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Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfogadásáért 
és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió 
és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény 
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.



Öröm mel ér te sí tünk min den ked ves érdeklődőt, hogy 2019. ja nu ár és már ci us kö zött,
ki adói fel aján lá sok, il let ve kü lön bö ző ma gán sze mé lyek, to váb bá a Bu da pest Pride jó -
vol tá ból kö zel het ven újabb ki ad vánnyal bő vült könyv tá runk ál lo má nya. Kö vet kez zék
egy ala pos vá lo ga tás a be ér ke zett új és an tik vár, ma gyar és ide gen nyel vű kö te tek ből.
Ta lál tok köz tük egy zse ni á lis nor vég kép re gényt a fe mi niz mus tör té ne té ről, a
Szimpozion Egye sü let LMBTQ-Keresztény Pár be széd Mű hely pro jekt jé nek ki ad vá -
nyát, a reparatív te rá pi ák bor zal ma it ecse te lő me mo árt, Naomi Alderman ko ráb ban A
rab bi meg a lá nya cím mel is meg je lent re gé nyét, s olyan klasszi ku so kat, mint 
Petronius Arbiter Satyriconja (Csehy Zol tán for dí tá sá ban), Robert Musil: Törless is ko -
la évei, Gertrude Stein: Alice B. Toklas ön élet raj za, Misima Jukio: Egy maszk val lo má -
sai, Vera Mutafcsieva: Cem szul tán, Cyril Collard: Vad éj sza kák, Oscar Wilde: Teleny
vagy Patricia Highsmith: Carol című mű vei.

Új don sá gok
Szak iro da lom

Mar ta Breen – Jenny Jordahl: Nagy sze rű nők : a fe mi -
niz mus rö vid tör té ne te
Cser Ki adó, Bu da pest, 2019

A könyv iz gal mas do log ra vál lal ko zik: rö vi den, kép re gé nyes
for má ban mu tat ja be az egyen jo gú ság ért foly ta tott küz de lem
150 éves tör té ne tét, a női vá lasz tó jog ért ví vott harc tól egé szen
a #metoo-mozgalomig. A két nor vég szer ző, Mar ta Breen író
és Jenny Jordahl il luszt rá tor hu mor ral át szőtt, ins pi rá ló köny -
ve ha tal mas si kert ara tott az egész vi lá gon. A kép re gény ezen
kívül az LMBT-mozgalomról és a lesz bi kus ság történetéről is

szót ejt. Mar ta Breen (sz. 1976) több is me ret ter jesz tő könyv szer ző je, ne vé hez szá mos
pub li ká ció fű ző dik. Ő írta meg a nor vég ze nei élet leg fon to sabb női alak ja i nak tör té ne tét,
a Fodt feminist (Szü le tett fe mi nis ta) című köny vet és a 60
damer du skulle ha mett (Hat van nő, aki ről tud nod kell!) című
best sel lert is. Jenny Jordahllal kö zö sen. Együtt dol goz tak az
F-ordet (Az F-be tűs szó) című köny vön, amely a Nor vég Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um if jú sá gi szak könyv-dí ját is el nyer te. Jenny
Jordahl (sz. 1989) díj nyer tes il luszt rá tor és képregényrajzoló,
sikerekes képregényblogja az Livet blant dyrene (Élet az ál la -
tok kö zött) cí met vi se li. Töb bek kö zött Mar ta Breen köny ve it is
il luszt rál ta. Szer ző ként a Hannemone og Hulda (Hannemone
és Hulda) című könyv vel de bü tált 2017-ben.
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Walter Isaacson: Le o nar do da Vin ci [a zse ni kö zel ről]
He li kon Kiadó, Bu da pest, 2018

Le o nar do bá mu la tos jegy zet fü ze te i nek több ezer ol da lát, s szin -
túgy az éle tét és mun kás sá gát érin tő leg újabb fel fe de zé se ket fel -
dol goz va Walter Isaacson meg ír ta azt a köny vet, amely nem csak
össze fog lal ja meg lé vő is me re te in ket min den idők leg so kol da lúbb
zse ni jé ről, ha nem igyek szik a tit kot is meg fej te ni: mi ből fa kad ez a 
szár nya ló kre a ti vi tás? Le o nar do tu do má nyos mun kás sá ga, ahogy
azt a szer ző szám ta lan pél dán át meg győ ző en be mu tat ja, el vá laszt -
ha tat lan mű vé szi zse ni jé től; s mind ket tőt olyan tu laj don sá gok táp -

lál ták, me lye ket mind annyi an fej leszt he tünk ma gunk ban: mint a szen ve dé lyes kí ván csi ság,
a gon dos meg fi gye lés és a fék te len, já té kos fan tá zia.

Szi ge ti Il di kó: Pszichobiznisz : a se gí tők há ló já ban
Noran Libro, Bu da pest, 2018

„Ez egy ön se gí tő könyv. Bár mennyi re fa nyal gok is at tól, hogy
be le szu sza kol jam ebbe a mű anyag ka te gó ri á ba, azt hi szem, ez
a cím ke a leg ke vés bé rossz. Lé nye gét te kint ve út mu ta tó nak ké -
szült ez az írás. Mind azok nak, akik ép pen pszi cho ló gust ke res -
nek, és azok nak, akik még he zi tál nak, hogy egy ál ta lán kell-e
ne kik kül ső se gít ség. Tit kon ab ban bí zom, hogy azok is ha -
szon nal for gat ják majd eze ket az ol da la kat, akik min den konk -
rét ap ro pó nél kül, csak úgy, ál ta lá no san ér dek lőd nek a téma

iránt. Min de nek előtt azon ban az ag gó dó csa lád tag ok nak, ro ko nok nak és ba rá tok nak
aján lom a PszichoBizniszt. A kö tet ben szó esik a homoszexualitásról is, il let ve azon
„te rá pi ák”-ról, ame lyek an nak meg gyó gyí tá sát ígé rik.”

Sausic At ti la: Ka lan do zás a sze xu a li tás ban
Noran Libro, Bu da pest, 2018

„Csu pa  tabu. Csu pa olyan fo ga lom, olyan je len ség és olyan
le írás, ami ről még min dig – egy prűd, egy kép mu ta tó, egy
ál szent tár sa da lom alá za tos szol gá i ként – ma gá nyo san és
szé gyen kez ve gon dol kod ha tunk. A sper ma a ma gyar nyelv -
ben szi tok szó. A női nemi szerv a szaj ha ság tár gyi a sí tott jel -
ké pe. Az azo nos ne mű ek kel való kap cso lat fer tő, az el faj zás
ré sze. A nemi te vé keny ség konk rét gya kor la ta meg ron tás,
bűn gya kor lás. Az ön ki elé gí tés meg be te gí tő szé gyen le tes -
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ség, szent bor za dály. A mo no gá mia le he tet len sé gé ről az tán szót se ejt sünk.
Schauschitz At ti la, író és új ság író köny ve föl sza ba dul tan, az iró nia gyön géd ere jé vel, 
meg annyi tu do má nyos is me ret bir to ká ban ve szi sor ba a sze xu a li tás tör té ne ti sé gé vel,
az evo lú ció fo lya ma tá val kap cso lat ban föl ál lí tott pi ros lám pák so rát. Ez az út, a
könyv ta pasz ta la ta sze rint, nem el ső sor ban szé gyen ke zés re mél tó, ha nem in kább iz -
gal mas és ka lan dos. Iga zi föl fe de zés, a kis cser ké szek és a kis nő vé rek ki jön nek a nap -
ra a ful lasz tó hát só szo bák ból. A szer ző esszé i nek gyűj te mé nye rop pant szó ra koz ta tó, 
föl vi lá go sult sá ga ma gá val ra ga dó, és rá adá sul könnyed is, mint egy jól si ke rült, fel -
hőt len ran de vú.” (Darvasi Lász ló)

„És le száll tak a víz be mind a ket ten” :
LMBTQ-Keresztény Pár be széd Mű hely (szerk.: Sán dor 
Bea – Modolo Ákos)
Szimpozion Egye sü let, Bu da pest, 2016

Vé gé hez kö ze le dik az LMBTQ-Keresztény Pár be széd
Mű hely el ne ve zé sű pro jek tünk – leg alább is az első fá zi sa, 
amely hez 2016. de cem ber 31-ig tá mo ga tást kap tunk az
ARCUS Ala pít vány tól. Eb ből tud tunk meg va ló sí ta ni egy
pszichodramatista ve zet te Bibliodráma-csoportot, meg -
szer vez ni egy hat al kal mas be szél ge tés so ro za tot, ki ad ni a

pár be szé det se gí tő ki ad vá nya in kat. Ol vas má nyo kat és be szél ge té si le he tő sé get
kí nál ni az ér dek lő dők nek, akik nem itélkezőn, ha nem egy sze rű en el fo ga dás sal
for dul nak vagy tö re ked nek for dul ni a hívő, hi tü ket gyü le ke ze tek ben vagy (a gyü -
le ke ze te ik el uta sí tá sa mi att) azo kon kí vül élő LMBTQI em be rek felé, és prog ra -
mo kat szer vez ni az ér dek lő dő hívő LMBTQI em be rek nek. Mi lyen is volt a mi
nem ré gen vé get ért, tíz al kal mas LMBTQ-keresztény Bibliodráma cso por tunk?
Rö vi den: nagy él mény. Ti zen két na gyon kü lön bö ző em ber, so kan ha son ló ta -
pasz ta la tok kal. Egy mód szer, a pszichodráma, ami „vé gig vo nult” min den al kal -
mon, gyak ran sze mé lyes tör té ne te ink kel, élet ese mé nye ink kel, de leg több ször
bib li ai tör té ne te ken át. Vol tunk ta nács ta lan ta nít vá nyok, fé lő sek és be vál la ló sak,
ví zen já rók, Má ria és Már ta, vá ra ko zó kí ván csi ak, nagy hi tű ek, fel tá masz tot tak,
gye re kek és szü lők, té koz lók és do log ba ra ga dot tak. Egy csó nak ban evez tünk a na -
gyobb ön is me ret, a ma gunk és má sok el fo ga dá sa, sze re té se, en nek meg élé se: a hit
felé. És ta lán ez volt prog ra munk leg fon to sabb ré sze. Hogy a pár be széd ben a má sik 
ol da lon ál lók, a nem LMBTQ és /vagy a téma iránt nem kü lö nö seb ben ér dek lő dő
ke resz tény em be rek mennyit kap tak eb ből a pro jekt ből, ar ról nyil ván ke ve seb bet
tu dunk. Ha a vá la szok hi á nyá ból, vagy ab ból a le vél ből in du lok ki, amit ma, 2016
no vem be ré nek ele jén kap tam, azt kell mon da nom: meg le he tő sen szo mo rú a hely,
ahol ál lunk. A le ve let egy hívő, egyik egy há zunk el kö te le zett tag ja küld te, aki ko -
ráb ban cik ket írt egy ame ri kai film ről, és azt írja, se gí tő szán dék ve ze ti, ami kor má -
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sok kal és ve lem is meg oszt ja a cik ket. Csak hogy a se gí tő szán dék olyan, mint egy
la zán hor golt ta ka ró, amit rá do bott egy ha lom elő í té let re, té ves in for má ci ó ra és ítél -
ke zés re – és ezek mind-mind ki lát sza nak aló la. Ra di ká lis, erő sza ko san fel lé pő me -
leg jo gi ak ti vis ták ról ír, akik nek a mű kö dé se sze rin te in do kol ja a több sé gi
tár sa da lom el len szen vét, sőt, az erő sza kos re a gá lá so kat is”. Szte re o ti pi zál egy sort,
majd le szö ge zi, hogy „a ho mo sze xu a li tás jó részt ve le szü le tett, ge ne ti kai ere de tű
prob lé ma, ami más sá, a tár sa da lom ból ki ta szí tot tá, sze ren csét len né, lel ki prob lé -
mák tól szen ve dő vé te szi az egyént”. Jó részt? Ve le szü le tett? Ge ne ti kai prob lé ma?
Ho gyan te szi az egyént ki ta szí tot tá? Hol a ki ta szí tó tár sa da lom fe le lős sé ge eb ben a
„kór kép ben”? Nem is foly ta tom. Én is csak kór kép nek hoz tam ide ezt a meg nyi lat -
ko zást: egy ke resz tény em ber ve szi a fá rad sá got, hogy cik ket és le ve let ír jon,
amely ben ki fej ti, hogy az LMBTQ em be re ket bű nös nek és be teg nek tart ja, nem a
te rem tés rend jé be il lesz ke dő nek – és ezt a ki re kesz tő be szé det egé szen ko mo lyan
se gí tő szán dék nak lát ja. Tud nunk kell: itt tar tunk. Hosszú pár be széd re kell szá mí ta -
nunk, eh hez kí vá nunk erőt a mun kánk hoz csat la ko zók nak és az utá nunk jö vők nek.
Ta pasz tal tuk: sok hívő LMBTQI em ber nek ne héz egyen lő nek érez nie ma gát. Ez
ért he tő egy ve lük szem ben ki re kesz tő tár sa da lom ban és a ben ne mű kö dő kü lö nö -
sen ki re kesz tő, az LMBTQI em be re ket stigmatizáló, kü lö nös lény ként, nem egyen -
lő em ber ként ke ze lő egy há zak ban. Aki mind ezek el le né re még is tud ab ban a
tu dat ban és az zal az ér zés sel élni, hogy ő má sok kal egyen lő em ber, an nak arra kell
vi gyáz nia, hogy ér zé se it ne a düh és /vagy a szá na lom ha tá roz za meg az őt le ke ze lő, 
vagy mi ni mum ide gen em ber fé lé nek tar tó más em be rek kel szem ben. Aho gyan en -
nek a kö tet nek a be széd mód ját ala kít juk, érez zük a fel adat sú lyát: ami kor hívő
LMBTQI em be rek ről be szé lünk, ne héz nem be le csúsz ni egy részt az
apologizáló-magyarázkodó, más részt va la mi fé le „ész osz tó” tó nus ba.

Szilvay Ger gely: A me leg há zas ság ról : kri ti ka a
klasszi kus gon dol ko dás fé nyé ben
Szá zad vég Kiadó, Bu da pest, 2016

Szilvay Ger gely nem ki sebb fel adat ra vál lal ko zik köny vé ben, 
mint hogy fe je ze ten ként cá fol ja a me leg há zas ság mel lett ál ta -
lá ban fel ho zott ér ve ket. Azt a klasszi kus kon zer va tív-val lá si
ál lás pon tot vé del me zi, hogy a há zas ság a nemi komp le men ta -
ri tá son ala pul. Szó ba ke rül a gender-elmélet, va la mint a me -
leg há zas ság gal kap cso la tos po li ti kai, fi lo zó fi ai és te o ló gi ai
kér dé sek is. Így vizs gál ja a ho mo sze xu a li tás ve le szü le tett sé -

gét és meg vál toz tat ha tó sá gát; hogy de mok ra ti kus-e a me leg há zas ság; hogy nem ve szé -
lyez te ti-e a sza bad sá got; és hogy mi ért nem vál toz tat hat ja meg a pápa a ka to li kus
egy ház ta ní tá sát. Eköz ben el fe le dett gon dol ko dó kat is mer tet meg az ol va só val és rá -
mu tat arra is, hogy a fel sza ba dí tást ígé rő poszt mo dern va ló já ban egy min dent el bi zony -
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ta la ní tó li dérc nyo más, amely től a ha gyo mány sza ba dít hat meg min ket. S arra is vá laszt
ke res, hogy va jon a pápa va la ha is fe lül vizs gál hat ja-e az egy ház homoszexualitással
kap cso la tos ál lás fog la lá sát. Egé szen biz tos, hogy vi tá kat ki vál tó kö tet – az LMBTQI
kö zös sé gen be lül min den kép pen.

