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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2019. évi utolsó, 4. 
számunkban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legújabb 
szerzeményeit összegzi. 2019. október és december között, kiadói 
felajánlások, illetve magánszemélyek, továbbá a Budapest Pride 
és a Mikes Program jóvoltából közel 35 újabb kiadvánnyal bővült 
állományunk. Az újdonságok között találhatjátok az Anne Lister 
életét feldolgozó kötetet, a Szólíts a neveden folytatását, a Meztelen 
ebéd újabb kiadását, egy új leszbikus témájú magyar regényt, 
valamint a Könyvmolyképző és a Szivárványálom Könyvek legújabb 
ifjúsági irodalmi köteteit. Az antikvár szerzeményeink közül több 
idegennyelvű kötetet is ajánlunk, egyebek mellett Tennessee 
Williams életéről szóló könyvet, egy amerikai meleg férfi naplóját 
a két világháború közötti évekből vagy John Addington Symonds 
visszaemlékezéseit. 
2019 tavasza óta elérhető könyvtárunk katalógusa is, méghozzá a 
következő linken keresztül: http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Anna Choma:
Gentleman Jack – Anne Lister titkos naplója
HVG Könyvek, Budapest, 2019

A kalandos életű Anne Lister sorra szegte meg a 
19. század szigorú szabályait. A merész és szenve-
délyes nő anatómiát tanult, politizált, üzletelt és 
bejárta Európát. Nem hagyta, hogy keresztülnéz-

zenek rajta saját neme iránti vonzódása miatt. Titkosírással lejegy-
zett naplójában kíméletlenül őszintén vall magánéletéről: többek 
között arra is fény derül, hogy miért nem köt látszatházasságot, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32290
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és melyik partnerének hányszor volt orgazmusa. Megtudhatjuk 
azt is, hogyan reagált a társadalom arra, ha valaki nyíltan felvál-
lalta nemi identitását. Anne Lister, gúnynevén Gentleman Jack, 
nemcsak korának egyik legizgalmasabb személyisége, de minden 
bizonnyal a világ egyik legszorgalmasabb 
naplóírója is volt: 34 éven át írt, 27 kötet-
nyi, 6600 oldalas naplója értékes kordoku-
mentum, amely a UNESCO Világemlékezeti 
Listájára is felkerült. Az első modern leszbikus 
naplójából a BBC és az HBO készített kosztü-
mös tévésorozatot, Gentleman Jack címmel.

Sophie Collins:
Kahlo
Bookline, Budapest, 2019

A legnagyobbak élete infografikákban. Az 
Infografika sorozat teljesen új megközelítéssel 
mutatja be a világ legnagyobb gondolkodóit és 
művészeit. A kötet az ötven legérdekesebb és leg-

fontosabb adatra, gondolatra, jellemzőre és eredményre fókuszál, 
s ezeket könnyen érthető és látványos infografikákon tárja elénk. 
Sokan tudják, hogy Frida Kahlo (1907-1954) festőművész Mexikóban 
született, és gyerekkorában balesetet szenvedett. Arról azonban 
jóval kevesebben hallottak, hogy 143 ismert mű alkotásából 55 
önarckép; hogy a Két akt az erdőben című festménye 2016-ban 8 
millió dollárért kelt el, s ezzel ez a legmagasabb összegért gazdát 
cserélő latin-amerikai műalkotás. Az sem közismert, hogy kétszer 
is hozzáment a férjéhez, s hogy első önálló kiállítására mentőautó-
val érkezett. Az Infografika – Kahlo segítségével közérthető és mu-
tatós infografikákon keresztül fedezhetjük fel Frida Kahlo munkás-
ságát és a képzőművész mögött rejlő embert. A kiadvány a festőnő 
biszexualitását és kapcsolatait is tárgyalja.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32298
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Sebők Miklós – Böcskei Balázs (szerk.)
Itt van Amerika : az amerikai politika hatása Ma-
gyarországon
Athenaeum, Budapest, 2019

Az első McDonald’s 1988-as megnyitása szimbo-
likus eseménnyé vált. Az „igazi” – tehát már nem 
csalamádés – hamburgerért kígyózó Régiposta 
utcai sorok jelezték: ahogy a magyar nép készen 

állt arra, hogy az állampárti szocializmust demokráciára és pi-
acgazdaságra cserélje, ugyanúgy éhezett a Big Macre a CityGrill 
után. De az Újvilágból nem csak az idealizált Amerika-kép kellékei 
érkeztek meg a rendszerváltással. E kötetben több mint 30 elis-
mert Amerika-szakértő, illetve gyakorlati szakember foglalta ösz-
sze, hogyan hatott az elmúlt évtizedekben az amerikai politika a 
magyar közéletre. Bemutatjuk, hogyan amerikanizálódtak a hazai 
ideológiai viták, a kampánytechnikák, valamint a magyar politikai 
intézményrendszer. Mindezekkel – pozitív vagy negatív értelem-
ben, de – az amerikai politikai hatások a magyar mindennapok 
elválaszthatatlan részévé váltak. A kötetben, érintőlegesen bár, de 
az LMBT-aktivizmus is megjelenik.

Sándor Bea:
„Bármi lehet belőle?” Az LMBTQI emberek fog-
lalkoztatási és munkahelyi hátrányos megkü-
lönböztetése : kutatási jelentés
Háttér Társaság, Budapest, 2016

A munkahely a találkozások közege: az LMBTQI 
emberek és a velük együtt dolgozó hetero-

szexuális / cisznemű emberek egyik legfontosabb találkozási 
felülete. A Háttér Társaság „Történetek az adatok mögött: diszk-
rimináció a foglalkoztatás területén” címmel, az ILGA-Europe 
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támogatásával új kutatási projektet valósított meg 2015-2016-ban. 
A projekt célja az volt, hogy a rendelkezésünkre álló kvantita-
tív adatokat egy új, elsősorban kvalitatív kutatás eredményeivel 
egészítsük ki. Ennek keretében feltérképeztük az LMBTQI embe-
rek foglalkoztatási hátrányos megkülönböztetésével kapcsola-
tos problémákat, másfelől pedig ismertettük, hogyan lehetséges 
egy befogadó, az LMBTQI embereket a társadalom teljes értékű 
részének tekintő közeget megteremteni a munkahelyeken; har-
madrészt pedig hogy az LMBTQI embereknek a foglalkoztatás te-
rületén való hátrányos megkülönböztetését felszámoló jövőbeli 
projektek alapjául szolgáljon. 
Az 1. fejezet a kutatás hátteréről és céljairól szól. A 2. fejezet né-
hány korábbi kutatás ismertetését tartalmazza, a 3. a jelen kutatás 
módszertanát és fő eredményeit írja le. A 4. fejezet a pályaválasz-
tás és a karrierutak témakörét járja körül. Az 5. fejezet két különö-
sen erősen heteronormatív munkahelyi közeget ír le: az iskolák és 
a rendőrség mint munkahelyek jellemzőit. A 6. fejezet a transzne-
mű munkavállalókról és speciális problémáikról, valamint a nemi 
önkifejezéssel kapcsolatos kérdésekről szól. A 7. fejezet az LMBTQI 
munkavállalók kollégáival készített interjúkat ismerteti. A 8. feje-
zet a személyzeti / HR-munkatársak attitűd- és jogismeret-felmé-
rését mutatja be. A 9-12. fejezet a vonatkozó 
jogszabályokat ismerteti, ajánlásokat fogal-
maz meg, esélyegyenlőségi program-min-
tákat tartalmaz, valamint jó gyakorlatokat 
ír le. A kutatási jelentés végén szószedetben 
magyarázzuk meg a tanulmányban előfor-
duló egyes kifejezéseket, és közöljük a fel-
használt szakirodalom listáját.
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André Aciman:
Találj rám!
Athenaeum, Budapest, 2019

