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Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy 2019. április 
és június között, kiadói felajánlások, illetve magánszemélyek, 
továbbá a Budapest Pride jóvoltából közel harminc újabb 
kiadvánnyal bővült a Háttér Archívum és Könyvtár állománya. Az 
újdonságok között találhatjátok Freddie Mercury életrajzi könyvét, 
a Mann család krónikáját, egy Eleanor Roosevelt és Lorena Hickok 
szerelméről szóló regényt, Olty Péter Heteró közegben című 
verseskötetét, s Andrew Sean Greer Pulitzer-díjat nyert nemzetközi 
sikerkönyvét, az Arthur Lesst. Az antikvár szerzeményeink 
közül ajánljuk többek között Pipás István Olivér Most című 
verseskötetét, valamint E. M. Forster The Life to Come and 
Other Stories című, 1972-es posztumusz novellagyűjteményét. 
Következzék egy válogatás a beérkezett új és antikvár, magyar és 
idegen nyelvű kötetekből. Szintén újdonság, hogy immár elérhető 
könyvtárunk katalógusa, méghozzá a következő linken keresztül:  
http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Matt Richards – Mark Langthorne: 
Bohém rapszódia : Freddie Mercury  
élete, halála és öröksége
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2019

„Aki  kívül hordta a szívét! – Szerelem és útkeresés a 
tomboló sikerben.” Első ízben derül fény mindenre a 
világ egyik legmegragadóbb rocksztárjával kapcso-

latban. A Bohém rapszódia átfogó életrajz erről a nagyszerű emberről, 
privát fotókkal és interjúkkal. Azok az emberek szólalnak meg, akik 
Freddie Mercury legközelebbi barátai voltak élete utolsó éveiben. A 
könyv rengeteg korábban ismeretlen, megdöbbentő tényt közöl 

http://hatter.hu/node/31733
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az énekesről és életéről, megrendítő részletekkel a szerelem és az 
önbeteljesítés élethosszig tartó kereséséről, és természetesen arról, 
hogy az 1980-as évek közepén elkapta a végzetes betegséget. Freddie 
életének sokkoló történetén keresztül azt is megismerhetjük, hogyan 
kényszerítette térdre a világot a HIV-fertőzés, amit a „The Gay Plague”, 
azaz „melegvírus” gúnynévvel illettek. Az élettel teli, lenyűgözően te-
hetséges rocksztár halála mind az orvos-, mind a zenésztársadalmat 
megrázta. A Bohém rapszódia végre tiszta vizet önt a pohárba, és ala-
posan körüljárja Freddie Mercury életét, hogy méltó emléket állítson 
neki. A könyv alapján nemrég négy Oscar-díjas film is készült, Bryan 
Singer és Dexter Fletcher rendezésében, Rami Malek főszereplésével.

Inti Chavez Perez: 
Respekt : szexkönyv fiúknak
Corvina, Budapest, 2019

Mit is jelent férfinak lenni? Mit takar az emberek 
testbeszéde, milyen heterónak, melegnek vagy 
binek lenni? És hogyan kerül a képbe a tisztelet, 
a legfontosabb dolog a szexben és a szerelem-

ben? Hogyan kell flörtölni, milyen a jó előjáték, hogyan kell csóko-
lózni, milyen a szex? Ebben a könyvben pont azokról a dolgokról 
olvashatsz, amelyek minden fiút foglalkoztatnak, de ritkán mernek 
kérdezni róluk. Inti Chavez Perez egy jó fej báty vagy idősebb barát 
hangján vezet be a szexualitás rejtelmeibe az elejétől a végéig, az 
első szárnypróbálgatástól a komoly párkapcsolatig. Perez a szexuális 
felvilágosítás elismert szakembere Svéd- 
országban, számos iskolában beszélt már  
fiúkkal (és lányokkal) a szerelemről és a szexről. 
A kötet külön érdeme, hogy részletesen fog-
lalkozik a különböző szexuális orientációk- 
kal, a fiúkkal való ismerkedés nehézségei-
vel, valamint a fiúk közötti szexszel.

http://hatter.hu/node/31744
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Párhuzamos  univerzumok : képzelet és tudomány 
(szerk.: Filippov Gábor, Nagy Ádám, Tóth Csaba)
Athenaeum, Budapest, 2019

Elpusztíthatja-e  holnap egy aszteroida a Földet? Le-
hetünk-e fiatalabbak a saját gyermekünknél? Megjó-
solható-e a jövő a tudomány segítségével? Vannak-e 
jogaik a majmoknak? Hány neme lehet egy földön-
kívülinek? Hogyan építsünk életképes diktatúrát? 

Gazdasági hiba volt-e a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag 
megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys Targaryen kormányzott-e 
jobban? Na és mitől leszünk szerelmesek? Három éve jelent meg A sci-fi 
politológiája című ismeretterjesztő könyv. A tanítva szórakoztató kötet 
jól ismert tudományos-fantasztikus filmek, sorozatok és regények se-
gítségével világított meg mindenkit érdeklő és érintő társadalmi, politi-
kai problémákat. A szintén társadalmi kérdéseket vizsgáló Fantasztikus 
világok, majd a pedagógiai szempontokat megjelenítő Nevelj Jedit! a 
szerzők, a vizsgált műfajok és a felhasznált tudományos eszközök kö-
rét is kinyitotta. A Párhuzamos univerzumok tizenöt tanulmánya a Star 
Wars, a Star Trek, a Harry Potter-széria, a Deadpool, a Kapcsolat vagy 
a Trónok harca mellett számos további népszerű sci-fi, horror, fantasy 
és disztópia tudományos szempontú elemzésére vállalkozik. A műfaji 
sokféleség mellett a kötet fő újdonsága, hogy a társadalomtudomá-
nyok mellett a természettudományok kiváló és elismert magyar kép-
viselői is megmutatják magukat benne. Az új kötetekben így nemcsak 
politológiai, pedagógiai, jogi, közgazdaságtani és viktimológiai, de 
pszichológiai, csillagászati, asztrofizikai vagy éppen geológiai szem-
pontok is hangsúlyosan megjelennek. Az egyik írás (Ki van a fülkében?; 
Vancsó Éva) a Doktor Who-t elemzi a nemek és a szexuális orientáci-
ók tekintetében. A kötet szerzői: Bokor Nándor, Filippov Gábor, Flach  
Richárd, Gáspár Attila, Hraskó Gábor, Miyazaki Jun, Lápossy Attila, Nagy 
Ádám, Orosz László, Pirkhoffer Ervin, Pongrácz Máté, Radó Péter, Torbó 
Annamária, Tóth Csaba, Vancsó Éva, Vinkó József, Zsótér Dániel.