Szép iro da lom

Vi lág iro da lom

Garrard Conley: El tö rölt fiú
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 2019

Az  au tó ke res ke dő ből lett bap tis ta lel kész fia, Garrard
Conley ti zen ki lenc éves ko rá ban kény te len volt egy, az
egész éle tét meg vál toz ta tó dön tést hoz ni a szü lei előtt.
Vagy be le egye zik, hogy részt vesz egy egy ház ál tal tá mo -
ga tott te rá pi ás prog ram ban, amely „ki gyó gyít ja” a
homoszexualitásból, vagy pe dig el ve szí ti min de nét, a csa -
lád ját, a ba rá ta it és az Is tent, aki hez ed dig min den nap
imád ko zott. A Love in Action in téz mé nye sí tett prog ram ja

és a Bib lia se gít sé gé vel he te ro sze xu á lis ként, a bű nös kész te té sek től meg tisz tul va és 
is ten hit ében erő seb ben kel lett vol na fel emel ked nie. Garrard azon ban a bor zal mas
és bru tá lis mód sze rek el le né re vé gül azt az erőt ta lál ta meg, amely a va ló di énje fel -
fe de zé sé hez, va la mint a meg bo csá tás hoz és ki tö rés hez ve zet te. Az el te me tett múlt
és az ár nyék ban töl tött évek sú lyá val szem be sül ve Garrard nyo mon kö ve ti a csa lád, 
a hit és a kö zös ség össze tett vi szo nya it. Az El tö rölt fiú gyö nyö rű, őszin te és meg ha -
tó em lék irat a sze re tet ről, a meg ér tés ről. A min dent le győ ző sze re tet tes ta men tu ma.
A könyv ből az Os car-dí jas Nicole Kidman és Russell Crowe, va la mint az Os -
car-díj ra je lölt Lucas Hedges fő sze rep lé sé vel Joel Edgerton ké szí tett fil met.
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Emily M. Danforth: Cameron Post rossz ne ve lé se
Athenaeum Kiadó, Bu da pest, 2019

Ami kor  a ti zen éves Cameron Post szü lei au tó bal eset ben
vá rat la nul meg hal nak, a lány első, sok ko ló re ak ci ó ja a meg -
könnyeb bü lés. Az su han át az agyán, hogy hála az ég nek
so sem fog ják meg tud ni, mit tett pár órá val ko ráb ban: a leg -
jobb ba rát nő jé vel csó ko ló zott a szé na pad lá son. Cam a szü -
lei ha lá lát kö ve tő en a mé lyen val lá sos nagy nén jé hez és jó
szán dé kú, de re mény te le nül ré gi mó di nagy any já hoz köl tö -
zik. Tud ja, hogy at tól kezd ve egé szen más lesz az éle te. A
Montana ál lam be li Miles City ben a túl élés két leg főbb
alap sza bá lya: ol vadj be, és hagyj bé kén má so kat! Cam

mind ket tő tö ké le tes szak ér tő je lesz – de az ér zé se it és vá gya it nem tud ja ma gá ban el -
foj ta ni. Egy na pon a kis vá ros ba köl tö zik Coley Taylor, a gyö nyö rű és hi bát lan
cowgirl, aki az is ko la leg me nőbb srá cá nak a ba rát nő je. Coley és Cam kö zött vá rat lan, 
in ten zív ba rát ság ala kul ki, amely, úgy tű nik, akár több is le het, mint ba rát ság… De
ami kor ez már-már re á lis le he tő ség gé vá lik, Cameront hi deg zu hany ként éri a fel is -
me rés: csú nyán el árul ták. Nagy nén je drasz ti kus lé pés re szán ja el ma gát an nak ér de -
ké ben, hogy „hely re hoz za” az uno ka hú gát – az Is te ni Ígé ret Ke resz tény Is ko la és
Gyógyítóközpont bent la ká sos ne ve lő prog ram já ba kül di őt. A Cameron Post rossz
ne ve lé se egy fe lejt he tet len re gény ön ma gunk fel fe de zé sé ről és ar ról, hogy ta lál juk
meg a bá tor sá got ah hoz, hogy a sa ját sza bá lya ink sze rint él jük az éle tün ket. A re -
gény ből Chloë Grace Moretz fő sze rep lé sé vel Sundance-nagydíjas film is ké szült.

Naomi Alderman: En ge det len ség
21. Szá zad Ki adó, Bu da pest, 2018

Ronit  Krushka har minc két éves, New York ban él, és lesz -
bi kus lé té re fő nö ké vel, egy nős fér fi val foly tat vi szonyt.
Apja ha lá la után vissza tér szü lő vá ro sá ba, Lon don ba. Or -
to dox zsi dó csa lád ból szár ma zik, de nem gya ko rol ja a val -
lást, és rég el hi de gült ap já tól is, aki be fo lyá sos rab bi volt.
Ha za té ré se nem men tes a konf lik tu sok tól: a ha gyo mány -
tisz te lő kö zös ség ben, ahol fel nőtt, már Ronit pusz ta lé nye
is haj me resz tő pro vo ká ció. De a sokk ha tás köl csö nös.
Ronit vi szont lát ja uno ka test vér ét, Dovidot, aki ből rab bi

lett, rá adá sul Ronit régi sze rel mét vet te fe le sé gül. Ronit nem tér ma gá hoz: uno ka -
test vé re és régi sze rel me is egész más, mint an nak ide jén. Ronitot friss ta pasz ta la tai
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arra kény sze rí tik, hogy min dent át ér té kel jen, amit az élet ről gon dolt. A rab bi meg a
lá nya cím mel is meg je lent.

Jack Kerouac – William S. Burroughs: És meg főt tek a
ví zi lo vak
He li kon Kiadó, Bu da pest, 2018

1944-ben  döb be ne tes gyil kos ság ráz ta meg a ba rá ti tár sa sá -
got, amely ből az tán a be at nem ze dék leg na gyobb írói ki nőt -
tek. A tör té net és a vé res vég ki fej let – a bo nyo lult kap cso lat,
mely egy szép, te het sé ges, sze xu á lis iden ti tá sát még csak ke -
re ső fiú és kö zép ko rú, őrül ten sze rel mes men to ra, gyám ja és
zak la tó ja kö zött ki ala kult – nem csak az új sá gok szá má ra volt
szen zá ció, ha nem írók egész so rát igéz te meg. Az ak kor hu -

szon két éves Jack Kerouac és a har minc éves William S. Burroughs – még mind ket tő
is me ret len, se hol sem pub li ká ló író – kö zö sen meg ír ta a maga vál to za tát, mely nem -
csak a bűn ügy szto ri ja, ha nem a ké sőb bi beat spon tán, szi kár stí lu sá ban va rá zsol ja
elénk New York han gu la tát a há bo rú utol só éve i ben – és an nak az el ve szett nem ze -
dék nek az út ke re sé sét, amely Ame ri ka ad di gi ér ték rend jét sok szem pont ból fel rúg va, 
sőt dü hö sen el át koz va, az élet ben és a mű vé szet ben is egy re új ka lan dok ra vá gyott.

Jack Kerouac: Úton : az ere de ti te kercs
He li kon Kiadó, Bu da pest, 2018

A le gen da sze rint, me lyet fő ként Allen Ginsberg ter jesz tett,
Kerouac 1951 áp ri li sá ban há rom hét alatt, ká bí tó szer től fel -
pö rög ve írta az Úton ere de ti vál to za tát, egyet len, a vég te len
utat jel ké pe ző pa pír te kercs re, be kez dé sek és köz pon to zás
nél kül. A le gen da egy ré sze igaz, egy ré sze túl zás. Mint
ahogy Allen Ginsberg meg jó sol ta („va la mi kor, majd ha
min den ki meg hal, az ere de ti őrült könyv is meg fog je len -
ni”). 2007-ben vég re meg je lent ez az ős-Úton; most pe dig

ma gya rul is ol vas hat juk a köny vet, ahogy Jack Kerouac ere de ti leg meg al kot ta: a
va ló sá gos ne vek kel (Neal Cassady, Ginsberg, Burroughs stb.) és azok kal az ak ko ri
idők ben bot rá nyos nak szá mí tó rész le tek kel együtt, me lyek az 1957-ben ki adott,
rész ben Kerouac ál tal át írt, rész ben a ki adó ja ál tal meg szer kesz tett vál to zat ból ki -
ma rad tak. Az Úton a be at nem ze dék leg hí re sebb műve, amely azon ban jó val több,
mint egy új élet ér zés ki ált vá nya; az öt ve nes évek óta tö ret len nép sze rű sé ge is mu -
tat ja, hogy olyan nagy re génnyel van dol gunk, amely el ső sor ban mű vé szi ere jé vel
va rá zsol ja el a mind újabb nem ze dé ke ket.
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Misima Jukio: Egy maszk val lo má sai
Je len kor Kiadó, Bu da pest, 2018

Misima Jukio ön élet raj zi ih le té sű re gé nye meg rá zó do ku -
men tu ma an nak, ahogy egy fi a tal fiú ön nön más sá gá ra esz -
mél a har min cas-negy ve nes évek Ja pán já ban: kor tár sa i val
el len tét ben nem csu pán sa ját ne mé hez von zó dik, de a vér, az 
erő szak, a ha lál is el vá laszt ha tat la nul össze fo nó dik szá má ra
az ero ti ká val. A vi lág há bo rú felé sod ró dó tra di ci o ná lis tár sa -
da lom ban nem vál lal hat ja fel iga zi én jét, s egy idő után már
maga sem tud ja, med dig tart ő, és hol kez dő dik az ál ar ca.
Misima Jukio a ha gyo má nyo san nem in di vi du a lis ta ke le ti

kul tú rá ban ad dig szin te pél dát lan mély ség gel és nyílt ság gal tár ja fel ezt a bel ső har -
cot: szem be néz ön ma gá val, mi köz ben pszi cho ló gi ai szi gor ral bon col ja az egyén és
a vi lág vi szo nyát. Ez te szi az Egy maszk val lo má sait a mo dern ja pán iro da lom meg -
ke rül he tet len al ko tá sá vá, mely – tér- és idő be li tá vol sá ga el le né re – ma is ér vé nyes,
hús ba vágó kér dé sek re ke re si a vá laszt. Az 1949-ben írt re gény Gy. Hor váth Lász ló 
új for dí tá sá ban je le nik meg.

Ma gyar iro da lom

Bá lint Eri ka: Adj  esélyt!
Könyv moly kép ző Kiadó, Sze ged, 2018

Ador ján éve kig ha zug ság ban élt. Is mert or vos ként azt tet te,
amit a tár sa da lom el várt tőle: meg nő sült és gye re ke lett. Ám
ta lál ko zott egy fér fi val, és el hagy ta a fe le sé gét, hogy sza ba -
don sze ret hes sen egy olyan kor ban, ami kor ez meg bo csát -
ha tat lan volt.  Évek kel ké sőbb, ami kor ki de rül, hogy ha lá los
be teg, ver senyt fut az idő vel, és már bár mit meg ad na, hogy
meg is mer hes se a fiát.  Fia, Tomi egy olyan fő is ko lán ta nul,
aho vá any ja kényszerítette, és csak ma gá ban dé del ge ti az ál -

mot, hogy sza kács le gyen. Éle tét fel bo rít ja a hír, hogy az
apja élet ben van, sőt, ta lál koz ni sze ret ne vele. Va jon ké pes
lesz meg bir kóz ni a fel tö rő ér zé se i vel? Sze re tet és gyű lö let
tán ca zaj lik kö zöt tük, és az anya kö zött. Van meg bo csá tás?
Meg hall ják-e egy mást, mi e lőtt túl késő len ne? Egy kü lön le -
ges, meg ka pó és hi te les re gény a rend kí vü li tör té ne tek ked -
ve lő i nek. Kö vesd a kü lön le ges ka rak te rek sor sát!
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An tik vár ki ad vány ok

Szak iro da lom

Bécsy Ág nes: Vir gi nia Woolf vi lá ga
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest,1980

Mi  te szi az em ber sze mé lyi sé gét? Tu da tá nak idő től füg -
get len, je lent és múl tat rend szer nél kül öt vö ző mű kö dé se,
va la mint az a bel ső kép, amely az em ber ről má sok tu da tá -
ban ki ala kul. A mű vész nek a ket tő egy sé gét kell szem előtt
tar ta nia, hogy „hő sét”, a sze mé lyi sé get ma ra dék ta la nul áb -
rá zol ni tud ja. „Vizs gál juk meg egy át la gos gon dol ko dá sú
em ber nek egy át la gos nap ját… Be nyo má sok mi ri ád ja
éri… Pró bál juk meg ki bo goz ni a min tát, ame lyet a lát vá -

nyok és a tör té né sek összes sé ge ala kít ki a tu dat ban.” Íme a hu sza dik szá za di re -
gény egyik leg kü lön le ge sebb meg újí tó já nak ars po e ti cá ja. Az Orlando, a Mrs.
Dalloway, A vi lá gí tó to rony és a Hul lá mok író ját sok szor érte az a vád, hogy mű ve i -
ben „nem tör té nik sem mi”. Pe dig en nek ép pen az el len ke ző je igaz: min den meg tör -
té nik ben nük, ami egy „át la gos gon dol ko dá sú em ber rel” egy „át la gos na pon”
meg tör tén het. Va gyis: meg tör té nik ben nük az „át la gos”, a min den na pi élet egé sze.
Er ről győz meg ben nün ket Bécsy Ág nes Vir gi nia Woolfhoz mél tó, szép köny ve,
amely tar tal mas tá jé koz ta tót ad az an gol szá zad elő szel le mi éle té ről is.

Birtalan Ba lázs: Ha lál lal la kol ja nak? : a ho mo sze xu á -
lis em ber és a ke resz tény ség
Cartaphilus Kiadó, Bu da pest, 1997

A melegmozgalmár–te o ló gus ala pos köny ve, mely bib -
li kus idé ze tek ci tá lá sá val bi zony gat ja, hogy me leg ke -
resz tény ként is le het élni, a Bib lia nem homofób, a
ke resz tény fun da men ta lis ták ez irá nyú ér tel me zé se té -
ves. Ma gyar or szá gon el ső ként je lent meg e té má val
ilyen rész le tes ség gel fog lal ko zó könyv. E nem könnyű
ol vas mány ba a szer ző – a fel hasz nált iro da lom jegy zék -

ből meg tud va –, több mint száz mű vet szőtt bele; fog lal ko zik a pszi cho ló gi á val,
ho mo sze xu á li sok de por tá lá sá val, lo gi ká val, AIDS-szel, iro da lom mal, in ter júk -
kal, és per sze te o ló gi á val. Meg pró bál ja azt a ne héz nek lát szó fel ada tot, hogy kö -
ze lebb hoz za egy más hoz a két fél néha oly tá vo li nak tűnő ál lás pont ját.
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Romain Rolland: Mi che lan ge lo éle te
Anno Kiadó, Bu da pest, 1998

Az Anno Ki adó rep rint ki ad vá nyá ban je le nik meg
Romain Rolland élet raj zi műve Mic he lan ge ló ról (ere -
de ti jét a Ré vai je len tet te meg, 1920-ban). A fran cia írót, 
aki 1915-ben nyer te el az iro dal mi No bel-dí jat, hosszú
éve ken át fog lal koz tat ta a dé mo na ik kal és szen ve dé se -
ik kel meg küz dő zse nik: Bee tho ven, Tolsz toj, Gan dhi
sor sa. Az ere de ti leg 1907-ben meg je lent Mi che lan ge lo
éle te le bi lin cse lő kró ni ka az itá li ai mes ter élet út já ról.