A világszerte nagy népszerűségnek örvendő 
Szólíts a neveden szerzője visszatér csodásan ösz-
szetett lelkű szereplőihez, hogy évtizedekkel első 
találkozásuk után tovább kutassa, vajon hány kü-

lönféle alakban is jelenhet meg a szerelem. Egyetlen közelmúltbeli 
regény sem beszélt olyan megrendítően a szerelem természetéről, 
mint André Aciman lenyűgöző könyve, a Szólíts a neveden. Legelső, 
2007-es megjelenésekor Stacey D’Erasmo, a New York Times kriti-
kusa „szerelmes levélnek, vallomásnak, különlegesen gyönyörű 
könyvnek” nevezte. Mintegy háromnegyedmillió eladott példány 
után pedig megszületett a később Oscar-díjjal is jutalmazott film-
változat, amelyben Timothée Chalamet játszotta a kamasz Eliót, 
Armie Hammer pedig Olivert, a fiatal doktoranduszt, akivel egy-
másba szeretnek. A Találj rám!-ban először Samuellel, Elio édes-
apjával találkozunk: épp látogatóba utazik Firenzéből Rómába a 
fiához, aki időközben sikeres zongoraművész lett. Egy fiatal nővel 
való véletlenszerű találkozása a vonaton fenekestül felforgatja az 
idős Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralévő ré-
szét. Nem sokkal ezután Elio Párizsba költözik, ahol ő maga is ta-
lálkozik valakivel, Oliver pedig, aki időközben családos ember és 
főiskolai tanár lett Amerikában, hirtelen azon kapja magát, hogy 
szeretne vissza látogatni Európába. 
Aciman érzékeny szerző, egyetlen 
rejtett rezdülés, az érzelmek egyet-
len árnyalatnyi változása sem 
kerülheti el a figyelmét, hiszen 
ezekből áll össze a szenvedély.  

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32256
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A Találj rám! visszatér az egyik legnagyszerűbb kortárs szerelmi re-
gény világába, tovább feszegetve a kérdést, elmúlhat e valaha az 
igazi szerelem?

Christina Lauren:
Autoboyography : egy fiús könyv
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Tanner Scott és családja három évvel ezelőtt köl-
tözött el Kaliforniából Utah államba. A biszexuális 
kamasz nehezen illeszkedett be új környezetébe. 
Most, hogy már csak egy féléve van hátra a közép-

iskolából, alig várja, hogy szabad lehessen az egyetemen, így hát 
elhatározza, hogy az utolsó, Utahban töltött hónapjain nem fogja 
megerőltetni magát. Amikor azonban a legjobb barátja, Autumn 
felveti, hogy jelentkezzen a Provo High nagy presztízsű kreatív írás 
szemináriumára (ahol csábítóan nagy jutalom jár annak, aki egy 
félév alatt képes összerakni egy saját könyvet), Tanner nem tud 
ellenállni a kísértésnek, és belevág. Már csak azért is, hogy bebi-
zonyítsa Autumn-nak, hogy már az ötlet is komolytalan. Miért ne 
lehetne négy hónap alatt megírni egy regényt? Semmiség: négy 
hónap egy egész örökkévalóság! Kiderül, hogy Tannernek csak 
részben van igaza: négy hónap csakugyan hosszú idő. Bár az csak 
egy pillanatba kerül, hogy felfigyeljen Sebastian testvérre, a mor-
mon csodagyerekre, aki tavaly már kiadót 
is talált a szemináriumon írt regényéhez, 
most pedig az osztályt tanítja. Ahhoz pedig 
egy hónap sem kell, hogy Tanner fülig belé 
is szeressen. Bárminek is vallod magad és 
bármit is tanít a vallásod, a szerelem az 
szerelem.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32318
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William S. Burroughs:
Meztelen ebéd
Jelenkor, Budapest, 2019

Burroughsnak, a második világháború utáni 
amerikai irodalom fenegyerekének első magya-
rul megjelenő regénye olyan világot mutat be, 
amelyet a szerző – miután két évtizeden át volt 

krónikus kábítószer-élvező és kereskedő tudományos alaposság-
gal ismer: a szenvtelen, érzelmektől mentes erőszak világát. E sö-
tét pokolbugyorban az ember teljesen kiszolgáltatottan, önnön 
szenvedélye rabjaként elveszti kapcsolatát a valósággal, a víziók, 
rémálmok, egy képzelt valóság birodalmába sodródik. Morbid 
humorral, iróniával elbeszélt, apró történetekből összemontíro-
zott regény a Meztelen ebéd, amely szer-
kezetében is követi a drogok előidézte 
látomások logikáját, illetve logikátlansá-
gát, az áldozatul esettek nyomorúságos 
széthullását, testi, lelki, fizikai leépülését, 
pusztulását.

E. C. Fremantle:
Mérgező nász
General Press, Budapest, 2019

1615 ősze. Óriási botrány rázza meg I. Jakab ki-
rály udvarát. Az ünnepelt házaspárt, Robert és 
Frances Carrt a Towerbe vetik. A vád: méregkeve-
rés és gyilkosság. Az áldozat: Robert legjobb ba-

rátja. És valakinek meg kell lakolnia a gaztettért. Vajon melyikük 
a bűnös, melyiküknek több a veszítenivalója, és melyikük mond 
igazat? Frances: az erőszakos első férje elől menekült Robert kar-
jába, és elhatározta, hogy új életet kezd. Bármi áron… Robert: 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32264
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32262
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egy senkiből lett Anglia legnagyobb hatalommal bíró férfija. De 
a csúcsra vezető úton az ember sok ellenséget szerez magának. 
Frances tudja, hogy az igazság ölni képes. Robert tudja, hogy egy 
hazugsággal megmenekülhet. Azt azonban egyikük sem sejti, 
hogy megmérgezi őket a szerelem…

