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Minden kedves olvasónkat kö-
szöntünk 2021. évi harmadik 

számunkban, mely a Háttér Archívum 
és Könyvtár legfrissebb szerzeménye-
it összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle  
legújabb száma a 2021. július és szep-
tember között, kiadói felajánlások, il-
letve magánszemélyek jóvoltából be-
szerzett közel hatvan újabb kiadványt 
mutatja be. Ezúttal is számos érdekes 
kötet szerepel az újdonságok között: 
köztük van Sally Hines Mi a gender? 
című kötete, a Mi is az LGBTIQ*?, egy 
hamburgi kiadó magyar nyelvű ki-
adványa és Perintfalvi Rita új könyve 
a katolikus egyházon belüli bántalmazásokról. Az új szépirodalmi 
kötetek között találjuk az egyik első, boldog végű meleg témájú re-
gény, az Imre magyar kiadásán túl a brit irodalomtörténet első me-
leg témájú regényét (A számkivetett szív), a nagy port kavart Micsoda 
család! című képeskönyvet vagy a szegedi Könyvmolyképző kiadá-
sában megjelent több meleg témájú regényt (Vörös, fehér, királykék; 
A rab herceg; Sötét lélek stb.). Antikvár szerzeményeink közül kiemel-
kedik két hetvenes-nyolcvanas évekbeli felvilágosító kötet, mely ed-
dig nem állt a birtokunkban, vagy a Faludy György világirodalmi mű-
fordításait tartalmazó Test és lélek című antológia. Könyvtárunk ezen 
időszakban közel tizenöt idegennyelvű kiadvánnyal is bővült, egye-
bek mellett amerikai partner archívumunk, a ONE két kiállítási kata-
lógusával, köztük a Laszlo Ivanyi munkásságát bemutató kötettel, va-
lamint az Imre című melegregény spanyol fordításával. 2019 tavasza 
óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:   
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Linda Becker – Julian Wenzel – Birgit Jansen:
Mi is az LGBTIQ*? : bevezetés a gender és a sok-
színűség világába
Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg, 2021

Az LGBTIQ* (LMBTIQ*) az angol nyelvből szár-
mazik, és a Lesbian (leszbikus), Gay (meleg), 
Bisexual (biszexuális), Transgender (transzne-

mű), Intersexual (interszexuális), Queer (queer) rövidítése. A végén 
a csillag azokat jelöli, akik nem szerepelnek ezen a listán, de akik 
ennek ellenére az LMBTIQ mozgalomhoz tartoznak. Mindezeket a 
kifejezéseket részletesen elmagyarázzuk ebben a könyvben, hogy 
pontosan megértsd a jelentésüket.

Perintfalvi Rita:
Amire nincs bocsánat : szexuális ragadozók az 
egyházban
Kalligram, Budapest, 2021

„Perintfalvi Rita ebben a könyvben bátran kiáll a 
bántalmazottakért. Megszólalhatnak végre szé-
gyen nélkül azok, akiket nem csak bántottak, ha-
nem elnémítottak, kiközösítettek, mélyen megsér-

tettek. Itt nem gyógyulásról van szó, itt nincs betegség. Itt árulás, 
aljas kihasználás, tárgyiasítás, igazságtalanság, a szeretet nélküli 
hatalom kegyetlensége fortyog. Aki rosszul bánik a másikkal, az nem 
beteg. Az nem őrült. Az rossz. Ez a könyv a szeretet jegyében fogant 
meg, szerintem arra jó, hogy megszüntessen minden titkot, min-
den erőszakot, minden szégyent és traumát, mielőtt megtörténne. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34802
https://hatter.hu/archivum/katalogus/33032
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Tegyük lehetetlenné az efféle bántalmazást. Vigyázzunk magunk-
ra és egymásra, ne tanítsuk gyermekeinket engedelmességre, 
ne söpörjük szőnyeg alá egy katasztrófa jeleit.” (Feldmár András) 
Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Grazi Egyetem Katolikus 
Fakultásának tanára, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus 
Egyesületének elnöke, a felszabter.blog.hu közösség egyik alapí-
tója. Szegeden és Bécsben szerzett egyetemi teológusdiplomát. 
Élénk közírói tevékenységet folytat, írásaiban a katolikus egyház 
megújítását és megtisztulását szorgalmazza. Főbb kutatási terüle-
tei: zsoltároskönyv-exegézis, szinkrón-intertextuális szövegelem-
zés, feminista és felszabadítás-teológiai biblia-
értelmezés. Első könyve: Amire nincs bocsánat. 
Szexuális ragadozók az egyházban, melyben a 
papok által elkövetett szexuális abúzusok ál-
dozatainak történetét és ezen bántalmazások 
egyház strukturális okait kutatja.

Koszó-Stammberger Kinga (szerk.):
Merényletek : gyilkosságok és összeesküvések, 
amelyek megváltoztatták a történelmet
Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest, 2021

Üdvözöljük! Összeállításunkban a történelem leg-
híresebb merényleteiről olvashat. Vannak olyan 

események, amelyek megrázzák a világot, és vannak olyanok is, 
amelyek egyszer és mindenkorra megváltoztatják az emberi tör-
ténelmet. Merüljön el leghírhedtebb gyilkosságok mögötti pucs-
csok, konspirációk és elvakult cselszövések mocsaras világában! 
Legyenek bár nagy hatású vezetők, az állam ellenségei, őszinte ak-
tivisták vagy híres celebek az áldozatok, haláluk, mely erőszakos, 
váratlan és sokszor a teljes nyilvánosság előtt zajlik, nyomot hagy a 
kollektív tudatban. Sokan még arra is emlékeznek, hol voltak akkor 
éppen, amikor először hallották például JFK vagy Martin Luther King 

http://felszabter.blog.hu
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34806
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halálhírét, a férfiakét, akiket az egész világ nagyra tartott, és akiket 
egy erőszakos tett idő előtt fosztott meg az élettől. Ha az ember 
elveszíti egy példaképét, különösen, ha nagy hatású, komoly vál-
tozásokat előidézni képes illetőről van szó, úgy érezheti, megfosz-
tották egy jobb jövő ígéretétől is. Bár sok merénylet felháborodást 
vált ki és gyász követi az egész világon, nem mindig ez a helyzet. 
Előfordulhat, hogy egy magas posztot betöltő célpont levadászá-
sa fordít a terror háborújának lefolyásán. Sok titokban szőtt me-
rényletet – mint például Reinhard Heydrich náci tiszt vagy Oszáma 
bin Láden Al-Kaida-vezető megölését –, úgy is fel lehet fogni, mint 
egy olyan gonosz tettet, melyet a jobb jövő érdekében követtek el. 
Olvasson tovább, és vizsgálja meg több mint 25 hírhedt merénylet 
beszámolóját, bizonyítékait és ezen tettek hatásait, és ismerkedjen 
meg azokkal a merénytelekkel is, melyek, ha nem dőlnek dugába, 
teljesen más útra terelik a történelmet. Az egyik fejezet az amerikai 
melegaktivista, politikus Harvey Milk 1978-as meggyilkolásáról szól.