http://hatter.hu/node/31738
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Nemek  és etnikumok terei a magyar filmben 
(szerk.: Győri Zsolt, Kalmár György)
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018

A kortárs filmtudomány kulcskérdéseit vizsgálják 
a Zoom című sorozat ötödik kötetének írásai. A 
Nemek  és etnikumok terei a magyar filmben című 
kötet középpontjában a tér, az etnicitás és a ne-

miség viszonyainak vizsgálata áll. Olyan témákról esik szó egye-
bek mellett, mint a női és etnikai identitás nyelvi performációi a 
kortárs magyar filmben, a férfi identitás és férfiképzelet az ezred-
forduló utáni epizodikus Budapest-filmek paratereiben, az intimi-
tás terei Bobray György K-filmjeiben, a férfi szerepek és a szerelem 
gazdaságtana a magyar romantikus filmek alapján, a térhaszá-
lat nemi és etnikai vonatkozásai az 1940 és 1944 között készült  
Erdélyben játszódó magyar játékfilmekben, a Csak a szél és a 
roma férfialakok ábrázolásának lehetőségei a rendszerváltás utá-
ni rendezői filmben, a Sonderkommando-fényképek szerepe a Saul 
fia filmnyelvében vagy tér, szexualitás és etnicitás viszonyai Bódis 
Kriszta Falusi románc (meleg szerelem) című dokumentumfilmjé-
ben. A kötetet a szerzők életrajzai zárják.

Tilmann Lahme:
A Mannok : családregény
Európa, Budpest, 2018

Az  1974-ben született német irodalomtörténész 
könyve dokumentumokra épülő, különleges csa-
ládregény, Thomas Mann családjának élet- és 
kortörténete az 1920-as évek elejétől egészen a 
huszonegyedik század kezdetéig. Thomas Mann 

1905-ben vette feleségül a dúsgazdag müncheni famíliából szárma-
zó Katia Pringsheimet, és 1919-ig hat gyermeke – három fia és három 

http://hatter.hu/node/31739
http://hatter.hu/node/31745
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lánya – született tőle. Tilmann Lahme a legidősebb gyermekek, Erika 
és Klaus kamaszkorától követi nyomon a családtagok külön-külön is 
regénybe illően fordulatos, a német történelemmel szorosan össze-
fonódó és sok szempontból tragikus sorsát. Kronologikus rendben, 
évről évre, a párhuzamos életrajzok módszerével halad. A Mann-csa-
ládban mindenki írt, ha mást nem, emlékezéseket, de mindenki az 
apa nyomasztó árnyékában. Publikált szövegeik mellett Lahme is-
meretlen levelek, naplók és feljegyzések százait is áttanulmányozta, 
és bőségesen idéz belőlük. A tényeket és a dokumentumokat beszél-
teti, ő maga nem fűz hozzájuk értelmező, minősítő kommentárokat. 
Éppen ezek a tények oszlatnak el azonban olyan legendákat, ame-
lyeket elsősorban a családtagok maguk híreszteltek el magukról, így 
többek közt a politikai tisztánlátás és következetesség illúzióját, va-
lamint a családi harmónia ködét. A kötet külön érdeme, hogy Klaus 
Mann melegségéről sem hallgat el részleteket.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Amy Bloom: 
Közös titkaink
Libri, Budapest, 2019

Lorena Hickok 1932-ben ismeri meg Eleanor  
Roosveltet a későbbi elnök, Franklin Roosevelt el-
nöki kampánya során. Lorena szegény sorban nőtt 
fel Dél-Dakotában, ám később korának legelismer-

tebb újságírónője lett Amerikában. Hick, ahogy a barátai hívják, elő-
ször nem rajong az idealista és előkelő Eleanorért, ám ahogy egyre 
jobban megismeri, mégis szoros kapcsolat alakul ki közöttük, s a 
barátságuk végül szerelemmé mélyül. Lorena invitálására Hick is a 
Fehér Házba költözik mint a fist lady legjobb barátja. Valódi státusza 

http://hatter.hu/node/31734
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éppen úgy nyílt titok, mint az, hogy a felesége mellett Franklin  
Roosevelt is szeretőket tart. Az éles eszű, független és erős Hick egy-
szerre csodálja az elnököt, miközben egyik legnagyobb riválisa is. 
Versengés és önfeláldozás, szeretet és árulás, gyengédség és kímé-
letlen harc – Amy Bloom regénye magával ragadó képet fest szenve-
délyről, politikáról és a Fehér Ház kulisszatitkairól. Amy Bloom író, 
esszéíró, két New York Times-sikerkönyv szer-
zője. Regényeit jelölték a rangos National 
Book Awardra és a National Book Critics Circle 
díjára is. Írásai egyebek mellett a New  
Yorkerben, a New York Times Magazine-ban és  
a Vogue-ban jelennek meg. Jelenleg a  
Wesleyan Universityn tanít kreatív írást. 
Műveit eddig tizenöt nyelvre fordították le.