Gabriele Praschl-Bichler: “Is ten ad jon tar tós bol dog sá -
got” : sze rel mi tör té ne tek és há zas sá gi his tó ri ák a Habs -
burg-ház ból
Gabo Kiadó, Bu da pest, 1998

Ha  a Habs bur gok élet kö rül mé nye i ről tá jé ko zód nánk, so -
kat hall hat nánk nagy úri mél tó ság ról, csil lo gás ról, gaz -
dag ság ról, no meg há zas pár ok ról, akik – ahogy il lik –
bol dog sá guk meg te rem té sé nek és gyer me ke ik ne ve lé sé -
nek szen tel ték éle tü ket. So kuk va ló ban így élt. Akad tak
azon ban olya nok is, akik in kább pol gá ri él ve ze tek nek hó -
dol tak, az ál lam ér de ket és a mél tó sá got pe dig a meg fe le lő 

ska tu lyá ba he lyez ték. Kö zé jük tar to zott maga a ha gyo mány tisz te le té ről hí res I.
Fe renc csá szár is. Buz gón „meg cse le ked te, amit meg kö ve telt a haza”: négy szer
há za so dott, mind annyi szor rang já hoz mél tó an. A föl di bol dog sá got még is egy
má sik nő nél lel te meg. Lá nya, Má ria Luj za, Na pó le on fe le sé ge Adam Niepperg
gróf nak szült tör vény te len utó do kat. Já nos fő her ceg is ala po san fel bor zol ta a csá -
szá ri csa lád ke dé lye it, ami kor el vet te a pol gá ri szár ma zá sú Anna Plochlt. Vil mos
fő her ceg, a né met lo vag rend tag ja szü zes sé gi fo ga dal mat tett, és suba alatt élte ki
szen ve dé lye it. Luj za trónörökösnő Toselliné, Ru dolf trón örö kös lá nya pe dig
Pletznekné lett. Szalvátor La jos, a mű vész és for ra dal már
a sa ját ne mé hez tar to zó kat ré sze sí tet te előny ben. Fi vé re,
Szalvátor Já nos ten ge rész ként lel te ha lá lát a Horn-fok kö -
ze lé ben. Fe renc Jó zsef a fér je zett Katharina Schrattot sze -
ret te, és mára már az sem ti tok, hogy fia, Ru dolf a
könnyű vé rű höl gyek tár sa sá gá ban érez te jól ma gát. A
csá szá ri csa lád sze rel mi éle te mind má ig bő vel ke dik ka -
lan dos tör té ne tek ben.
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Marc E. Vargo: Ők és mi : me le gek a tár sa da lom ban
Hát tér Ki adó, Bu da pest, 1999

A leg ala po sabb ma gya rul meg je lent mű a coming out ról. Egy 
ré sze so kak sze rint egy sze rű en fö lös le ges Ame ri kán kí vül –
pél dá ul mi ként re a gál tak az észak-wyomingi szak szer ve ze tek 
a me leg pe da gó gu sok ra –, azon ban a ma ra dék is ala pos fo gó -
dzót nyújt a föl tá rul ko zás hoz ma gunk, csa lá dunk, kol lé gá ink, 
il let ve a nagy vi lág előtt. A tu dós ame ri kai szer ző, Marc E.
Vargo maga is me leg. Esze ágá ban sincs szé gyell ni haj la mát;
nem tart ja ugyan ma gát kü lönb nek, de vall ja, hogy ne kik is
ugyan annyi hely van a nap alatt, mint a nem „más” má sok -

nak. Köny vé ben nem csak az elő í té le tek el len eme li fel a sza vát; min de nek előtt se gí -
te ni akar, fő ként ho mo sze xu á lis fér fi tár sa i nak; ta ná cso kat ad, mi ként vi sel jék
va ló já ban nem lé te ző stig má ju kat, ho gyan áll ja nak kör nye ze tük elé, ho gyan vi sel -
ked je nek a csa lád ban szü le ik kel, fe le sé gük kel, gyer me ke ik kel, mi mó don él je nek és
ér vé nye sül je nek a po li ti ka, a hi va tás, a sport vi lá gá ban. El ső sor ban me le gek és szü le -
ik szá má ra író dott a könyv.

Betty Fairchild – Nan cy Hayward: Most, hogy tu dod:
út mu ta tó me leg és lesz bi kus fi a ta lok szü le i nek
Gön cöl Kiadó, Bu da pest, 2002

„Ez a könyv a me leg és lesz bi kus fi a ta lok szü le i nek nyújt
se gít sé get ab ban a ma még bo nyo lult és sok szor fáj dal mas
fo lya mat ban, mely nek so rán gyer me künk fel vál lal ja és
pró bál ja el fo gad tat ni sze xu á lis irá nyult sá gát”. Szü lők szá -
má ra író dott könyv, mely meg könnyí te ni hi va tott gyer me -
kük me leg sé gé nek el fo ga dá sát. A hi ány pót ló kö tet rö vi den 
utal gat tör té nel mi–moz ga lom tör té ne ti ese mé nyek re, s ér -

de kes be szá mo lók ra, élet tör té ne tek re épít. A hasz nos kö tet alap ve tőn az ame ri kai
ál la po tok ra épít, te kint sük akár a bib li og rá fi át, akár az olyan 
jel le gű prob lé má kat, hogy mi lyen gon dok kal néz zen szem -
ben egy Pennsylvániában ok ta tó ta nár vagy a me to dis ta
egy ház me leg tag ja. Meg je lent a Hát tér Tár sa ság mun ka tár -
sa i nak for dí tá sá ban. A gaz dag bib li og rá fi á val és jegy ze tek -
kel el lá tott könyv – nem csak a szü lők, de a pe da gó gu sok
fi gyel mé be is ajánl ha tó.
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Szil ágyi Gyu la: Me leg front
Ma gyar Könyv klub, Bu da pest, 2002

A jól tá jé ko zott sza bad el vű gon dol ko dók sze rint a ho mo sze -
xu á lis fér fi ak ép pen olya nok, mint mi va gyunk, csak ép pen
ők más sal csi nál ják és más ho gyan. A szo ci o ló gus azért nem
fo gal maz ilyen la zán. A spe ci á lis sze xu á lis ori en tá ció spe ci -
á lis sze mé lyi ség be li, pár vá lasz tá si és be il lesz ke dé si gon -
dok kal jár, s ezek meg ol dá sa na gyon sok eset ben ko moly
konf lik tu sok hoz, kü lön le ges élet vi te li stra té gi ák ki ala ku lá -
sá hoz ve zet. A szű kebb és tá gabb kör nye zet pe dig fi no man
fo gal maz va is el lent mon dá so san vi szo nyul a me le gek hez.

Er ről szól nak az Élet és iro da lomban kö zölt rész le tek kel kap cso la tos ol va sói re a gá -
lá sok is. Az e té má ban foly ta tott dis kur zu sok ban igen ha mar meg szó lal nak a „gép -
ka ra bé lyok”, és a „be csa pó dó lö ve dé kek” pe dig azon nal szét ve rik a tár sa dal mi
kom mu ni ká ció sza bá lya i ból emelt hom lok za tot.

Birtalan Ba lázs: „Vá laszd az éle tet” : szem pont ok a
ho mo sze xu a li tás ke resz tyén meg íté lé sé hez
Öt Ke nyér Ke resz tény Kö zös ség a Ho mo sze xu á li so kért
Egye sü let  , Bu da pest, 2004

Eb ben a ta nul mány ban az Öt Ke nyér Kö zös ség 2004. áp ri lis -
ban ki adott ta nul má nya ol vas ha tó. A ki adás ap ro pó já ul az
szol gált, hogy a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház zsi na ta –
nyil ván va ló an nem füg get le nül a 2004 ja nu ár já ban ki rob bant
bot rány tól – na pi rend jé re tűz te a ho mo sze xu a li tás kér dés kö -
rét. A kö zös ség szá má ra kez det től fog va egy ér tel mű volt,

hogy eb ben a hely zet ben ál lást kell fog lal nia. Az ál lás fog la lás leg ha té ko nyabb mód já -
nak azt ta lál tuk, ha a zsi nat részt ve vő i vel meg pró bál juk ér de mi mó don meg osz ta ni te o -
ló gi ai szem pont ja in kat, bíz va ab ban, hogy vé le mé nyünk ha tás sal le het vég ső
dön té sük re. Aki ol vas ta Ha lál lal la kol ja nak? c. köny ve met, an nak szá má ra fel tű nő lesz 
a két szö veg kö zöt ti nyil ván va ló ha son ló ság, nem ke vés bé az el té ré sek. Úgy gon do -
lom, az Ol va só nak tar to zom ezért némi ma gya rá zat tal. A ha son ló ság ab ból adó dik,
hogy a je len ta nul mány köz vet len alap já ul a ki lenc év vel ez előtt író dott, 1997-ben
meg je lent könyv szol gált. A kü lönb ség nek két oka van. Egy részt az el telt évek so rán
szá mos kér dés ben ár nyal tabb és – bí zom ben ne – ki for rot tabb lett a vé le mé nyem. Eb -
ből a szem pont ból a szö veg akár te kint he tő a haj da ni könyv má so dik ki adá sá nak is.
Más részt an nak ide jén ki fe je zet ten ró mai ka to li kus szem szög ből fo gal maz tam, most
vi szont a cél kö zön sé get el ső sor ban re for má tus te o ló gu sok, lel ki pász tor ok al kot ták. Ezt
igye kez tem szem előtt tar ta ni mind az ér ve lés ben, mind a szó hasz ná lat ban („ke resz -
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tyén”, „ki je len tés”, „úr va cso ra” stb.). Ezért nem tér ki a ta nul mány pl. a té ved he tet len -
ség kér dé sé re, il let ve a ka to li kus ta ní tó hi va tal ál lás fog la lá sa i ra. Az I. fe je zet ben szá mos 
gon do la tot, mi több, meg fo gal ma zást me rí tet tem a Labrisz Lesz bi kus Egye sü let és a
Habeas Corpus Mun ka cso port ál tal jegy zett Té nyek és tév hi tek a sze xu á lis ki sebb sé -
gek ről című anyag ból, a TransSexual Online szö ve ge i ből, és ter mé sze te sen sa ját hon -
la punk ról is. Mi vel az ol va sást nem akar tam jegy zet-hi vat ko zá sok kal ne he zí te ni, így e
for rá sok csu pán a Bib li og rá fi á ban sze re pel nek.” (Birtalan Ba lázs)

Fischer Esz ter: Me leg a gye re kem?!
Saxum Kiadó, Bu da pest, 2010

Fischer Esz ter pszi cho ló gus ként jó né hány olyan szü lő vel
ke rült kap cso lat ba, akik gyer me kük homoszexualitása mi att
ke rül tek krí zis be. Ez a könyv el ső sor ban az érin tett szü lők -
nek kí ván se gí te ni. Meg ad ja azo kat az is me re te ket, ame lyek
ré vén tár gyi la go sab ban tud ják ke zel ni a gyer me kük sa já tos -
sá gát, se gít vé gig gon dol ni a tév kép ze te ket, elő í té le te ket, és
ma gya rá za to kat ke res rá juk: mi az oka ma kacs fenn ma ra dá -
suk nak. Van kiút: az össze om lott jö vő kép he lyén fel le het

épí te ni egy má si kat, amely a gye rek va ló sá gá nak meg fe lel, és ami vel a csa lád is
együtt tud élni.

El tit kolt évek : ti zen hat lesz bi kus élet út (szerk.:
Borgos Anna)
Labrisz Lesz bi kus Egye sü let, Bu da pest, 2011

A női élet tör té ne tek spe ci á lis és még ke vés bé is mert sze le te a
lesz bi kus tör té ne lem, mely nek el múlt év ti ze de it még mó -
dunk ban áll köz vet len mó don, in ter júk kal be mu tat ni. A
Labrisz-könyvek kö te té ben negy ven és nyolc van év kö zöt ti
nők szó lal nak meg: az öt ve nes évek szűk le ve gő jé ben, majd a
hat va nas-het ve nes-nyolc va nas évek fel la zu ló kö ze gé ben

moz gó ér tel mi sé gi ek, al kal ma zot tak, ven dég lá tó sok, mű vé szek; köz tük a ké sőb bi ak ti -
vis ták, a ki lenc ve nes évek lesz bi kus moz gal má nak el in dí tói. El té rő tár sa dal mi hely ze tük
mi att más-más szem szög ből lát ták ugyan azt a rend szert, de iden ti tá suk el hall ga tá sát, sze -
mé lyes éle tük kor lá to zá sát ha son ló an él ték meg. Élet tör té ne te i ken ke resz tül ki raj zo lód -
nak az elő ző po li ti kai rend szer ha tal mi tech ni kái, a ta lál ko zá sok lát ha tat lan vagy
félnyilvános te rei, és az a fo lya mat is, aho gyan a rend szer vál tás után az ad dig ta bu ként
ke zelt téma a köz be széd ré sze lett, a fel vál la lás ter mé sze te seb bé vált, és el in dul tak az első
me leg ci vil szer ve ző dé sek, prog ra mok.
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Sigrid-Maria Grössing: Sisi csa lá di kör ben
Gabo Kiadó, Bu da pest, 2013

Er zsé bet csá szár né és ki rály né su gár zó sze mé lyi sé ge és tra -
gi kus sor sa nap ja ink ban is nagy ér dek lő dést vált ki. Ba jor or -
szág ban ne vel ke dett, majd 16 éves ko rá ban Fe renc Jó zsef
csá szár fe le sé ge ként ke rült a bé csi csá szá ri ud var ba, ahol ad -
di gi sza bad és vi dám éle te drá mai for du la tot vett. Csa lád tag -
jai gyak ran tá mo gat ták, el kí sér ték éle te ka nyar gós út ja in, de
sok el len sé ge is akadt. Kora egyik leg szebb asszo nya volt,
ki vé te les egyé ni sé gé nek, a ma gya rok irán ti sze re te té nek kö -
szön he tő en tör té nel münk egyik leg nép sze rűbb sze mé lyi sé -

ge. Sigrid-Maria Grössing köny ve el ső sor ban nem Sisivel ma gá val fog lal ko zik,
ha nem az ő csa lád tag ja it mu tat ja be. Meg is mer het jük gyer me ke it (Zsó fia, Ru dolf,
Má ria Va lé ria), nő vé rét, Ilo nát, báty ját, La jost, ked venc öccsét, Kár oly Ti va dart, hú -
gát, Má ria Zsó fi át, leg ki sebb hú gát, Zsó fia Sa rol tát, „go nosz” anyó sát, Zsó fi át, va la -
mit a ho mo sze xu á lis II. La jos ba jor ki rályt.

