szabadna gyerekek
közelébe engedni.
Mária viselkedése nem elfogadható.
Máriát meg kellene büntetni.
Mária nem megbízható.
Mária nem biztos a saját szexuális
orientációját illetően.
Egy nap Mária elismeri valódi szexuális
orientációját.
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János 24 éves férfi. János eddig Nórával élt hosszútávú kapcsolatban, jelenleg Dáviddal él
párkapcsolatban. János szexuálisan vonzódik férfiakhoz és nőkhöz is, illetve a múltban mindkét nem
képviselőivel volt szexuális kapcsolata.
(Kérlek értékeld az alábbi állításokat aszerint, hogy 1-egyáltalán nem értek egyet, 2- kissé nem értek
egyet, 3 – bizonytalan vagyok a kérdésben, 4 – kissé egyetértek, 5 – teljesen egyetértek)
1

2

3

4

5

Jánosnak nincsenek elvei.
János mindig hűtlen lesz.
János össze van zavarodva saját
szexualitását illetően.
János fél beismerni, hogy meleg.
János a szex megszállottja.
János épp egy időszakon megy át.
János fél elköteleződni egy intim
kapcsolatban.
János átmenetileg kísérletezik saját
szexualitásával.
János viselkedése partnereit kiteszi a
HIV kockázatának.
János egy perverz.
János szexuális viselkedése
természetellenes.
János tagadja valódi szexuális
orientációját.
János nem akar egy életstílus mellett
elköteleződni.
Jánosnak nincs értéke.
János beteg.
Felzaklatna, ha János a testvérem
lenne.
Jánost nem szabadna gyerekek közlébe
engedni.
János viselkedése nem elfogadható.
Jánost meg kellene büntetni.
Jánosban nem lehet megbízni.
János fél egy életstílus mellett
elköteleződni.
János nem biztos saját szexuális
orientációját illetően.
Egy nap János elismeri valódi szexuális
orientációját.
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MELLÉKLET – KVALITATÍV KUTATÁS, VÁLASZOK
I. Kizárólag heteroszexuális” nemi identitást választók
1. Nincs problémám velük. Ugyan olyan emberek mint bárki más, annyi a különbség, hogy
ők tudnak az azonos nemhez is vonzódni. nő, 18
2. Személy szerint akit én ismerek férfi nem képes elköteleződni senki mellett, fűhöz fához
csapódik. A lány pedig sokat csalódott férfiakban elmondása szerint és ezért válosztotta a
másik nemet. o.o Nekem nincs problémám senki szexualitásával, amég azt nem dörgöli
folyton az orrom alá, mert mindenkinek legyen magánélete és normális ember nem
kíváncsi más magánügyeire. nő, 23
3. A nők lehetnek biszexek és leszbikusok akár csak heterok, de egy férfi azért csak
maradjon a nőknél. Azzal sincs bajom, ha egy férfi meleg, csak ne lássam, hogy ő a csaj a
kapcsolatban... :D férfi, 27
4. Egyfelől sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a homoszexuálisok, mert nincs egy
adott közeg, ahová biztosan tartoznának, viszont mivel heteroszexuális kapcsolatban is
élhetnek, a társadalom számára talán könnyebben rejtve marad nemi orientációjuk. nő, 24
5. szerintem a legtöbb embernél átmeneti kísérletezés nő, 21
6. Semmi problémám nincs velük, nem ítélek el senkit sem a szexualitása miatt. Biszexuális
lányt sokat ismerek, de férfit egyet sem, vagy legalábbis nem tudok róla. Bár szerintem
nem csak a két nemnek más erről a felfogása, hanem a társadalomnak is. Valahogy
könnyebben tolerálják, ha nőkről van szó, akár biszexuális vagy homoszexuális.
Mindenkinek fel kell fedezni a saját orientációját. A világon kevés dolog biztos és még
amikben biztosak vagyunk, azokhoz sem árt egy megerősítés. Örülök, hogy
hozzájárulhattam a diplomamunkádhoz. :) férfi, 23
7. Nem tartom betegségnek, úgy gondolom mindenkinek joga van kipróbálni,
megtapasztalni, hogy mi is igazán jó neki. Ugyan olyan emberek mint mindenki más,
nem tartom helyesnek elítélésüket. Mindenkinek meg van a saját szexuális igénye, ami a
magánügye és ami nem befolyásolja semmilyen formában mások mindennapi életét. Nem
gondolom, hogy valakit szexuális hovatartozása miatt kellene megítélnünk. nő, 24
8. Szerintem a biszexualitás egy átmeneti állapot. Izgalmas játéknak indul, kezdetben
mindkét nemhez vonzódik, de véleményem szerint egy bizonyos idő után már csak az
egyik nemhez fog valóban vonzódni - talán pont ahhoz, amelyik nemmel jobban megéli
szexualitását, és azon nem mellett igyekszik majd megállapodni. Nem tekintem
büntetendőnek egyáltalán, szívesen barátkozok adott esetben velük, vélem hogy ők is a
társadalomban egyenlő emberek, de azzal azért egyet értek, hogy ez nem teljesen
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normális és természetes jelenség. A mai világban azonban nagyon sok a nem normális
dolog, így nem gondolom, hogy ők például rosszabbak lennének. férfi, 24
9. A vonzalom és a szexualitás szubjektív dolog, és az adott személy, illetve a vele szexuális
kapcsolatot létesítők magánügye (addig, amíg az kölcsönös akaraton/ örömön alapul),
legyen szó bármilyen szexuális orientáltságú személyről. Szeretnék egy olyan
társadalomban élni, ahol az ember szexuális irányultságától független a személy
"értékének" megítélése. nő, 30
10. Véleményem szerint nincs semmi baj azzal, ha az ember mindkét nemhez vonzódik. Ez
nem arról szól, hogy valaki biszexuális akar lenni, ezzel együtt születnek az emberek, és
szerintem kifejezetten szerencsés, ha valakit nem kötnek a nemek miatti határok, mikor
párt választ magának. nő, 23
11. Ugyanazt gondolom roluk, mint a homoszexualis vagy hetero emberektöl, a vonzalom
nem nemfüggö. nő, 29
12. Két véglet között mindig van átmenet. Az ilyen embereket szerencsésnek tartom, mert
mindkét nemből választhatnak párt. Ha viszont bizonytalanok, nincsenek tisztában
magukkal sok embert "használhatnak" fel mire eljutnak önmagukhoz. férfi, 22
13. Ugyanolyan emberek, mint mi. A sok kretén meg álszent mondogatja a hülyeségeit, de
minden ember ugyanannyit ér, akár nőként nőt szeret, akár férfit, akár mindkettőt!!!
Sajnálom őket, hogy a mai világunkban még nem tudják magukat egyértelműen
felvállalni. Nincs róluk külön véleményem, ugyanolyanok, mint én vagy te. nő, 24
14. Biológiai szempontbol, patriarchális társadalomban a női biszexeknek van helye,
a homoszexualitasnak magaban nincs ertelme, mindenkeppen deviancia, de nem
itélkezem. biológia férfi, 32
15. Szerintem mindenki el tudja dönteni, hogy kivel, és hogyan akar szexulális kapcsolatban
élni.Fura, de valahogy a nőknél számomra nem tűnik a biszexualitás olyan furának, mint
a férfiaknál.Személyesen ismerek olyan embert, akinek felesége és családja volt, most
pedig egy 15 évvel fiatalabb emberrel él együtt.Soha nem fogom megérteni, de
elfogadom a döntését.Mindenesetre nincs jogom ítélkezni senki felett.Azt gondolom,
hogy az aki magát biszexulásnak nevezi, az nem kísérletezik.Az ténylegesen az.A
kísérletező szerintem titokban csinálja, mert nincs tisztában a saját szexualitásával.Aki
biszex-nek nevezi magàt, szerintem az komolyan gondolja. nő, 31
16. Az ég egy adta világon semmi bajom velük. Én csak azt sajnálom, hogy nem ismerek
egyet sem, mert akkor tudnék beszélgetni vele, és feltehetnék kérdéseket. Nem
gondolom, hogy betegség lenne. Minden ember szabadsága addig kell, hogy terjedjen,
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amíg nem korlátozza vele más ember szabadságát - a társadalmi norma és "erkölcs" nem
szabadság-kérdés, ezért indokolatlan a társadalom "elítélése". Igazából a hálószobában
nincs semmi keresnivalója a társadalomnak - az csak arra a két emberre tartozik ideális
esetben. Ez az ő kettejük "szerződése", amit ha mindketten aláírnak, akkor azt csinálnak
amit akarnak. férfi, 32
17. Szemely szerint undoritonak tartom oket. nő, 24
18. Úgy gondolom, hogy a biszexualitás kevésben különbözik a hetero- vagy a
homoszexualitástól, semmi különös vagy kivetnivaló nincs benne, amíg megvannak a
maga korlátai. Azonban magam nem vagyok/voltam/talán már nem is leszek soha