Andrew Sean Greer:
Arthur Less
Álomgyár Kiadó, Budapest, 2019

Egy sikertelen, meleg regényíró vagy, közel az öt-
venhez. Egy esküvői meghívó érkezik levélben: a 
fiútól, akivel együtt voltál az elmúlt kilenc évben, 
és aki most valaki mást jegyzett el. Nem mond-

hatsz igent a meghívásra, túlságosan kellemetlen lenne. És nem 
mondhatsz nemet sem, az olyan lenne, mint a kudarc. Az asztalo-
don hever még egy csomó meghívó mindenféle kiforratlan irodalmi 
eseményre szerte a világban. A kérdés: Miképpen tudnál meglépni 
a városból? A válasz: Elfogadod valamennyi meghívást. Mi rossz 
történhetne? Arthur Less majdnem szerelembe esik Párizsban, 
majdnem a vesztébe rohan Berlinben, éppen csak elmenekül egy 
marokkói síházba egy szaharai homokvihar elől, véletlenségből ott 
találja magát mint egyedüli írót egy dél-indiai keresztény mene-
dékközpontban, és egy elhagyott szigeten az Arab-tengernél épp 

http://hatter.hu/node/31742
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azzal az emberrel találkozik, akivel nem szeretett volna. Valamikor 
ekkortájt betölti az ötvenet. És mindeközben ott van az első szerel-
me. És az utolsó. Mert végül is minden szerencsétlenség, ballépés, 
félreértés és hiba ellenére az Arthur Less egy szerelmi történet. Egy 
ragyogó szatíra egy amerikairól külföldön, az időről való töprengés-
ről és az emberi szívről. Egy édesbús romantikus regény az elvesz-
tett lehetőségekről, melyet a New York Times így 
jellemzett: „költői, elégikus, szellemes és zavarba 
ejtően érzelmes”. Az Arthur Less megmutatja egy 
író tehetségének csúcspontját, felfedve a saját 
közös emberi komédiánkat. Andrew Sean Greer 
Pulitzer-díjat nyert nemzetközi sikerkönyve kö-
zel 30 országban lopta már be magát az olvasók 
szívébe. Biztosak vagyunk benne, hogy gyorsan 
a hazai közönség kedvence is Less.

Colm Tóibin: 
A blackwateri világítóhajó
Park Könyvkiadó, Budapest, 2019

A Brooklyn és a Nora Webster szerzőjétől. Írország, 
az 1990-es évek eleje. Három nő – Dora Devereux, a 
lánya, Lily és az unokája, Helen – sokéves viszályko-
dás után törékeny békét köt. Helen imádott öccse, 

Declan ugyanis haldoklik, és a három nő a nagymama roskatag ten-
gerparti házában találkozik vele meg két barátjával. Ez a különböző 
korú és különböző gondolkodású hat ember kénytelen meghallgat-
ni és elviselni egymást. „Helent követi elsősorban a regény, akinek 
most kezdődik a vakáció és egyik pillanatról a másikra begurul az 
utcába egy férfi, aki a meleg öccse legjobb barátja, és aki elmondja, 
hogy Helen öccse, Declan HIV+, és hogy két éve AIDS-es, ami egyre 
rosszabb tüneteket, és folyamatos betegségeket produkál. Declan 
kívánsága, hogy a húgával, az anyjával, a nagymamájával, és két 

http://hatter.hu/node/31731
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legjobb barátjával, a hírhozó Paullal és Larryvel töltsön néhány na-
pot a nagyanyja vidéki panziójában, és természetesen ez meg is va-
lósul. (...) [A regény másik meleg karaktere] a megfontolt Paul, aki 
Brüsszelben él a barátjával, de a kapcsolatának komoly problémái 
vannak, és egy tárgyilagosabb, higgadtabb, de mélyérzésű meleg 
karaktert kapunk a személyében, aki mindig tudja mit kell tenni. 
Larry Paul ellentéte, harsány, szókimondó, és vicceskedő. Építész, 
aki jól látja a tereket, megérkezése után azonnal elkezdi újraálmod-
ni a panziót, és egy üde színfolttá válnak a megjelenései, de az ő 
karaktere a legkidolgozatlanabb. Lily nem tudta, hogy [Declan,] a 
fia meleg. (..) Declan nem tudta elmondani, de nagyon vágyott a két 
éves betegsége alatt arra, hogy az édesanyja vele legyen, és hogy el-
fogadja. Lilyt összetöri a hír, hogy a fia meleg, és hogy előrehaladott 
AIDS-e van, vagyis az immunrendszere leépült. (...) És egy másik 
meleg történet is előtérbe kerül, Paulé, aki Brüsszelben él a francia 
barátjával, és nem is szereti Írországot, mert mélyen bigott keresz-
tény (ezzel együtt 2015-ben, a történet után 20-25 évvel ők szavaz-
tak először a házassági egyenlőségre, továbbra is keresztényként), 
címkéket osztogató, mindennel gúnyolódó társadalomban nőtt fel. 
Párjával vannak problémái a kapcsolatukban, és bár már kezd hely-
reállni, vannak folyamatos harcok az egymáshoz csiszolódásban. 
Egy nagyon kedves történetet ír Tóibín arról, ahogy egy idősebb pap 
nagy nehezen Pault és férjét házastársaknak nyilvánította az Isten 
színe előtt a kilencvenes években természetesen teljes titokban, de 
olvashatunk Paul kamaszkori identitásválságáról is, amikor mérnök 
család révén kockás papíron szembeállított érvek alapján döntött 
melegsége mellett. Mert lehet, hogy le tudott 
volna élni egy életet heteróként, mint előtte 
annyian, de ő nem akart hazugságban élni, 
hiába tűnik ez a 90’-es évekbeli szereplők szá-
mára nehéznek.” Részletek az Egy meleg srác 
olvas bejegyzéseiből innen: 
https://melegkonyvek.blog.hu

https://melegkonyvek.blog.hu
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Léonor de Récondo: 
Váltóláz
Könyvmolyképző Kiadó, Budapest, 2019