Colson Whitehead:
A Nickel-fiúk
21. Század, Budapest, 2019

Két fiú egy pokoli iskolában, Floridában… A kis 
Elwood Curtis egy szegregált, feketék lakta város-
negyedben nő fel és a szívébe zárja Martin Luther 
King szavait, miszerint „ő is van olyan jó, mint 
bárki más”. A szülei elhagyták, de nagyanyjának 

hála Elwood megmarad a jó úton és be akar iratkozni Tallahassee 
egyetlen fekete főiskolájára. De ebben a világban, az 1960-as évek 
elején, az USA déli államaiban egy fekete fiúnak egyetlen hibát is 
elég elkövetnie, hogy a jövője füstbe menjen. Elwoodot elítélik, 
egy Nickel Akadémia nevű javítóintézetbe kerül, amelynek külde-
tése, hogy „testileg, szellemileg és erkölcsileg képezze” a büntetett 
fiúkat, ezáltal „tisztességes, becsületes emberek” váljanak belőlük. 
A Nickel Akadémia valójában groteszk kínzókamra, ahol a szadis-
ta nevelői kar veri és szexuálisan bántalmazza a diákokat, a kor-
rupt dolgozók és a helybeliek ellopják az ennivalót és a készlete-
ket. Elwood próbál dr. King hangzatos kijelentésébe kapaszkodni, 
miszerint: „Vessetek minket börtönbe, mi akkor is szeretni fogunk 
benneteket.” Barátja, Turner szerint azonban ebben a romlott vi-
lágban csak az úszhatja meg, aki maga is trükkökhöz folyamodik. 
Elwood idealizmusa és Turner szkepticizmusa közt támadó feszült-
ség olyan döntéshez vezet, amelynek következményeit évtizede-
ken át viselik. Colson Whitehead regénye igaz történeten alapul. Ez 
a floridai javítóintézet száztíz éven át működött és nyomorította 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32294
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meg gyerekek ezreinek életét. A Nickel-fiúk 
bravúros teljesítmény: megsemmisítő, sodró 
történet, amely egy klasszis írót állít elénk. 
Colson Whitehead Földalatti vasút című regé-
nye elnyerte a Pulitzer- és a Nemzeti könyvdí-
jakat, és #1 New York Times bestseller lett. A 
regényben – a felügyelők által elkövetett sze-
xuális erőszakon túl – két fiú közötti viszony is 
megjelenik érintőlegesen.

William Sutcliffe:
Egy hét, hogy boldog légy
Libri, Budapest, 2019

Adott három hatvanas anyuka, akik a fiaik születése 
után a játszótéren ismerkedtek meg, és azóta is jó 
barátnők. A fiúk immár felnőttek, és élik a maguk 
gondtalan életét, miközben – az unokákra ácsingó-
zó anyukák szerint legalábbis – már rég családot 

kellett volna alapítaniuk, és sokkal többet kellene törődniük az 
édesanyjukkal. Az anyák elhatározzák hát, hogy kezükbe veszik az 
irányítást, és egy hétre beköltöznek a fiaikhoz, hogy rendbe tegyék 
a dolgokat. Egyetlen hét. Hát olyan nagy kérés ez? Carol: tökéletes 
kispolgár, aki minden miatt szorong, és elborzadva nézi a híradó-
ban, mi minden szörnyűség történik a világban. Matt: playboy, aki 
egy menő loft lakásban él és egy férfimagazinnál dolgozik. Gazdag, 
jóképű, minden nap más nőt visz haza, és a 
kokaint sem veti meg. Helen: nagyvilági nő 
volt, igazi hippi, aki elvált, újraházasodott, 
de még mindig a régi férjébe szerelmes. Paul: 
meleg, párkapcsolatban él egy nagy házban, 
ahol rajta és a barátján kívül még három férfi 
lakik. Gillian: azt szeretné, ha a fia egy rendes 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32299
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zsidó lányt venne el, és nagyon vágyik egy unokára. Daniel: egy 
szerelmi csalódás után Londonból Edinburgh-be költözött, és már 
nem hisz a szerelemben.

Christopher Moore:
Lestrapált lelkek
Agave, Budapest, 2019

Nagyon különös dolog történik San Franciscóban: 
a holtak lelkei titokzatos módon eltűnnek. Valaki 
vagy valami ellopja őket, és senki nem tudja 
az okát. Csak annyi sejthető, hogy mindennek 

egy narancssárga hídhoz van köze. Charlie Asher halálkereskedő 
ugyanolyan értetlenül áll a probléma előtt, mint mindenki más. 
Néha pedig értetlenül fekszik. Mert a probléma annyira fogós, hogy 
konkrétan kifekteti. Nem is szólva arról a társadalmi léptékben ki-
sebb, ám számára legalább olyan súlyos problémáról, hogy éppen 
egy harminc centis mókusember testében várja, hogy buddhista 
szerzetes barátnője új és lehetőleg élhetőbb testet találjon neki. 
Hogy a dolog – de remélhetőleg nem az élet – végére járjanak, sze-
dett-vedett banda verődik össze. Itt van Menta Friss kétméteres 
halálkereskedő, Alphonse Rivera nyomozóból lett, meleg antikvá-
rius, valamint San Francisco hajléktalan császára a két kutyájával. 
Más már nem is hiányzik, mint hogy Charlie kislánya, Sophie visz-
szakapja a halál feletti hatalmát, az őt védelmező két ördögi véreb 
pedig visszatérjen hozzá. Az nem kérdés, 
hogy a pokol előbb-utóbb elszabadul. De 
ki fogja megállítani? Christopher Moore 
legújabb regénye a Mocskos meló szelle-
mes és pokoli, vicces és vérlázító, szívhez 
és könnycsatornához szóló folytatása. A 
meleg antikváriuson kívül két leszbikus 
nagynéni is szerepel a regényben.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32295
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Fredrik Backman:
Mi vagyunk a medvék
Animus, Budapest, 2017

Van egy város valahol az erdő közepén, ahol a tél 
hosszú, az emberek pedig kemények, mint a jég. 
Nincs se turizmus, se ipar, se munka, de a remény 
még pislákol. Van ugyanis valami, ami mindenkit 
érdekel. Amihez kivétel nélkül mindenki ért. Ez pe-

dig a hoki. Aki azt hiszi, hogy az csak egy játék, nagyon téved. A hoki 
itt maga a remény. Ebben a szezonban mindenki a Björnstad Hockey 
junior csapatába veti minden bizodalmát. Egy maroknyi tizenévesbe, 
akikre hatalmas felelősség nehezedik, mert esélyesek arra, hogy visz-
szahozzák a játék és a város dicsőségét. Fiúk és lányok, apák és anyák 
története ez a könyv. Egy csapat története, amely mindennél fonto-
sabb. A férfiasságé és a csoportszellemé. A tehetségé. Családoké. És 
egy bűntetté, amely olyan hullámokat gerjeszt, akár a vízbe dobott 
kő. Mennyire fontos a győzelem? Mit érünk a csapatunk nélkül? Mit bír 
ki egy barátság? Hogyan védhetjük meg a gyerekein-
ket? Backman Björnstad-sorozatának első része egé-
szen más, mint amit a szerzőtől megszoktunk, még-
is hihetetlenül ismerős. Ezt a történetet meg kellett 
írni. Mert nemcsak a björnstadiakról, de rólunk is 
szól, mégpedig húsba vágóan. Aki egyszer belépett 
Backman világába, az nehezen szakad el tőle.