Szép iro da lom

Vi lág iro da lom

Robert Musil: Törless is ko la évei + Há rom el be szé lés
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1965

Robert  Musil Thomas Mann kor tár sa, de el len tét ben vele, csak
ké sőn, tu laj don kép pen csak ha lá la után ke rült be az iro dal mi köz -
tu dat ba. Ma már a szá zad leg je len tő sebb pró za írói közt tart ják
szá mon. Be mu ta tá sát első re gé nyé vel, az 1906-ban meg je lent
Törless is ko la évei-vel kezd jük. A Törless is ko la évei nem csak for -
má ban ho zott új és kor sza kot in dí tó ele me ket – elő re ve tít ve az
exp resszi o nis ta stí lust – , a hu sza dik szá za di bo nyo lul tabb lé lek -
tan iro dal mi fel hasz ná lá sá nak is egyik ki vá ló ko rai pél dá ja. Musil
mes te ri en raj zol ja meg a ri deg in té ze ti lég kört, ahol a ne ve lői

mun ka csu pán a ta ní tást és az el kö ve tett hi bák meg tor lá sát je len ti, ahol az ön ma guk kal
és a kül vi lág gal ví vó dó ka ma szok ma guk ra utal va élik át éle tük nek ta lán leg ne he zebb
kor sza kát. Meg mu tat ja, mi lyen ki tű nő táp ta laj az ilyen kör nye zet az erő sza ko sak, a ke -
gyet le nek, a má sok meg alá zá sá ban gyö nyör kö dők szá má ra, és – Törless alak já val – hi -
tet tesz a maga hu ma nis ta szem lé le té ről: Törless szem be for dul erő sza kos, ke gyet len
tár sa i val, és fel lá zad a ter ror szel le me el len. Érin tő le ges me leg szál.
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Stefan Zweig: Ér zé sek zűr za va ra
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1972

„Azt hi szem, hogy ke vés író ban élt olyan mér he tet len rész -
vét az em be rek iránt, mint Stefan Zweigben” – mon dot ta
Gor kij 1928-ban, és máig is ér vé nye sen. Az együtt ér zés -
ből fa ka dó szen ve dé lye sen se gí te ni aka rás hat ja át Stefan
Zweig egész mun kás sá gát. „A leg em be ribb em ber nek len -
ni”, ezt kö ve tel te meg min den író tól, de el ső sor ban ön ma -
gá tól. Az el be szé lés egy egye te mi pro fesszor ról szól, aki
re mény te le nül be le sze ret Ro land ba, a
ta nít vá nyá ba, s az utol só éj sza kán,
ame lyet együtt töl te nek, el me sé li ke -

se rű éle tét, „küz del mét a gyó gyít ha tat lan haj lam mag ne ti kus
ere je el len” és be vall ja sze rel mét. A bú csú csók, mely „vad és
két ség beesett volt, mint egy ha lál si koly”, mind ket tő jük szá -
má ra az örök el vá lást je len tet te... A kö te tet a cím adó no vel lán 
kí vül tar tal maz za az Égő ti tok, a Leporella, az Epi zód a Gen -
fi-tó nál, a Köny ves Mendel, az Ámok, a Sakk no vel la és A har -
ma dik ga lamb le gen dá ja című el be szé lé se ket.

La ko ma : a gö rög-la tin pró za mes te rei (szerk.: Si mon
Ró bert)
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1974

A Vi lág iro da lom Re me kei so ro zat ban 1974-ben meg je lent
kö tet, Si mon Ró bert szer kesz té sé ben a gö rög-la tin pró za
mes te re i től tar tal maz szö ve ge ket. Az Ezópuszi me séktől
Apuleius: Amor és Psyche című tör té ne té ig sok-sok klasszi -
kus al ko tás el ol vas ha tó. Kö zü lük a ne -
ves fi lo zó fus műve, a La ko ma –
gö rö gül Szimpozion – ér de kel ben nün -

ket. Ivás köz ben fi lo zó fi á ról be szél get nek Szók ra tész ve ze té -
sé vel a részt ve vők, a téma pe dig, mely ről min den ki
el mond hat ja vé le mé nyét: a sze re lem. S mi vel az óko ri Athén -
ban va gyunk, a föl szó la lók a fér fi ak kö zöt ti sze rel met vall ják
ma ga sabb ren dű nek a fér fi–nő kap cso lat nál. Böl csész-haj la -
mú ak nak ide á lis lel ki táp lá lék.
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Gertrude Stein: Alice B. Toklas ön élet raj za
Gon do lat Kiadó, Bu da pest, 1974

Több  kri ti kus „az ame ri kai iro da lom leg jobb me mo ár já -
nak” ne vez te az Alice B. Toklas önéletrajzát. Jog gal.
Gertrude Stein lát szó lag vi dé ki e sen naív, ámul do zó-ra jon -
gó, de va ló já ban na gyon is éles sze mű és éles nyel vű vén -
kis asszony-tár sal ko dó nő je kö pe nyé be búj va me sé li el sa ját
éle tét, és fest szel le mes és szí nes ké pet a szá zad ele ji Pá rizs -
ról, pezs gő, for ron gó mű vé sze ti éle té ről, moz gal ma i ról, a
ket tős köz ve tí tés adta iró ni á val fű sze re zett, el bű vö lő en fe -

cse gő stí lus ban. Gertrude Stein a XX. szá za di ame ri kai iro da lom szá mot te vő alak -
ja, de a ma ra dan dó sá got még sem me rész, oly kor egé szen a nyel vi ér tel met len ség
ha tá rá ra jutó for mai kí sér le te zé sei, ha nem a sa já tos steini „sze rep”, me cé nás–iro da -
lom ba rá ti te vé keny ség biz to sí tot ták szá má ra. 1903-ban te le pe dett le fi vé ré vel Pá -
rizs ban, ahol a Rue de Fleurus 27. szám alat ti mű te rem la ká sa ha ma ro san a pá ri zsi
mű vé szi élet egyik fő köz pont ja lett, olyan fi a tal, ak kor még is me ret len mű vé szek
ta lál ko zó he lye, mint Pi cas so, Matisse, Derain, Braque, Juan Gris. Gertrude, min -
den faj ta mo dern iz mus fa na ti kus híve, ké pe ik első vá sár ló ja, mű vé sze tük lel kes
pro pa gá ló ja, mint aho gyan más fél év ti zed del ké sőb ben kö ré je gyűl nek a há bo rú tól
meg csö mör lött és ki áb rán dult ame ri kai író nem ze dék leg je le sebb jei, He ming way,
Ezra Pound, Sherwood Anderson, Fitzgerald és a töb bi ek. Ő adja ne kik az az óta
iro da lom tör té ne ti je len tő sé gű vé lett „lost generation” – el -
ve szett nem ze dék – ne vet, ő se gí ti őket, hogy út juk ra lel je -
nek. És ők – a ku bis ták és fauve-ok, Pi cas so és Matisse,
meg a jazz kor szak esze ve szet ten tob zó dó, bi ka vi a dal okon
és lá zas sze ret ke zé sek ben fe le dést ke re ső fi a tal jai, He -
ming way és tár sai – en nek a pá rat la nul ere de ti ön élet írás -
nak iga zi fő sze rep lői, a steini élet mű be tel je sí tői.

David Her bert Lawrence: Sze rel mes  asszo nyok
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1975

A Sze rel mes asszo nyok ka ma ra mű a há rom nem ze dék sor sát
vé gig kö ve tő Szi vár vány hoz ké pest, iga zá ból négy fő sze rep lő je 
van csak, és a cse lek mény ide je is jó val rö vi debb. A re gény a
Brangwen lá nyok, Ursula és Gudrun kap cso lat ke re sé sé nek tör -
té ne te. A két sze re lem – két pó lus. Ursula a ma gá é ban meg ta -
lál ja a tel jes sé get. Fér je, Birkin, az író vi lág né zet ét kép vi se li,
lá zas pró fé ta, aki ön ma gá tól épp annyit kö ve tel, mint sze rel me -
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sé től. Gudrun sze rel me, Gerald, gaz dag bá nya tu laj do nos, aki rá jön az ipa ri ci vi li zá ció
em ber te len sé gé re. Ezért a sze re lem ben ke res me ne dé ket – ám Lawrence fel fo gá sa sze -
rint a sze re lem nem le het kom pen zá ció. A re gény nem csak a tri ló gi át, ha nem az an gol
író első al ko tói kor sza kát is le zár ta – Lawrence ez után írta prófetikus ih le té sű, misz ti -
kus mű ve it. A cse lek mény ben egy bi sze xu á lis szál is ta lál ha tó.

Vera Mutafcsieva: Cem szul tán
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1976

A  bol gár tör té nész, több nép sze rű re gény szer ző je 1967-ben
írt rend ha gyó tör té nel mi re gényt Cem szul tán tra gi kus sor sá -
ról. Egy kép ze let be li bí ró ság – az idő íté lő szé ke – elé idéz te
meg mind azo kat a va ló di és kép zelt sze mé lye ket, akik hő sé -
nek éle té ben sze re pet ját szot tak: nők és fér fi ak, hon fi tár sak
és ide ge nek, ba rá tok és el len sé gek mond ják el egy más után a
va ló ban meg tör tént és a kép zelt ese mé nye ket. El be szé lé sük -
ből nem csu pán Cem szul tán alak ja éled újjá majd nem öt száz 

esz ten dő tá vo lá ból, ha nem meg ele ve ne dik a kor is, a ti zen ötö dik szá zad vé gé nek tra -
gi kus tör té nel me. A föl dön fu tó köl tő, aki mind össze ti zen nyolc na pig volt szul tán, ti -
zen nyolc ke ser ves esz ten dő vel fi zet a tűnő di cső sé gért, ti zen nyolc évig fut ver senyt a
ha lál lal. Min dent fel ál doz az éle tért, az élet il lú zi ó já ért, oda hagy ja szü lő föld jét, biz -
ton sá got, se gít sé get ke res ve, de a ha lál elől nem tud el me ne kül ni. Tes tét las san ölő
mé reg pusz tít ja el, mi u tán lel két már ré gen meg öl te a fog ság, s mi u tán min den ki el -
hagy ta, még a jó ba rát is, aki ön ként kö vet te a szám űze tés be, és az ide gen asszony is,
akit tisz ta szív vel sze re tett.

Truman Capote: A fű hár fa – Álom lu xus ki vi tel ben : két
kis re gény
Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bu da pest, 1977

A Fű hár fa egy árva fiú tör té ne te, aki hó bor tos öreg kis -
asszony ro ko nai, a bíró, a se riff, a tisz te le tes, a pék: az ame ri -
kai kis vá ros ok ti pi kus fi gu rái kö zött éli át a csak
gye rek kor ban ér zé kel he tő, álom sze rű en fülleteg kis vá ro si lé -
tet, amely gyúj tó pont já ban egy, a fa te tő ről ví vott harc áll…
Ott, a fa te te jén mond ja a bíró: „aki nem ál mo dik, az ép pen
olyan, mint aki nem ve rej té ke zik: a mér ge ző anya gok benn

re ked nek a szer ve ze té ben.” A re gény ben me leg át hal lás is ta lál ha tó, ahogy a fő sze -
rep lő Colin a nála va la mi vel idő sebb Riley-t cso dál ja. A má sik tör té net ben (Álom
lu xus ki vi tel ben) ke ve sebb a stíl ro man ti ka. „Szí vem, maga el té vesz tet te a ház szá -
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mot, én nem va gyok ló kór há zi kedvesnővér” – így uta sít ja el a fér fi a kat Cily
Hebrentch, a naiv és ra fi nált New York-i pros ti tu ált, aki „hebrentch”-ségében és jó -
szí vű ség ében amennyi re ame ri kai, ugyan annyi ra a mi szá zad ele ji per di tá ink ro ko -
na is. A mi per di tá ink több nyi re köl tők mú zsái vol tak – Miss Cily mel lé pe dig egy
fi a tal író sze gő dik, hogy vé gig néz ze tün dök lé sét és bu ká sát a New York-i al vi lág -
ban, ahol az ál mok min dig „lu xus ki vi tel ben” je len nek meg.

Mario Vargas Llosa: A vá ros és a ku tyák
Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bu da pest, 1979

Egy li mai ka to na is ko lá ban gyil kos ság tör té nik. Egy kor lá tolt -
sá gá ban is em ber sé ges had nagy fényt akar de rí te ni az igaz ság -
ra, de fö löt te sei fél tik az is ko la jó hí rét és sa ját kar ri er jü ket.
Amíg az ügy kap csán össze csap tisz tes ség és meg al ku vás, a
vi lág hí rű pe rui író re gé nyé ben film sze rű pon tos ság gal bon ta -
ko zik ki a ka dé tok éle te - lelki-testi-anyagi drá má ja -, és ez a
kis, zárt kör a maga ke gyet len va don tör vé nye i vel már elő re -
ve tí ti a fel nőt tek tár sa dal má nak fon dor lat tal lep le zett szi laj sá -
gát, fenn költ ha zug sá gát. Érez zük, hogy ez a li dér ces álom

már a való vi lág fő pró bá ja, még já ték, de már vé res-ha lá los já ték, s ez után a fő pró ba
után a fenn ál ló tár sa da lom dé mo ni erő i nek csak még iszo nyúbb elő adá sa kö vet kez -
het. Vargas Llosa szin te klasszi kus katarzisélményben ré sze sí ti hő se it, de a le nyű gö -
zött ol va só – a szer ző vel együtt – még is gon dol ko dó ba esik: va jon van-e olyan
ka tar zis, amely a gyá va ság és az el szánt erő szak pok lá nak ilyen mély sé ges bugy ra i -
ból is meg vált hat ja en nek az ordaséletre gyür kő ző kis vi lág nak hit vány kis ál do za ta it
és szá nan dó-kár ho zott kis gaz em be re it?

Üvöl tés : val lo má sok a be at-nem ze dék ről (szerk.: Sükösd
Mi hály)
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1982

Az  öt ve nes évek ame ri kai fi a tal sá ga ké te lye i nek, eg zisz ten -
ci á lis hely ze té ből adó dó nyug ta lan sá gá nak, rossz köz ér zet -
ének ki fe je ző je–han ga dó ja a be at-nem ze dék iro dal ma. Ez a
nem ze dék McCarthy „pá pa sá ga” ide jén esz mélt a vi lág ra, a
ko re ai há bo rú front je len té se it ol vas ta a fő is ko lai tan köny vek
mel lé, a to tá lis pusz tu lás nuk le á ris rek lám ja i val és fe nye ge té -
se i vel ta lál ko zott a mo zi vász non és té véképer nyőn, s ké sőbb

sem fe lej tet te el em lé ke it. Hu sza dik évük kö rül a jövő, a nap ról nap ra kö zel gő
„fel nőtt ség”: az át lag pol gár szür ke sé ge rém lik fel előt tük fe nye ge tő árny ként.
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Lát ha tat lan, de ola jo zot tan mű kö dő csa var nak len ni a gé pe zet ben, le szok ni az ál -
mok ról, ké sőbb a vé le mény al ko tás ról. Ha mind ez át fut a tu da ton, nem sze mély te -
len gon do la tok, ha nem fo gal mak nál ele ve nebb ké pek so rá ban – ilyen kor tör elő
az üvöl tés, amely a be at-iro da lom és a be at-ze ne szá mos al ko tá sá nak címe, és ta -
go lat lan két ség beesés sel adja ki mind azt, amit lá za dá suk nem tud és nem akar ér -
tel mi fel is me rés sé szi lár dí ta ni. Más fél év ti zed telt el e vá lo ga tás első meg je le né se
óta. A be at-nem ze dék haj da ni tag jai ma már jócs kán kö zép ko rú ak, őket is, mű ve -
i ket is meg ros tál ta az idő. Még sem csu pán egy le tűnt kor szak tör té nel mi do ku -
men tu ma ez a kö tet; a régi beatnikek in du la ta nem hűlt ki, dü hük ma is per zsel.