Sally Hines:
Mi a gender? : bevezetés a XXI. századhoz
Scolar, Budapest, 2020

Amikor megszületünk, testünk jellemzői alapján 
kijelölik a nemünket. Miért éreznek sokan még-
is disszonanciát biológiai nemük és identitásuk 
között? A gender olyasvalami, ami eredendően 

vagyunk, vagy ami cselekvéseink által jön létre? Velünk született 
adottság, vagy a környezetünk alakítja? Fontosak még a hagyo-
mányos férfi és női szerepek a mai gyorsan változó világban? Ez a 
gondolatébresztő könyv sorra veszi a gender, azaz 
a társadalmi nem és a pszcihológia, a kultúra és 
a szexualitás kapcsolódási pontjait, és bemutatja, 
hogyan alakult az egyéni és társadalmi hozzáállás 
az elmúlt századokban.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34801
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Csehi Zoltán (szerk.):
Magyarázat a nemzetközi magánjogról
Wolter Kluwer Hungary, Budapest, 2020

A külföldi vonatkozású személyi és gazdasági vi-
szonyok túlterjeszkednek a magyar jogrendsze-
ren, nemzetközi egyezmények és az Európa Unió 
szabályai adják a keretet és számos részletsza-

bályt. A 2018. január 1-jétől hatályos, a nemzetközi magánjogról 
szóló 2017. évi XXVIII. törvény szervesen kapcsolódik az uniós és 
nemzetközi szabályozáshoz, napjaink nemzetközi magánjoga 
csak ezek egységében és együttes feldolgozásában értelmezhe-
tő. Az igényt érvényesítő fél részéről az alapvető kiinduló kérdés, 
hogy melyik országban lehet vagy célszerű pert indítani, hiszen 
nem érdemes időt, bosszúságot és pénzt szánni egy perre, ha a 
választott állam bírósága nem járhat el az ügyben, vagy ha a meg-
hozandó ítélet végrehajthatósága kétséges. A joghatóság hiánya 
már az adott eljárás elején viszonylag egyszerű védekezési lehető-
séget teremt az alperesnek, anélkül, hogy a jogvitában érdemben 
kellene nyilatkoznia. Ha a felperes nem a megfelelő állam bíró-
sága előtt érvényesíti az igényét, az adott fórum nem járhat el az 
ügyben. Ebből a megfontolásból kiindulva könyvünk részletesen 
tárgyalja a joghatóság kérdéseit. Ha viszont már megszületett a 
külföldi bíróság döntése, akkor vizsgálandó az is, hogy a döntés 
Magyarországon végrehajtható-e. Ez is olyan kérdés, amelyet cél-
szerű már a perindítás előtt tisztázni. Amennyiben egy adott vitára 
a magyar jog válasza ismert, ez önmagában még nem elegendő, 
hiszen nemzetközi vonatkozású ügyekben az alkalmazandó jog – 
amely nem feltétlenül a magyar jog – érdemben befolyásolhatja az 
ügy kimenetelét. Az alkalmazandó jog vizsgálata tehát önmagában 
döntő tényező lehet annak elbírálásában, hogy az igényt lehet-e, 
vagy célszerű-e egyáltalán érvényesíteni. Jelen magyarázat útmu-
tatót ad a nemzetközi magánjog napjainkra egyre bonyolultabbá 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33031
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váló anyagi jogi és eljárási kérdéseihez, a szabályozást jogterüle-
tek szerint – például családjog, dologi jog, öröklés, kártérítési jog, 
valamint szerződésekre alkalmazandó jog meghatározása – tár-
gyalva, kitérve a lehetséges átfedésekre is. A magyarázat egyedül-
álló módon tudományos igényességgel, szerves egységben, egy-
máshoz való viszonyában mutatja be az Európai Unió vonatkozó 
joganyagát az irányt mutató uniós bírósági ítéletekkel, a nemzet-
közi egyezmények jogával és a megújult magyar szabályozással, 
ráirányítva a figyelmet a jogalkalmazás gyakorlati problémáira, 
az anyagi jog és az eljárásjog összefüggéseire. A kiadvány mind-
emellett a külföldi jog alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben is 
hasznos megoldásokkal segíti a jogkereső közönséget. A kiadvány 
kitér a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat nemzetközi jogi 
vonatkozásaira is.

Tihanyi Katalin (szerk.):
Hogyan álljunk ki együtt az elfogadó iskolai 
környezetért? : kézikönyv tanároknak az Iskolai 
Sokszínűség Hete megrendezéséhez : 2019. áp-
rilis 8-12.
Magyar LMBT Szövetség, Budapest, 2019

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport kézikönyve 
az 1. Iskolai Sokszínűség Hetére készült, segédletként a program 
lebonyolításához. Ajánljuk mindazoknak a gyerekekkel, fiatalok-
kal foglalkozó szakembereknek, akik szeretnének foglalkozni a 
zaklatás és az előítéletesség témáival. A füzetben többek között 
filmajánlók, gyakorlat- és óratervek szerepelnek, valamint egy 
bullying-kisokos – az iskolai zaklatással kapcsolatos legfontosabb 
információkkal.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34862
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Azonos nemű szülők és gyermekeik : szivárvány-
családok helyzete Magyarországon 2016-17 : 
kutatási jelentés
Háttér Társaság, Budapest, 2017

20 mélyinterjú, 1249 online kitöltött kérdőív. 
Minden eddiginél átfogóbb kutatást végzett a 
Háttér Társaság a gyermeket nevelő, illetve azt 

tervező magyarországi azonos nemű párok, LMBTQI emberek 
tapasztalatairól, véleményéről. A kiadvány áttekinti a hazai jogi 
helyzetet, beszámol a szülővé válás különböző módjairól, a gyer-
meket nevelő párok tapasztalatairól az egészségügy, az oktatás, 
a gyermekvédelem területén, munkatársaik vagy épp a családjuk 
körében. A kiadvány a kormányzat, az oktatási intézmények, illet-
ve a gyámhatóságok, gyermekvédelmi és családsegítő szolgála-
tok részére megfogalmazott ajánlásokkal zárul.

Laurence Benaim:
Yves Saint Laurent : a XX. század legnagyobb di-
vattervezőjének élete
Európa, Budapest, 2017

Ez a könyv – a divattervező első életrajza – an-
nak az érzékeny fiúnak a története, akit erejét és 
törékenységét megidézve Misima kötélidegzetű 

gyermeknek nevezett, és aki tizenhárom évesen arról álmodott: 
„Egy napon meghódítom Párizst, és fénylő betűkkel áll majd a ne-
vem a Champs-Élysées-n!” Hogyan fér meg egy emberben a 21 
évesen Christian Dior helyére lépő sötét öltönyös fiatalember és 
a Sept 1971-ben meztelenül pózoló világfija? A depressziós férfi, 
a vörös-arany dicsőség foglya és az ördögi provokátor, aki hatal-
mas botrányt kavar az Opiummal? Az YSL-birodalom felépítője és 
a Babylone utcai remete? A sivatagról, szabadságról álmodó örök 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34859
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31468
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gyerek és a fehér köpenyes maximalista, aki azért alkotott, hogy 
természetükből fakadóan eltűnő ruháknak adjon életet? YSL bu-
kása! A legpocsékabb bemutató Párizsban! Mi tagadás, határo-
zottan és teljességgel förtelmes! Végtelenül ízléstelen, ocsmány, 
szélsőséges… – It’s fantastic! Quelle Merveille! Milyen csodálatos! 
Őrült siker! Diadal! Yves Párizs bálványa! S ha kíváncsiak, hogyan 
csinálja? Nos, egy női arccal kezdem – vallja a szerelmes ördög –, 
mert az arc bája a titok, aztán egyszer csak érzem a színeket, a nő 
illatát, s mint mikor árnyékként átsiklunk egy álomvilágba, látom 
a ruhát: egy kis csillagpor, holdpor, kis sze-
relempor… és kész a varázslat… Laurence 
Benaim műve nem csupán YSL, az utolsó 
klasszikus életrajza és a divat története a 
múlt század közepétől napjainkig, hanem 
tisztelgés a szakma előtt, melyben az élet-
művészet utolsó lángjai ragyognak.