biszexuális, és számomra furcsa, szinte elképzelhetetlen, hogyan vonzódhat valaki
mindkét nemhez. Ezért azt gondolom, ez egy hosszabb-rövidebb időszakot jelenthet az
illető életében, melynek végén kialakul szexuális beállítódása, addig pedig úgymond
kísérletezik. Van magát biszexuálisnak valló ismerősöm, de nem vagyunk olyan közeli
viszonyban, hogy erről bővebben beszélgettünk volna valaha. Elítélni egyáltalán nem
ítélem el őket sem, mindössze azt gondolom, hogy annak, hogy két nő / két férfi csókot
váltson, kézen fogva járjon és hasonló dolgokat tegyen, nem feltétlenül a gyermekeink
szeme előtt van a helye. Otthon a négy fal között, illetve erre megfelelő helyeken
mindenki azt tesz, amit akar, de nem szeretném, ha gyermekeim, unokáim és rokonaim,
barátaim leszármazottai olyan világban nőnének fel, ahol ez mindennapos. Bőven elég,
hogy ezt ontja ránk a média szinte nap mint nap. Felnőve, egészséges, ép ésszel minden
fiatal érzi, hogy melyik nemhez vonzódik, és nem gátolja meg abban, hogy homo- vagy
biszexuális legyen az, hogy ezt nem látja minden sarkon, amíg társadalmilag elfogadott.
férfi, 32
19. Ugyanolyan normálisak, mint heteroszexuális társaik. A kérdés nagyjából azzal
egyenértékű, hogy "mondd el, mit gondolsz a barna szemű emberekről". férfi, 33
20. Az ember szexualitása magán ügy. Attól, hogy valaki biszex, vagy meleg nem lesz sem
jobb sem rosszabb ember. Természetesen tartsák meg a hálószobán belül, mint ahogy
heteroként pl. nem vonulok fel polgárt pukkasztani. Csókolóztam saját nememből
valóval, de az inkább fiatalkori "kíváncsiság" volt. Aki biszex, vagy meleg remélem meg
tud birkózni a démonjaival a társadalmi előítéletekkel és teljes életet tud élni, aki pedig
azért biszex, mert nem merte felvállalni (még), hogy meleg, nos remélem egyszer sikerül
nekik!
Nem ez határozza meg, hogy egy ember "jó", vagy "rossz". férfi, 30
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21. Véleményem szerint a homoszexualitás ugyan olyan szexuális perverzió, mint a pedofília
és a több ilyesmi. Aki biszexuális az egy pillanatnyi állapotban van ami valószínűleg
változni fog idővel, vagy erre, vagy arra. Ez is egy perverzió, de ez egy enyhébb
változata. férfi, 23
22. Ilyen szempontból nehéz saját szavakat találni. Én úgy tudom, elakadtak a fejlődésük egy
fázisában, a szexualitásuk nem fejlődött ki a személyiségükben rendesen. Ez általában
gyerekkori problémákra vezethető vissza. Ettől függetlenül nem kell utálni, el lehet
fogadni őket, csupán ajánlanám a pszichoterápiát, ami nagyban segíthet nekik, az
egészséges szexualitás megtalálásában. A természetellenes válaszaim nem arra
irányulnak, hogy az emberek maguk természetellenesek és elítélendők, hanem arra, hogy
a fajfenntartás szempontjából ez a fajta szexuális beállítottság nincs összhangban a
természettel. Mindettől függetlenül, ugyanolyan emberek mint bárki más. férfi, 22
23. Semmi gond nincs a biszexuális emberekkel. Tinédzserkorban sokan "kísérleteznek" saját
nemükkel, bizonyos szintig el is jutnak... Ez nem tekinthető még szerintem
biszexualitásnak. A biszexualitás épp úgy a világ része, és az ember sajátja, mint bármely
más szexuális orientáció. férfi, 46
24. A szexualitás és különböző kategóriái nem determinálják egyik ember
személyiségjegyeit, kvalitásait, vagy értékeit sem. Egy ember megítélése szexuális
orientációik alapján alapvetően téves, de a tapasztalataim szerint nagyon gyakori - ahogy
ilyen nézetek nyílt , skrupulusok nélküli kifejtése is. Az ilyen esetek mindig felzaklatnak,
mert bár úgymond a hetero többség részét képezem, együttérzek azokkal, akiket
igazságtalanul ítélnek meg, egy-egy kiragadott komponens alapján, a személyiség egészét
figyelmen kívül hagyva. nő, 24
25. Mindenkinek a maga döntése, hogy hogyan éli az életét. El kell fogadni mások döntését
és támogatni kell annak ellenére is, ha éppen nem egyezik meg az értékrendünkkel.
A biszexualitást,inkább nevezném dinamikus folyamatnak, mint statikusnak. Ez egy
folyamat, amikor az ember kipróbálja önmagát és eldönti , hogy mégis melyik nemhez
kötődik jobban. A maga módján ezeket az embereket bátornak tartom, mert képesek
megküzdeni önmagukkal és mernek egy nagyot lépni. Nem hiszem, hogy ők rosszabbak
volnának, mint bármelyik "normális" ember. Csupán annyi a különbség, hogy ők egy
picivel mást csinálnak zárt ajtók között a hálószobában , mint egy heteroszexuális. Ezért
meg nem kell senkit elítélni. férfi, 24
26. Szerintem teljesen rendben van a dolog nem szabad hogy a társadalom a szexualitás
alapján ítéljen meg embereket. Az hogy ki kivel létesít szexuális kapcsolatot csak rájuk
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tartozik. Egy párkapcsolatban szerintem szét lehet választani a szerelmet a szextől és
akivel együtt élsz annak egész lényét szereted és mindegy, hogy milyen nemű az illető ő
a társad, miért ne lehetne közben másokkal szexuális kapcsolatod vagy esetleg közösen a
pároddal. Természetesen itt arra gondolok ha mindkét fél belemegy ebbe a dologba fő az
őszinteség. férfi, 31
27. Semmi bajom velük, ők is emberek. férfi, 29
28. Semmi gond velük, csak ne reklámozzák. férfi, 35
29. Számomra a biszexuális ember egy talány. Egy biszexuális nőt nagyon könnyen el tudok
fogadni, mint normális embert, míg egy biszexuális férfi számomra kicsit érthetetlen. Ez
persze lehet attól, hogy jómagam is férfi vagyok és könnyebben fogadom az ellenkező
nem másságát, míg a saját nemem esetében nem értem a biszexualitás mozgatórugóit.
Ettől függetlenül hiszem azt, hogy minden ember saját maga és szabadon dönthessen
szexualitásáról és ezért ne bélyegezze meg őket a társadalom. Azonban azt, hogy valaki
szándékosan, tolakodóan akár provokatívan hírdesse az ő beállítottságát minden esetben
elítélem, legyen az hetero-,homo- vagy biszexuális. A szexualitás minden ember
magánügye, amíg azt úgy is kezeli, addig nem zavar. Viszont elvárom, hogy tiszteletben
tartsa az én beállítottságomat, így békében élhetünk egymás mellett. A társadalom
pánikszerű kiutasítása előtt értetlenül állok, és szerintem a másságukat hirdető emberek
csak tovább szítják a lángokat, mert a jelen kori társadalom még nem érett meg arra, hogy
elvonatkoztasson az évezredes beidegződésektől. Az embert maga az ember határozza
meg és nem az, hogy milyen a bőrszíne, a vallása vagy a szexualitása. férfi, 32
30. Addig nem zavar, ameddig egy azonos nemű egyén fel nem akar szedni. férfi, 24
31. Pontosan ugyanazt, amit egy normális emberről, már, ha a biszexualitást abnormálisnak
tekinti az ember. A szubjektumot nem a szexuális orientációja alapján kell megítélni,
hanem az általános viselkedéséből, hozzáállásából kifolyólag. férfi, 24
32. A biszexuális emberek ugyan olyan emberek, mint a heteroszexuálisok. Mindenkinek
más és más tetszik, de vannak olyanok, akiknek a két nem egyforma szinten alkalmas
egy párkapcsolat megteremtésére. Személy szerint, nekem semmi bajom nincs a
biszexuális emberekkel, azonban, ha egy ismerősömről kiderülne, hogy az, akkor csak
meglepődnék, és nem ítélném el, hisz ő is ember. nő, 18
33. Szexuális beállítottságuktól függetlenül ugyanolyan emberek, mint a többi, csak
nehezebben fogadják el őket. nő, 55
34. Semmit, emberek. Ha hülyék, őket is ugyan úgy utálom mint bárki mást. Csak azért mert
nem heteroszexuálisak nem teszek különbséget. férfi, 21
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35. Az ember kíváncsi, ez mindig is így volt és így is lesz! A bi- és homoszexuálisok
szemben tanúsítót ellenszenv, véleményem szerit az újkor és a konzervatív
világszeméletből fakadó betegség. Vegyük alapul az ókori társadalmat...a kultúra
bölcsőjének nevetett Görögországban is már a felsőbbrendű szerelemet (férfi-férfi
párkapcsolat) hirdették a kor egyes filozófusai, persze ez az elmélet hagy némi kivetni