Truman Capote:
Álom luxuskivitelben : A fűhárfa
Európa, Budapest, 2016

Az Álom luxuskivitelben Truman Capote egyik leg-
ismertebb regénye. Holly Golightly reggelizés köz-
ben egyre csak a luxus ékszerbolt csábító kirakatát 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32261
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32271
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bámulja. Ez álmai netovábbja, hiszen tizennyolc évesen otthagyta 
szülővárosát és férjét, hogy divatos frizurával és negyven centis 
szipkából pöfékelve mint playgirl meghódítsa New York előkelő 
világát. Adakozó kedvű kísérőkben és hóbortos partikban nincs is 
hiány, épp csak érzelmeknek van szűkében. Mindaddig, amíg bele 
nem habarodik egy ágrólszakadt, sikertelen íróba... A fűhárfa egy 
árva fiú története, aki hóbortos öregkisasszony rokonai, a bíró, a 
seriff, a tiszteletes, a pék: az amerikai kisvárosok tipikus figurái kö-
zött éli át a csak gyerekkorban érzékelhető, álomszerűen fülleteg 
kisvárosi létet, amely gyújtópontjában egy, a fatetőről vívott harc 
áll… Ott, a fa tetején mondja a bíró: „aki nem álmodik, az éppen 
olyan, mint aki nem verejtékezik: a mérgező anyagok benn reked-
nek a szervezetében.” A részben önéletrajzi elemeken alapuló re-
gényben meleg áthallás is található, ahogy a főszereplő Colin a 
nála valamivel idősebb Riley-t csodálja.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Völgyi Anna:
Vigyázhatnál a szádra, Laurám!
Atlantic Press, Budapest , 2019

A bristoli tányérmosogatásból hazatért fiatal 
analitikus lány szívében lassan lobban fel az ér-
zelem, majd a vágy egy munkatársnője iránt, aki 
a szakmai tökéletesség mintaképeként, egyszer-
smind vonzó nőiességével kelti fel Sára érdeklő-

dését. Völgyi Anna lélektani alapossággal mutatja be és hiteti el 
az olvasóval, hogy egy nő másik nő iránti vonzalma miként kelet-
kezik és válik fokozatosan uralkodóvá. A végig parázsló humorral, 
plusz rokonszenves öniróniával előadott történet egy leszbikus 
szerelemről szól. Romantikus regény, melyben az erotika csak 
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néhány álomkép formájában tör fel, de azért a szerző leírásai és 
hasonlatai mindig meggyőzőek, legyen szó erotikus álomról, az 
angliai emigránsélet kilátástalanságáról, egy lepusztult budapes-
ti lakótelepről, vagy a kórházi állapotokról. A Sára szerelmének 
tárgyát képező Laura karakán jelleme kontrasztot alkot a korábbi 
élettárs, András kiábrándító igénytelenségével szemben. És jólle-
het, legalábbis ebben a regényben, Sára szerelme 
viszonzatlan marad, az olvasó egy számára eddig 
valószínűleg ismeretlen érzelemvilágban találja 
magát. És alighanem be kell majd látnia, hogy a 
közbeszédben sokszor és többnyire durva egysze-
rűsítésekkel tárgyalt „másság” minden, csak nem 
természetellenes, ahogy a berozsdásodott nyár-
spolgári morál tartja.

Rácz-Stefán Tibor:
Pokolba a jópasikkal!
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

A világ végére is követnéd azt, akit szeretsz? 
Hunor igazi álmodozó. Egyetemre készülés he-
lyett inkább szakácsnak tanulna, és a saját útját 
járná, ha túlféltő anyja és bátyja végre elenged-
nék. Viszont másra is vágyik: bátyja legjobb ba-

rátjára, a pokolian jóképű Gergőre, akibe már évek óta szerel-
mes. Gergő kedves, vicces és figyelmes is, az a típusú srác, akivel 
minden tökéletes lehetne, ha nem vágyódna el 
annyira Magyarországról… Ahogy beköszönt a 
forró nyár és az érzelmek is túlhevülnek, Hunor 
döntéshelyzetbe kerül: Menjen, vagy maradjon? 
Budapesten tartaná a családja és a főnöke, a 
morcos, de segítőkész Michelin-díjas séf, akitől 
sokat tanulhat. London mellett is szólnak érvek, 
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ezek közül a legerősebb a szerelem és az új kalandok ígérete. 
Bármikor újrakezdheted az életed? Hunor egyre jobban hinni akar 
ebben, csak azt nem tudja, hogy Budapesten vagy Londonban ta-
lálhat rá a boldogságra…

Róbert Katalin:
Keresd az igazit! : Lélekfény 1.
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Az utunkat tilalmak szegélyezik. Egy távoli sziget 
elzártan élő népét különleges ajándékkal áldot-
ták meg az égiek: a tírek a Napésholdtól kapott 
társjegynek köszönhetően mindenki számára 
megtalálhatják az igazit. Milo mindig társra vá-

gyott, de nem kaphatja meg. Rá más sors vár. Amikor a mesterét 
szörnyű vádakkal perbe fogják, elindul kideríteni az igazságot. 
Olyan titkokat fedez fel, melyek az egész nép életét megrengethe-
tik. Deniel álruhában érkezett a tírek szigetére, titkos küldetést tel-
jesít, és válaszokat akar, de ehhez találnia kell egy olvasót. Amint 
megpillantja Milót, az élete egy csapásra megváltozik. Vajon Milo 
az, aki megadhatja neki a válaszokat? Elina mindig tudta, hogy 
a tökéletes társa csak Kellán lehet, noha társjegyük alapján tilos 
házasodniuk. Aztán az olvasók döntése nyomán mindkettőjüknek 
el kell hagynia az otthonát, hogy valaki mással 
éljék le az életüket. De Elina nem képes kitépni 
a szívéből Kellánt. Miért vonzódik annyira a fiú-
hoz, ha ez a vágy bűnös? Lehet, hogy ezúttal az 
olvasók tévedtek? Hogyan ismerhető fel a lelki 
társunk? Tiltott vágy, titok és izgalom egy ragyo-
góan eredeti fantasy regényben. Ismerj meg a vi-
lágot, ahol léteznek valódi kötödések, ahol a sze-
relem nem kérdés, hanem bizonyosság! Harcolj a 
szerelemért!