Thomas Mann: Tonio Kröger – Ha lál Ve len cé ben – Mario
és a va rázs ló
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1984

Thomas  Mann im már hal ha tat lan há rom kis re gény ét
jelentetette meg az Eu ró pa Ki adó 1984-ben egy kö tet ben.
Mind há rom mű ko runk lel ki zűr za va rát elem zi klasszi kus
mód sze rek kel, „goe thei stí lus ba szo rít va” – mint Ba bits Mi hály 
írja. A Tonio Kröger (1903) az író egyik leg von zóbb fi a tal ko ri
al ko tá sa, té má ja a mű vész és a pol gár konf lik tu sa, a mű vész lét
gyöt rel mei és kín jai, de szép sé ge is. Thomas Mann 1911 má ju -
sá ban két he tet töl tött Ve len cé ben, ek kor fo gal ma zó dott meg a

Ha lál Ve len cé ben (1912) öt le te: ho gyan so dor ja a tra gi kus, el há rít ha tat lan vég zet az
öre ge dő Gustav Aschenbach írót szé gye ne és ha lá la be tel je se dé sé ig. A Mario és a
va rázs ló 1930-ban je lent meg, s en nek a mű nek is sze mé lyes él mény az alap ja: a
Mann csa lád az 1920-as évek vé gén, az olasz fa siz mus ura lom ra ju tá sá nak ide jén
Olasz or szág ban nya ralt. Ak ko ri rossz köz ér zet ük le írá sá val kez dő dik a tör té net, majd 
a bosszú sá gok anek do ti kus rész le tei után fo ko za to san lesz egy re drá ma ibb az el be -
szé lés lég kö re, s emel ke dik me re de ken a drá mai csú csig, mi kor Mario, a meg szé gye -
ní tett pin cér, két re vol ver lö vés sel le te rí ti Cipollát, a hip no ti zőrt. A kor tár sak, s az
utó kor a fa sisz ta de ma gó gia lé lek ta ná nak és ter mé szet raj zá nak az óta is utol ér he tet len 
zse ni a li tás sal meg írt elem zé sét lát ják a Mario és a va rázs lóban.
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John Irving: Garp sze rint a vi lág
Eu ró pa Könyvkiadó, Bu da pest, 1988

Jenny Fields, a ci pő ki rály le á nya ápo ló nő ként dol go zik
egy bos to ni kór ház ban. Férj hez men ni nem akar, gye re ket
vi szont igen, ezért egy hal dok ló há bo rús se be sült tel ej te ti
ma gát te her be. Ily mó don egy szer s min den kor ra vég zett a
fér fi nem mel, a to váb bi ak ban a gyer mek ne ve lé sé nek szen -
te li éle tét – el sze gő dik egy is ko lá ba ápo ló nő nek, hogy fia,
Garp fej lő dé sé nek me ne te lét, vá lasz tott tan tár gya it, ta ná -
ra it is el len őriz ni tud ja. Egye sek sze rint kész cso da hogy
ezek után Garpból nor má lis em ber lesz, hogy a vi lág ban –

an nak min den bor zal má val: erő szak, gyil kos ság, meg becs te le ní tés, au tó bal eset,
cson kí tás – még is me gáll ja he lyét. Garp író nak ké szül. Minő vé let len, ek kor már
az any ja is. Bécs ben töl tött ta nul mány út juk s az ott lét re jött al ko tá sok ered mé nye -
kép pen Jenny tesz szert na gyobb hír név re, aka rat la nul egy fe mi nis ta moz ga lom
élé re ke rül, emi att ké sőbb hí res sé ge ju tal má ul erő szak ál do za ta. De első mű vé vel
Garp is pá lya dí jat nyer – sze rel me ke zét, aki csak is hí res, de leg alább is a hír név
irá nyá ba mu ta tó író hoz haj lan dó fe le sé gül men ni. Bol dog há zas éle tü ket egy ide ig 
nem ár nyé kol ják be há zas sá gon kí vü li kap cso la ta ik – a nem várt bor zal mak épp
ezért an nál ele mibb erő vel érik az ér de kel te ket s az ol va sót. John Irving gro teszk,
poszt mo dern rém me sé je je len tős mű, az el múlt év ti zedek ame ri kai iro dal má ban
ke vés a hoz zá fog ha tó ma ra dan dó ér de kes sé gű új don ság.

Cyril Collard: Vad éj sza kák
Na rancs Köny vek, Bu da pest, 1995

Fiú har minc éves és a fi ú kat sze re ti. Samyt, aki majd nem
bű nö ző, Jamelt, a mu zul mán rapper srá cot. És a név te len
tes te ket, amik ha tal muk ba ke rí tik a Szaj na par ti vad éj sza -
ká kon. Néha fel tű nik egy-egy lány. Az tán már csak La u -
ra. A fiú HIV-pozitív. Nem vall ja be La u rá nak, ami kor
elő ször sze ret kez nek. Le het, hogy meg fer tőz te. A lány ti -
zen hét éves. Őrül ten sze rel mes a fi ú ba, min dent meg tesz,
hogy ne ve szít se el, kö nyö rög és erő sza kos ko dik, ha zu dik 

és zsa rol ja. Klip-rit mus ban csap nak össze és sza kad nak el egy más tól, ut ca ké pek
za ka tol nak a sze münk előtt, videókamerán ke resz tül lát juk Pá rizs ár nya it és fé -
nye it, ko ka in má mo ros par ti kat, alá fes tés nek pe dig el ha ló szen ve dé lyes sza vak
öm le nek az üze net rög zí tő ből. Majd egy las sú, el ha gya tott ten ger part és em lék ké -
pek a ka masz kor ból: ara bok vére, nap fény ben szik rá zó szik lák. És ek kor élet be
lép az új rend: a ha lál köz vet len kö ze lé ből a fiú rá cso dál ko zik az őt kö rül ve vő vi -
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lág ra. És élni kezd. A vad éj sza kák-ból ké szült kul tusz fil met Cyril Collard al kal -
maz ta vá szon ra, ő ren dez te, sze rez te a ze né jét, el ját szot ta a fő sze re pet. Né hány
nap pal az előtt halt meg AIDS-ben, hogy át ve het te vol na a César-díjat. Har minc -
éves volt.

Szem be szél: lesz bi ku sok a szép iro da lom ban (szerk.:
Béres-Deák Rita et al.)
Labrisz Lesz bi kus Egye sü let, Bu da pest, 2001

Kor társ – ki sebb szám ban ma gyar – szer zők no vel lá it, re gény -
rész le te it és ver se it tar tal maz za, ame lyek va la mi lyen szem -
pont ból érin tik a lesz bi kus sá got. Eze ket a szö ve ge ket pusz tán
az a tar tal mi szál fűzi össze, hogy va la mi lyen vo nat ko zás ban
mind egyik érin ti a lesz bi kus sá got: vagy (min den eset ben) a
szer ző nek, vagy (szin te min den eset ben) a tör té net nek és a
sze rep lők nek van kö zük hoz zá. Ezen be lül azon ban – mű fa -

juk ban, tör té ne te ik ben, nyel ve ze tük ben – igen sok fé lék, erre tu da to san is tö re ke dett a 
vá lo ga tás. Ugyan ak kor – más ként egy ilyen kö tet nem is szü let he tett vol na meg – a
lesz bi kus ság még is csak ér vé nyes (ha nem is elég sé ges) szem pont volt szer kesz tők
szá má ra ah hoz, hogy erre a szál ra fűz ze nek fel szö ve ge ket. Azaz úgy érez ték, hogy
egy ki sebb sé gi iden ti tás ad hat valamféle kö zös ség él ményt azok kal, akik eb ben a te -
kin tet ben ha son lók hoz zánk. Az iro dal mi szö ve gek pe dig al kal ma sak arra, hogy át él -
jük ezt a kö zös ség él ményt, és erőt me rít sünk be lő le. Ennyi ben te hát az iro dal mi
él ve ze te ken túl, en nek a kö tet nek is van nak pszi cho ló gi ai-po li ti kai mo tí vu mai és cél -
jai. Ter mé sze te sen a téma mel lett a szö ve gek meg for má lá sá nak mi nő sé ge is fon tos
szem pont ja volt a vá lo ga tás nak; mind azo nál tal az esz té ti kai mi nő ség és a te ma ti ka
eb ben az eset ben kü lö nö sen erő sen össze fo nó dott. (És ez el ve zet egé szen a „lé te zik-e 
me leg iro da lom?” kér dé sé ig.) A könyv te hát egy részt lesz bi kus vagy bi sze xu á lis
nők nek szól, akik egy-egy sze rel mes, ma gá nyos vagy lá za dó fi gu rá ban sze ret né nek
ma guk ra is mer ni. Más részt ter mé sze te sen szól mind azok nak, akik a „téma” iránt ér -
dek lőd nek – s ter mé sze te sen ők is ma guk ra is mer het nek, vagy ép pen rá cso dál koz hat -
nak a sze rep lők re, a tör té ne tek re. A szer zők kö zött sze re pel nek olyan, an gol szász
te rü le ten már szé les kör ben el is mert nek szá mí tó írók, mint Jeanette Winterson,
Dorothy Allison vagy Adrienne Rich. Az an gol Jeanette Wintersonnak egyik leg is -
mer tebb, A test re írva című re gé nyé ből ol vas ha tók rész le tek, amely egy szen ve dé lyes 
sze re lem ér zé keny és ka rak te res han gú el be szé lé se. Ezen kí vül egy no vel lá ját is ol -
vas hat juk egy ku tyá val való transz cen dens-em be ri kap cso la tá ról. Dorothy Allison el -
be szé lé se a mar káns, ero ti kus és rend kí vül ér zék le tes nyel ven író dott Lesz bi kus
ét vágy, amely ben Allison szár ma zá sa, gye rek ko ri em lé kei és kap cso la ta i nak tör té ne -
te az éte lek hez való vi szo nyá nak „szaf tos” és vit ri o los el be szé lé sé re fű ző dik fel. A
nők, akik gyű löl nek en gem című vers cik lu sá nak né hány da rab ja is tük rö zi el len ál lá -
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sát a nor ma tív, „he lyes” sze xu á lis vi sel ke dést meg sza bó né ze tek kel kap cso lat ban,
ami gyak ran a lesz bi kus kö zös sé gen be lül is kü lön utat je löl ki a szá má ra. Adrienne
Rich fe mi nis ta el kö te le zett sé gű esszé író és köl tő; tőle a Hu szon egy sze rel mes vers
című cik lus né hány in tim han gú da rab ja ke rült be a kö tet be. A ma gyar szer zők kö zül
Gor don Agáta ne vét is mer het jük leg in kább, aki nek Kecs ke rúzs című, kü lön le ges
szer ke ze tű re gé nye már a Frank fur ti Könyv vá sárt is meg jár ta. A kö tet ben újabb, még 
nem pub li kált kis re gény ének, a Jobb létnek egy rész le te sze re pel, mely szin tén ki ve -
zet a vá ros ból, de nem annyi ra a lesz bi kus sze rep lők ku sza ér zel mi vi szo nya i ba ve zet
be, mint in kább a vi dé ki „élő vi lág” re zig nált drá ma i sá gát re giszt rál ja. Sza bó Ju dit tól
is ol vas hat tunk már fo lyó irat ok ban meg je lent írá so kat. A Bú csú című no vel la egy be -
tel je sü let len sze re lem őszin te, át él he tő és meg ha tó tör té ne te. Az Aj tók című vers cik -
lus sa já tos han gu la tú, szi kár pró za ver sei itt sze re pel nek elő ször együtt. Lo vas Nagy
Anna já té kos, me rész ké pe ket fel vo nul ta tó ver se i vel is itt ta lál koz ha tunk elő ször.
Béres-Deák Rita és Katrin Kremmler írá sai ka kukk to já sok nak te kint he tők, ugyan is
nem szép iro dal mi al ko tá sok, ha nem kul tu rá lis ant ro po ló gi ai jel le gű esszék.
Béres-Deák Rita a kül ső sze re pét vizs gál ja a lesz bi kus iden ti tás ban – ko moly em pi ri -
kus anya got moz gó sít va, és ér té kes meg fi gye lé se ket téve. Katrin Kremmler in kább
va la mi fé le te rep mun ka-pa ró di át írt, – a „lesz bi kus mo bil” né hány jel leg ze tes sé gét
mu tat ja be és ana li zál ja. A fen ti e ken kí vül még jó né hány szer ző szö ve ge sze re pel a
kö tet ben, így Chrystos ver sei, va la mint Bia Lowe, Frankie Hucklenbroich, Sapphire,
Deborah Schwartz, Jane Rule és Joan Nestle egy-egy no vel lá ja. A szer zők ki lé té ről
rö vid is mer te tők iga zí ta nak el min den szö veg ele jén. Ajánl juk a köny vet mind azok -
nak, akik úgy ér zik, sze mé lyes érin tett sé get és/vagy kul tu rá lis ér dek lő dést érez nek
egy olyan vá lo ga tás iránt, amely (ma gyar vi szo nyok közt) szo kat la nul nagy szám ban
és vál to za tos kör nye zet ben vo nul tat fel lesz bi ku so kat a szép iro da lom ban.

Oscar Wilde: Teleny
Lárky Könyvkiadó, Bu da pest, 2003

Oscar Wilde homoerotikusnak is ne vez he tő re gé nye, a
meg írás szem pont já ból af fé le tár sas szex is, mert mint ha
más szer zők is „be dol goz tak” vol na a rej tel mes pá lyá jú
könyv „vég ső” alak já ba, s bi zony olyan könyv is a Teleny,
me lyet „a vi lág iro dal mi köz tu dat” még pár év ti zed del ez -
előtt is szé gyellt. Eképpen hagy ták fi gyel men kí vül. Pom -
pás, szó ra koz ta tó és igen szo mo rú szen ve dély tör té net ez a
mű, a már-már be te ges rög ző dés, meg a na gyon is em be ri

hűt len ség, jószerén a sors tra gé di ák rejt vény lo gi ká ja sze rint ala ku ló élet „bűn ügyi
kró ni ká ja”. Vi tat ha tat lan, hogy Oscar Wilde iga zi zse ni volt, hi szen csak egy zse ni
tud ja oly szél ső sé ge sen meg osz ta ni a köz vé le ményt, mint ahogy tet te ezt ő. A tra gi -
kus sor sú „nagy de vi áns” bi zarr, meg ren dí tő, rej tel mes pá lyá jú köny vé vel je lent ke -
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zik a ki adó, egy meg döb ben tő mű vel for ró ero ti ká ról, sze re lem ről és
meg szál lott ság ról. A tör té net el ső sor ban a Teleny és Camille Des Grieux kö zött ki -
bon ta ko zó sze rel mi kap cso lat ról szól. Kön tör fa la zás nél kül, nyíl tan mond ki a szer -
ző olyan dol go kat, ami vel meg bot rán koz tat ja az ol va sót. Ér zék le te sen áb rá zol ja a
fran cia bor dé lyok du haj min den nap ja it, a kü lön fé le sze ret ke zé sek leg in ti mebb pil -
la na ta it. Ám nem csu pán eb ből áll a mű, hi szen az író egyút tal le ránt ja a lep let kora
tár sa dal má ról is, gör be tük röt ál lít va a vik to ri á nus kor er köl csi nor mái elé. A fi a tal
Camille és Teleny min dent el söp rő sze rel me
meg hi ú sul, a tár sa da lom bű nös nek tart ja az ifjú
sze rel me se ket, az a tár sa da lom, amely a va ló ság -
ban sok kal na gyobb fer tő ben van, sok kal mocs -
ko sabb bű nök ter he lik, az a tár sa da lom, amely
Wilde-ot is ki ve tet te ma gá ból, s csak ké sőbb éb -
redt rá, hogy egy ki vé te les mű vésszel, a 19. szá -
za di iro da lom leg na gyobb alak já val mű vel te ezt.