valót, de az alapja, mely az azonos neműek kapcsolatát leírja, helytálló. Attól egy ember
egyszerre vonzódik a saját neméhez is vagy csak a saját neméhez, nem lesz sem rosszabb
vagy kevesebb, mint ahogy azt egy kitalált világ vallás dogmatikusan állítja. férfi, 29
36. A biszexualitást nem szabadna másképp megîtélni, mimt a hetero/homo vagy épp az
aszexualitást. Ha egy ember mindkét nemhez vonzódik az nem a döntésképtelenség...
Nem kell "választania". Mert nem tud. És nem azért mert perverz vagy nagy a szexuális
étvágya... Például : a( hetero) férfiaktól sem várhatjuk el hogy döntsenek : vagy szőke
hajú nőkkelel vagy barna hajú nőkkel ismerkedjenek. Hisz mind opció és (ideális
esetben) nem ezen múlik a kapcsolat, hanem belső értékeken és a közös értékrenden. Îgy
ha egy biszexuális nőben majd férfiban azután megint nőben találja meg ezt az nem
hezitálás hanem a nagy Ő keresése szélesebb piacon ;). nő, 23
37. Minden ember azt csinál, amit akar, nyilván talál hozza partnert is, pont ettol szep a vilag,
hogy szines. A hutlensegnek nagyobb lehet a valoszinusege, ezert fontos az ilyeneknek a
parkapcsolatokban az oszinteseg es a hasonlo ertekrend. Egyeni, h ki mit tekint
hutlensegnek... nő, 31
38. Az én szemszögemből kétféle ember létezik: aki nekem rosszat akar/tesz, és aki nem.
Számomra teljesen mindegy, milyen egy ember szexuális beállítottsága, amíg "jó ember"
-ként tudom titulálni. Teljes mértékben el tudom fogadni, ha valaki ilyen téren más,mint a
nagy átlag. Hogy mi is az a biszexualitás, miért lesznek azok egyes emberek, ez egy
nagyon jó kérdés, nem tudom, de bármi is legyen az oka, ha őket boldoggá teszi, akkor
ki vagyok én, hogy elítéljem emiatt? És különben is, nem nekem kell csinálni, mi
kifogásom lehetne ellene? :) nő, 24
39. Ugyanolyan emberek, mint bármelyik heteroszexuális: élik az életüket, keresik a
boldogságukat és a megélhetésüket, semmivel sem értéktelenebben vagy perverzebbek,
mint te vagy én. nő,
40. Semmi különöset nem gondolok a biszexuális emberekről. A heteroszexuálisokról sem
gondolok semmit. Vannak kedves, okos, heterók meg bunkó, gonosz heterók. Ugyan ez
igaz a biszexuálisokra. Egyes emberekről van véleményem, szexuális identitáskategóriákba sorolt embercsoportokról nincs. A biszexualitás meg mindenki magánügye.
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Cseppet sem zavar vagy érdekel. Nem hinném, hogy ez egy olyan dolog amit el KELL
fogadni (ahogy azt pár ál-liberális ember előszeretettel hangoztatja). Érdekes módon a
heteroszexualitásról senki nem állítja, hogy el kell fogadni. Azt sem KELL elfogadni,
hogy kék az ég. Az ég kék, néhány ember meg biszexuális és kész. nő, 24
41. deviancia férfi, 32
42. Ugyan olyan emberek, mint bárki más. El kell fogadni őket, és segíteni nekik, ahol lehet.
Teljesen felesleges és értelmetlen elítélni őket. nő, 20
43. Szerintem, ha két ember érzi, hogy összetartoznak, nem számít a nemük. nő, 24
44. Először is, ez egy nagyon fura kérdőív volt. De igazán érdekes lehet.
"Jánost" és "Máriát" is ismerek közvetve - egy-egy hozzátartozójukkal vagyok/voltam jó
viszonyban. Sosem mertem megkérdezni, hogy mégis hogy élték meg gyerekként, hogy
az apukája/anyukája közölte vele a dolgot. Van egy biszex tanár az egyetemen, aki fel
akarta szedni a barátomat -így derült ki róla az egész -aztán egy gyorsétteremben randija
volt, vagy olyasmi ahol azt mesélte az illetőnek, hogy a srácokat előnyben részesíti de
nem veti meg a lányokat sem, ha arról van szó. Aztán később kiderült, hogy van egy
másik is, aki meleg, és a barátom teljesen ki volt akadva, hogy úr isten buzi a tanára, és
hogy fog tudni vizsgázni nála.. és én meg nem értettem - és még most sem értem, hogy ez
mégis miért von le bármi nemű értéket a szakmai oldalából. Nyilván ha az én egyik
kedvenc tanáromról derülne ki ugyanez, meglepődnék, de nincs sok közöm ahhoz, hogy
amúgy otthon épp kivel mit csinál. Házas emberként is lehetnek fura, abszurd szokásai
valakinek. A másik. Van egy homoszexuális csoporttársam, aki még egy egyetem első
évében szeptemberben mesélt egyszer. Úgy hogy ismert vagy három hete, hogy megy a
pasijához Debrecenbe, megismeri a kislányát.. és én teljesen lesokkolódtam. Nem azon,
hogy pasija van, és ő is az, hanem azon, hogy be lesz mutatva a kislánynak. Na meg azon,
hogy egy kvázi ismeretlent felvilágosít az ennyire személyes dolgáról. De azóta nagyon
szeretem. Bár az életvitelét kicsit elítélem. Mármint nem azt a tényt magát, hogy fiúként
fiúkat szeret, hanem azt, hogy egy időben többet. De végül is inkább most csináljon az
ember hülyeséget így huszonon évesen, mint később. Meg még egy gondolat: szerintem
az amerikai sorozatok által is kezd a mindennapokba beivódni ez a ne ítéljük el a
melegeket, a biszexeket, mindenkinek a saját döntése, hogy mit kivel csinál. Főként a
tizen-huszon éveseknek íródott sorozatokban pl: Greek, Pretty Little Liars - ezek jutottak
eszembe. És egyre több filmben is szó van erről, és nem csak az amerikaiakban. Volt
valami magyar rendezésű is, a Coming Out (?) nem vagyok benne biztos, nem láttam.
Szerintem szép lassan beivódik a mindennapokba, és elfogadottá válik.. csak idő kell
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hozzá. Nem egy új keletű a dolog.. Spártában mindennapos volt.:) Csak a keresztény
egyház prűdsége sok mindent befolyásol... Remélem nem baj, hogy ilyen sokat írtam.
Sok szerencsét a szakdolgozatodhoz! nő, 21
45. Számomra a biszexualitás örök dilemma. Nem tudom megérteni, mert én nem vagyok
biszexuális, nem vonz a saját nememmel való szexuális kapcsolat. Érdekesnek, és akár
izgatónak is tartok egy bi, vagy leszbi jelenetet, de nem hajt semmiféle vágy, hogy
kipróbáljam. Érdekes lehet, hogy egy ember hogyan tud egyszerre mindkét nemmel
aktust létesíteni. Nem gondolom, hogy ez betegség, inkább talán csak útkeresés. Valaki
sosem találja meg az út végét, mindig útközben marad. De ha neki jó, és a párjának,
párjainak, akkor engem nem zavar. nő, 30
46. A biszexualitásról az a véleményem, hogy igen összetett. Van, aki "jó dolgában nem
tudja már, hogy mit csináljon". Van olyan is, aki csalódottság okán fordul a másik
nemhez. És véleményem szerint, akinek nincs határozott identitása, valójában testileg
beteg, a hormonjai működésével van probléma. Attól még lehet megbízható,
megbízhatatlan, bármilyen jellemmel rendelkező személyiség. nő, 52
47. Véleményem szerint a biszexualitás egy elfogadott szexuális forma, semmi viszataszító
nincs benne, mindenki azzal és úgy éli az életét, ahogy neki jól esik. Ők is emberek!! nő,
30
48. A biszexualitásról és a biszexuális emberekről az az első gondolatom, hogy számomra
elfogadható az ő életformájuk, holott én nem tudnék a saját nememhez vonzódni
szexuálisan mégis úgy gondolom hogy ezt nem lehet büntetni, úgy ahogy azt sem hogy
valaki fehér vagy fekete ember, katolikus vagy református. Annyi fenntartásom viszont
van hogy a párkapcsolatukat erősítő tevékenységeket (ölelkezés, csókolózás) otthon
folytassák, egyrészt mert így elkerülhetik az esetleges attrocitásokat, másrészt ezt a
helyzetet kisgyermekekkel még nem lehet megértetni. nő, 20
49. Tőlem aztán csinálhatnak a sekrestyésben is amit akarnak. A lényeg, hogy ne
nyílvánosan. Mindenkinek megvan a maga törött fogaskereke fogaskereke, ha ez így neki
jó akkor csinálja csak ésszel. Ha valaki bicekcuális még nem biztos, hogy megbízhatatlan
azt szerintem az egyén viselkedése és tettei határozzák meg. A gyerekkérdés nagyon
nehéz rész szerintem minden gyerek a szülei sablonokat határozzák meg. Szexuális téren
nem biztos de nem hiszem, hogy ezt szegény gyerekeken kell kipróbálni. Végül akárki