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32317
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Kozma Réka (szerk.):
Vágyom rád
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Az érzékiség művészete! Egy bársonyhangú utca-
zenész, aki dalaival nemcsak a lelkedet, a testedet 
is megbizsergeti… Egy titokzatos tetoválóművész, 
aki csókjaival hagy perzselő jelet a bőrödön… Egy 
elképesztően vonzó escortfiú, akitől nemcsak éle-

ted legemlékezetesebb éjszakáját kapod, hanem annál sokkal többet 
is… Egy sikeres japán üzletember, aki csak a karjaidban engedi sza-
badjára saját vágyait… Egy vak virág kötő fiú, aki megtanít az érintés 
nyelvére… Tizenkét pikáns történet, ami elcsábít, és megmutatja az 
érzékiség megannyi arcát. Tizenkét szenvedélyes alkalom, ami meg-
dobogtatja a szíved, elakasztja a lélegzeted, és megtanít élvezni az 
életet. Az antológiában helyet kapott a Vágyom rád pályázat nyolc 
nyertes írása, illetve a kötetet tovább gazdagítják Róbert Katalin, 
Rácz-Stefán Tibor (meleg témájú novella), Eszes Rita és V. K. Bellone 
elbeszélése i. Éld át az élet áradását!

Erdőss Alex:
Kereszttűzben
Szivárványálom Könyvek, Kecskemét, 2019

Beni élete a magyar tinik álma: jóképű, vagány, 
körberajongott sorozatsztár. Titokban azonban a 
saját neméhez vonzódik, és a sorozat vezető ope-
ratőrével jár. Marcellnak meg is felel a titkolózás, 

amúgy sem fűz nagy reményeket a kapcsolathoz, meggyőződése, 
hogy csak futó kaland Beni számára. A fiúnak viszont kezd elege 
lenni a bujkálásból és a magánéletét firtató kérdésekből. Egy in-
terjú során tett meggondolatlan kijelentése következtében elin-
duló lavina pedig mindkettejüket maga alá temeti…
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Sam Wilberry:
Csillagvizsgáló
Szivárványálom Könyvek, Kecskemét, 2019

“Nem csak egy Univerzumban létezünk, hanem 
mi magunk is azok vagyunk.” Édesanyja váratlan 
halála kifordítja a négy sarkából Aaron világát. A 
fiú létrehoz egy blogot, ahol kiírhatja a fájdalmát, 

ahol önmaga lehet, és szép lassan felépül egy olyan közösség, 
akiknek mindent elmondhat. Lehet-e az írott szó valódi gyógyír? 
Milyen út vezet az önmegvalósításig? A blogbe-
jegyzéseken keresztül Aaron lelke legyezőként 
nyílik ki, és mutatja meg az érzéseit, a gyászt, a 
félelmeket, a kimondatlan titkokat. És amikor 
rátalál a boldogság, csak egyetlen feladata van: 
megőrizni azt.

Hajnal Kitti:
Hinta
Szivárványálom Könyvek, Kecskemét, 2019

„Olyan, mintha hintán ülnénk, ingázunk, mindig 
változik a viszonyunk.” Hányszor szerethetünk 
igazán? Megölheti-e a szívet egy feldolgozhatat-
lannak hitt veszteség? Patrik lassan két éve temet-
te el Imit. A gyászon szülei és barátai igyekeznek 

átsegíteni, az ő kedvükért létezik, igyekszik túlélni a 
hétköznapokat. A tomboló ürességet azonban egy-
re inkább kezdi kitölteni Márk. A jelenléte, a moso-
lya, minden, ami csak ő, lassanként új jelentést kap 
Patrik szemében. Tíz év barátság után változik a kép, 
úgy tűnik, egy viszonzatlan szerelem irányába…M
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Hajnal Kitti:
Falak
mWave Networks Kft., Kecskemét, 2018

Te hazudtál már magadnak? Próbáltál valaki más 
lenni? Áronnak egészen jól megy, amikor azon-
ban új albérletbe költözik, a lelke mélyén sejti, 
hogy teljesen fel fog fordulni az élete, és nem csu-
pán új, hanem régi kihívásokkal is szembetalálja 

magát. A főbérlője, Márk nyíltan meleg, és abszolút úgy él, ahogy 
neki tetszik. Áront először megdöbbenti, majd elvarázsolja ez az 
őszinte hozzáállás, amikor pedig megismeri Márk barátait, olyan 
útra lép, amire korábban sosem mert volna…

Sam Wilberry:
Rush
mWave Networks Kft., Kecskemét, 2018

Zámori Alex vagyok. Álomutazó. Régen ráéb-
redtem már, a valóság úgy szívás, ahogy van… 
Folyamatosan kísértenek a múlt árnyai, de én 
elmenekülök előlük. Menthetetlen vagyok. 

Heroinfüggő. A régi életem emléke teljesen elhomályosul. Már 
csak az addiktív keresés éltet. Az, hogy rövid időn belül minél több 
szerhez jussak… Azonban egy átlagos pesti délutánon berobban 
az életembe Garay Ábel. Csak egy véletlen találkozásnak köszön-
hetem, hogy megismerem, de az a nap mindkettőnk életét átírja… 
Garay Ábel a nevem. Alex előtt minden a festésről szólt. De hamar 
a rabjává válok, és nem akarom elengedni. Én vagyok a képkeret, 
ő pedig a vászon. Esélyt kapok, hogy boldoggá tegyem. El akarom 
hitetni vele, hogy mindig lehet jobb! De ő csak álmodozó festőnek 
gondol, aki rendületlenül hisz a csodákban. Talán nehezebb lesz 
a bizalmába férkőznöm, mint azt elsőre gondoltam… Két fiú, akik 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32187
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32186
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küzdenek önmagukkal, a belső démonaikkal, és a társadalom ítél-
kező szörnyeivel… Vajon Ábel megmenti Alexet? És vajon mi jelen-
ti Alex számára a szerelem? Ábel vagy a heroin?

ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZAKIRODALOM

Pásztor Árpád:
Walt Whitman
Dick Manó, Budapest, 1922

Pásztor Árpád Walt Whitmanről szóló 1922-es 
életrajza, kiegészítve egy alapos versválogatás-
sal. A szerző ismerteti a nagy amerikai – és egy-

ben meleg – költő, Walt Whitman (1819-1892) életét, újságírói és 
írói munkásságát, költészete jellemzőit, a Fűszálak jelentőségét, s 
Whitmant mint a test költőjét. A kötet második felében közel hat-
van Whitman-vers magyar fordítása kapott helyet.