Sándor Bea – Modolo Ákos (szerk.):
„És leszálltak a vízbe mind a ketten” : LMBTQ- 
Keresztény Párbeszéd Műhely
Szimpozion Egyesület, Budapest, 2016

Végéhez közeledik az LMBTQ-Keresztény Párbeszéd 
Műhely elnevezésű projektünk – legalábbis az első 
fázisa, amelyhez 2016. december 31-ig támogatást 

kaptunk az ARCUS Alapítványtól. Ebből tudtunk megvalósítani egy 
pszichodramatista vezette Bibliodráma-csoportot, megszervezni 
egy hat alkalmas beszélgetéssorozatot, kiadni a párbeszédet segítő 
kiadványainkat. Olvasmányokat és beszélgetési lehetőséget kínálni 
az érdeklődőknek, akik nem itélkezőn, hanem egyszerűen elfoga-
dással fordulnak vagy törekednek fordulni a hívő, hitüket gyüleke-
zetekben vagy (a gyülekezeteik elutasítása miatt) azokon kívül élő 
LMBTQI emberek felé, és programokat szervezni az érdeklődő hívő 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31723
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LMBTQI embereknek. Milyen is volt a mi nemrégen véget ért, tízal-
kalmas LMBTQ-keresztény Bibliodráma csoportunk? Röviden: nagy 
élmény. Tizenkét nagyon különböző ember, sokan hasonló tapasz-
talatokkal. Egy módszer, a pszichodráma, ami „végig vonult” min-
den alkalmon, gyakran személyes történeteinkkel, életeseménye-
inkkel, de legtöbbször bibliai történeteken át. Voltunk tanácstalan 
tanítványok, félősek és bevállalósak, vízen járók, Mária és Márta, 
várakozó kíváncsiak, nagy hitűek, feltámasztottak, gyerekek és 
szülők, tékozlók és dologba ragadottak. Egy csónakban eveztünk a 
nagyobb önismeret, a magunk és mások elfogadása, szeretése, en-
nek megélése: a hit felé. És talán ez volt programunk legfontosabb 
része. Hogy a párbeszédben a másik oldalon állók, a nem LMBTQ 
és/vagy a téma iránt nem különösebben érdeklődő keresztény em-
berek mennyit kaptak ebből a projektből, arról nyilván kevesebbet 
tudunk. Ha a válaszok hiányából, vagy abból a levélből indulok ki, 
amit ma, 2016 novemberének elején kaptam, azt kell mondanom: 
meglehetősen szomorú a hely, ahol állunk. A levelet egy hívő, egyik 
egyházunk elkötelezett tagja küldte, aki korábban cikket írt egy 
amerikai filmről, és azt írja, segítő szándék vezeti, amikor másokkal 
és velem is megosztja a cikket. Csakhogy a segítő szándék olyan, 
mint egy lazán horgolt takaró, amit rádobott egy halom előítélet-
re, téves információra és ítélkezésre – és ezek mind-mind kilátsza-
nak alóla. Radikális, erőszakosan fellépő melegjogi aktivistákról 
ír, akiknek a működése szerinte indokolja a „többségi társadalom 
ellenszenvét, sőt, az erőszakos reagálásokat is”. Sztereotipizál egy 
sort, majd leszögezi, hogy „a homoszexualitás jórészt veleszületett, 
genetikai eredetű probléma, ami mássá, a társadalomból kitaszítot-
tá, szerencsétlenné, lelki problémáktól szenvedővé teszi az egyént”. 
Jórészt? Veleszületett? Genetikai probléma? Hogyan teszi az egyént 
kitaszítottá? Hol a kitaszító társadalom felelőssége ebben a „kór-
képben”? Nem is folytatom. Én is csak kórképnek hoztam ide ezt 
a megnyilatkozást: egy keresztény ember veszi a fáradságot, hogy 
cikket és levelet írjon, amelyben kifejti, hogy az LMBTQ embereket 
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bűnösnek és betegnek tartja, nem a teremtés rendjébe illeszkedő-
nek – és ezt a kirekesztő beszédet egészen komolyan segítő szán-
déknak látja. Tudnunk kell: itt tartunk. Hosszú párbeszédre kell 
számítanunk, ehhez kívánunk erőt a munkánkhoz csatlakozóknak 
és az utánunk jövőknek. Tapasztaltuk: sok hívő LMBTQI embernek 
nehéz egyenlőnek éreznie magát. Ez érthető egy velük szemben ki-
rekesztő társadalomban és a benne működő különösen kirekesztő, 
az LMBTQI embereket stigmatizáló, különös lényként, nem egyenlő 
emberként kezelő egyházakban. Aki mindezek ellenére mégis tud 
abban a tudatban és azzal az érzéssel élni, hogy ő másokkal egyen-
lő ember, annak arra kell vigyáznia, hogy érzéseit ne a düh és/vagy 
a szánalom határozza meg az őt lekezelő, vagy minimum idegen 
emberfélének tartó más emberekkel szemben. Ahogyan ennek a 
kötetnek a beszédmódját alakítjuk, érezzük a feladat súlyát: amikor 
hívő LMBTQI emberekről beszélünk, nehéz nem belecsúszni egy-
részt az apologizáló-magyarázkodó, másrészt valamiféle „észosz-
tó” tónusba.

Julie Kavanagh:
Rudolf Nureyev
Európa, Budapest, 2015

Rudolf Nureyevben (1938-1993), a távoli Ufában 
felnőtt, majd a szentpétervári Kirov színpadán 
első sikereit arató, de az otthoni fojtogatóan 
konzervatív balettélet miatt elsőként Nyugatra 

menekülő „szovjet” táncosban a nagyközönség és a szakkritika is 
a századelő legendás férfitáncosának, Vaclav Nizsinszkijnek az új-
bóli megtestesülését látta. Nureyev alakját már életében legendák 
– és botrányok – övezték, hiszen egyszerre volt alázatos és kibírha-
tatlanul akaratos; önző és nagylelkű; pénzsóvár és adakozó; csak 
magával törődő egoista, ugyanakkor a fiatalokat segítő mester és 
pártfogó; közönséges és emelkedett; az életet habzsoló társasági 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34860
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lény és magányos, kontemplatív gondolkodó. A színpadon pedig 
olyan belső tűzzel, egyedülálló energiával, rendkívüli muzikalitás-
sal és plaszticitással formálta meg szerepeit, hogy világszerte fa-
natikus rajongók őrjöngő tapsa és hisztérikus lelkesedése kísérte 
fellépéseit. A magyar közönség mindebből semmit nem élhetett 
át, hiszen egy „disszidensnek” évtizedeken át még a nevét sem 
lehetett leírni. Ma mégis egyedül a magyar fő-
városnak van joga az ő nevét viselő Nemzetközi 
Balettverseny megrendezésére, hiszen élete 
utolsó szakaszában több szálon is kapcsolódott 
Budapesthez. Julie Kavanagh sokoldalú kuta-
tásra alapozott, lebilincselő életrajza tárgyila-
gosan, mégis szenvedélyes csodálattal és sze-
retettel idézi fel e páratlanul ellentmondásos 
művész-zseni pályáját.