Muszáj  annak lennünk, aminek a többiek látnak 
minket? Egy áruház parkolójában egy nő ül az  
autójában, a sminkjét mossa le. Leveszi a paróká-
ját, kibújik selyemruhájából, a bokájára görgeti a 

harisnyáját. Minden egyes mozdulattal mintha kitépne magából va-
lamit. Laurent sportöltözékében hazaindulni készül. Solange-zsal, a 
feleségével a gimnázium óta ismerik egymást, azóta tart közöttük a 
meghitt összhang. Az élete, az életük akkor fordul ki a sarkaiból, ami-
kor egy háromnapos egyedüllétet kihasználva Laurent először öltö-
zik női ruhába az otthonukban. Másnap Solange 
egy hajtűt talál a földön egy szőke hajszállal… 
Léonor de Récondo egy férfitestbe zárt nő lát-
ványos és gyötrelmes átalakulásán vezet végig 
bennünket mesteri kézzel. Mivé lesz egy párkap-
csolat, egy család, amikor a védelmező hamis 
látszat átadja a helyét a meztelen igazságnak?

Chloe Benjamin: 
A halhatatlanok
Maxim, Szeged, 2019

1969-ben, New York City Lowe East Side-ján terjed a 
hír egy rejtélyes nő érkezéséről, egy utazó médium-
ról, aki állítja, hogy bárkinek meg tudja mondani a 
halála időpontját. A Gold gyerekek – négy kamasz az 

öntudatosság fordulópontján – ennek hallatára ki is szöknek, hogy 
szembesülhessenek a jövőjükkel. A jóslatok a következő öt évtized-
ről szólnak. Az aranyifjú, meleg Simon elszökik a nyugati partra, hogy 
a ’80-as évek San Franciscójában keresse a szerelmet; az álmodozó 

http://hatter.hu/node/31730
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Klara egy Las Vegas-i bűvész lesz, a valóság elködösítése, a fantáziák 
és illúziók megszállottja; a legidősebb fiú, Daniel háborús orvosként 
próbál biztonságra lelni 9/11 után; a könyvmoly Varya beleveti magát 
a hosszú élet rejtélyeinek kutatásába, és próbára teszi a tudomány 
és a halhatatlanság közti vékony vonalat. Elsöprő regény figyelem-
re méltó ambícióról és mély érzelmekről. A halhatatlanok a sors év 
választás, valóság és illúzió, jelen élet, világ és a következő közti ha-
tárokat vizsgálja. Mélyen megrendítő testamentuma ez a történet 
erejének, a hit természetének és a család hajthatatlan vonzásának. A 
meleg szálon túl az AIDS is fontos téma a regényben.

Julie Murphy: 
Dumplin’ : így kerek az élet
Maxim, Szeged, 2019

Willowdean Dickson, azaz Dundika, ahogy exszépség-
királynő anyukája hívja, mindig jól érezte magát a bő-
rében. Hogy mit gondol a tökéletes bikinialakról? Azt, 
hogy vegyél egy csini darabot, és vedd fel, akárhogy 

nézel is ki. Barátnője, Ellen – a tökéletes amerikai lány – mindig mellet-
te állt, és semmi problémájuk nem volt… egészen addig, amíg Will el 
nem vállalt egy munkát a helyi gyorsétkezdénél. Ott találkozott a szexi 
magániskolás exsportolóval, Bóval. Willt nem is lepi meg, hogy vonzó-
dik a fiúhoz, de az már igen, hogy a dolog kölcsönös. Ahelyett, hogy Will 
ettől még magabiztosabbá válna, kételkedni kezd magában. Végül úgy 
dönt, úgy szerzi vissza régi önmagát, hogy megteszi a legrémisztőbb 
dolgot, amit csak el tud képzelni: jelentkezik a Miss Clover City szépség-
versenyre, hogy megmutassa, pontosan annyira megérdemli azt, hogy 
ott álljon, mint a sok vékony lány. Ezzel egész Clover Cityt megdöbbenti 
– talán a legjobban épp saját magát... A lányt a versenyre a helyi meleg 
bár egyik ismert transzvesztitája készíti fel. A regény alapján film is ké-
szült, Danielle Macdonald, Jennifer Aniston, Luke Benward és – a feke-
te drag queen szerepében – Harold Perrineau főszereplésével.

http://hatter.hu/node/31740
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Sarina Bowen – Elle Kennedy:
HIM : ez a srác
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2018

Ők  ketten nem egy csapatban játszanak. Vagy még-
is? Jamie Canning sosem jött rá, miért veszítette el a 
legjobb barátját. Négy évvel ezelőtt a tetovált, nagy-
szájú, szabályszegő szobatársa minden magyarázat 

nélkül kizárta őt az életéből. Végülis mi rossz van abban, ha tizeny-
nyolc éves korukban a nyári hokitábor utolsó éjszakáján furán ala-
kultak köztük a dolgok? Csak egy kis részeg hülyülés volt. Senki sem 
halt meg. Ryan Wesley már nagyon megbánta, hogy annak idején 
belerángatta a nagyon is heteró barátját egy fogadásba, ami próbára 
tette a barátságukat. Most, hogy az egyetemi csapataik egymás el-
len játszanak a nemzeti bajnokságon, végre lesz alkalma bocsánatot 
kérni. De elég egy pillantást vetnie a srácra, akiért időtlen idők óta 
odavan, és a fájdalom erősebb, mint valaha. Jamie régóta vár vá-
laszokra, de ehelyett egy újabb kérdést kell megfejtenie: vajon egy 
együtt töltött éjszaka tönkretehet egy barátságot? És ha nem, mi a 
helyzet hat, együtt töltött héttel? Amikor Wesley megjelenik a tábor-
ban, hogy egy újabb forró nyáron át együtt edzősködjenek, Jamie- 
nek sok mindenre rá kell jönnie a régi barátjával kapcsolatban… és 
magával kapcsolatban is. Leplezetlen meleg erotikus jeleneteket tar-
talmazó regény – két heteroszexuális női szerző tollából.