Szilágyi Vilmos:
A pszichológus válaszol : Szerelemről, szexről
Gondolat, Budapest, 1984

Dr. Szilágyi Vilmos, az ismert szexuálpszichológus 
új könyvében azoknak a kérdéseknek és válaszok-
nak a legjavát gyűjtötte egybe, amelyek forrása „A 
pszichológus válaszol” rovat, a Világ Ifjúsága című 
lapban. A szerző öt éven át olvasók ezreinek adott 

tanácsokat (részben levélben, részben a rovatban), s ezek felölelik 
a tizen- és huszonévesek szinte valamennyi magánéleti gondját, 
a serdülőkori testi problémáktól a szerelmen és nemi kapcsola-
tokon keresztül a párválasztásig és a házasságig. De részletesen 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/28753
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32273
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foglalkozik (szűkebb szakmájának, a szexuálterápiának megfele-
lően) a szexuális zavarokkal és azok gyógykezelésével is.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

John Cheever:
A Falconer : Regény
Európa, Budapest, 1986

Zeke Farragut negyvennyolc éves egyetemi ta-
nár, előkelő New England-i család szülötte a re-
gény első lapjain bevonul a Falconer-i Átnevelő 
Központba – vagyis a börtönbe. Bűne: testvér-
gyilkosság. Rabtársai csupa „félnótás, furulyás- 
fazekas, fajtalan, firnyák, fanatikus, fájvirág, fara-
gatlan fickó,  féreg, flegma és mindenféle fölösleges 

népség”, akik, miként a börtönőr ordítja, „ölnek, nőket erőszakolnak 
meg, csecsemőket dugnak a kemencébe, az édes jó anyjukat megfojt-
ják egy rágógumiért.” Farragut nemigen bánja bűnét, sem az egész 
kisszerű, zűrzavaros családi hátterét, sem a büntetést, amíg a szoká-
sos kábítószer adagját megkapja – mert elvonás alatt is áll. Megtanulja, 
hogy hamar bele lehet szokni a börtönvilágba, a redukált életbe, a fél-
homályba, az észrevétlen elnyomorodásba. Amit visszafelé le pereg 
előtte és előttünk eddigi élete – a hóbortos-arisztokratikus szülők, a 
társadalom krémje, akik sem egymással, sem a gyerekek kel nem tö-
rődtek, a báty, aki nemeslelkűen felolvas magatehetetlen öregeknek, 
de a feleségét őrületbe kergeti, a felesége, aki nem tud 
mit kezdeni Farraguttal, a fia, akit alig ismer, a szere-
tők, a nők és férfiak vegyest –, kiderül, hogy alighanem 
törvényszerűen vezetett az útja a Falconerba. Ahogy 
Sam Bellow írja: „A Falconer ragyogó könyv. Durva, ele-
gáns, tiszta. És nélkülözhetlen, ha valaki komolyan meg 
akarja tudni, mi történik az ember lelkével Amerikában.”

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31598
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Thomas Berger:
Kis nagy ember
Cartaphilus, Budapest, 2008

Thomas Berger regényét méltán tartják minden 
idők egyik legkülönlegesebb vadnyugati történe-
tének, a két világ – az indiánok és a fehér ember 
világa – közt csetlő-botló, a történelem véres for-
gatagában túlélni igyekvő Kis Nagy Ember minden 
lódításával együtt valamiképp mégis a terjeszke-

dés lázában égő, az indiánokkal szemben könyörtelen Amerika 
hiteles krónikáját tárja elénk. Joseph Heller és Kurt Vonnegut feke-
te humorát, és a fordulatos kalandregények izgalmát zseniálisan 
vegyítő művet Falvay Mihály klasszikus fordításában olvashatjuk. 
Érintőleges transz szál, a főhős legjobb őslakos barátja személyé-
ben, aki berdache.

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Béres-Deák Rita:
Queer families in Hungary : same-sex couples, 
families of origin, and kinship
Palgrave Macmillan, Cham, 2020 

Ez a könyv betekintést nyújt a Magyarországon 
mint egy a heteronormativ és szűk családképet 
támogató országban élő azonos nemű párok és 
heteroszexuális rokonaik életébe. Béres-Deák 

mindehhez felhasználja az „intim állampolgárság” elméleti ke-
retét, valamint a néprajzi interjúkat, a résztvevő megfigyelést és 
az online források eredményeit. Ahelyett, hogy hangsúlyoznánk 
a nem heteroszexuális emberek és heteroszexuális rokonaik kö-
zötti szakadékot, a szerző elismeri, hogy a queer családok számos 
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http://hatter.hu/archivum/katalogus/32272
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hasonló tapasztalattal és kihívással szembesülnek. A szerző bete-
kintést nyújt abba, hogy az egyének és a csa-
ládok hogyan tudnak ellenállni a heterosze-
xista korlátoknak. A rokonságot, az LMBT és a 
queer tanulmányokat, a posztszocialista és az 
állampolgársági tanulmányokat kutató hallga-
tóknak és tudósoknak ajánlható kötet. Béres-
Deák Rita kulturális antropológus, magyar 
LMBTQ-aktivista, a Háttér Társaság önkéntese.

Lyle Leverich:
Tom : The Unknown Tennessee Williams
Hodder and Stoughton, London, 1996

Tennessee Williams (eredeti nevén: Thomas 
Lanier Williams III) életének első évtizedeiről szól 
Lyle Leverich angol nyelvű életrajzi kötete. A szer-
ző levelek, naplók, közzé nem tett kéziratok és 
családi dokumentumok alapján mutatja be az 

egyik legnagyobb amerikai drámaíró, a meleg Tennessee Wiliams 
életét és munkásságát, születésétől, 1911-től a második világhá-
ború végéig, illetve az Üvegfigurák megjelenéséig, 1945-ig. Mesél a 
zaklató apáról és a túlféltő anyáról, a mentális rendellenességek-
ről, amelyek szeretett nővérét, Rose-t érintették, kutatói karrierje 
megszakadásáról, korai irodalmi sikereiről, és persze magánéle-
tét, Kip Kiernannel való kapcsolatát is megismerhetjük. A néhány 
fotóblokkal is ellátott kötetet Williams műveinek listája, jegyzetek 
és mutató zárja.
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Ina Russell (szerk.)
Jeb and Dash: A Diary of Gay Life 1918-1945
Faber & Faber, Boston – London, 1993

„Ma valami megdöbbentő esemény történt, és mi-
lyen szörnyű lenne, ha ezt a naplómat a halálom 
után elolvasnák azok, akik nem képesek megérte-
ni... De egy gondolat félelmetesebb és szörnyűbb 
ennél – hogy a naplómat soha nem olvassa el az, 

aki megérti vagy érti. Mert azt szeretném, ha azt olyasvalaki olvas-
sa el – és nincs értelme elrejteni a tényt –, aki olyan, mint én, aki 
értené.” Jeb Alexander egy meleg férfi volt, aki a huszadik század 
első felében Washingtonban élt. 1918-tól, amikor tizenkilenc éves 
volt, az 1950-es évek végéig, mindennapi életének történéseit el-
kötelezetten és rendkívül aprólékosan megörökítette naplójában. 
Jeb naplója egyedülálló dokumentum annak tanulmányozására, 
hogyan élhettek az LMBT emberek Stonewall előtt. Jeb, sok kor-
társához hasonlóan történelmi változások szemtanúja volt, hiszen 
a kormány megbízásából végzett szerkesztői munkát, így benn-
fentes információkhoz is hozzájutott. Bátyja harcolt az első világ-
háborúban, ő maga pedig közelről érzékelte a húszas-harmincas 
évek főbb történéseit, a nagy gazdasági válságot, a Fehér Házban 
keletkezett 1929-es tüzet, s a második világháborúhoz vezető utat. 
A szemérmes férfi naplójába azonban sok minden mást is leírt: 
azokat a férfiakat, akik megtetszettek neki, bemutatta élénk baráti 
körét, na és persze C. C. Dashammel, vagyis Dashsel való szerelmi 
kapcsolatát, akit még az egyetemen ismert meg. Egy ritka és fon-
tos történelmi dokumentum, egy gyönyörűen megírt napló, egy 
szerelmi történet a régi Washington D.C.-ből, melynek részletei Ina 
Russell, a naplóíró unokahúga szerkesztésében láttak napvilágot.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32305
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Sidney Blumenthal:
The Rise of the Counter-Establishment: From 
Conservative Ideology to Political Power
Perennial Library, New York, 1988