akármit mond a bi- és homoszexualitás igenis természetellenes mégha fején állnak akkor
is. A biológiát nem lehet meghazuttolni mert az emlős állatoknál is a fajfenntartáshoz a
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követelmény egy fiú + lány. Bocsi kicsit hosszú lett remélem hasznát veszed. Sok sikert a
diploma munkához. férfi, 25
50. Nehezen tudom elképzelni, hogy biszexualitás komolyan létezik, érzelmekkel mögötte.
Véleményem szerint a szexuális beállítottság vagy ilyen, vagy olyan, de az ilyen is-olyan
is kategóriában lévők körében mindig számolni kell valamilyen külső tényezővel, ami
erre készteti őket, pl. divat, kíváncsiság, nimfománia vagy éppen bizonytalanság a
szexuális hovatartozásban. A testiségen túllépve azonban nem hiszem, hogy valaki
például egyszerre érezhet szerelmet egy nő és férfi iránt (közvetlen egymás után, vagy
mindig váltogatva legalábbis szerintem nem, maximum ha épp rájön, valójában nem oda
tartozik, ahova gondolta magát). Egyszerűen annyiban különbözik a két nem, mind
szexualitás, mind párkapcsolatok terén, hogy számomra elképzelhetetlen, hogy valaki, aki
tisztában van saját magával, egyszerre kívánja magának mind a férfi, mind a női szerepet.
Ez egyébként a gond manapság a feminizmussal is (vagy azzal, ami abból lett
napjainkra), de ez már másik téma... :D férfi, 22
51. Egy ember társadalmi értékét nem egyedül az határozza meg, hogy milyen a szexuális
orientációja. A szüntelen változás is felfogható egyfajta állapotnak. Egy közösségnek az
erejének nem az a mércéje, hogy mennyire tud kirekeszteni, hanem az, mennyire tud
befogadni (nem elfogadni, befogadni, ez fontos!). Én dolgozom néha együtt biszexuális
nővel, laktam együtt homoszexuális férfival, minden további nélkül hatékonyan lehet
velük együtt dolgozni, lakni. Jómagam monogám heteroszexuális vagyok, nős és két
gyermek apja. férfi, 32
52. Semmi kulonoset nem gomdolok roluk. Ugyanolyan emberek mint barki mas. Nekik a
kenyer mindket fele vajas;) igazabol klassz dolog. nő, 27
53. Semmit. Szeretnék olyan társadalomban élni, ahol ennek nem kell témának lennie.
Ahol egyfelől nem akarják ezeket az embereket a "mélykeresztény" gyökerek
"meggyógyítani", másfelől pedig a biszexuális emberek nem lennének büszkék arra, hogy
ők biszexuálisak. Illetve csak annyira lennének rá büszkék, mint a heteroszexuálisak arra,
hogy ők heterok. férfi, 22
54. Engem nem zavar se a biszexualitás, sem pedig a homoszexualitás. Mindenki azzal van
együtt akivel akar, azzal szexel akivel akar és akkor amikor akar. Úgyis túl sokan
vagyunk a Földön. nő, 19
55. Uccsó kérdésnél ugyanazok a válaszok, mint az utolsó előttinél, csak lusta vagyok, bocsi
:)
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Nem foglalkoztat igazán a téma, ha valaki biszexuális, akkor az. Egyáltalán nem zavar,
teljesen elfogadhatónak tartom. férfi, 26
56. Kissé érthetetlen, bizar. Valami trauma érte őket ami miatt nem tudnak átlag normának
megfelelő életet élni. Bizonytalanok és nincs megfelelő értkrendjük. nő, 22
57. Alapvetően nincs vele bajom, de amikor randiztam olyan sráccal, aki bevallottan
biszexuális volt, az mégis megrémített. Mondjuk ekkor még igen fiatal és tapasztalatlan
voltam. :) nő, 34
58. Szerintem természetes jelenség, Különböző mértékben - legtöbbször vágyak, fantáziák
szintjén - nagyon sokakban megvan. Fontos lenne egy nagyobb fokú társadalmi
elfogadottság, hiszen alapvető emberi jog a szexuális orientáció szabadsága, férfi, 26
59. Nem tudok sokat a biszexualitásról. Nem tudom,hogy melyik lehet igaz, az ha valaki azt
mondja "ilyennek születtem" vagy az hogy élete során alakult ki. Őszintén szólva én a
homoszexualitást jobban el tudom fogadni, mint a biszexualitást, mert az utóbbi nekem
egyfajta bizonytalanságot sugall, hogy nincsenek tisztában azzal hogy mit is akarnak. nő,
19
II. „Heteroszexuális némi homoszexualitással” nemi identitást választó csoport
1. A biszexualitás természetes. Van, hogy kísérletezés és csupán időszakos és van, hogy
állandó. Mindkét esetben segít abban, hogy felfedezzük saját szexualitásunkat, több
nézőpontból is. nő, 26
2. Természetes dolognak tartom, vannak olyan emberek, akik időszakosan, vagy véglegesen
is biszexuálisok, de nem szabad őket elítélni, ahogy a homoszexuálisokat sem. Ők is
ugyanolyan emberek. Aki esetleg időszakosan biszexuális valószínűleg csak kísérletezget,
emberi kíváncsiságból lesz az. nő, 24
3. Semmi különöset, mindenkinek a magánügye, hogy melyik nemhez vonzódik, nem ez
dönti el, hogy milyen ember az illető. nő, 26
4. A nők esetében valahogy kevésbé tartom természetellenesnek, ha mindkét nemhez
vonzódnak. Én 1-2 közeli barátnőmmel kapcsolatban játszottam már el szexuális
gondolatokkal, biztos a bensőséges érzelmek miatt. Nem gondolom, hogy ettől bárki is
kevesebb lenne, a hálószoba intimitásában a lényeg, hogy mindkét fél jól érezze magát. A
férfiaknál furcsábbnak tartom a biszexualitást, ha már a férfiak irányában is vonzalmat
tud érezni, akkor talán esélyesebben homoszexuális a beállítottságát tekintve. nő, 26
5. Nekem, személy szerint nincs semmi bajom a biszexuális emberekkel. A 21. században
élünk, nem szabadna bizonyos embereknek elítélniük azokat az embereket, akik
esetlegesen nem felelnek meg az Ő normáiknak, elveiknek. Nem tudom elfogadni
azoknak az embereknek a véleményét, kritikáit, akik emiatt elítélnek egyes embereket,
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primitív és elfogadhatatlan számomra. Azonban a sajnálatos tény az, hogy több és több
ember ítéli el a biszexuális embereket. nő, 21
6. Azt gondolom, okolhatjuk a genetikát, a mai felgyorsult világot, a tabuk nélküli kollektív
kommunikációt, ez a jelenség bizony része a mindennapjainknak. Nem gondolom, hogy
ez betegség lenne, de egyértelműen vannak fokozatai. Nem gondolom, hogy egy ilyen
beállítottsággal élő nőt vagy férfit el kellene ítélnünk, vagy akár másképp nézni rá. Azt
gondolom, hogy amíg egy heteroszexuális párkapcsolat sem tartozik az "utca emberére",
addig a homo-vagy biszexuális kapcsolat is maradjon azok között, akik a kapcsolat részei.
nő, 29
7. Ugyanolyan emberek mint bárki más, csak nyitottabb èrdeklődésűek. Szeretik a
vàltozatosságot. Saját nem iránti alkalmi kapcsolat esetén akár kalandvàgyból. nő, 30
8. Mindig is volt és mindig is lesz! Aki azt mondja, hogy betegek akkor ő magát kellene jó
alaposan kivizsgálni! És bírom mikor egy idős kioktat, hogy hogyan kell élni csak azért
mert elfelejtette, hogy fiatalkorában mit is csinált és ha rá emlékezteti az ember akkor
"Hát az nem is úgy volt!" Szerintem nem kellene ezzel a témával annyit foglalkozni. Ez
olyan mint amikor egy katolikus pap akarja megmagyarázni a házsaság lényegét, pont ő
mikor még nővel se volt! Ja és a bejáró nője véletlenül el tűnik 5 évre és mikor vissza jön
egy 4.5éves gyerekkel jön. férfi, 40
9. Semmilyen szexuális orientációt nem ítélek el, nem az én dolgom, nem érdekel mások
nemi élete nő, 27
10. Én ugyanazt gondolom, amit a homoszexuálisokról is: ez magánügy. Mindenkinek
jogában áll azt szeretnie, akit akar (nem mintha ezt meg lehetne választani), legyen az
férfi vagy nő, esetleg mindkettő. Sokan azzal érvelnek, hogy őket ez zavarja, mert látják,
blabla...de engem ugyanúgy zavar az, ha a villamoson az arcomtól 5 centire egy
heteroszexuális pár tikitakizik egymás manduláival, mintha ugyanezt két azonos nemű
ember tenné. nő, 22
11. Semmi bajom biszexualitással és a biszexuális emberekkel. Míg a felek önszántukból, sőt
örömmel lépnek be egy ilyen kapcsolatba, kik volnánk mi hogy ezt megakadályozzuk.
Nem zavarna az sem ha rokonom lenne biszexuális. Ők is emberek. Miért kéne büntetni
őket amiatt hogy kit választottak párjuknak. A 21. században vagyunk kérem. nő, 21
12. Teljesen elfogadom nő, 24