Jessica Knoll: 
Kedvenc nővér : [megkap mindent, 
vagy belehal a próbálkozásba]
Libri, Budapest, 2018

Amikor két, egymással a végsőkig versengő nővér 
bekerül egy valóságshowba, az egyikük hasznot húz 
belőle, a másik pedig nem éri meg a forgatás végét.  

http://hatter.hu/node/31732
http://hatter.hu/node/31735


14 15

M
AG

YA
R 

IR
O

DA
LO

M
ÚJDO

N
SÁG

A Goal Diggers – A siker amazonjai című, fiatal és sikeres vállalkozónők 
életét bemutató népszerű tévéműsor producerei fordulatos, intrikák-
ban, szövetségekben, valamint árulásokban gazdag negyedik évadra 
számítanak. Ezek a hozzávalók, illetve a kamerák előtti és mögötti cica- 
harcok repítették a műsort a nézettségi listák élére, és tették közis-
mertté a szereplők nevét. De senki sem sejtette, hogy az örök kedvenc, 
Brett holtan végzi, és azt sem, hogy ennyi szereplőtársának volt indí-
téka meggyilkolni őt. És Kelly sem ártatlan… A leszbikus mellékszálú 
történet szerzője, Jessica Knoll vezető szerkesztő volt a Cosmopolitan, 
valamint rovatvezető a Self magazinnál. A Szerencse lánya című 
debütáló regényéből a Lionsgate forgat filmet Reese Witherspoon 
főszereplésével. A Kedvenc nővér a második regénye. Jelenleg  
Los Angelesben él a férjével és egy Beatrice nevű bulldoggal.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Olty Péter: 
Heteró közegben
Scolar, Budapest, 2019

„Aki érzékeny, annak van félnivalója. Aki gazdag, annak 
van vesztenivalója. Olty Péter érzékeny és gazdag költő: 
tudja, milyen törékeny a nyugalom, milyen hártyavé-
kony a biztonság fala ott, ahol a barátság több, mint egy-

szerű vonzalom. Versei rézkarc-szerű pontossággal írnak le szokatlan 
helyzeteket, rejtegetett vagy nagyon is nyilvánvaló érzelmeket. Heteró 
közegben él (ahogy minden meleg), így meg kell alkudnia a kisebbségi 
léttel. Cserébe sok olyasmit meglát, amit más nem: még azt is, ha valahol 
messze feldereng a boldogság. De azt nem is szabad elérni: „…magam 
vagyok lakat magam körül, szoros faketrecem magam csináltatom” – 
írja. Olty gondolkodik és gondolkodtat, a versek tárgya lehet a mitológia 
éppúgy, mint egy matrózzal töltött éjszaka; formája lehet a hexameter 
éppúgy, mint a rímes alakzat. Sűrű, fontos költészet.” (Nádasdy Ádám)

http://hatter.hu/node/31743
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Rácz-Stefán Tibor: 
Kapcsolatpróba : Szállj a dallal! 2. kötet
Könyvmolyképző, Szeged, 2018

Te  képes vagy megnyitni a szíved? Hanna azt hit-
te, megtalálta a tökéletes srácot. De miközben a 
barátaival az énekverseny következő megméret-
tetésére készülnek, a lánynak másvalakin jár az 

esze: Mátén, a rosszfiún, aki egyre kedvesebb hozzá… Kiderülhet, 
hogy mégsem az a nagy Ő, akit álmaid pasijának hittél? Máté nagy 
lehetőséget kap: egy újabb műtéttel ugyanúgy zongorázhatna, mint  
régen, feltéve, hogy nem bénul le a keze az operáció következtében… 
Megéri mindent kockáztatni az álmaidért? Dávid és Áron most külön 
utakon járva próbálják legyőzni a démonaikat: Áron a cukorbetegsé-
gével és az identitásával küzd, míg Dávid a teste gyengeségével. Elég 
erősek lesznek ahhoz, hogy az első szerelem az utolsó maradjon? 
Xiara már nem az a magabiztos, népszerű lány, aki 
egykor volt. Társai kiközösítik, és retteg attól, hogy 
a múlt tönkreteheti a megújult kapcsolatot a szülei-
vel. A tánc és a barátai szeretete elég erőt ad neki ah-
hoz, hogy elfogadja önmagát? Az öt barát továbbra 
is egymás mellett áll, és a zenei vetélkedő következő 
fordulójára készülve küzdenek az álmaikért. Van egy 
pont, amikor a szerelem lehet az egyetlen megoldás.  
Kövesd a szíved dallamát!