Ben Macintyre:
Kém a csapatban : Kim Philby és a nagy árulás
Gabo, Budapest, 2015

Ügynök, kettős ügynök, sármőr és áruló. Kim 
Philby, az angol titkosszolgálat, az MI6 egyik veze-
tője a hidegháború idején, sok éven át elárulta a 
Szovjetuniónak a legtitkosabb 
angol-amerikai hadműveleti 

terveket, ezért sok bátor ember halála szárad 
a lelkén. Számos egyetemi társát szovjet ügy-
nöknek szervezte be, ők voltak a híres „camb-
ridge-i ötök” – köztük meleg férfiak. Életét 
Moszkvában, a KGB oltalma alatt fejezte be. 
Hallatlanul izgalmas életrajz a 20. század egyik 
legnagyobb csalásáról.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34818
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Edward Prime-Stevenson:
Imre : egy emlékirat
Napvilág, Budapest, 2021

Az 1900-as évek Budapestjére invitálja olvasóját 
ez a regény, mely 1906-ban íródott, de sokáig csak 
igen szűk körben volt hozzáférhető, csak ango-
lul és később németül. Az elbeszélő, egy Oswald 
nevű angol (ez vélhetőleg magát a szerzőt takarja), 
megismerkedik egy Imre nevű fiatal katonatiszt-

tel, és az első pillanattól valami különös harmónia köti össze őket. 
Mindketten magányosak, és mindketten egy súlyos titkot hordoz-
nak: a férfiak iránti vonzalmukat. Nem mernek megnyílni egymás 
előtt, félnek az elutasítástól – míg végül mindketten rájönnek: ez bi-
zony szerelem, ezen nincs mit titkolni. De vajon nem nőies dolog-e 
egy férfibe beleszeretni? Nem beteges dolog-e az ilyesmi? – me-
rül föl mindkettőjükben a kínzó kétség. És mint minden szerelem, 
Oswald és Imre kapcsolata is számos csalódáson, örömön, keserű-
ségen át jut el a végkifejletig. Közben Prime-Stevenson bemutatja a 
századfordulós Magyarországot (úgy tűnik, valóban járt itt, tudott 
magyarul is!), meg az akkoriban egyre népszerűbb pszichológiai 
gondolkodást, adottság és választás izgalmas sorskérdéseit.

Rodney Garland:
A számkivetett szív
Tericum, Budapest, 2021

Egy igazi kuriózum A számkivetett szív: az első  
meleg témájú detektívregényként tartják számon, 
valamint egyike az első Angliában kiadott, nyíltan 
homoszexuális regényeknek. A történet szerint 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33015
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34809
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Julian Leclerc öngyilkos lett. Menyasszonya felkeresi a férfi egyko-
ri barátját, Anthony Page pszichiátert, hogy kiderítsék a tragédia 
okát. Page, bár felhagyott a szerelemmel és testi vágyaival, vissza-
tér a melegélet színterére. Végül nemcsak egykori szerelme, ha-
nem a saját életének kétségeivel is szembesülnie kell a nyomozás 
során. A magyar származású Hegedűs Ádám (1906-1958) Rodney 
Garland álnéven írott elgondolkodtató könyve 
egy detektívregény izgalmával tárja elénk a má-
sodik világháború utáni meleg közösség külső 
és belső megpróbáltatásait. A regény fordítója, 
és az utószó írója Bojti Zsolt, akinek tolmácso-
lásában az Imre című amerikai melegregény is 
megjelent magyarul.

Laura Kneidl:
Someone new : valaki új
Maxim, Szeged, 2021

„Folyton azon rágódok, mások mit gondolnak ró-
lam. Kit látnak bennem. De veled nem így van. Ha 
veled vagyok, egészen önmagam lehetek.” Amikor 
Micah találkozik az új szomszédjával, el sem tud-

ja hinni: éppen Julian az, aki néhány héttel korábban elveszítet-
te miatta a munkáját. Micah rettenetesen érzi magát, főleg azért, 
mert Julian rideg és elutasító vele, és még arra sem ad neki alkal-
mat, hogy bocsánatot kérjen tőle. Ugyanakkor 
Micah-t lenyűgözi Julian megfejthetetlen ma-
gatartása, és feltétlenül meg akarja ismerni kö-
zelebbről. Közben rájön, hogy Julian nem csu-
pán vele, hanem minden emberrel szemben 
távolságtartó. Mert van egy titka, amely örökre 
megváltoztathatja azt, amilyennek Micah lát-
ja Juliant. Két fontos szál is van a regényben: 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33026
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a női főhős, Micah testvére, Adrien meleg, akit emiatt tagadtak ki 
konzervatív szülei, a lány pedig beleszeret Julianbe, akiről kiderül: 
transznemű fiú.

Lawrence Schimel – Elīna Brasliņa:
Micsoda család!
Szivárványcsaládokért Alapítvány, Budapest, 2021

Egy kisfiú korábban ébred, mint mindenki más…
vagy csak majdnem mindenki más? Ideje ágyba 

bújni, de Rexnek, a kislány kutyájának más tervei vannak… Két 
szivárványcsalád története, akiknek épp úgy telnek a mindennap-
jaik, mint bárki másnak: tele vidámsággal és szeretettel. A koráb-
ban két külön kötetben napvilágot látott történet magyar fordítá-
sa a 2021-es év egyik szenzációja volt. Nagy port kavart, ám sokan 
meg is vették a képeskönyvet.

Ellin Carsta:
A távoli remény : a Hansen család története
Athenaeum, Budapest, 2021

Hamburg, 1888. Amikor a családfő, Peter Hansen 
távozik az élők sorából, hatalmas feladatot hagy 
hátra fiai, Robert, Karl és Georg számára. Meg kell 
menteniük a nagy múltú, ám eladósodott kávé-

kereskedést, hogy megőrizzék a Hansen család jó hírnevét. A há-
rom fivér úgy dönt, kihasználja az adódó alkalmat, és kakaóföldet 
vásárol Afrikában. De ami egyesek számára fantasztikus kaland-
nak ígérkezik, az a család többi tagjának igazi rémálom. Robert 
feleségével és gyermekeivel útnak indul Kamerun felé, Georg há-
zassága válságba kerül, Karl pedig rájön, hogy valójában nem azt 
az életet éli, amit szeretne. Karl sokáig agglegény, majd házassá-
got köt, de később beleszeret felesége öccsébe, Florentinusba, és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33038
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34805
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így kénytelen magának is bevallani, hogy a férfiak tetszenek neki. 
Luise, Robert kisebbik lánya nővérével és édesanyjával ellentét-
ben lenyűgözően izgalmasnak találja az ültetvényt. Itt ismerkedik 
meg Hamzával, az egyik munkás fiával. Vajon egy fiatal nő, aki nem 
törődik a társadalmi konvenciókkal, akit nem 
érdekelnek az etnikai különbségek, élhet-e a 
mindent elsöprő igaz szerelemnek, távol az ott-
honától, távol azoktól, akik közé tartoznia kel-
lene? Ellin Carsta nagysikerű családregény-so-
rozatának első részében egy különös dinasztia 
fordulatos sorsával ismerkedhet meg az olvasó, 
és bepillanthat a 19. század végi Afrika miszti-
kus világába.

Michael Chambon:
Fenegyerekek
21. Század, Budapest, 2021

Grady Tripp professzor élete nem fenékig tejföl: 
egy közepes színvonalú főiskolán tanít kreatív 
írást közepes színvonalú diákoknak, a saját kö-
vetkező könyvén viszont hét éve és kétezer oldal 

óta dolgozik, de még nem látja a végét. Ráadásul övön aluli és fe-
lüli csapások sorozzák: a különc, meleg irodalmi ügynöke a város-
ba érkezik egy transzvesztitával; a felesége elhagyja; a szeretője 
terhes lesz; a legtehetségesebb tanítványa az 
öngyilkossággal kacérkodik; meghal egy kutya, 
egy kígyó és szinte minden remény. A Kavalier 
és Clay bámulatos kalandjai című Pulitzer-díjas 
alkotás szerzőjének regénye olyan, akár egy 
hallucinogén utazás, gyorsan pergő, színes 
jelenetek kavalkádja, amelyek közt éppúgy 
akad komikus, mint drámai, és épp a megfelelő 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32985
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arányban. A könyvből mozifilm készült Michael Douglas, Frances 
McDormand és Robert Downey Jr. főszereplésével.