Paul Burston: Szé gyen te len
Ulpius-ház, Bu da pest, 2003

Mar tin jó ké pű, ked ves, jó ra va ló fic kó, de a pa si ja négy év
után vá rat la nul el hagy ja egy fér fi pros ti tu ál tért. Leg jobb ba -
rát ja, John nem na gyon ér rá a lel két ápol ni, mert éjt nap pal lá
téve szex part ne re ket ke res az Interneten. Má sik jó ba rát ja,
Caroline szí ve sen se gí te ne, de hát neki is meg van nak a maga
prob lé mái. Ő ugyan is meg van róla győ ződ ve, hogy ked ve se, 
Graham ti tok ban a fi ú kat sze re ti. Mind ezek te te jé be fel buk -
kan Mar tin imád ni va ló, ámde fö löt tébb fá rasz tó apja egy ki -

tű ző vel, mi sze rint: „Büsz ke va gyok rá, hogy ci kis szü lő
le he tek.” Gáz! Mind ezek után Mar tin azt te szi, amit az ő ko -
rá ban min den ön ma gát vál la ló, büsz ke lon do ni me leg srác -
nak ten nie kell: fe jest ug rik az él ve ze tek be. Be irat ko zik egy
konditerembe és be le ve ti ma gát a me leg klub élet be: a dro -
gok, a kő ke mény fa zo nok és a még ke mé nyebb zene vi lá gá -
ba. Ez alatt Caroline is meg ta nul ja, hogy a bot rá nyos
élet vi tel nek ugyan úgy meg van a maga ára, akár az em ber lá -
nyá nak… Va jon med dig bír ják ezt az éle tet?
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Elő hí vott ön arc ké pek: lesz bi kus nők ön élet raj zi írá sai
(szerk: Borgos Anna – Béres-Deák Rita)
Labrisz Lesz bi kus Egye sü let, Bu da pest, 2003

A Labrisz-könyvek so ro zat 2003-ban megjelent kö te te
hí res, is mert lesz bi kus nők től szár ma zó sze mé lyes írá so -
kat tar tal maz. Me mo ár rész let, le vél, nap ló, „cet li”, ön -
élet raj zi „ih le té sű” no vel la és vers be té tek kel dú sí tott
ön élet raj zi esszé egy aránt ta lál ha tó az írá sok kö zött. A
sze rel mi val lo má sok, sze mé lyes ví vó dá sok, po li ti kai hit -

val lás ok, il let ve ezek kü lön fé le öt vö ze tei gaz dag ele gyet al kot nak. Egé szen a 12.
szá za di sze rel mes le ve lek től el ju tunk a 20. szá zad is mert mű vé sze i hez, mint Vir -
gi nia Woolf, Marlene Dietrich, Edith Piaf vagy Greta Garbo.

Barry Gifford: Ve szett a vi lág
Ulpius-ház, Bu da pest, 2004

„Iga zi ból  ve szett a vi lág, és a te te jé be még ért he tet len is” –
így mor fon dí roz ma gá ban a kis-re gény hős nő je, az any ja szo -
rí tá sá ból sza ba dul ni igyek vő, húsz éves – már nem kis lány és
még nem nő – Lula Pace Fortune, mi e lőtt Észak-Carolinából
he ted hét ál lam ha tá ron át ve ze tő út já ra in dul na egyet len sze -
rel mé vel, Sailor Ripleyvel, aki már ölt is érte, igaz, hogy erős
fel-in du lás ból el kö ve tett tet té ért mind össze két évet ka pott. A 
cél azon ban – ál ma ik Ka li for ni á ja – messze van, pén zük csak

a te xa si olaj si va ta gig fut ja, s rá adá sul még Lula any já nak ba rát ja, az írói ba bé rok ról
ál mo do zó ma gán de tek tív is egy re a nyo muk ban jár.  Ér zel mes uta zás ra vi szi a szer -
ző hő se it – s ve lük együtt va la mennyi ol va só ját – a „mély” ame ri kai Dél re, fur csa
és még is is me rős em be rek közé, ahol a szé les és vé ge lát ha tat lan utak men tén csak
az uni for mi zált ben zin kút szi ge tek és mo te lek je len tik a vál to za tos sá got. Eb ben a
„mo csár-Ame ri ká ban” a for ró ság nál csak Lula és Sailor te he tet -
len sé ge na gyobb. Cso da-e hát, ha el vá gyód nak in nen, hi szen a
le he tő sé gek ha zá já nak e szeg le té ben ők va la hogy min den erő fe -
szí tés ük el le né re arra kár hoz tat tak, hogy min dig rosszul él je nek
a le he tő sé ge ik kel. E sor sot ta lán va ló ban csak úgy le het meg él ni, 
ahogy Sailor fo gal maz za meg a könyv vé gén: „Tűn jünk el, mi e -
lőtt egy kö tél vé gén tán col nánk ze ne szó nél kül.”  A le bi lin cse lő
és gyen gé den iro ni kus könyv ből David Lynch ké szí tett fil met,
amely az 1990-es Cannes -i Film fesz ti vá lon el nyer te az Arany
Pál ma-dí jat.
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Thomas Berger: Kis Nagy Em ber
Cartaphilus Kiadó, Bu da pest, 2008

Thomas Berger re gé nyét mél tán tart ják min den idők egyik
leg kü lön le ge sebb vad nyu ga ti tör té ne té nek, a két vi lág – az in -
di á nok és a fe hér em ber vi lá ga – közt cset lő-bot ló, a tör té ne -
lem vé res for ga ta gá ban túl él ni igyek vő Kis Nagy Em ber
min den ló dí tá sá val együtt va la mi képp még is a ter jesz ke dés
lá zá ban égő, az in di á nok kal szem ben kö nyör te len Ame ri ka
hi te les kró ni ká ját tár ja elénk. Joseph Heller és Kurt Vonnegut
fe ke te hu mo rát, és a for du la tos ka land re gé nyek iz gal mát zse -
ni á li san ve gyí tő mű vet Falvay Mi hály klasszi kus for dí tá sá ban 

ol vas hat juk. Érin tő le ges transz-szál, a fő hős leg jobb ős la kos ba rát ja sze mé lyé ben,
aki berdache. 1970-ben, Dustin Hoffman fő sze rep lé sé vel meg is fil me sí tet ték.

Patricia Highsmith: Carol
Holistic Kiadó, Bu da pest, 2008

Az elő ször Claire Morgan ál né ven, 1952-ben ki adott sze rel -
mi tör té net McCarthy Ame ri ká já ban még bot rá nyos nak szá -
mí tott. Ám az az óta mil li ós pél dány szá mot is meg ha la dó
Carol-t mára a lesz bi kus sze re lem kul tusz mű ve ként tart ják
szá mon. Highsmith soha töb bé nem írt olyan ér zé ki en, olyan
lí ra i an, mint eb ben a re gény ben, ame lyet egy sze mé lyes ta -
lál ko zás ih le tett. Az Os car-dí jas ren de ző, Todd Haynes fil -
met is ké szí tett be lő le, olyan im po záns fő sze rep lők kel, mint

a két sze res Os car-dí jas Cate Blanchett, va la mint Rooney Mara. A fil met öt
Golden-Globe díj ra és hat Oscar díj ra je löl ték.

Leslie Feinberg: Kő ke mény
Inter Alia Ala pít vány – Fa ti me Mun ka cso port, Bu da pest,
2008

Mi vel  a Kő ke mény (Stone Butch Blu es, 1993) fé lig-med dig ön -
élet raj zi re gény (for má ja sze rint min den kép pen az, hi szen egyes 
szám első sze mé lyű el be szé lő je, Jess Goldberg mond ja el ben ne 
az éle tét), ér de mes és sem mi kép pen nem ir re le váns né hány szót
ej te ni szer ző jé ről, Leslie Feinbergről. Az 1949-ben szü le tett
Feinberg író, transznemű ak ti vis ta, szak szer ve ze ti szer ve ző és
új ság író. Transgender, nem transzszexuális: nem úgy lé pett át
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egy ha tár vo na lat, hogy „nő ből fér fi lett”, mert „szimp lán” az akart vol na len ni. Egy szer re
több ha tár vo na lat lé pett át. Mi vel nem hagy ták úgy élni, aho gyan ő élt vol na, olyan nak
len ni, ami lyen ő ké nyel me sen tu dott vol na len ni (a ne mi sze rep-szte re o tí pi ák sze rint „fér -
fi as” nő, buccs), nem hagy ták már a csa lád já ban élni vagy pá lyát vá lasz ta ni sem, és bün -
tet ték azért, ami ért nem fe lel meg a „nő ség ről” al ko tott me rev kép nek, éle té nek egy
pont ján arra ju tott, hogy csak úgy él het to vább, ha fér fi vá vá lik, egy sze rű en an nak né zik,
és bé kén hagy ják. Ké sőbb azon ban rá jött, hogy a fér fi, aki nek né zik, nem ő: nem he te ro -
sze xu á lis fér fi ként akar ta meg ha tá roz ni ön ma gát – és aho gyan meg fo gal maz za: most
transznemű har cos, aki fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy (az erő sza ko san ket té vá lasz tott)
két nem kö zött le gyen, és úgy mo zog jon ezen a mezs gyén, aho gyan tud és akar.

Michał Witkowski: Kéj part
Mag ve tő Kiadó, Bu da pest, 2010

Michał Witkowski köny ve uta zás egy több szö rö sen is me -
ret len, le tűnt vi lág ba: szé les pa no rá má ban mu tat ja be a tár -
sa da lom pe ri fé ri á ján élő ho mo sze xu á li sok il le gá lis éle tét a
len gyel kom mu niz mus év ti ze de i ben és a rend szer vál tás
után, ami so kak nak – töb bek kö zött ne kik sem – azt hoz ta,
ami ben an nak ide jén re mény ked tek. Hő sei nem az eman ci -
pá ci ó ért küz dő kö zép osz tály be li, ren de zett éle tű me le gek,
ha nem a sze gény, női sze re pe ket maj mo ló „nyanyusok”,

akik éj je len te köz par kok ban és il lem he lye ken haj szol ják a ki elé gü lést és vá gya ik
ne to vább ját: a pri mi tív, fér fi as, fél ré szeg lum pot, a he te ro sze xu á lis mun kás em bert,
aki „egy sze rű, mint a ru gós kés”, és az éj sza ka mé lyén sok min den re kap ha tó, amit
nap pal ta lán ma gá nak sem val la na be.

Vir gi nia Woolf: Orlando
Lazi Kiadó, Sze ged, 2012

Orlando,  a köl tői haj lan dó sá gú, gyö nyö rű ne mes if jú az Er -
zsé bet-ko ri Ang li á ban lát ta meg a nap vi lá got. Éle té ben sze -
re pet kap Shakes peare, ka land jai so rán meg is mer ke dik és
kap cso lat ba ke rül egy szép, de csa po dár orosz her ceg nő vel,
ma gá val a ki rály nő vel, a nagy Er zsé bet tel, a lon do ni al vi lág
szá mos tag já val, egy elő ke lő ro mán hölggyel, a tö rök szul -
tán nal, egy csa pat ván dor ci gánnyal. Tö rök or szág ban ne met
vált, majd Ang li á ba ha za tér ve át csöp pen a XVIII. szá zad ba

s a ko ra be li iro dal mi sza lo nok ba. A szá zad nem nye ri el a tet szé sét, át vált a XIX.-be – 
mind kö zül a legálszentebbe, a da gá lyos épí té szet, a kri no li nok és a jegy gyű rűk vi lá -
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gá ba. Férj hez megy, s vég re ki ad ják több száz éven át ké szült re mek mű vét, egy
hosszú köl te ményt. Utol já ra a XX. szá zad ban lát juk, he ver az ősi ott hon tölgy fá ja
alatt, pró bál ren det ten ni sok fé le meg tes te sü lé se kö zött, s vár ja haza fér jét, a ha jós ka -
pi tányt – aki ről ta lán csak az utol só pil la nat ban de rül ki, hogy fér fi-e va ló ban. Kü lö -
nös, szer te len, me rész re gény – tó nu sa néha el bű vö lő, néha in fan ti lis, az tán ma ró an
sza ti ri kus meg egé szen sze mé lyes is, s mint ha azt üzen né, mind nyá jan androgünök
va gyunk, s nem min dig tő lünk függ, hogy me lyik „ne münk” do mi nál. Az első an gol
ki adást az író nő sze rel me-ba rát nő je, Vita Sackville-West fér fi ru hás fo tói dí szí tet ték.

Oscar Wilde: Dorian Gray arc ké pe
Lazi Kiadó, Sze ged, 2013

Oscar  Wilde klasszi kus re gé nyé nek hőse, a gaz dag, gyö nyö rű
és naiv fi a tal em ber, Dorian Gray meg szál lott ja an nak a gon do -
lat nak, hogy örök ké fi a tal és szép ma rad jon, s ezért még akár a
lel két is el ad ná. Mi u tán az egyik ba rát ja meg fes ti port ré ját, a
fiú csak azt fáj lal ja, hogy az ő szép sé gét az élet és az idő ha mar
le rom bol ja majd, míg a képe örök ma rad, s azt kí ván ja, hogy
bár csak ez for dít va len ne. A fi a tal em ber ha ma ro san ci ni kus
ba rát ja, Lord Hen ry Wotton be fo lyá sa alá ke rül, aki rá éb resz ti

az élet íze i re. Dorian át ad ja ma gát az önző és ra fi nált él ve ze tek nek, fér fi a kat és nő ket
ta szít a bűn út já ra, majd egy re mé lyebb re süllyed, s a zül lés min den ne mét és for má ját 
meg ta pasz tal ja. Az ese mé nyek egy re ri asz tóbb for du la tot vesz nek, mi vel nem so ká ra
meg tud ja, hogy kí ván sá ga tel je sült. Leg na gyobb cso dál ko zá sá ra ugyan is csak a róla
ké szült kép öreg szik. Arca és sze me őrzi az ár tat lan ifjú szép sé gét, a fes tett arc más vi -
szont, ame lyet gon do san el zár va tart háza egy tit kos he lyi sé gé ben, hí ven mu tat ja az
idő és a bűn rom bo lá sát vo ná sa in. Ek kor úgy érzi, itt az ide je meg vál toz tat nia az éle -
tét. Hogy tel je sen tisz tá ra mos sa ma gát, bű nös múlt já nak ta nú ját, a ször nyű sé ges ké -
pet meg akar ja sem mi sí te ni…

Timothy Kurek: Ke reszt a szek rény ben : egy em ber
meg bot rán koz ta tó kí sér le te, aki Jé zust ke re si a tár sa da -
lom pe re mén
Könyv moly kép ző Kiadó, Sze ged, 2013

Timothy Kurek a nasville-i Bib lia öve zet egyik szi go rú, kon -
zer va tív, ke resz tény gyü le kez té ben ne vel ke dett, és ko rán
meg ta nul ta az el kü lö nü lés evan gé li u mát. De Timothy út ját
egy szü lei ál tal ki ta ga dott, lesz bi kus lány ké pé ben ha ma ro -
san ke resz te zi a vi lág. Timothyn za va ro dott ság lesz úrra, val -
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lá sos ne vel te té sé vel kap cso lat ban ké te lyek és kér dé sek kí noz zák. Timothy
rá döb ben, hogy csak ak kor érez het együtt a lánnyal, és ért he ti meg fáj dal mát, ha
azok nak az em be rek nek a ci pő jé be bú jik, akik ről azt ta ní tot ták neki, messzi ről ke -
rül je őket… El ha tá roz za, hogy me leg nek adja ki ma gát or szág-vi lág előtt, hogy
meg ta pasz tal ja, mi lyen ha tás sal van a me leg ség bé lye ge az éle té re. A Black Like
Me ha gyo má nya it kö ve tő Ke reszt a szek rény ben egy tör té net em be rek ről, hit ről, és
egy fér fi meg bot rán koz ta tó kí sér le té ről, aki Jé zust ke re si a pe re men.