Róbert Katalin: 
Válassz engem! :  
[a Szívből, színből, igazán extra tartalommal!]
Könyvmolyképző, Szeged, 2018

Szívből, színből, igazán címmel is megjelent.  
A Válassz  engem! a második javított kiadás címe, 

http://hatter.hu/node/31728
http://hatter.hu/node/31728
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mely extra tartalommal jelent meg! Szeress akkor is, ha fáj! Egy 
különös szerelmi háromszög különösen szép története. Alex úgy 
szeret valakit, mint az életét, számára nélküle nincsenek holna-
pok. De vajon bevallhatja ezt az érzést? Vagy minden tönkremegy? 
Mi ez az erős kapcsolat köztük? Szeretet, vagy valami más, vala-
mi több?  Patrik keresi az útját az életben. Anyja halála és apja hi-
deg távolságtartása mélyen megsebezte. Fél a szeretettől, és fél a 
szerelemtől, számára minden hatalmi játszma. De mi lesz vele, ha 
elveszíti azt, aki a legfontosabb? Ki a legfontosabb? Lilla bármit 
megtenne Patrik vonzalmáért. Harcol a fiúért, és úgy érzi, őt illeti. 
Ám Lilla Alex húga, aki mélyen szereti a bátyját is, és nem akarja 
elveszíteni. Lélegzetállítóan szép, szívbemarkoló regény szerelem-
ről, másságról és útkeresésről.

ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZAKIRODALOM

Serge Fauchereau: 
Századunk  amerikai költészetéről
Európa, Budapest, 1974

Serge Fauchereau eredetileg 1968-ban megjelent, 
a 20. századi amerikai költészetet összegző műve, 
mely magyarul 1974-ben látott napvilágot, az Eu-
rópa Kiadó gondozásában. A szerző az első világ-

háborút megelőző évtizedtől a hatvanas évek végéig igyekezett 
bemutatni az Egyesült Államok költészetét. Tárgyalja az imagiz-
must, Ezra Poud, T. S. Elliot, W. C. Williams, Wallace Stevens, E. T. 
Cummings költészetét, a háborús éveket, a beatnik-lázadást (köz-
tük a meleg Allen Ginsberg líráját), a fekete költészet problémáit 
vagy a New York-i akció-művészetet. A sok-sok versidézetet is tar-
talmazó kötetet névmutató zárja.

http://hatter.hu/node/31750
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Czéré Gyöngyvér: 
A férfiak elárulása? 
Leszbikus és biszexuális nők vallomásai
Interrébusz Egyesület, Budapest, 1989

A heteroszexuális beállítottságú írónőt saját életé-
ben bekövetkezett negatív esemény ihlette köny-
ve megírására. Újdonsült leszbikus „barátnője” 

segítségével külső szemlélőként betekintést nyer a leszbikus és 
biszexuális beállítottságú nők világába. Sokféle élettörténetet vá-
zol, amelyek sokszor magyarázatot adnak a másság kialakulására.  
Fülszöveg: „Ott vonaglottunk az előszobaszőnyegen, ruháink sza-
naszét dobálva: egyikünk mindig elindult kúszva a szoba felé, hogy 
a vetett ágyon áldozzunk tovább a csodás gyönyörnek, de a mási-
kunk mindig rávetette magát az előszobaszőnyegen, megállította 
a szoba felé kúszó testet csókokkal, harapásokkal. Így egy órába is 
beletelt, azt hiszem, amíg bevergődtünk a szoba előre megvetett 
kanapéjára. Hosszú idő telt el mindenesetre, s csak arra emlékszem, 
hogy Ági fanyar, bodzaillatú ölére hajoltam… – Tényleg így élted ezt 
át? – hajolok előre a fotelban. – Ilyen szépségesen, költőien? – Így 
– bólint Laura, zománcos fogai nedvesek az emlékezéstől. – Így em-
lékszem mindenre.”

Fejed Benő: 
„Én és az AIDS” : magyar AIDS-esek vallanak
Gold Book, Budapest, 1992

„Így vagy úgy mindannyiunkat érint a halálos 
járvány, az AIDS. Remegve hallgatjuk a statiszti-
ka híreit, s azt reméljük, hogy sohasem kerülünk 
a „körön belülre”. Sajnos, egyre többen vannak 

honfitársaink, akik már nem reménykedhetnek ebben. Egyszer 
talán ennek a szörnyű kórnak is meglesz a gyógyszere. De addig 

http://hatter.hu/node/29158
http://hatter.hu/node/28869
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miben reménykedhetnek a HIV-pozitívok? Vallomásaik gyűjtemé-
nye ez a riportkönyv, a riportalanyok a PLUSS egyesület tagjai, s a 
könyv megjelenését anyagilag is támogatta a PLUSS egyesület. A 
könyv szerzőjének nem ez az első megjelent kötete, de most álné-
ven ír, a téma kényes volta miatt.”

Európai útikönyv „másoknak” 
(szerk.: Dadiv Andrusia et al.)
Béda Books, Solymár, 2000

Európa arra vár, hogy a „mások” kalandvágyait 
megvalósítsa. A szerzők által vidám, őszinte, me-
sélő formában megírt útikalauz mindenről tájé-
koztatja, amit tudnia kell a 21 legforróbb európai 

városról s találkozóhelyről. Amiket e könyvben megtalál: ponto-
san meghatározott árak; közvetlen betekintés a legjobb hote-
lek és vendéglők adottságaiba minden árkategóriában – sajátos, 
melegcentrikus nézőpontból; betekintés a legbensőbb titkokba, 
rejtélyes találkozások, szomszédság és tengerpartok, kimondha-
tatlan vonzerő; nyílt vélemények arról, hogy mit érdemes és mit 
nem; bevásárlás az antikvitástól a kluböltözetekig és a „játékok”; 
esti találkahelyek romantikája – opera, bárok stb.; több mint 60 
térkép.