Hogyan építette fel a republikánus párt az infra-
struktúráját, és hogyan jutott el Reagan diadalá-
hoz, a Barry Goldwater vereségét és Nixon katak-

lizmatikus lemondását követő években? Erre kereste a válaszokat 
annak idején Sidney Blumenthal, aki a kulcsfontosságú politikai 
döntéshozókkal készített több száz interjú alapján bemutatja, 
hogy a konzervatívok miként szervezték befolyásukat az amerikai 
politika megváltoztatásához. Azáltal, hogy ábrázolja ideológusok 
egy kis csoportjának emelkedését, akik víziójukat a hivatalos wa-
shingtoni politikává alakították, ragyogóan megvilágítja a kon-
zervatív gondolkodás és cselekvés fontos áramla-
tait, valamint a „reganizmus” mitológiáját. Sidney 
Blumenthal angol nyelvű könyve ma már politoló-
giai klasszikus, mely érintőlegesen arra is kitér, ho-
gyan viszonyult ez a konzervatív politikai irányzat a 
homoszexualitáshoz.

John Addington Symonds – Grosskurth Phyllis (szerk.):
The Memoirs of John Addington Symonds
Random House, New York, 1984

John Addington Symonds visszaemlékezéseinek 
első kiadása, Grosskurth Phyllis szerkesztésében, 
1984-ből. A kéziratban fennmaradt memoár pa-
norámás kilátást nyújt a középosztálybeli vikto-
riánus kori életre, rávilágítva azokra a szexuális 

kultúrákra és élettörténetekre, melyek gyakran a történelem elől 
rejtve maradtak. Symonds (1840–1893) 1889-ben kezdte lejegyezni 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32306
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32307
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emlékeit. John Addington Symonds elismert költő, történész, fordító, 
esszéíró és levelező volt, aki amellett, hogy házas volt és gyermekei is 
voltak, meleg kapcsolatokat is ápolt. Foglalkozott továbbá a homosze-
xualitás kultúrtörténetével, könyvet írt a görög szerelemről, valamint 
fordított görög verseket és Michelangelo-szonetteket is. Emlékirata 
bemutatja, hogyan tudta összeegyeztetni homoszexualitását ezekkel 
a szakmai és családi identitásokkal. Emlékiratában – csak úgy, mint 
más írásaiban is – igyekezett leszámolni a homoszexualitással kap-
csolatos nézetekkel, vitatkozva azokkal a jogi és 
orvosi hatóságokkal, amelyek bűncselekmény-
ként vagy betegségként kezelték azt. A kézirat 
szerencsére fennmaradt, ugyanis Symonds utasí-
totta irodalmi hagyatékának kezelőjét, hogy meg-
őrizze a szöveget (igaz, a kézirat sokáig embargó 
alatt volt a Londoni Könyvtárban).

Sheridan Morley:
Oscar Wilde
Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976

A díjnyertes életrajzíró és színházi kritikus, 
Sheridan Morley angol nyelvű életrajzi könyve 
Oscar Wilde életéről, munkásságáról és korá-
ról. A kötet tizenkét fejezetben mutatja be Wilde 

gyermekkorát Írországban, az oxfordi tanulmányokat, irodalmi 
pályája kezdetét, 1882-es amerikai útját, párizsi 
látogatását, megismerkedését Constance-szal és 
házasságukat, a Dorian Gray arcképét és Wilde 
Alfred Douglasszel való kapcsolatát, legnagyobb 
sikereit, perét és elítélését, a börtönéveket, sza-
badulását és utolsó éveit Franciaországban. A 
képanyaggal is gazdagon illusztrált kötetet bib-
liográfia és mutató zárja.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32302
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Shere Hite:
The Hite Report : A Nationwide Study of Female 
Sexuality
Macmillan Publishing, New York, 1976

Ez a könyv bemutatja a női szexualitás 1970-es 
években újnak számító elméletét, amely fokoza-
tosan bontakozik ki, fejezetről fejezetre. Shere 

Hite amerikai szexuális oktató és feminista jelentése egy kiváló 
kutatás eredményeit összegezte a nők szexuális életéről. A kuta-
tásban Amerika-szerte 3000 nő vett részt, 14 és 78 év közöttiek, 
arról beszélve, mit szeretnek a szexben, milyen orgazmusuk van, 
hogyan érzik magukat az orgazmus nélküli szex alatt, hogyan 
maszturbálnak, milyen stimulációkat és segédeszközöket hasz-
nálnak stb. A könyvnek annak idején hatalmas sikere volt, nagyon 
őszintének találták, és úgy látták, hogy 
az felszabadulást is hozhat a nőknek. Egy 
külön fejezet pedig a leszbikussággal fog-
lalkozik. Az angol nyelvű kötetet jegyze-
tek zárják.

Oscar Wilde:
The Picture of Dorian Gray
Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1974

Oscar Wilde ezúttal angol eredetiben olvasható, 
klasszikus regényének hőse, a gazdag, gyönyörű 
és naiv fiatalember, Dorian Gray megszállottja 
annak a gondolatnak, hogy örökké fiatal és szép 
maradjon, s ezért még akár a lelkét is eladná. 

Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, 
hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg 
a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32304
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32308
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A fiatalember hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton be-
folyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát 
az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn út-
jára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és 
formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordula-
tot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. 
Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öreg-
szik. Arca és szeme őrzi az ártatlan ifjú szépségét, a festett arcmás 
viszont, amelyet gondosan elzárva tart háza egy titkos helyiségé-
ben, híven mutatja az idő és a bűn rombolását vonásain. Ekkor 
úgy érzi, itt az ideje megváltoztatnia az életét. Hogy teljesen tisz-
tára mossa magát, bűnös múltjának tanúját, a szörnyűséges képet 
meg akarja semmisíteni…

Phillip Knightley – Colin Simpson:
The secret lives of Lawrence of Arabia
McGraw-Hill Book Company, New York, 1970