Ryan Loveless: Ethan és Carter
Könyv moly kép ző Kiadó, Sze ged, 2013

Carter Stevenson foly to nos da do gá sá val és tik ke lé sé vel
hu szon négy éves ko rá ra tel jes ma gány ra kár hoz tat ta ma -
gát. Jól le het, a ba rá tai is az zal nyúz zák, hogy a
Tourette-szindrómának ren de li alá az éle tét, Los An ge les -
ből egy csön des ka li for ni ai kis vá ros ba köl tö zik. Meg húz -
za ma gát, ke rü li az em be re ket. Nem is sej ti, hogy
új don sült szom széd ja, Ethan Hart, ha ma ro san fel dúl ja ma -
gá nyát, és ki lö ki őt a nagy be tűs élet be. Ethan már a kez det

kez de tén meg vall ja az ér zel me it Carternek, bár köz ben ret teg, hogy agy sé rü lé se
ket te jük közé áll, noha Ethan sok kal fo gé ko nyabb az ér zel mek re, mint az át lag.
Carternél sok kal több fo rog koc kán: ő több ször meg éget te ma gát, és nem sze ret -
né, ha megint össze tör nék a szí vét. Ethan min den al kal mat meg ra gad arra, hogy
be bi zo nyít sa, ő és Carter össze tar toz nak. Az tán Ethan tra gi kus hírt kap. Vég ső
két ség beesés ében Carterhez for dul se gít sé gért. Va jon Carter ki áll ja a pró bát?...

Petronius Arbiter: Satyricon
Kalligram Kiadó, Po zsony, 2014

A Satyricon az egyet len nagy je len tő sé gű re gény az ókor
év szá za da i ból. Tra gi kus, hogy az ere de ti szö veg leg fel -
jebb ha to da, de le het, hogy an nál is ke ve sebb ma radt re -
ánk, az is he lyen ként alig össze il leszt he tő tö re dék ben. A
Satyricon rend kí vü li könnyed ség gel fog lal össze egy lé -
nye gé ben sza ti ri kus, a ró mai bru ta li tást is be mu ta tó, a sze -

xu a li tást ki gú nyo ló és egyút tal fel ma gasz ta ló, majd nem min den tár sa dal mi és val lá si
ba bo nát ki ne ve tő tör té net sort vagy ka lan dok so rát, mely ta lán pi ka reszk nek tű nik, de
még sem ne vez he tő an nak, mert bi zony ta lan fi gu rák he lyett ki tű nő jel le mek sze re pel -
nek ben ne. A mű vet ez út tal Csehy Zol tán tol má cso lá sá ban ol vas hat juk.
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Ma gyar iro da lom

Kuncz Ala dár: Fe ke te ko los tor : fel jegy zé sek a fran cia 
in ter nált ság ból
Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bu da pest, 1986

Az  írót az első világhá bo rú ki tö ré se Fran cia or szág ban
érte, s el len sé ges ál lam hon pol gá ra ként tár sa i val együtt öt 
évig gyöt rő dött kü lön bö ző fran cia in ter ná ló tá bor ok ban.
Nagy re gé nyek re em lé kez te tő el len áll ha tat lan sod rá sú
„fel jegy zé se i ben” rend kí vü li egy sze rű ség gel és erő vel
idé zi fel a na ci o na lis ta gyű löl kö dés nek ki szol gál ta tott in -
ter nál tak szen ve dé se it, a ra bok erő sza ko san be szű kí tett

el ve szej tő és fé lel me tes infenóvá tor zu ló vi lá gát. Egye dü li irány tű je, ment sé ge és
me ne dé ke a meg ér tő hu ma niz mus az óvja meg őt min den dur va el fo gult ság tól, ál -
ta lá no sí tás tól, s ez te szi le he tő vé hogy rab tar tó i nak egyik-má si ká ban meg lás sa az
em bert, s hogy ne a fran cia nép ből, kul tú rá ból áb rán dul jon ki, ha nem a pol gá ri de -
mok rá ci á nak ál cá zott im pe ri a liz mus ból. Rab sá gá nak má so dik fe lé ben egy re vi lá -
go sab ban lát ja, hogy a há bo rú cél ta lan vér on tá sa ki zá ró lag im pe ri a lis ta ér de ke ket
szol gál, s bár em be ri leg ért he tő, szub jek tív sér tett sé ge mi att nem tud tel je sen
kivülálló jó zan ság gal, ha tá ro zot tan ál lást fog lal ni a há bo rús fe lek igaz sá gá nak,
igaz ság ta lan sá gá nak kér dé sé ben, ma gát a vér on tást em ber te len nek, jo go su lat lan -
nak tart ja. Érin tő le ges cross dressing szál: a fo goly tá bor ban meg tar tott szí ni elő -
adá so kon fér fi ak játsszák a női sze re pe ket.

Elisabeth Szél: Gye re meg hal ni Amsz ter dam ba
Dunakönyv, Bu da pest, 1991

A Spa nyol or szág ban élő, ma gyar szár ma zá sú író nő re gé -
nye a hat va nas évek ben ját szó dik. A könyv lap ja in vé gig kí -
sér het jük Joselito és tár sai po kol já rá sá nak összes stá ci ó ját a 
dro gok ha mis sza bad sá gá nak és a ho mo sze xu a li tás iz gal -
mas ka land já nak út ján. Az édes anya, Pura de Torres hi á ba
küzd a fi á ért, az ira ki köz pont tal ren del ke ző ká bí tó szer -
csem pész maf fia be fo lyá sa erő sebb. A rend őr ség is te he tet -
le nül áll szem ben a té nyek kel. A „l’amour bleu” ké tes
bol dog sá ga vé gül is tra gé di á ba tor kol lik... Mi a sze re pe

Gérard-nak, a nyo mo zó nak a két ség beesett anya mel lett? Mi ért ép pen a vét len fiú
az ál do zat? Mind ezt meg tud hat juk a mad ri di, pá ri zsi, lon do ni és amsz ter da mi
hely szí ne ken ját szó dó re gény lap ja i ról.
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La dá nyi L. Lász ló: Én és a fér fi ak : vá lo ga tott el be szé -
lé sek
Lambda Stú dió, Bu da pest, 2002

Egy Ceausescu Ro má ni á já ban más sá gá ra éb re dő, ezért
bör tön be zárt, ké sőbb Né met or szág ban le te le pe dő me leg, 
la zán kap cso ló dó el be szé lé sek ben meg írt ön élet raj za. A
haj da ni Má sok fo lyó irat egyet len könyv ki adá sa. Szin te
ön élet raj zot tart ke zé ben az ol va só: a leg több elbeszélés
alap ja ugyan is hét év ti zed sze mé lye sen át élt ese mé nyei a
gye rek kor tól az öreg sé gig. Egyes le írá sok tel je sen va ló -

ság hű ek, do ku men tum ként rög zí tik a ro má ni ai dik ta tú ra éve it, má sok nem nél kü -
lö zik a me leg ero ti ká val átfütött rész le te ket. A no vel lák szo kat lan őszin te ség gel,
már-már sok ko ló szó ki mon dás sal, köz vet len hang nem ben szól nak sze rel mek ről,
ka lan dok ról, si ke rek ről, csa ló dá sok ról. A könyv tar tal mi lag és for ma i lag hé zag -
pót ló al ko tás a ma gyar könyv pi a con.

Erőss Krisz ti án: Ki bon ta ko zás
Masculus Kiadó, Bu da pest, 2003

Erőss Krisz ti án Ki bon ta ko zás című, rész ben au to bi og rá fi -
ai ala po kon nyug vó köny ve egy vi dé ki me leg fi a tal em ber, 
Szigetváry Zsolt éle tét me sé li el a mai Ma gyar or szá gon,
de ez a tör té net bár me lyi künk éle té ről is szól hat na: sze re -
lem ről, ba rát ság ról, ön fel vál la lás ról, csa lád ról, mun ká ról,
fé lel mek ről, ku dar cok ról, bol dog ság ról. A szer ző írta a
Me leg csa lá di fé szek című kö te tet is, amely egy ér tel mű -
en önéltrajzi ihletettségű.

Kaff ka Mar git: Han gya boly
Ak kord Kiadó, Bu da pest, 2004

A Han gya boly – írja Bod nár György – egy zár da éle tét mu tat ja
be, mely nek csen des, fül ledt le ve gő jét fel bo rít ja az új fő nök nő -
vá lasz tás… A pár to kat fő kép pen a zár da anya gi for rá sa i nak
meg vá lasz tá sa ál lít ja szem be. A ré gi ek a mó dos je löl tek ho zo -
má nyá ra és a fő úri ado má nyok ra akar nak épí te ni to vább ra is.
Ezért igye kez nek be le kény sze rí te ni a rend be Gross Helénkét, a 
hal dok ló fő nök nő uno ka hú gát, aki re nagy örök ség vár. A mo -
der nek sze ret nék, ha fe les le ges sé vál ná nak a pénz ho zo má -
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nyok: ak kor csak a rá ter mett ség és a hi va tás len ne az apá cák to bor zó ja. Ezért akar nak
ma ga sabb is ko lá kat ter vez ni, egész sé ges, új épü le te ket épí te ni… De ha ez a kép csak
ön ma gá ért szü le tik meg, a Hangyaboly csu pán éles sza vú an ti kle ri ká lis irat. Na gyobb
igény szül te. Kaff ka zár dá ja önál ló, ele ven vi lág: bel ső lo gi ka sze rint épül vel, plasz ti -
ku san ki dol go zott alak jai ön nön tör vé nye i ket kö ve tik.

Gerevich And rás: Ba rá tok
Kalligram – Pes ti Kalligram, Po zsony – Bu da pest, 2009

Gerevich And rás ver ses kö te te, a Ba rá tok a fér fi sze re lem
köny ve. A szer ző a ma gyar lí rá ban szo kat lan nyílt ság gal és
mű vé szi erő vel idé zi meg az if jú kor sze rel me i nek lel ki és
tes ti ta pasz ta la ta it. A kö tet be szé lő je ta bu kat sér tő őszin te -
ség gel tár ja föl a „til tott sze rel mek” és kap cso la tok vi lá gát.
A Barátok ugyan ak kor túl is lép az elő ző kö tet, a Fér fi ak te -

ma ti kus zárt sá gán: hang sú lyo sabb sze re pet kap az ott hon ta lan ság szo ron gá sa és re zig -
nált el fo ga dá sa. Minden nek ere de tét, nyo ma it ke re sik a csa lá di em lé ke ket és a
gyer mek ko ri tra u má kat fel idé ző ver sek, de ott kí sért a csa lád ról és a gyer mek ről való
le mon dás meg ren dí tő val lo má sa i ban is. Az uta zá sok, a kül föld és az ide gen ség ta pasz -
ta la tai az em be ri kap cso la tok tö ré keny sé gé vel és esen dő sé gé vel szem be sí tik a Ba rá tok
lí rai ala nyát. De nem adja föl. Szen ve dé lyes jó zan ság gal fi gyel és be szél.

Nádasdy Ádám: Ve rej ték van a szob ro kon : vá lo ga -
tott és újabb ver sek, 1976-2009
Mag ve tő Kiadó, Bu da pest, 2010

„1947-ben szü let tem Bu da pes ten. A Toldy Gim ná zi um ban 
érett sé giz tem, majd az EL TE-n an gol-olasz sza kot vé gez -
tem. An gol ta nár és nyel vész let tem, már sok éve a pes ti
böl csész ka ron ta ní tok an gol nyel vé sze tet. Ké sőbb szín da -
ra bo kat kezd tem for dí ta ni (fő leg an gol ból és fő leg Shakes -
peare -t), ez elég gé el ha tal ma so dott raj tam. An go lul jól
tu dok, de sose ju tott eszem be, hogy an go lul ír jak: a ma gyar 

sok kal iz gal ma sabb. Fi a ta lon so ká ig nem akar tam írni, mert me leg va gyok és nem
mer tem ez zel elő áll ni, pe dig a sze re lem ről van a leg több mon da ni va lóm. A vi lág -
ról, or szág ról, bol do gu lás ról sokmindent gon do lok, de ezek ne kem rit kán vers té -
mák. Is ten ről is szok tam írni, úgy ér zem, van vele kap cso la tom (re mé lem, ő is így
érzi). Első ver sem 35 éves ko rom ban, 1982-ben je lent meg. Ed dig hat ver ses kö te -
tem volt, mind elég vé ko nyak. A je len kö tet ezek vá lo ga tott anya gát tar tal maz za,
meg told va egy adag olyan vers sel, ame lyek kö tet ben itt je len nek meg elő ször.”
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Kin cses Mar cell: Coming  out könyv
Underground Ki adó és Ter jesz tő Kft., Bu da pest, 2012

A   Coming out könyvben olyan uta zás ra hív ja Kin cses Mar -
cell az Ol va sót, amely ben iga zi meg le pe té sek re ké szül he -
tünk. Írá sá ban nem csak ön ma gá hoz lép kö zel, ami kor
fel ele ve ní ti gyer mek ko rát, küz del me it ti né dzser ként, de az
Ol va sót is ma gá val ránt ja, ala po san meg me rü lünk, és csep -
pet sem bán juk. Im pul zi vi tás sal, szen ve déllyel és sze re tet tel 
át ita tott la pok ezek, me lyek mind egyi ké hez harc kö tő dik,
még hoz zá győz tes harc. A szer ző kü lön le ges ké pes ség gel
szól va ló ban min den ki hez, aki hez elő sza vát in té zi: a me leg

kö zös ség hez, a hívő ke resz té nyek hez, és a me le gek kör nye ze tét al ko tó csa lá di, ba -
rá ti kör höz is. Mar cell nek mély és sok ré tű mon da ni va ló ja van, és olyan nyel ve ze tet
ta lált üze ne te át adá sá ra, ami ért le he tet len nem meg sze ret ni őt, mint ha ve lünk nőtt
vol na fel, ba rá tunk, tár sunk len ne. Hi te les, se bez he tő és bá tor ön fel tá rul ko zás nak
le he tünk ta núi, amely ben azt érez zük: min ket is ta nít és ins pi rál, sze lí den ve zet egy
útra, rá cso dál ko zunk, hogy így is le het. Le sem ta gad hat ná lel -
kész iden ti tá sát, süt be lő le, hogy az Is ten bi zal ma sa ő. A könyv
má sik ere je a kor rajz jel le ge. Egy pes ti srá cot is me rünk meg, aki
a mi ma gyar tár sa dal munk ban él, és ref lek tál arra, amit ta pasz tal. 
Elhisszük neki, hogy itt, köz tünk nőtt fel. Mar cell idő sze rű tár sa -
da lom-kri ti ká tól sem riad vissza és tük röt tart po li ti kus nak, me -
leg nek, ke resz tény nek egy aránt. Két ség te len, van fel adat, és a
könyv vé gé re érve csak egy dol got saj ná lunk: hogy nem ha ma -
rabb írta meg. Na gyon itt volt már az ide je.