Eltitkolt évek : tizenhat leszbikus életút 
(szerk.: Borgos Anna)
Labrisz Leszbikus Egyesület, Budapest, 2011

A női élettörténetek speciális és még kevésbé is-
mert szelete a leszbikus történelem, melynek 
elmúlt évtizedeit még módunkban áll közvetlen 

módon, interjúkkal bemutatni. A Labrisz-könyvek legújabb köteté-
ben negyven és nyolcvan év közötti nők szólalnak meg: az ötvenes 

http://hatter.hu/node/30118
http://hatter.hu/node/30160
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évek szűk levegőjében, majd a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek 
fellazuló közegében mozgó értelmiségiek, alkalmazottak, vendég-
látósok, művészek; köztük a későbbi aktivisták, a kilencvenes évek 
leszbikus mozgalmának elindítói. Eltérő társadalmi helyzetük miatt 
más-más szemszögből látták ugyanazt a rendszert, de identitásuk 
elhallgatását, személyes életük korlátozását hasonlóan élték meg. 
Élettörténeteiken keresztül kirajzolódnak az előző politikai rendszer 
hatalmi technikái, a találkozások láthatatlan vagy félnyilvános terei, 
és az a folyamat is, ahogyan a rendszerváltás után az addig tabuként 
kezelt téma a közbeszéd része lett, a felvállalás természetesebbé vált, 
és elindultak az első meleg civil szerveződések, programok.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

William Shakespeare: 
Szonettek : A szerelmes panasza
Magvető, Budapest, 1959

William  Shakespeare 1609-ben – kalózkiadásban 
– megjelent szonettciklusa a világirodalom legrej-
telmesebb művei közé tartozik, népszerűségével 
talán csak Catullus és Villon versei vetekedhetnek. 

Shakespeare életművén belül is csak a Hamlet-et övezi hasonlóan 
felfokozott érdeklődés, egyebek mellett azért, mert a feltételezé-
sek szerint a szonettek egy részének címzettje egy férfi (bizonyos 
feltételezések szerint William Herbert, Pembrore hercege má-
sok szerint Henry Wriothesley, Southampton hercege). Magyarul 
több teljes fordítása is olvasható: a 19. században Győri Vilmos 
és Szász Károly (1880), majd Ferenczi Zoltán (1916-1922), Szabó 
Lőrinc (1921), később Keszthelyi Zoltán (1943) fordította le a teljes 
szonettciklust. Jelen kiadásban a Szonettek és A szerelmes panasza 

http://hatter.hu/node/31747
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című hosszabb költemény Keszthelyi-féle fordítása olvasható. 
Külön kiemelendő, hogy az 1959-es utószóban a fordító rávilágít 
arra, hogy a szonettek egy részének címzettje férfi, s ahogy fogal-
maz: „a barátság olyan formája, amely a legékesebb, legmélyebb 
szerelemnél is átfogóbb. Nemek feletti szerelem”.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Pipás István Olivér: 
Most
Masculus, Budapest, 2004

Pipás István Olivér Most című verseskötete négy 
fejezetbe csoportosítja Az Örömről, A Szerelem-
ről, A Vágyról és A Bizonyosságról szóló verseket. 
Mindenki akár a saját érzéseit is fellelheti ezek-

ben a versekben, amelyek az olvasó részére többnyire csak akkor 
tűnnek fel más fényben, ha tudja, hogy ezeket bizony férfiak ihlet-
ték. Ez a másság különbözteti meg a szerzőt sok más szerzőtől, és 
ezt a másságot vállalja és jeleníti meg könyvében, formálisan és 
tartalmilag egyaránt. A keményfedelű kötet a szerző színes fény-
képfelvételeit tartalmazza, a fényképes oldalak között pedig áttet-
sző pauszpapír-páron egy-egy versét közli.

Fejed Benő: 
Rómeó és Rómeó  
műfajtalankodások Homopipőke naplójából
Szerző, Budapest, 2014

A sztorik felidézője korábban táncos volt színhá-
zakban és bárokban. Eleinte mindkét nembeliek-
nél, aztán már csak a fiúk körében követte a nagy 

brazil író, Jorge Amado (1912-2001) mondását: „Az ember nem 

http://hatter.hu/node/31746
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hálhat a világ összes asszonyával, de törekedni kell rá!” A szerző 
másként ment át a „napos oldalra”: a fiúk, férfiak oldalán keres-
te a boldogságot. E könyv „táncosokkal farkaló” hőse, mesélője a 
legfiatalabb éveiben alig néhány skalppal dicsekedhetett – de az-
tán behozta a lemaradást! Ezer körül van eddigi partnerei száma, 
közülük a legérdekesebb, legtanulságosabb eseteket osztja meg 
velünk – mindnyájunk fel- és leépülésére.

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Emily M. Danforth: 
The Miseducation of Cameron Post
Penguin Books, London, 2018

Amikor a tizenéves Cameron Post szülei autóbaleset-
ben váratlanul meghalnak, a lány első, sokkoló reak-
ciója a megkönnyebbülés. Az suhan át az agyán, hogy 
hála az égnek sosem fogják megtudni, mit tett pár 

órával korábban: a legjobb barátnőjével csókolózott a szénapadláson. 
Cam a szülei halálát követően a mélyen vallásos nagynénjéhez és jó 
szándékú, de reménytelenül régimódi nagyanyjához költözik. Tudja, 
hogy attól kezdve egészen más lesz az élete. A Montana állambeli Miles 
Cityben a túlélés két legfőbb alapszabálya: olvadj be, és hagyj békén 
másokat! Cam mindkettő tökéletes szakértője lesz – de az érzéseit és 
vágyait nem tudja magában elfojtani. Egy napon a kisvárosba költözik 
Coley Taylor, a gyönyörű és hibátlan cowgirl, aki az iskola legmenőbb 
srácának a barátnője. Coley és Cam között váratlan, intenzív barátság 
alakul ki, amely, úgy tűnik, akár több is lehet, mint barátság… De ami-
kor ez már-már reális lehetőséggé válik, Cameront hideg zuhanyként 
éri a felismerés: csúnyán elárulták. Nagynénje drasztikus lépésre szán-
ja el magát annak érdekében, hogy „helyrehozza” az unokahúgát – az 
Isteni Ígéret Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlakásos nevelő-
programjába küldi őt. A Cameron Post rossz nevelése egy felejthetetlen 

http://hatter.hu/node/31737
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regény önmagunk felfedezéséről és arról, hogy 
találjuk meg a bátorságot ahhoz, hogy a saját 
szabályaink szerint éljük az életünket. A most an-
gol eredetiben olvasható regényből Chloë Grace  
Moretz főszereplésével Sundance-nagydíjas film is  
készült.