Thomas Edward Lawrence (1888.-1935) angol 
katona, régész, író és kalandor, a Brit Birodalom 
alezredese és Fejszál szíriai emír vezérkari főnö-
ke is volt. Felfedezései, irodalmi tevékenysége és 
leginkább az 1916-18-as arab nemzeti felkelés-

ben betöltött szerepe miatt Arábiai Lawrence néven közismert. 
Romantikus, rejtélyes személyisége, kalandos haditettei és szo-
katlan életvitele révén számos, róla szóló könyv és film hőse lett. 
Phillip Knightly és Colin Simpson 1970-ben megjelent, róla szóló, 
angol nyelvű könyve annak idején szintén nagy sikert aratott, mely 
annak is köszönhető volt, hogy Thomas Edward Lawrence testvére 
engedélyezte a korábbi privát információkhoz és dokumentumok-
hoz való hozzáférést. Ezzel együtt is a kötet nem tárgyalja Lawrence 
állítólagos, azonban nehezen bizonyítható homoszexualitását.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32310
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Edward Albee:
Who’s Afraid of Virginia Woolf? : a play
Atheneum, New York, 1962

A Nem félünk a farkastól (Who’s Afraid of Virginia 
Woolf?) a meleg Edward Albee 1961-62-ben írott 
drámája. A darab címe egy angol nyelvterüle-
ten ismert dalocskára utal, amely a Walt Disney-
féle Három kismalac című rajzfilmben hangzik el 

(„Who’s afraid of the big bad wolf?” – Ki fél a nagy, gonosz farkastól?). 
Ezt a szereplők kissé megváltoztatva idézik, arra lehet következtet-
ni, hogy az egyetemi kertipartin énekelte valaki így: „Who’s afraid 
of Virginia Woolf?” – Ki fél Virginia Woolftól? Ez a szójáték az angol 
írónő farkast jelentő vezetéknevével. A főszereplőket Albee egy is-
merős házaspárról mintázta, nevüket pedig George Washingtonról, 
az Amerikai Egyesült Államok első elnökéről, és feleségéről kapták. 
Martha és George középkorú házaspár. A férfi docensként történel-
met tanít az egyetemen, a felesége az egyetem rektorának a lánya. 
Egy szombati összejövetel során Martha apja megkéri őket, hogy 
ismerkedjenek össze jobban az egyetem legújabb tanárával és fele-
ségével. Részeg túlbuzgalmában Martha azonnal át is hívja őket ma-
gukhoz, a pár hajnali kettő körül érkezik. A társaság folyamatosan 
iszik, a társalgást pedig Martha és George állandó veszekedése ural-
ja. Sértegetéseikhez olykor a másik házaspárt is felhasználják, de 
gyakran gúnyolódnak rajtuk is. A darab dialógusának egyes részei 
azt sugallják, hogy az illúzió és a valóság közötti határ képlékeny, ál-
landóan változik. A darab végén a címbéli dalocskára utalva Martha 
azt mondja, ő fél a farkastól, azaz 
az illúzióktól mentes élettől. A 
színdarab alapján nagy sikerű film 
készült 1966-ban, Richard Burton 
és Elizabeth Taylor főszereplésé-
vel, Mike Nichols rendezésében.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32309
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Köszönjük a következő kiadók könyvadományait: 21. Század, 
Agave, Athenaeum, Atlantic Press, Bookline, General Press, HVG 
Könyvek, Jelenkor, Könyvmolyképző, Libri, Szivárványálom 
Könyvek.

Köszönjük továbbá a Budapest Pride, a Mikes Program, valamint 
magánszemélyek támogatását.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az 
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, fil-
meket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyom-
tatványokat és egyéb tárgyi emlékeket. A könyvtár gyűjteménye 
továbbra is kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk a kölcsö-
nözhetőség 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/archivum/katalogus


Támogasd a 8. LMBT Történeti Hónapot! 
Support the 8th Hungarian LGBT History Month!

Járulj hozzá, hogy az LMBT közösség történetét ismét egy sokszínű prog-
ramsorozattal mutassuk be! Idén szeretnénk közösen felfedezni a 20. század 
eleji meleg Budapest hangulatát, de visszaidézzük az első magyar televízi-
ós LMBT karaktert is. Szeretnénk együtt gondolkodni, tanulni, szórakozni, 
mindezt egy jó társadalmi cél érdekében. Velünk vagy célunk megvalósítá-
sában? Segítsd a 8. LMBT Történeti Hónapot, hogy közösen ismerkedjünk 
az LMBT emberek útjával, össztársadalmi fontosságú értékeivel!
2020-ban is több érdekes programmal készülünk: Oscar Wilde perének 
125. évfordulója alkalmából a megnyitón Neil McKenna tart beszédet. 
Beszélgetést szervezünk egyebek mellett az Imre: Egy emlékirat című, a 
századelő Budapestjén játszódó amerikai regényről, megemlékezünk a ho-
lokauszt LMBT vonatkozásairól, meleg női ikonokról, a biszexualitás törté-
netéről és az első magyar coming outról is magyar tévésorozatban.
Számos évforduló is kapcsolódik ehhez az évhez: 20 éve indult a Melegség 
és Megismerés iskolai program, 25 éve alakult meg  a Háttér Társaság, 50 
éve rendezték az első New York-i pride felvonulást, 100 éve született Tom of 
Finland finn képregény-készítő, grafikus, 125 éve Almásy László gróf felfe-
dező, pilóta és 150 éve jelent meg az első nyíltan meleg témájú regény. 
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A programsorozatot a Háttér Társaság és a Labrisz 
Leszbikus Egyesület közösen koordinálja, évek óta 
célként kitűzve a társadalom LMBT-ügyekkel kap-
csolatos ismereteinek bővítését, a sztereotípiák, 
előítéletek csökkentését.
Idén is számtalan filmvetítéssel, előadással, kerekasz-

tallal és egyéb programmal készülünk. Ahhoz azonban, 
hogy valóban színes programfüzetet tudjunk összeállí-
tani, és méltóképp nyúljunk az évfordulós események-
hez, adományokra is szükségünk van. 
Érték számodra a szexuális kisebbségek megjelenése 
a kultúrában, és szívesen visszaásnál a gyökerekig? 

Támogatod az LMBT közösség jogainak bővítését, 
társadalmi helyzetének javítását, és úgy gondolod, 
figyelmet érdemelnek a mozgalom úttörői is?  
Szívesen hallasz történeteket rendszerváltás előtti 
LMBT sorsokról, aktivisták politikai mozgásteréről? 
Ha ezekre a kérdések-

re igen a válaszod, hozzád is szól ez a felhívás. 
Amennyiben teheted, itt segíthetsz nekünk, hogy 
minél jobb programokban, minél több emberhez 
tudjuk eljuttatni februárban az LMBT közösség tör-
ténetének legfontosabb üzeneteit! 

Az adományokat az esemény megnyitójának költ-
ségeire fordítjuk, valamint ebből tudjuk támogat-
ni az egyes rendezvények meghívott előadóinak 
útiköltségét, a terembérletet, világítást, hangosí-
tást és egyéb kiadásokat.
Minden támogatás ahhoz 

járul hozzá, hogy ez a rendezvénysorozat megva-
lósuljon, és minél több emberhez jusson el.

http://lmbttortenetihonap.hu/adomany
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Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2019. december

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 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.
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