13. Teljes mértékben elfogadom az emberek szexuális beállítottságát, nem tartozik rám, hogy
ki mit csinál a hálószobában, számomra nem ez határozza meg az embert. Igyekszem a
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gyermekemet is a teljes elfogadásra nevelni, nem csak a szexualitás, hanem minden
mássággal szemben. nő, 34

14. Semmi

problémám

nincsen

velük,

úgy

gondolom,

ugyanolyanok,

mint

a

heteroszexuálisok/homoszexuálisok, csak ők szerencsésebbek, mert mindkét oldalról
tudnak válogatni :D. nő, 21
15. Szerintem fiatalon még kisérletezés mikor valaki Bisexuálisnak valja magát. Még nem
tudja mire is vágyik (természetesen ellenbe a melegekkel akik már egészek fiatalon tudják
magukról) . És a kisérletezésben kialakul a valódi sexualitásuk. És miért ne lehete bisex?
Szerintem egy bisex ember is képes stabil, hűságes párkapcsolatban élni partnerével, de
olyankor szeretik egyből besorolni a meleg emberek közé. Szerintem a párkapcsolat
minősége a fontos nem a neme a társnak. nő, 30
16. Mindenki a magánügyeként kezelje a dolgot, nem kell vele felvágni. El kell fogadni, hogy
nem vagyunk egyformák, és el kell fogadnunk a másikat, amennyire csak lehet. férfi, 32
17. A biszexualitásnak, heteroszexualitásnak és homoszexualitásnak csak akkor van
értelmük, ha a társadalmat a régi rendszernek megfelelően férfi és női szerepekre osszuk.
Szerintem mint ahogy a régi rendszereket is elengedtük és törekszünk a változás, az új, a
jobb felé úgy kellene elengednünk a női-férfi szerepeket is. Szerintem nem úgy kell egy
emberre nézni hogy ő most férfi vagy nő hanem egy ember. van aki nagyon "nő" érzékeny,
ügyel a kinézetére, érzékeny, "gyenge"... ezek mind női sztereotípiák... de egy férfi is lehet
érzelmes, gyengébb a többinél, figylemes, hisztis ő is élhet a divatnak ettől még nem lesz
"nő" pedig ugyanazok a dolgok érvényesek rá mint egy "női sztereotípiára". Túl sok ember
van akik visszaragadtak és homofóbok, kinéznek másokat mert több van bennük az
ellenkező nemre jellemző tulajdonságokból... de nem értem ezzel mi a baj? Ha egy
családban a nő olyan kaliberű hogy megy dolgozik, sportol, fut inkább a férfias dolgokat
igényli mert úgy jár az agya, vagy olyan családban nevelkedett ahol sok férfi volt és férfi
attitűdök, jellegek ragadtak rá és egy olyan férje van aki az ellentéte akkor nem értem
miért nézi ki a társadalom ha az apa marad otthon anyáskodni mig a férfi hozza haza a
pénzt ha igy a gyereknek is megfelelőbb... hogy gyengédségben, szeretetben nő fel az
érzékeny apával... mitnha az anya maradna ott és úgyérezné mintha nem szeretnék vagy
egy katonai iskolbáan lenne mert a nő a pasi jellegek miatt más nyelven beszél mint amit
a gyerekek igénylenek... Tehát úgy érzem minden embert nem a nemi jellegek,
külsőségek, biológiájuk szerint kéne megitélni... hanem hogy milyen ember. A szexualitás
meg rájuk tartozik. Mert az mindenki magánügye és ha valaki heteroszexuálisnak mondja
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magát és egy azonos nemű kikezd vele nem kéne megverni, felháborodni, kiakadni hanem
örülni hogy igen még egy embernek tetszik és finoman visszautasítani hogy az érzés nem
kölcsönös. Ennyi. Ha meg publikusan zavarja egy azonos nemű pár akkor ne bámulja...
mint ahogy mást sem bámul meg ami számára nem tetsző... de mivel szabad világban
élünk másnak is ugyanannyi joga van a párjával jól érezni magát mint egy
heteroszexuálisnak, legyen a párja nő, férfi, legyen köztük nagy korkülönbség, legyen
transzvesztita, vagy hermafrodita vagy akármi. A lényeg hogy az ember azzal legyen akit
szeret. Hülyeségnek tartom, hogy az azonos nem iránti vonzalom/szeretet betegség lenne
vagy ilyesmi, szimplán nem megszokott. Úgy tudom voltak olyan korok ahol
elfogadottabb volt ez a dolog, volt egy olyan korszak ahol nem. Minden csak a társadalom
miatt van... ha egy iskolai közösségben a nagy és erős gyerek kikiállt valamit akkor az
általában úgy lesz mert a többi nem érzi magát elég erősnek hogy ellentmondjon igy az
erős akarat nyer... nálunk ezek a vezetők kezében vannak. Néha úgy gondolom az állami
vezetők közt is biztos vannak olyanok akik a saját nemükhöz vonzódnak de félnek bármi
változást hozni mert félnek hogy csak a baj fogja érni őket. De ha azt nézzük régen már
az is szexuális zaklatás volt ha egy lány egy férfi jelenlétében kivillantotta a bokáját... és
most? Ha meztelenül rohangál az utcán akkor talán megvádolják hogy erkölcsileg
megsértette a szabályzatot de egyébként? A korok változnak mint ahogy a dolgok
felfogása is. Én rossznak tartom hogy a nemiséget felcimkézik és ezt úgy mondom hogy
nem érzem magam se heteroszexuálisnak se biszexuálisnak, inkább valahol a kettő között.
Elfogadom a melegeket és azt is ha valaki heteró mert a lényeg hogy mindenki azt csinálja
amihez kedve van. nő, 24
18. Különbséget kell tenni aközött, hogy melyik nem esetében merül fel a biszexualitás
kérdése. Egy férfi esetében nem tartom egészségesnek, hogy a saját neméhez is olyan
mértékben vonzódjon, mint egy nőhöz. (De szexuális kalandként el tudom fogadni, hogy
az ember kipróbál dolgokat, például egy édes hármast egy nővel.) Nők esetében viszont
kevésbé gondolom betegesnek az azonos nemmel (is) létesített testi kapcsolatot, mivel a
női szexualitás alapvetően más, főként az érzelmeken, elfogadáson/befogadáson
("odabújáson") alapuló passzív szerep, ellentétben a férfiak aktív szerepével.
Véleményem szerint, ha csak a hetero- és homoszexuális kategóriákba sorolhatnánk be az
embereket, akkor SOKKAL kevesebb "biszexuális" nő lenne leszbikusnak tekinthető,
mint ahány "biszexuális" férfi melegnek. Bár természetesnek kizárólag csak a férfi-nő
kapcsolatot tekintem, úgy gondolom, hogy nem szabad embereket a szexualitásuk alapján
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elítélni, amennyiben felnőtt partnereik közös beleegyezésével élik nemi életüket és ha
másoknak sem okoznak kárt ezzel. férfi, 22
19. Szerintem semmi furcsa, szégyellni- vagy éppen elítélnivaló nincs abban, ha valakit nem
korlátoz a nemi hovatartozás testi és/vagy lelki vonzódásának kifejezésében. Egy
kapcsolat minősége nem a felek nemének függvénye, hanem az egymás irányában
kifejezett érzelmeké és a kapcsolódási pontoké; ilyen szempontból tehát nem látok
különbséget az azonos és a különnemű párok között. nő, 41
20. Egy teljesen átlagos normális ember mint mindenki más. Ez nem betegség nem
unnormális nem rossz dolog, szerintem ha egy nem egyszerre mind a 2 nemhez vonzódik
akkor vagy épp egy tesztelési fázist csinál végig vagy mint a nök mint a férfiak akármilyen
érzést váltanak KI belöle. Én magam is eben a fázisban vagyok férfi, 21
21. Nem igazán tudom értelmezni a különbséget a biszexualitás és a pánszexualitás között.
Mindenesetre nekem nincsenek ellenérzéseim ezzel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban
már sokkal inkább, ha valaki ez alapján ítél meg (el) bárkit.) Én nő vagyok, és vonzódom
a nőkhöz is, de sosem volt intim kapcsolatom nővel, és vélhetően már nem is lesz (sem
nővel, sem férfival), mert közben férjhez mentem. (: nő, 27
22. Sokszor én is éreztem kíváncsiságot magamban arra vonatkozóan, hogy milyen lenne
nővel szeretkezni, illetve arra is volt példa, hogy egy hetero pár mindkét tagjához
vonzódtam. Szexuális, vibráló vágyat viszont csak a férfiak iránt érzek. Heteronak vallom
magam, sosem voltam nővel, de kíváncsi maradtam, sokkal inkább arra, hogyan érintenék
meg egy nőt, mint arra, hogy milyen lenne egy szexuális aktus. nő, 27
23. Szerintem ez egy átmeneti időszak nő, 28
24. Lévén, hogy saját magam is valamennyire a biszexuálisnak mondható így egyáltalán nem
ítélem el azokat akik saját nemükhöz is vonzódnak. Ugyanakkor azokat a
homoszexuálisokat, akiken egyértelműen látszik a homoszexualitás, azokat nem szeretem
magam körül tudni, de csak a viselkedésük miatt. Ha valaki úgy homoszexuális, hogy
csak mások által hallott információk alapján tudom az identitását és amúgy meg teljesen
hétköznapiasan viselkedik, nem teszi magát vagy jár úgy ahogyan az néhány nő is
megirigyelné akkor semmi gondom nincsen velük. A biszexuálisokat többnyire így tudom
elképzelni, ugyanis rólam se tudja semmilyen ismerősöm, hogy milyen a beállítottságom.
férfi, 23
25. Emberek es pont. Ugyanugy dobog a szivuk,lelegeznek férfi, 22