David Ebershoff: 
The danish girl
Weidenfeld & Nicolson, London, 2015

Egy részben megtörtént eseményeket feldolgozó, 
gyengéd portré a házasságról arra a kérdésre ke-
resi a választ: Mit tennél, ha valaki, akit szeretsz, 
minden értelemben meg akarna változni? Egy kér-

déssel indult – a feleség apró szívességet kér a férjétől, miközben 
mindketten a stúdióban festegetnek –, és olyan átváltozáshoz ve-
zetett, amelyre egyikük sem számított. A tényeket és a fikciót ro-
mantikus látásmóddal elegyítő – angol eredetiben olvasható – re-
gény a házasság bensőségességét mutatja be, és Lili Elbe, az egyik 
első nemi helyreállító műtéten résztvevő ember, valamint a há-
zastársi hűség, a saját ambíciói és vágyai gúzsában őrlődő feleség 
figyelemre méltó történetét meséli el. A regény alapján 2015-ben 
film is készült, Eddie Redmayne és Alicia Vikander főszereplésével.

Glenn Wilson – Qazi Rahman: 
Born Gay: The Psychobiology of Sex Orientation
Peter Owen, London – Chester Springs [PA.], 2005

A szexuális irányultság pszichobiológiájának és va-
lódi okainak kulcsfontosságú tanulmánya Glenn 
Wilson és Qazi Rahman kötete. Simon LeVay-nek és 

Dean Hamernek az 1990-es évek elején végzett úttörő munkája óta 

http://hatter.hu/node/31736
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hatalmas mennyiségű új kutatást végeztek a tudósok, akik napja-
inkban a korábbinál jobban megértik a szexuális vonzás biológi-
áját. Ebben az angol nyelvű kötetben a szerzők azt mutatják be, 
hogy a homoszexualitás szociológiai okainak megtalálására tett 
kísérletek kevéssé megalapozottak, és rámutatnak, hogy a szülő-
ket vagy a pedagógusokat hibássá tenni a gyermek homoszexuali-
tásáért hiábavaló és igazságtalan. 
A szerzők saját tapasztalataikat az 
összes rendelkezésre álló szám-
szerűsíthető kutatási adattal alá-
támasztják a széles körben ajánl-
ható műben.

Edward Morgan Forster:
The Life to Come and Other Stories
Penguin Books, London, 1972

A neves brit író, a meleg E. M. Forster, a méltán világ-
hírű Maurice szerzőjének novelláskötete halála után 
két évvel, 1972-ben látott napvilágot. Az angol ere-
detiben olvasható kötet tizennégy elbeszélése hat 

évtizedet ölel fel – a legkorábbi 1903-ból való, a legkésőbbi 1957-ből, 
vagy még későbbről –, és Forster karrierjének minden egyes szaka-
szát megjeleníti. Életében ezek közül csak két novella jelent meg, s 
azok is olyan magazinokban, amelyeket kevesen érhettek el. A többi 
írás évtizedekre asztalfiókban maradt, s ennek alapvetően két oka 
van. Egyrészt a szerző szempontja, hogy ezek az írások ne hogy le-
rombolják az íróról korábban kialakult képet. Négy ilyen történet van 
a kötetben, melyet ma már nehéz megérteni, miért nem publikált a 
szerző. A többi elbeszélés esetében azonban ennél komolyabb indok-
kal találkozhatunk: a fennmaradó történetek ugyanis nyíltan homo- 
szexuális témájúak, amelyek 1967, vagyis a homoszexuális aktusok 
büntethetőségének eltörlése előtt nem is jelenhettek volna meg. 

http://hatter.hu/node/31748
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Ezeket a szerző életében csak néhány kivételezett- 
nek, közeli barátnak, írótársnak mutatta meg, 
mint Christopher Isherwood, Siegfried Sassoon, 
Lytton Strachey és T. E. Lawrence. Egyikük a 
meleg témájú novellákkal kapcsolatban a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: „a legerősebb 
dolog, amit valaha olvastam”. Az elbeszélések 
közül egyedül az Arthur Snatchfold jelent meg  
magyarul, az is csak a Mások újság hasábjain.
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Köszönjük a következő kiadók könyvadományait: Álomgyár Kiadó, 
Athenaeum, Corvina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Fejed Benő, 
Európa, Könyvmolyképző Kiadó, Libri, Maxim, Park Könyvkiadó, 
Scolar.

Köszönjük továbbá a Budapest Pride, valamint magánszemélyek 
támogatását.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az  
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, 
filmeket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, 
kisnyomtatványokat és egyéb tárgyi emlékeket. A könyvtár 
gyűjteménye egyelőre kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk 
a kölcsönözhetőség kialakításán.

A Háttér Archívum és Könyvtárról bővebben lásd:
http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar 

Katalógusunk elérhető a következő oldalon:
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Címünk: 1136 Budapest, Balzac utca 8-10.

A helyben olvasható anyagokhoz előzetes egyeztetés alapján lehet 
hozzáférni, elektronikus-levélben, az archivum@hatter.hu címen.

http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar
http://hatter.hu/archivum/katalogus
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Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2019. július

1136 Budapest, Balzac u. 8-10.
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670

E-mail: hatter@hatter.hu

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.
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