Erőss Krisz ti án: Me leg csa lá di fé szek
Queer Ki adó, Bu da pest, 2012

A Queer Ki adó 2012-es cél ki tű zé se az volt, hogy
tematikusan újat hoz zon az ol va sók nak: egye di né ző pont -
ból írt, ke vés sé is mert élet vi lá go kat. Tör té ne te ket, ame -
lyek ak tu á li sak, és bi zo nyos ér te lem ben rej tet tek, a
több ség szá má ra is me ret le nek. Az azo nos nemű tár sak
gyer mek vál la lá sa is ilyen – ren ge teg tév hit, elő í té let és ér -
tet len ség öve zi. A Me leg csa lá di fé szek őszin te és át fo gó
el be szé lé sét adja egy éve ken át tar tó küz de lem nek, és egy

egész éle ten át íve lő ke re sés nek: meg te rem te ni egy sa já tos csa lá di élet ke re te it. A
szer ző írta ko ráb ban a Ki bon ta ko zás című, rész ben ön élet raj zi köny vet is.
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Vid ra Sza bó Fe renc: Ár nyék lo vag
Queer Ki adó, Bu da pest, 2012

Vid ra Sza bó Fe renc, a Könyv tá ri In té zet volt mun ka tár sa
Ár nyék lo vag című első re gé nye egy mint egy hat van évet
át fo gó élet ívet raj zol fel. A rész ben ön élet raj zi ih le té sű,
de ter mé sze te sen fik tív ele me ket is tar tal ma zó, vé kony ka
kö tet egy me leg fér fi, az Elem ér név re ke resz telt író kép -
más éle té nek fon to sabb ál lo má sa it vil lant ja fel: a csa lá di
hát te ret, a gyer mek éve ket, a fel nőt té vá lás meg pró bál ta -
tá sa it, az írói szárny pró bál ga tá so kat, a sze xu a li tás fel fe -
de zé sét, a me leg ség fel vál la lá sát és azon sze mé lye ket,

akik fon tos sze re pet töl töt tek be éle té ben. A re gény kö zép pont já ban Elem ér kap -
cso la tai áll nak: Má rió, aki el árul ja őt, mi kor bör tön be kül dik, töb bek kö zött „ter mé -
szet el le ni faj ta lan ság” mi att; az intézetis Kor sós Sa nyi, a maga
pi ros me le gí tő nad rág já ban; Ta más, a fi a tal pap, az „első lá tás ra
sze re lem”, aki fér fi ak kal fek szik le, de Is ten en nek el le né re sze -
re ti őt; és per sze Béni, a vi dék ről jött fi a tal roma fiú, aki úgy
érzi: fér fi test be szü le tett lány, s aki őszin tén sze rel mes Elem ér -
be. Mind eköz ben meg is mer het jük az el múlt év ti ze dek ti pi kus
élet hely ze te it is: a me le gek rej tőz kö dé sét, a rend szer vál tás előt ti 
„föld alatt” zaj ló éle tet ugyan úgy, mint a me leg moz ga lom kez -
de ti lé pé se it.

Ne légy lát ha tat lan : a pró za pá lyá zat vá lo ga tott mű vei 
(szerk.: Sós Dóra)
Queer Ki adó, Bu da pest, 2012

Alfred Hitch cock mond ta azt, hogy „nincs ijesz tőbb egy ki
nem nyi tott aj tó nál”. Vál to za tos tör té ne te ket vá lo gat tunk,
ame lyek a lesz bi kus, me leg, bi sze xu á lis, transznemű té má -
ban nyúj ta nak gon do lat éb resz tő és szó ra koz ta tó ol vas -
mány él ményt. A „Ne légy lát ha tat lan” iro dal mi pá lyá zat
leg jobb szö ve ge i ből ké szült an to ló gia ti zen ki lenc rö vid
pró za mű vel mu tat ja meg, hogy rá kell nyit ni az is me ret len -

re, és nincs az ajtó mö gött sem mi bű nös, sem mi tit kos – sem mi más, mint maga a
min den na pi élet.

33



Kaff ka Mar git: Szí nek és évek – Han gya boly
Kos suth Kiadó, Bu da pest, 2014

Az író nő ko rá nak új nő tí pu sa i ról írta tör té ne te it, azok ról, akik 
már nem tud nak „de rül ten ten ni-ven ni a má zas csup rok és
bá dog sü tők közt, ese mény te len na po kon át”, több re vágy tak, 
ki akar tak tör ni a rá juk kényszerített szű kös élet for má ból,
hogy önál ló, dol go zó, al ko tó tár sai le gye nek élet tár suk nak,
hogy meg be csült, tisz te let re mél tó, sza bad he lyet nyer je nek
el a tár sa da lom ban. Kaff ka asszony hő se it a rá juk
kényszerített ki csi nyes élet for ma foj to gat ja, te hát a tár sa da -
lom el len lá zad nak. En nek a lá za dás nak kü lön bö ző az ered -

mé nye is. A Szí nek és évek Pórtelky Mag dá já nak lá za dá sa még in kább csak bel ső
igény, bel ső küz de lem, ne vel te té se és al ka ti passzivista meg foszt ja őt az önál ló te vé -
keny ség re való al kal mas sá gá tól, te hát nem tud élni a kí nál ko zó le he tő ség gel, és
vissza süp ped a hang ta lan, ese mény te len kis sze rű asszo nyi sors ba. Má ria éve i nek
hőse már a jövő lá nyai kö zül való. Fel sőbb nő is ko lá ban ta nul, dip lo mát sze rez, ta ná ri
ál lást kap, maga ke re si a ke nye rét, nem függ sen ki től, a maga ura. Éle te még is holt vá -
gány ra fut, mert a kor még nem érett meg arra, hogy ké pes sé ge it va ló ban ki is bont sa,
s itt a holt vá gá nyon vesz teg lés vár ja vagy a sem mi be ló dí tó, ha lá los üt kö zés. Ő az
utób bit vá laszt ja: ön ma ga vet vé get kín ló dá sa i nak. A Han gya boly tör té ne te sze rint a
fő nök asszony hal dok lik, s a zár da la kói a kö zel gő vá lasz tás ra ké szül ve két párt ra sza -
kad nak. A fi a ta labb nő vé rek, élü kön Vir gi ni á val, vál toz tat ni akar nak az év szá za dos
me rev dog má kon, mo dern is ko lát és tu do mányt, für dő szo bát és sza ba dabb szel le met
sze ret né nek. Je lölt jük a vi lá gi egye te met is vég zett Mag dol na nő vér. A nö ven dé kek
is lá zon ga nak a vas fe gye lem el len, ám Mag dol na ki von ja ma gát a harc ból, mert ta -
szít ja Vir gi nia irán ta ér zett von zal ma, za var ják győ ze lem re törő esz kö zei. A re gény
alap ján 1971-ben, Fábri Zol tán ren de zé sé ben film is ké szült, Vass Éva és Törőcsik
Mari fő sze rep lé sé vel.

Rácz-Stefán Ti bor: Fo gadj el! : nem is olyan egy sze rű
túl él ni a gimit…
Könyv moly kép ző Kiadó, Sze ged, 2014

Pet ra, a pénz te len, vi dé ki lány elit gim ná zi um ba ke rül,
ahol min den ki gaz dag és menő, így az tán ha zu dik, hogy ne 
lóg jon ki, hi á ba fi gyel mez te ti Dá vid. Pet rát a lá nyok be fo -
gad ják, ba rá to kat sze rez, egy fiú is tet szik neki, de ki de rül
az igaz ság. És in nét kezd ve po kol lá vá lik az éle te. Túl le -
het-e élni a bosszút, az is ko lai meg alá zá so kat? Dá vid nak is 
van egy kí nos tit ka, a lá nyok nem iz gat ják, de a szí vét na -
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gyon is meg do bog tat ja Áron, a jó ké pű pad tár sa, aki pon to san tud ja ezt, és go -
nosz kod va ki is hasz nál ja. A két ba rát sze re lem mel, áru lás sal és szen ve déllyel teli 
útja döb be ne tes ese mény be tor koll. Van egy pont, ami kor már nincs to vább. Van
egy pont, ahol a sze re lem már fáj.

Ró bert Ka ta lin: Szív ből, szín ből iga zán
Könyv moly kép ző Kiadó, Sze ged, 2014

Sze ress ak kor is, ha fáj! Egy kü lö nös sze rel mi há rom szög
kü lö nö sen szép tör té ne te. Alex úgy sze ret va la kit, mint az
éle tét, szá má ra nél kü le nin cse nek hol na pok. De va jon be -
vall hat ja ezt az ér zést? Vagy min den tönk re megy? Mi ez
az erős kap cso lat köz tük? Sze re tet, vagy va la mi más, va -
la mi több? Pat rik ke re si az út ját az élet ben. Any ja ha lá la
és apja hi deg tá vol ság tar tá sa mé lyen
meg se bez te. Fél a sze re tet től, és fél a

sze re lem től, szá má ra min den ha tal mi játsz ma. De mi lesz vele,
ha el ve szí ti azt, aki a leg fon to sabb? Ki a leg fon to sabb? Lil la bár -
mit meg ten ne Pat rik von zal má ért. Har col a fi ú ért, és úgy érzi, őt
il le ti. Ám Lil la Alex húga, aki mé lyen sze re ti a báty ját is, és nem
akar ja el ve szí te ni. Lé leg zet ál lí tó an szép, szív be mar ko ló re gény
sze re lem ről, más ság ról és út ke re sés ről. En gedd be a sze rel met,
és légy az, aki vagy!

Idegennyelvű ki ad vány ok

Queer Africa 2 : New Stories (szerk.: Karen Mar tin –
Makhosazana Xaba)
Modjaji Books, Fok vá ros, 2017

In Queer Africa 2: New Stories, the 26 stories by writers
from Ke nya, Nigeria, Rwanda, Sierra Le o ne, Somalia,
South Africa, Ugan da and the USA present exciting and
varied narratives on life. There are stories on desire,
disruption and dreams; others on longing, lust and love. The 
stories are representative of the range of human emotions
and experiences that abound in the lives of Africans and

those of the diaspora, who identify variously along the long and flu id line of the
sexuality, gender and sexual orientation spectrum in the African continent. Centred in 
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these stories and in their attendant relationships is humanity. The writers showcase
their artistry in storytelling in thought  provoking and delightful ways. For it is in this
life where we learn that love is for everyone including those we think less of. –
Matshepo Thafeng, ‘The Stone’, Queer Africa 2: New Stories. Contributor Emma
Paulet shared her delight at be ing included in the collection: ‘To have “Warm”
published in an anthology that gives voice to those who have existed in the margins of 
literature is an honour.’ Similar sentiments were expressed by Jennifer Shinta
Ayebazibwe, whose story “Perilous Love” is also featured in Queer Africa 2: ‘We
need this anthology on the continent like we need air, any initiative such as this that
seeks to celebrate, affirm, document and preserve queer African stories deserves to
be celebrated and supported.’ The collection’s artistry extends beyond the written
word. Cover artist Danielle Clough created a series of miniature embroidered
portraits based on photos of African people who identify as Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer, Intersex, Asexual (LGBTQIA+) ‘This pro ject has such an
amazing energy because of how different each person has been, yet all of them are
equally excited to be a part of the process,’ says Clough. The editors were drawn to
Clough’s work because of its rich textures. For them, the layered yarn on the cover
speaks to the layered narratives inside: ‘The cover portraits add meaning to these rich
stories and speak to the zigzagging nature of our lives.’ For Gala, home to the
MaThoko’s Books imprint, Queer Africa 2 represents a further step towards
challenging mainstream depictions of sexual and gender diversity. ‘This publication
allows readers to recognise the complexities of our lives – our joys and sorrows, our
struggles and triumphs. Queer Africa 2 is of vital importance to the work of Gala, as it 
ensures in both a symbolic and practical way that the narratives of LGBTQIA+
people are preserved, celebrated and publicly accessible,’ says Gala director Keval
Harie. This anthology comes after the rousing international success of Queer Africa:
New and Collected Fiction (2013), which won the 26th Lambda Literary Award for
the anthology category in 2014, and was translated into Spanish in the same year. It is
now used to teach literature and queer theory at prestigious universities in South
Africa. Edi ted by Makhosazana Xaba and Karen Mar tin. Featured writers: Nick
Mulgrew, Nan cy Lindah Ilamwenya, Bar ba ra Adair, Yvonne Fly Onakeme
Etaghene, Emma Paulet, Amatesiro Dore, Alexis Teyie, Thato Magano, Bishara Mo -
ha med, Matshepo Thafeng, Michael Agugom, S Van Rooyen, Jennifer Shinta
Ayebazibwe, Wilfred Jean Louis, Zukolwenkosi Zikalala, Juliet Kushaba, Ale xan der
K Opicho, Unoma Azuah, Alistair Mackay, Rafeeat Aliyu, H W Mukami, Ola Osaze, 
Idza L, Olakunle Ologunro, Victor Lewis, and Jayne Bauling. Introduced by Bar ba ra
Boswell.
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Stephen Fry: Moab Is My Washpot
Arrow Books, Lon don, 2004

A  number one best sel ler in Britain that topped the lists
there for months, Stephen Fry’s astonishingly frank,
funny, wise memoir is the book that his fans everywhere
have been waiting for. Since his PBS television debut in
the Blackadder series, the American profile of this
multitalented writer, actor and comedian has grown
steadily, especially in the wake of his title role in the film
Wilde, which earned him a Golden Globe nomination,
and his supporting role in A Ci vil Action. Fry has already

given readers a taste of his tumultuous adolescence in his autobiographical first
novel, The Liar, and now he reveals the equally tumultuous life that inspired it. Sent 
to boarding school at the age of seven, he survived beatings, misery, love affairs,
carnal violation, expulsion, attempted suicide, criminal conviction and
imprisonment to emerge, at the age of eighteen, ready to start over in a world in
which he had always felt a stranger. One of very few Camb rid ge University
graduates to have been imprisoned pri or to his freshman year, Fry is a brilliantly
idiosyncratic character who continues to attract controversy, empathy and real
devotion. This extraordinary and affecting book has „a tragic grandeur that lifts it to 
classic sta tus,” raved the Fi nan ci al Ti mes in one of the many ecstatic Bri tish
reviews. Stephen Fry’s autobiography, in turns funny, shocking, sad, bruisingly
frank and always compulsively readable, could well become a classic gay
coming-of-age memoir.

Stephen Fry: The Liar
Arrow Books, Lon don, 2004

Stephen Fry’s breathtakingly outrageous debut novel, by
turns eccentric, shocking, brilliantly comic and achingly
romantic. Adrian Healey is magnificently unprepared for the
long littleness of life; unprepared too for the afternoon in
Salz burg when he will witness the savage murder of a
Hungarian violinist; unprepared to learn about the Mendax
device; unprepared for more murders and wholly unprepared 
for the truth.The Liar is a thrilling, sophisticated and laugh
out loud hilarious novel from a brilliantly talented writer.
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Brent Hartinger: Geography Club
Harper Teen, New York, 2003

Russel Middlebrook is convinced he’s the only gay kid at
Goodkind High School. Then his online gay chat buddy turns
out to be none other than Kevin, the popular but closeted star of
the school’s ba se ball team. Soon Russel meets other gay
students, too. There’s his best friend Min, who reveals that she is
bisexual, and her soccer-playing girlfriend Te re se. Then there’s
Terese’s politically active friend, Ike. But how can kids this
diverse get together without drawing attention to themselves?

Kö szön jük a kö vet ke ző ki adók könyv ado má nya it: 21. Szá zad Ki adó, Athenaeum 
Kiadó, Cser Ki adó, Eu ró pa Könyvkiadó, Gabo Kiadó, He li kon Kiadó, Je len kor
Kiadó, Könyv moly kép ző Kiadó, Noran Libro, Szimpozion Egye sü let, Lazi
Könyvkiadó.

Kö szön jük to váb bá a Bu da pest Pride, va la mint a kö vet ke ző ma gán sze mé lyek tá mo -
ga tá sát: Hanzli Pé ter, Nagy Sán dor. Kö szön jük a ka ta lo gi zá lást: Hanzli Pé ter nek és
Teg zes Bé lá nak.

Az egye sü let meg ala ku lá sa óta gyűjt jük és rend sze rez zük az LMBTQI em be rek kel kap -
cso la tos köny ve ket, fo lyó ira to kat, fil me ket, új ság cik ke ket, ezek ada ta it, il let ve pla ká to -
kat, kis nyom tat vá nyo kat és egyéb tár gyi em lé ke ket. A könyv tár gyűj te mé nye egy elő re
ki zá ró lag hely ben ol vas ha tó, de dol go zunk a köl csö nöz he tő ség ki ala kí tá sán.

A Hát tér Ar chí vum és Könyv tár ról bő veb ben lásd:

http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar 

Cí münk: 1136 Bu da pest, Bal zac utca 8-10.

A hely ben ol vas ha tó anya gok hoz elő ze tes egyez te tés alap ján le het hoz zá fér ni,
elekt ro ni kus-le vél ben, az archivum@hatter.hu cí men.
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E-mail: hatter@hatter.hu

Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfogadá-
sáért és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió 

és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény 
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.