26. Véleményem szerint semmi gond nincs ezzel. Előbb utóbbb megtalálják hová is tartoznak,
de ha nem akkor nem. A lényeg hogy szeresse akit szeret és legyen hozzá hű. nő, 23
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27. Gyakorlatilag semmit, egy ember szexuális orientációja semmilyen formában nem
határozza meg az értékét. nő, 23
28. Sajnos alulreprezentált csoport, akik identitása ugyanolyan valid mint a heteroszexualitás,
illetve az LGBTQ+ többi tagjáé. férfi, 23
III. „Egyidejű biszexuális” és „váltott idejű biszexuális” nemi identitást választók
1. A biszexualitással semmi problémám nincs, én is közéjük tartozom. Sokaknak nehéz
megélni, nem merik felvállalni, a melegeket és a heterókat könnyebben elfogadják, ez a
többség szerint "köztes" állapot érthetetlen. A biszexuálisokhoz is úgy állok, mint a
homoszexuálisokhoz: nem zavar egyáltalán, mindenkinek saját dolga kivel boldog
lelkileg/fizikailag, azokkal van problémám, akik magamutogatóak és az ember arcába
tolják h "nézd én más vagyok sálálálá", attól, hogy valaki az átlagostól eltérő ilyen téren,
még nem kell azzal ugrálni. Örülök, hogy felvállalja, de azért van egy határ. nő, 23
2. Szerintem semmi probléma nincs vele, én is az vagyok. Ha valakit szeretek, azt azért
teszem amilyen ember, legyen éppen fiú vagy lány az illető. nő, 24
3. A biszexualitás számomra egy teljesen elfogadott szexuális orientáció, akárcsak a
homo/hetero-szexualitás. Tény, hogy adott esetben a biszexualitást gyakran párosítják
mindenféle perverzióval, de szerintem ez a pornófilmek által kreált tévképzet, akárcsak
az, hogy a biszex lányok társadalmilag sokkal elfogadottabbak a biszex férfiakkal
szemben. Saját magam biszex hajlmaim mellett is ugyanúgy kezelem a hetero, bi és
homos-szexuálisakt, ugyanúgy elítélem ha egy hetero pár mászik egymásra az utcán,
buszon mintha azt egy homoszexuális pár tenné. férfi, 23
4. Érzékenyebbek, kedvesebbek, nyíltabbak az átlagnál, és ezért sérülékenyebbek is. nő, 36
5. király férfi, 29
6. Úgy gondolom, hogy nem szexuális orientáció alapján kell megítélni egy ember értékét.
Ahogy az én heteroszexuális párkapcsolatom ágytitkaihoz nincs köze senkinek, úgy az
övékéhez sincs. A fentiekből következik, hogy sem negatív, sem pozitív véleményt nem
tudok megfogalmazni, hiszen nem ez alapján ítélek meg embereket. nő, 26
7. Rengeteget gondolkodom ezen a kérdésen, néha úgy tartom, hogy csak egy perverzió,
néha viszont egy szokásnak tudom be. Sosem tudnék egy másik férfivel párkapcsolatban
élni, egy nővel viszont annál inkább elképzelhetőnek tartom. Hűséges voltam az eddigi
barátnőimhez, sosem csaltam meg egyiket sem se férfivel se nővel. Engem sokszor az
újdonság varázsa hajt, és az izgalom, hogy vajon a ,,kiszemelt" delikvens vajon vevő lesze a szexuális kapcsolatra. Remélem, segítettem! férfi, 22
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8. Ugyan olyan teljes jogú szexuális orientáció mint bármelyik másik... az embereknek ezt
fel kéne fogniuk és el kéne fogadniuk. Soha nem hallja azt egy heteroszexuális ember,
hogy csak azért érez így mert még nem volt a saját neme képviselőivel. nő, 17
9. Nem tartom sem természetellenes, sem beteg dolognak. Nő létemre nekem is sokszor volt
szexuális kapcsolatom nőkkel, ennek ellenére egy kiegyensúlyozott, normális embernek
tartom magam. Aki vonzódik a saját neméhez is. nő,29
10. A biszexualitás egy teljesen normális szexuális orientáció. Az emberi test nemtől
függetlenül tud ápolt és szép, vonzó lenni. Nem az ember neme a lényeges, hanem a
mögöttes személyiség amit lehet szeretni és nem szeretni. férfi, 33
11. Félnek, a társadalom semmilyen szinten nem tudja elfogadni ezt.Ma már a melegek
őszintén megélhetik a hajalamaikat,de szerintem sokan kényszerből választják ezt.Ugyan
úgy mint a hetero kapcsolatokat is.Többen lehetünk biszexek de a társadalmi elvárás
kényszerít a választásra.Nincs valódi társadalmilag elfogadott életmód a biszexuális
embereknek.Házasságban hűséget fogadsz akár hetero akár homo kapcsolat mellett teszed
le a voksod.De egy biszexuális ezekben a kapcsolatokban nem tud kiteljesedni, le kell
mondania a szexualitása feléről.Az a vád éri hogy a hűtlensége előre meghatározott, mivel
bármit is csinál csak úgy teljes ha legalább 2 emberrel tart fent kapcsolatot. Azonban a
monogámiától mindenki szenved,de biztonságos élethez jobbat nem találtak még
ki.Kapcsolatban élők többsége úgy tapasztaltam ,nem tud hosszútávon egy partnerrel élni.
A hűség szempontjából közönbös hogy a partnered milyen neművel csal meg,a félelem
hogy magadra hagy és ez felborít mindent az eddigi életedben védekezésre sarkall.Tehát
az hogy biszex a partnered teljesen mindegy abból a szempontból hogy meg fog e csalni
vagy sem.Még is jelenleg ők már mint a biszexek azok akikel ha kiderül rólluk akkor
jelentősen csökken az esélyük a tartósabb kapcsolatra.Ezért rejtőzködnek jobban. Ezek a
defektusok arra következtetésre vezetnek hogy a mi mai keresztény kultúránk valahol
eltávolodott a valódi emberi életmódtól akármi is lehetett az. férfi, 50
12. Emberek. A szerelem nem összekeverendő a nemi vággyal. Az ismertetett esetek
semmiben sem különböznek egy tisztán heteroszexuális vagy tisztán homoszexuális
ember kapcsolataitól. nő,24
13. Szerintem egy ember nem a másik nemébe szeret bele elsősorban, hanem abba, ami
láthatatlan...a lélekbe talán? vagy hívjuk ahogy akarjuk. Sajnos kezdetektől azt nevelik
belénk, tisztelet a kivételnek, hogy saját nemünkhöz vonzódni, szerelembe esni,
párkapcsolatban élni bűn, szégyellni való, nem normális dolog. Nem megszokott talán ezt
mondhatjuk. De nem értem miért lenne baj? Miért kéne tagadásban, titokban élni két
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embernek, aki szereti egymást? Szerintem sokkal több ember vonzódik (néha) saját
neméhez is, mint azt gondolná bárki... nő,24
14. A biszexualitás egy természetes szexuális orientáció, melyet a szocializáció, ill. a nemi
sztereotipiák látensé, elfojtottá tesznek. Valószínűleg a társadalom egy jelentős része
valójában biszexuális. férfi, 43
15. Hagyományos értelemben véve magamat is biszexuálisként kellene meghatároznom,
mégsem teszem ezt. Hosszú romantikus kapcsolatom volt egy lánnyal, és ugyanilyen
kapcsolataim voltak férfiakkal is. Egyik esetben sem gondolkoztam el szexuális
orientációmat illetően, mindig úgy tekintettem magamra, mint aki vonzódik egy
Emberhez, akinek a neme teljesen mindegy volt. A társadalom az, aki ezt a fajta
nyitottságot kívánja valahogyan megbélyegezni valami átmeneti kategóriával. nő,25
IV. „Homoszexuális némi heteroszexualitással” nemi identitást választó
1. Ugyan olyan emberek, mint mindenki más. nő,28
V. „Kizárólag homoszexuális” és „régebben heteroszexuális, most homoszexuális” nemi
identitást választók
1. Véleményem szerint mindenki maga dönti el, kivel, milyen kapcsolatban szeretne
kiteljesedni, boldog lenni. Nem számít, hogy más emberek mit gondolnak erről, senkinek
sem szabadna amiatt hátrányos megkülönböztetésben, megvetésben, gyűlöletben
részesülnie, mert szeret valakit, aki esetleg vele egynemű. Az LMBTQ emberek (bár ez is
csak egy kategorizálás, de talán összefoglalja, kikre gondolok) nem ártani szeretnének a
társadalomnak, és semmiképpen nem perverzek (Egyes heteroszexuális gyakorlatok
szerintem előbb nevezhetőek perverznek, mint egy sima homoszexuális együttlét, de
szerintem általánosságban, amit mindkét fél szeretne, azt csinálják nyugodtan).... Én is
ezen LMBTQ körbe tartozom, és amellett, hogy leszögezem, hogy nem beszélhetek
mások helyett, szerintem mindannyian csak azt szeretnénk, hogy egy olyan társadalomban
élhessünk, ahol nem fenyegetnek az utcán, mert kézenfogva sétálok a barátommal, nem
lökdösnek meg egy szórakozóhelyen, ha vele táncolok, esetleg megcsókolom. Csak
egyenlőséget szeretnék, hogy ne kelljen félnem, szoronganom, kellemetlenül éreznem
magam, ha ilyet teszek, ami szerintem nem természetellenes. Azzal pedig nem értek egyet,
hogy a gyerekeket védeni kell attól, hogy egynemű párokról tudjanak. Véleményem
szerint ők sokkal elfogadóbbak addig, amíg másoktól azt nem hallják, hogy ez rossz, és
bűn. Ha egy gyerek heteroszexuális beállítottságú, akkor akármennyi egynemű párt láthat,
biztos, hogy nem lesz homoszexuális. Ilyenkor a két eshetőség az, hogy elfogadó vagy
gyűlölködő felnőtt lesz belőle. Ha viszont van benne homo- esetleg biszexuális
- 106 -