Casey McQuiston:
Red, White, & Royal Blue : vörös, fehér és király-
kék
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Mi történik, ha egymásba szeret az amerikai el-
nök fia és a walesi herceg? Mikor édesanyját meg-
válaszják az Amerikai Egyesült Államok elnöké-
nek, Alex Claremont-Diazból azonnal afféle királyi 

herceg lesz amerikai módra. Jóképű, karizmatikus, zseniális – a 
mai fiataloknak szóló színarany a marketingcsapat kezében. Csak 
egyetlen gond van vele: Alex ellenségeskedése egy valódi herceg-
gel, Henryvel az óceán túlpartjáról. És mikor a bulvársajtó kezé-
be jut egy fénykép Alex és Henry – a walesi trónörökös esküvőjén 
előadott – botrányos összecsapásáról, ez az amerikai-brit kapcso-
latokra is hatást gyakorol. A család- és államfők kárenyhítési terv-
vel állnak elő: megrendezik a két rivális megbékélését. Ami eleinte 
csak az Instagramnak szóló, megrendezett barátság, hamarosan 
elmélyül, és veszélyesebb lesz, mint azt akár Alex, akár Henry vala-
ha várta volna. Hamarosan Alex azon kapja magát, hogy romanti-
kus kapcsolatba bonyolódott a korántsem régimódi Henryvel, ami 
befolyásolhatja az elnökválasztási kampányt, a feje tetejére állít-
hat két országot, és kérlelhetetlenül felveti a kérdést: a szerelem 
végső soron megmentheti a világot? Miből merítsenek elég bá-
torságot, és lesz-e akkora hatalmuk, hogy azok legyenek, akiknek 
lenniük kell? Hogyan érjék el, hogy a valódi énjüket is kifejezhes-
sék a politikai protokoll lépéseiben? Casey McQuiston bebizonyítja 
ebben a könyvében, hogy a szerelem nem mindig diplomatikus.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32939


18 19

ÚJDO
N

SÁGVI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M

ÚJDO
N

SÁG

C. S. Pacat:
A rab herceg
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Damen népének hős harcosa, és Akielos trónjá-
nak jogos örököse. Ám amikor féltestvére ma-
gához ragadja a hatalmat, Damen fogságba esik, 
megfosztják az identitásától, és elküldik ágyas 

rabszolgának az ellenséges ország hercegéhez. Új gazdája, Laurent 
herceg gyönyörű, manipulatív és halálos – a verei királyi udvar 
legrosszabb oldalát testesíti meg. Az ottani életveszélyes politikai 
cselszövések közepette azonban semmi sem az, aminek látszik. 
Így amikor Damen a verei trónért folytatott harc 
kereszttüzében találja magát, kénytelen össze-
fogni Laurent-nal, hogy életben maradjon, és 
megmentse a hazáját. Damen számára csak egy 
szabály létezik: soha, de soha nem szabad fel-
fednie a személyazonosságát. Hiszen pont arra 
az emberre van szüksége, akinek a legtöbb oka 
van rá, hogy mindenkinél jobban gyűlölje őt…

Marius Gabriel:
A divatdiktátor
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Az 1940-es évek Párizsában egy zsenire, új szere-
lemre… és magára talál. Rézi nem sokkal a felsza-
badulás után, 1944-ben érkezik Párizsba. Míg a 
városban a szabadságot ünneplik, ő egy boldogta-

lan házasság börtönében senyved. A férje utolsó, már megbocsát-
hatatlan árulását követően Rézi a házasság felbontását követeli. 
Párizsban magára maradva valószínűtlen új barátra tesz szert: egy is-
meretlen, középkorú divattervezőre, egy hanyatló divatház eldugott 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32998
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32984
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részlegén, akinek félénk természete és a hírnévtől való idegenkedé-
se szöges ellentétben áll tervrajzainak lenyűgöző merészségével. A 
férfit Christian Diornak hívják. Dior zsenialitását felismerve Rézi bá-
torítja a férfit, hogy a saját lábára álljon, és segédkezik abban, hogy 
a gátlásain felülkerekedve az őt megillető hírnévhez jusson. Rézi pe-
dig, saját tanácsát megfogadva és pusztán egy fényképezőgéppel 
és egy írógéppel felszerelkezve a divatújságírás 
izgalmas és káprázatos világába merészkedik. 
Rézi rövidesen két egymástól nagyon is eltérő 
hódoló között találja magát és válaszút elé érke-
zik, ahol kiderül, hogy ki is ő, és mit is akar való-
jában. Mialatt a város újjáépül és visszatér belé a 
fényűzés, képes lesz-e Rézi egy új, szeretetteljes 
életet megalapozni a maga számára?

Leigh Bardugo:
Crooked Kingdom : bűnös birodalom
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Kaz Brekker és csapata rendkívül merész külde-
tést hajtott végre, még maguk sem hitték, hogy 
épségben megúszhatják. Ám a busás jutalom 
felmarkolása helyett most ismét az életükért kell 

megküzdeniük. Árulást szenvedtek és meggyengültek, erőforrása-
ik kimerültek, így a csapat elveszítette minden szövetségesét, sőt 
reményét is. A világ minden szegletéből hatalmas erők csapnak 
le Ketterdamra, hogy megszerezzék a jurdaparem nevű veszedel-
mes szer titkát. Régi riválisok és új ellenségek bukkannak fel, hogy 
próbára tegyék Kaz csavaros eszét és a csapat törékeny hűségét. 
Háborúra kerül sor a város sötét, kanyargós utcáin – bosszúért 
és megváltásért vívott harc, amely eldönti a Grisa-világ sorsát... 
Meleg mellékszereplők: Jesper és Wylan szerelmének kialakulását 
is bemutatja a regény.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32983
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Brigid Kemmerer:
Secret : titok : Elementálok 4. könyv
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Sehol nincsenek biztonságban. Még otthon sem. 
Nick Merrick az összeomlás határán áll. Mindenből 
kitűnő jegyet kéne szereznie, különben nem jut 
be az egyetemre. Igyekszik a bátyja vállalkozását 

is a felszínen tartani, nehogy a Merrick család az utcán találja ma-
gát. Folyamatosan titkolózik a családja, de főképp az ikertestvére, 
Gabriel előtt, nehogy megtudják, hová jár esténként, mert fél, ha 
rájönnek, elveszíti őket. Mindeközben igyekszik kiverni a fejéből 
„barátnője” szexi és magabiztos táncpartnerét. 
Quinn ezalatt Nick esküdt ellenségével kavar. Egy 
Őrző már számolja a perceket, hogy mikor ölheti 
meg a Merrick testvéreket. Vihar közeleg. Minden 
oldalról. Föld. Tűz. Levegő. Víz. A nagy sikerű 
Elementálok-sorozat méltó folytatása. Ismerd 
meg a legszelídebb Merrick fiú történetét! A fősze-
replő Merrick fiú, Nick, az elementál, meleg.

Aleksandr Voinov:
Dark soul : sötét lélek
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

Szorul a hurok a maffiafőnök Stefano Marino nya-
ka körül. Miközben Silvio Spadaro támadásba len-
dülve rátámad az orosz gengszterbanda tagjaira, 
akik Stefano hatalmát fenyegetik, még Stefano 

bűnöző „családjában” is lázadás tör ki. Helyettese, Augusto Viero 
megkérdőjelezi a vezetői pozícióját. Hamarosan világossá válik, 
hogy senkiben sem lehet megbízni – talán Silviót kivéve. Ám Silvio 
puszta jelenléte is tönkreteheti mindazt, ami fontos Stefanónak: 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34880
https://hatter.hu/archivum/katalogus/33033
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a maffián belüli helyzetét, az emberei iránta érzett tiszteletét, és 
végül, de nem utolsó sorban a házasságát is. Amikor Silvio fivére, 
Franco visszatér a francia idegenlégióból, a képzett mesterlövész 
igencsak jól jön a nagy bandaháborúban. Két Spadaro azonban 
jóval több annál, mint amivel Stefano képes megbirkózni.

Jill Mansell:
Te vagy az én titkom!
Lettero, Budapest, 2020

Lainey okos, vagány lány. Csak az a gáz, hogy je-
lenleg nincs állása. De egy apró turpisság (na jó, 
nem annyira apró) hozzásegíti az álommelóhoz. 
Tengerparti kisváros, csodás villa – ez Lainey új 

munkahelye. Csak annyi a feladata, hogy megvédjen egy vissza-
vonult, idős hollywoodi sztárt a túlbuzgó rajongóktól. Ugye hogy 
megérte az a kis hazugság egy ilyen szuper munkáért? Aztán fel-
bukkan Seth, az idős sztár szexis, vonzó unokája, aki elképesztően 
jó hapsi. És ahogy kell, Lainey és Seth közt működésbe lép a kémia. 
De mit szólna a férfi, ha tudná, hogy Lainey hazudott? Persze nem 
Lainey az egyetlen, akinek titkai vannak. Ebben a villában minden-
ki rejteget valamit… A történet férfi főszereplője, Kit meleg, de ba-
rátnőjével, Lainey-vel házaspárnak adják ki magukat, hogy munkát 
kapjon családnál. Kit pedig beleszeret az idős színészbe, Tomba.

Ralph Brewster:
Hontalanul Budapesten, 1940-1944
Corvina, Budapest, 2018

Ralph Brewster könyve négy háborús év krónikája 
egy rejtőzni kényszerülő, a kultúra és művészetek 
iránt mélyen érdeklődő amerikai szemszögéből. 
Brewster, az olasz útlevéllel rendelkező amerikai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32750
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34875
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világpolgár hontalanná válik, mert nem kíván 
Mussolini oldalán harcolni. A különleges utazó 
magyarországi bujkálásának dokumentumér-
tékű története az 1940-es évek magyar társadal-
mának eddig még fel nem tárt, izgalmas szele-
tével ismertet meg – közte a korabeli Budapest 
meleg arcával.

John Corey Whaley:
Nagyon logikátlan barátság
Maxim, Szeged, 2016

A 16 éves Solomon agorafóbiától szenved, ami 
jelent némi nehézséget a hétköznapokban… 
Három éve nem lépett ki a házból. A családja 
mindenben támogatja, online folytatja tanulmá-

nyait, de nem érzi úgy, hogy a szociális életből bármi is hiányozna 
neki. Azonban tudja, hogy nem élhet így örökké. Egyszer csak az 
életvidám, oltalmazó és nyílt Lisa Praytor megjelenik, és a barátja 
akar lenni. Biztos benne, hogy tudna segíteni Solomonnak abban, 
hogy kimerészkedjen a négy fal közül. Abban is biztos, hogy ez a 
tapasztalat neki is segíteni fog abban, hogy megírja a lehető leg-
tökéletesebb felvételi esszét a fősulira, amivel biztosan megkapná 
a pszichológiai program ösztöndíját. Eltökélve, 
hogy „megjavítja” Solomont, Lisa belép a világá-
ba, együtt elbűvölő barátjával, Clarkkal, és nem 
olyan sokkal később már egy váratlan, szoros 
kötelék alakul ki hármuk között. Azonban amint 
Lisa egyre többet tud meg Solról, valamint kap-
csolatáról Clarkkal, elkezdenek lebomlani a fa-
lak, melyeket maguk közé építettek, a barátsá-
guk pedig veszélybe kerül.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33041
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Lorenzo Marone:
A boldogság megkísértése
Gabo, Budapest, 2015

Cesare Annunziatáról mellébeszélés nélkül el-
mondhatjuk, hogy öreg és cinikus, kibírhatatlan 
ember. Hetvenhét éves, öt éve özvegy, két gyer-
mek apja: a fia galériatulajdonos és homoszexuá-
lis, a lánya ügyvéd és neurotikus. Őmaga sokféle 

munkát kipróbált, de főként könyvelőként dolgozott, amit gyűlölt 
is kellőképpen. Nápoly Vomero negyedében él, ahol „a levegő elég 
tiszta, és nyáron is friss”. Cesare úgy döntött, fütyül másokra és a 
sok álomra, amely előtt becsukta az ajtót. Nem fecsérel sok időt 
arra, hogy mérleget vonjon az életéről. Napjai nyugodtan telhet-
nének: olykor egy-egy pohárka bor Marinóval, a második emele-
ti neurotikus kis öreggel, olykor egy kis nemkívánatos csevegés 
Eleonorával, a házbéli macskás nővel, olykor a testi szenvedély 
fellángolásai Rossana, az érett korú ápolónő karjaiban. Ám egy 
nap a társasházba érkezik a fiatal és rejtélyes Emma a férjével, egy 
gyanús egyénnel, aki nagyon más, mint a felesége. Cesare azon-
nal megérti, hogy a párral valami nincs rendjén, és persze, hogy 
nem akarna beleavatkozni mások életébe, hacsak nem az Emma 
szomorú szemében bujkáló néma segélykérés miatt… És a het-
venhét éves Cesarét megkísérti a boldogság, amikor lerombolja 
a cinizmusból maga köré épített falat, és élete kockáztatásával 
segít a bántalmazó férj elöl menekülő, fiatal 
szomszédnőjének. Szívet melengető, nagyvá-
rosi történet arról, hogy sokféleképp élhetjük 
meg időskorunkat. Van, aki óvatosan kel át az 
életen, kerülve minden veszélyt, de az élvezetet 
és a boldogságot is. És van, aki hetvenévesen 
kinyílik az idáig megközelíthetetlen világ előtt, 
mint Cesare Annunziata. A nápolyi író, Lorenzo 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33040
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Marone, aki ügyvédi pályáját adta fel az irodalom műveléséért. Ez 
az első műve, amely rögtön hatalmas sikert aratott Itáliában, fil-
met is készítettek belőle.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Szerb Antal:
Utas és holdvilág
Helikon, Budapest, 2021

Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy nem adhatja föl 
ifjúsága eszményeit, és nem hajthatja fejét „csak 
úgy” a házasság jármába, ha nem a nászútján? 
Szerb Antal regénybeli  utasa holdvilágos transzban 
szökik meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, 

továbbélje az az ifjúságot, amely visszavonhatatlanul elveszett. A 
szökött férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek időgépén 
vissza lehe-e szállni a múltba, vajon torzónak maradt élet-epizó-
dokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az 
ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt „felnőttsége” bilin-
cseitől? Az utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regé-
nye. Mihály, a regény hőse hiába akar előbb a házassága révén kon-
formista polgári életet élni, s hiába szökik meg ez 
elől az élet elől, a regény végén ott tart, ahol az 
elején: mégis bele kell törődnie  mindabba, ami-
be nem akar. „És ha az ember él, még mindig tör-
ténhet valami” – ezzel a mondattal zárul a finom 
lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben 
megjelent regény, amely első megjelenése óta 
hatalmas világsikerre tett szert.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32662
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Kepes András:
Istenek és emberek
Libri, Budapest, 2018

Három magyar házaspár egy svájci luxusvillában 
reked. A természet fenyegető árnyékában, a válo-
gatott gasztronómia finomságok mellett teríték-
re kerül a múltjuk és a jelenük, miközben konflik-
tusaikban felsejlik napjaink emberének drámája 

az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit vesztett világban. Nem csak 
az emberek esnek csapdába, hanem kelepcébe 
kerül a szerelem és a szexualitás, a barátság és a 
gyanakvás, a bírvágy és a hatalom, s talán még 
a párbeszéd esélye is… Kepes András új regénye 
a Tövispuszta és a Világkép drámai folytatása, 
melyben transz mellékszállal találkozunk: az 
egyik főszereplő-házaspárnak, Fürediéknek egy 
transznemű lányuk van, akit az apa kitagadott.