beállítottság, akkor azzal, hogy gyűlöletre neveljük, csak frusztrációt okozunk neki, mely
önutálathoz vezet, tönkreteszi a fiatalkorát, később pedig boldogtalan "hetero" felnőtté
válik. Meggyőződésem ezért, hogy a gyerekeknek az elfogadásra kell példát mutatni, csak
így van esélyük a későbbiekben boldog, teljes életre. Röviden ezeket akartam közölni,
mint saját véleményemet. férfi, 27
2. a biszexualitást a kezdeti időszakban mindenképpen kísérleti jellegűnek tartom; egyfajta
piacfelmérés, hogy melyik nem képviselőinél lehet az embernek nagyobb sikere. idővel
természetesen letisztul, hogy a biszexuális irányultságú emberek valóban egyenlő
mértékben vonzódnak-e mindkét nemhez, vagy pedig kifejezetten egyikhez vagy
másikhoz vonzódnak inkább. úgy gondolom, hogy az elkövetkező években
robbanásszerűen meg fog nőni a vállaltan biszexuálisok- és a melegek száma is, mivel
mindinkább körvonalazódik, hogy az embert nem lehet szigorúan szexuális orientáltsága
alapján megítélni, nem ez az elsődleges mérce, ami alapján az értékeit fel lehet mérni;
amint a társadalom eljut arra a szintre, hogy ez általános közvélekedés lesz, egy sokkal
szabadabb és elfogadóbb világban fogunk élni, ahol a szexualitás egy szabadon megélhető
dolog lesz, egyértelmű örömforrás, nem pedig tabu, esetleg szégyenre okot adó
"aberráció". férfi, 21
3. Szerintem nagy reszben, ahogy a valaszolbol visszakovetheto, szerintem a biszexualis
emberek nem merik felvallalni az igazi vagyaikat. Nyilvan nem mindenki, de velemenyem
szerint a tobbseg ilyen. Nincs ezzel problema. férfi, 23
4. Személyes tapasztalattal is szolgálhatok hátha érdekes lesz a kutatáshoz. Egy ideig (a
felismerés fázisában), mint megnyugtatásként biszexuálisnak hittem magamat, vagy
legalább is ebben próbáltam hinni, hátha úgy könyebb lesz elfogadni és elkötelekződni.
Aztán kialakult, hogy a "biszexualitásom" valóban nem is létezik és leszbikus vagyok.
Leszbikusként

nehezen

lépnék

kapcsolati

viszonyba

egy

biszexuális

nővel.

Véleményem szerint a biszexualitás egy átmeneti állapotot tükrözhet nagyon sok
emberben. És ez az átmeneti állapot egy idő után letisztul, hogy mégis melyik nem felé
vonzódik az ember. A biszexuális emberek mást és mást keresnek egy nőben vagy egy
férfiben, hogy melyik nemben mit keresnek az véleményem szerint meghatározott
nagyjából. (pl: egy biszexuális nő egy férfiban találja meg a párt, csak vele tudja
elképzelni, hogy párkapcsolatban éljen, de sosem zárkózott el a múltjában és zárkózna el
a jövőben egy nővel való szexuális élménytől.) nő,23
5. nekem kicsit furcsa,de elfogadom. nő,30
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6. Alapvetően ugyanazt, mint az összes többi szexuális orientációról, illetve párkapcsolati
formáról: Magánügy. nő,27
7. Ugyanúgy tekintek "rájuk", mint bármelyik más embertársamra, ez nem fontos a
kapcsolatok kialakításában. férfi, 36
8. Meleg férfiként nem igazán hiszek a férfi biszexualitásban. Bár a Kinsey skála árnyalja a
szexuális beállítottságot, mégis úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben - ha férfi
biszexualitásról van szó - csak egy idegleges állapotról beszélhetünk, mivel az esetek igen
nagy

százalékában

a

teljes

homoszexualitás

válik

a

fő

irányultsággá.