Zelei Bori:
Kevert
L’Harmattan, Budapest, 2016

Tavaly télen kezdtem el írni, amikor anya meg-
halt. Akkor vettük nem sokkal előtte ezt a kabá-
tot. A temetőben voltam, aztán elkezdtem fázni, 
és asszem, sírtam is, és akkor még nem akartam 
hazamenni, úgyhogy elkezd-

tem nyargalászni a temető utcáján. Aztán meg-
láttam a földön ezt a kupakot, és csodák cso-
dája, a bokorban ott volt hozzá a toll is. Golden 
brown, ez volt ráírva. És akkor leírtam ezt a há-
rom betűt ott a kukára, és azóta ez az én tagem. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32200
https://hatter.hu/archivum/katalogus/33044
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Ezt írom azóta is. Akkor este egészen meghibbantam, felmentem 
sötétedéskor a kilátóra, oda is odatettem a kézjegyem, és aztán 
lefelé is a villanyoszlopokra, mert amúgy meg futottam, nagyon 
sötét volt, és rohantam villanyoszloptól villanyoszlopig, és akkor 
mindet meg is tageltem, ha már ott vagyok.

ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZAKIRODALOM

Bárdos Endréné – Katona Edit (szerk.):
Telefondoktor
Medicina, Budapest, 1974

1971 őszén érdekes, újszerű kezdeményezés in-
dult el az egészségügyi ismeretterjesztésben. 
Külföldi tapasztalatok alapján Budapesten meg-
kezdte működését a „Telefondoktor”. A lakosság 
lehetőséget kapott, hogy meghatározott tele-

fonszámon (17-19-25) hetente változó témában du. 5 órától más-
nap reggel 8 óráig 3-5 percben tájékoztatást kapjon egészségügyi 
kérdésekről. Olyan témák kerültek feldolgozásra, amelyek egy-
részt széles körű érdeklődésre tarthattak számot, másrészt kü-
lönböző lakosságrétegeket érintettek. Egy-egy téma aktualitása 
miatt kapott helyet a programban. A témák kiválasztásánál tehát 
alkalmazkodtunk a lakosság igényéhez. Ez, és talán a feldolgozás 
formája, érdekessége, közvetlen hangneme, őszintesége, egy-
szerűsége, ugyanakkor szakszerű, tudományosan alátámasztott 
megalapozottsága igen népszerűvé tette az egészségügyi ismeret-
terjesztésnek, a szemléletformálásnak ezt a módját. Rövidesen 
inkább az volt a probléma, hogy az egyszerre 60 telefonálót 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34853
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kapcsoló berendezés kevésnek bizonyult, és nemsokára a 
Budapesti Postaigazgatóság eddig is segítő, támogató jóvoltából 
az egyszerre kapcsolható hallgatók száma a kétszeresére: 120-ra 
emelkedett. Még így is előfordult, hogy az egyes témák iránti ér-
deklődés meghaladta a telefonszolgálat műszaki-technikai kapa-
citását. Az egyik fejezet a homoszexualitásról szól.

Veres Pál:
Erről is beszélnünk kell!
Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1986

Dr. Veres Pálnak a Magyar Ifjúság hasábjain jelent 
meg népszerű „Az orvos válaszol” című rovata, 
melybe fiatalok írtak leveleket, gyakran szexuális 
témákkal kapcsolatban. Ezekből közölt válogatást 
az 1982-ben megjelent kötet, és a levelek között 

érintőlegesen a homoszexualitás is felmerült. Csakúgy, mint az 
1986-ban megjelent folytatásban, Erről is beszélnünk kell! címmel. 
Az első fejezetben például szó esik arról, hogy 1982 novemberé-
ben a Kossuth rádió bemondta, hogy Újpesten letartóztattak egy 
homoszexuális férfit egy fiú megfojtásáért; a 39. fejezetben egy ol-
vasó arról ír, hogy a fiatal lányok közötti csoportos szexuális játék 
homoszexuálissá teheti őket; a 81. fejezet pedig egy harisnyanad-
rágot viselő férfi kapcsán érinti a transzvesztitizmus témáját is.

Erős Ferenc:
Pszichoanalízis és forradalom : Ferenczi Sándor 
és a budapesti egyetem 1918/19-ben : tanul-
mány és dokumentumok
Jószöveg Műhely, Budapest, 2011

A könyv fő témája a magyarországi pszicho-
analízis történetének egy kitüntetett periódusa, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34855
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34857


AN
TIKVÁRVI

LÁ
GI

RO
DA

LO
M

az 1918 őszétől 1919 augusztusáig terjedő forradalmi időszak. 
1919 áprilisában a tanácskormány közoktatásügyi népbiztosságá-
nak rendelete alapján Ferenczi Sándort egyetemi tanárrá nevezték 
ki. Ő volt a világon az első olyan pszichoanalitikus, aki ebbéli mi-
nőségében kapott tanítási kötelezettséggel járó nyilvános rendes 
egyetemi tanári kinevezést. A könyv feltárja, hogy Ferenczi egyete-
mi epizódja miként kapcsolódott egyrészt a magyar felső oktatás, 
ezen belül az orvosképzés 1918-19 folyamán végbement vagy 
tervezett átalakításaihoz, másrészt a pszichoanalitikus mozga-
lom akadémiai elismertetésre, legitimációra irányuló igényeihez. 
A kötet dokumentum-melléklete közli az idevágó legfontosabb 
dokumentumok at – levéltári iratokat, cikkeket, leveleket – is. Ezek 
alapján rekonstruálható a folyamat, amelynek során Ferenczi és 
más pszichoanalitikusok átmenetileg helyet kaptak a bu da pesti 
tudományegyetemen. Az egyik fejezet a Kísérleti Kriminológiai 
Osztály felállításáról szól a Tanácsköztársaság idején, ahol felme-
rült a homoszexualitás dekriminalizálásának kérdése is.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Christopher Isherwood:
Isten veled, Berlin!
Európa, Budapest, 1972

Christopher Isherwood (1904-1986) a XX. századi 
brit prózairodalom klasszikusa. Eredetileg 1939-
ben megjelent novella- és naplófüzérét a század 
legjobb politikai regényének is nevezték, Orwell 
pedig így írt róla: „káprázatos képek egy hanyatló 

társadalomról”. A szóban forgó társadalom az 1930-as évek ele-
jének Berlinje, ahol Isherwood hosszabb időt töltött, megörökít-
ve olyan jellegzetes figurákat (egy jószívű szállásadónő, egy Sally 

29
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Bowles nevű fiatal angol kabaré-énekesnő, egy gazdag zsidó lány, 
egy homoszexuális pár), akik közül hamarosan a nácik áldozatai 
kerülnek majd ki. Az író közvetlen közelről látja, személyesen ta-
pasztalja a nácizmus megerősödését és hatalomra jutását, s ez az 
élő történelem közvetve formálja, zilálja szét az 
emberi sorsokat, ám mindez nem drámai felvo-
násokban, hanem a film tárgyilagosabb, pontos 
képsorokra bontott jelenetfűzésének megfele-
lően elevenedik meg előttünk. A könyvből ké-
szült a Kabaré című musical és film is.