Köszönöm, hogy kitölthettem a kérdőívet és segíthettem! férfi, 29
9. Őszintén, akár csúnya, akár nem, remélem értékelni fogod a véleményemet. Meleg fiúként
mondom azt, hogy szerintem nem létezik férfi biszexualitás, ez természetesen fakadhat
abból, hogy én 100%-ig meleg vagyok, de úgy gondolom, hogy egy férfi, aki egy másik
férfi nemi kapcsolatba tud kerülni, az mégis hogy tudna egy nővel. Nyilván ez egy nagyon
sarkított példa, de van "biszexuális" ismerősöm és őszintén bevallom én is voltam
"biszexuális", csak mind a ketten azért voltunk biszexuálisak, mert nem akartuk
kimondani, hogy melegek vagyunk, én már kimondtam, ismerősöm pedig már több, mint
1 éve él férfiként egy másik férfivel párkapcsolatban és a társadalmi elutasítás miatt azt
mondja, hogy 80% meleg 20% biszex, tehát ha elfújná a szél a jelenlegi párja mellől,
akkor 4x nagyobb az esélye, hogy újra fiúval lép kapcsolatba, mint nővel, de ő még mindig
lát erre esélyt, bár szerintem ez csak a társadalmi megnyilvánulások miatt van így.
Köszönöm! férfi, 24
10. Nem szeretem, ha azt mondják róluk, hogy határozatlanok vagy hogy nem tudják, mit
akarnak. nő, 31
11. Szerintem teljesen normális, ha egy ember mindkét nem iránt érez vonzalmat. Bár
homoszexuális vagyok, de a párom biszexuális. Ez nem azért van, mert nem képes
dönteni, és nem is azért, mert nem meri felvállalni, hogy meleg. Azért van, mert a nőket,
és a férfiakat is egyaránt vonzónak találja. Ebben nincs semmi instabill, ez egyszerűen
csak lélek, és ízlés dolga. Természetesen LEHETNEK kivételek, a válaszaimat
egyértelműen azokra az emberekre adtam, akik TÉNYLEG biszexuálisak. Természetesen
ettől függetlenül megeshetnek különleges esetek, miszerint valaki csak fél bevallani a
homoszexualitását, mert erre is van példa az ismerőseim között. Ettől függetlenül a
biszexualitás egy igenis létező nemi orientáció. Nem instabilitás. férfi, 18
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12. Az én nézetem szerint minden ember biszexuálisnak születik csak valaki inkább a pasik
felé húz, valaki inkább a csajok felé sőt valaki meg nem akar dönteni ezért középen marad
;-) férfi, 25
13. Szerintem a biszexuális emberek ugyan olyan természetesek mint a heterok. Épp úgy mint
a meleg vagy a leszbikus. Ugyan úgy el kell fogadni mint bármi mást. Ebben semmi
különös ilyen értelemben nincs...:) férfi, 26
14. Biszexualitás talán egy állapot, szerintem előbb-utóbb eldönti az illető hovatartozását :)
férfi, 19
15. Szerinten nőknél gyakoribb....férfiaknál ritka a valódi biszexualitás. n.a., 34
16. Ugyanolyan emberek, mint bárki más. n.a., 38
17. Kiszámíthatatlanok, nem tudják mit akarnak, férfi, 22
18. Mint meleg férfi mindig is azt gondoltam, hogy a melegség, mint olyan, egy kicsit mintha
a természet törvényeinek ellentmondva (talán azon felül emelkedve), egy olyan szexuális
irányultság, mely az évezredes ösztönnek, a szaporodás iránti vágynak ellentmondva,
sokkal inkább az egyénre és az egyéni élvezetekre van kiélezve. Ma már tudom, hogy ez
ebben a formában nem igaz, és ha igazán egy "fejlettebb" szexualitást kategorizálunk,
akkor az sokkal inkább a biszexualitás (vagy még inkább a pánszexualitás), mert ebben
az esetben sokkal inkább igaz az, amit gyerekkorunk óta nevelnek belénk, hogy nem
számít a másik kinézete, csak a személyisége. Más szóval tehát úgy gondolom, hogy a
biszexuális emberek azok akik igazán csak az ember személyiségére tudnak koncentrlni
(vagy legalább is jobban), mivel őket nem köti a nemek iránti vonzalom, a másikat a
nemétől függetlenül képes szeretni. férfi, 24
19. csupán annyit gondolok a biszexuális emberekről (is) hogy nem a szexuális orientáció
határozza meg hogy ki milyen ember. A biszexualitásról azt gondolom hogy egy
elfogadható szexuális beállítottság. nő,16
VI. „Aszexuális” nemi identitást választók
1. Semmi mást, semmivel se többet, se kevesebbet mint bárki másról. nő, 23
2. Az, hogy kit szeretsz, az teljesen mindegy. Akik biszexuálisok, ugyanannyit érnek, mint
a heteroszexuálisok, az aszexuálisok vagy panszexuálisok, vagy akárki más. A magyar
társadalom túlzottan homofób és tanulatlan, hogy ezt megértse. Remélem egy nap ez
megváltozik. Biromantikusnak tartom magam, ami egészen hasonló, így pláne nem értem
az utálatot. Ennyi. nő, 16
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3. Az ember nemi élete a saját dolga, ha van, ha nincs, akivel ahogyan ő akarja (egész addig
míg mindannyian benne vannak). Egy kérésem lenne, hogy ne tolja senki az arcomba ha
ő meleg, de azt se ha nem. férfi, 21
4. Ugyanolyan természetesnek tartom, mint a homoszexualitást vagy a heteroszexualitást.
Az emberek néha együtt élnek valakivel, azután rájönnek, nem ő a hozzájuk illő pár, és
keresik tovább az ideális társat. ő ugyanezt teszik, csak néha a saját, néha az ellenkező
nemnél találják meg az ígéretesnek tűnő embert. Ebben semmi kivetnivaló vagy
megbotránkoztató nincs. Egy heteroszexuális embernek is lehet 10 társa, mire a 11.-nél
megállapodik, mégsem tartja senki megbízhatatlannak. De őt kizárólag az ellenkező nem
érdekli. Ugyanez áll a homoszexuális emberekre. Miért lenne akkor beteg és
megbízhatatlan és irányultságában bizonytalan egy biszexuális ember? Ő mindkét nemnél
próbálkozik, és nincsenek ellenérzései, ha bármelyik nem képviselőjével intim,
szeretetteli kapcsolatot létesít. nő, 33
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TÉMAVEZETŐI ETIKAI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Paszkál témavezetőként igazolom, hogy Bérdi Fruzsina hallgató,
vizsgálatában az elvárható szakszerűség követelményei szerint járt el, kizárva minden olyan
feltételt, körülményt, amely a vizsgálatban résztvevőkre káros hatással vagy következménnyel
járhatott volna. A vizsgálati adatok elemzésénél az összes releváns adatot figyelembe vette.
A hallgató tisztában van azzal, hogy a kutatás nyers és közbülső adatainak megőrzéséről
legalább öt évig gondoskodnia kell, annak érdekében, hogy adatainak hitelességét bármikor
igazolhassa.
Szakdolgozata megfelel a Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok
Érdekvédelmi Egyesülete által 2004-ben elfogadott Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében
meghatározott követelményeknek.
Budapest, 2015.04.30.

……………………………………….
Témavezető
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PLÁGIUMNYILATKOZAT

A szakdolgozat címe: A BISZEXUÁLIS IDENTITÁS ELFOGADOTTSÁGA

NYILATKOZAT
Alulírott Bérdi Fruzsina, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
pszichológia szakos, mesterképzés II. évfolyamos hallgatója kijelentem, hogy:
-

a fenti címen elkészített szakdolgozatomat önállóan készítettem el,

-

a szakdolgozatot más felsőoktatási intézményben ill. egyetemünk más karán nem
nyújtottam még be,

-

a szakdolgozatban szerepeltetett – más szerzőktől származó- gondolatokat és
idézeteket tudományos munkához méltóan, megfelelően jelöltem meg.
Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat elektronikus plágium vizsgálaton átfuttassák.

-

a leadott szakdolgozat nyomtatott és elektronikus példányai tartalmilag és formailag
teljes egészében megegyeznek.

Budapest, 2015.04.30.

……………………………………………
aláírás
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