Virginia Woolf:
Orlando
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977

Orlando, a költői hajlandóságú, gyönyörű ne-
mesifjú az Erzsébet-kori Angliában látta meg a 
napvilágot. Életében szerepet kap Shakespeare, 
kalandjai során megismerkedik és kapcsolatba 
kerül egy szép, de csapodár orosz hercegnővel, 
magával a királynővel, a nagy Erzsébettel, a lon-

doni alvilág számos tagjával, egy előkelő román hölggyel, a török 
szultánnal, egy csapat vándorcigánnyal. Törökországban nemet 
vált, majd Angliába hazatérve átcsöppen a XVIII. századba s a kora-
beli irodalmi szalonokba. A század nem nyeri el a tetszését, átvált 
a XIX.-be – mind közül a legálszentebbe, a dagá-
lyos építészet, a krinolinok és a jegygyűrűk vi-
lágába. Férjhez megy, s végre kiadják több száz 
éven át készült remekművét, egy hosszú költe-
ményt. Utoljára a XX. században látjuk, hever 
az ősi otthon tölgyfája alatt, próbál rendet ten-
ni sokféle megtestesülése között, s várja haza 
férjét, a hajóskapitányt – akiről talán csak az 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31624
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utolsó pillanatban derül ki, hogy férfi-e valóban. Különös, szerte-
len, merész regény – tónusa néha elbűvölő, néha infantilis, aztán 
maróan szatirikus meg egészen személyes is, s mintha azt üzen-
né, mindnyájan androgünök vagyunk, s nem mindig tőlünk függ, 
hogy melyik „nemünk” dominál. Az első angol kiadást az írónő sze-
relme-barátnője, Vita Sackville-West férfiruhás fotói díszítették.

Faludy György:
Test és lélek : a világlíra 1400 gyöngyszeme : Fa-
ludy György műfordításai
Magyar Világ, Budapest, 1988

„Nemegyszer villant fel előttem a kép, ahogy e 
könyv kéziratából halálom után legjobb baráta-
im egy-egy részletet őriznek fiókjukban, és olykor 

előveszik. Aztán bőröndbe kerül, és pincében eszi meg a penész, 
mint megannyi emigránstársam annyi, az enyémnél jóval fonto-
sabb munkáját… A 80-as évek kezdetén melankóliámat kétség-
beesett harag váltotta fel. Nem lesz időm elkészíteni az antológi-
át, öregszem, és ez ellen nincs orvosság a patikában. Nekiestem 
a napi 12-14 óra munkának. Ezúttal igyekeztem felkészülni arra, 
hogy ez a könyv csak a jövő ezredben posztumuszként jelenik 
meg, valamikor 2010 táján, vagy még később… Egyedül jó és szép 
verseket kerestem, de semmi módon nem határoztam meg elő-
re, melyik népet vagy kort részesítem előnyben, és munka köz-
ben igyekeztem, már amennyire ember képes erre, objektív len-
ni. Eredményként a kötet szinte egyenlően tartalmaz hétszáznál 
néhánnyal több európai és hétszáznál néhánnyal kevesebb arab, 
héber, japán, kínai, perzsa és szanszkrit verset. Így a könyv nem-
csak alcímében viseli a ‚világlíra’ kifejezést, hanem valójában azt 
igyekszik reprezentálni.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34852
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Szénási Ferenc (szerk.):
Kagylócskám bizsereg : válogatás az olasz eroti-
kus irodalomból
Noran, Budapest, 2005

Az erotikának máig nincs egyezményes megha-
tározása, azaz nincsenek megbízhatóan kijelöl-
ve a határai. Az ilyen témájú antológiáknak ezért 

mindannyiszor válaszvonalat kell húzniuk: mettől meddig merít-
senek. Válogatásunkban mi a tárgy és a minőség kettős szempont-
ját követtük: beválogathatónak tekintettünk minden olyan írást, 
amely érzéki vágyat közvetít, vagy annak beteljesülését jeleníti 
meg, amennyiben irodalmi értéket hordozóan teszi. Eszerint a 
burkolt és a nyílt, a finom és a nyers, a virágnyelven szóló és az 
obszcenitásig szókimondó erotika példái egyaránt helyet kaptak 
a kötetben. S noha a példatár korántsem hiánytalan – egyetlen 
szöveggyűjtemény sem lehet az –, kötetünk az olasz irodalom ér-
zéki vonulatának valós keresztmetszetét adja. A kötetben szerepel 
Michalengelo két szonettje, melyeket Tomasso de’ Cavalierihez írt.

Guillaume Apollinaire:
Tizenegyezer vessző
Unió, Budapest, 1990

Apollinaire álnéven jelentette meg valamikor az 
első világháború után ezt a pornográf könyvecs-
két, de azóta minden kétséget kizáróan bebi-
zonyosodott a szerzősége. Nincs olyan erotikus 

sorozat, amelyben ne szerepelne, nincs olyan, az erotikus iroda-
lomról szóló írás, amely ne hivatkozna rá. A Tizenegyezer vessző 
az erotikus irodalom csúcsteljesítménye, elképesztően trágár, ob-
szcén, vad és kegyetlen (a kritikusok megegyeznek abban, hogy 
messze fölülmúlja Sade-ot, akit Apollinaire egyébként igen nagyra 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34884
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34885
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tartott): nincs még egy olyan írás, amely ennyire gátlástalanul sza-
baddá engedné a legalantasabb vágyképeket is; és mégis, még a 
legsötétebb kéjgyilkosságok is úgy vannak megírva, hogy van ben-
nük valami humoros, az egész felszabadítóan elvetemült. Kicsit a 
pornográfia paródiája is, meg a háború paródiája, elképesztő nyel-
vi leleménnyel megírva, s van benne több igen jól sikerült versbe-
tét, melyek persze ugyancsak obszcén körülmények közt hangza-
nak el. Minden bizonnyal sokkolni fogja a magyar közvéleményt; 
lesz, aki a hasát fogja majd nevettében, s lesz, aki 
felháborodottan tiltakozni fog. A pornográfia foka 
még nyugati mércével mérve is magas. De minden-
ki olvasni fogja. A könyv vitathatatlanul remekmű 
a maga nemében, melyben azonos neműek közöt-
ti szexuális kapcsolatra vonatkozó utalásokkal is 
találkozunk.

Laure Charpentier:
Gigola : a selyemfiú-lány
K.u.K., Budapest, 2011

Párizs a hatvanas években. A 25 éves, fiús életet 
élő leszbikus lány elrontott orvosi tanulmányai és 
az első, szerencsétlenül végződő szerelem után 
az éjszakai életbe veti magát. Gigola néven töké-

letesen férfias dendivé válik. Szmokingban jár, vörös szegfűvel a 
gomblyukában, ezüstgombos, kobra fejű botot lóbálva. Így lesz a 
Pigalle prostituáltjainak és az előkelő negyedek gazdag nőinek a 
kedvence, lányokat futtató, kifinomult selyemfiú-lány. Dől a pénz 
és az alkohol. De találkozása a távolságtartó Alice-szal, aki a leg-
jobban ellenáll vágyának és uralkodásának, a hanyatlását jelen-
ti. Az 1972-ben kinyomtatott Gigolát akkor a cenzúra betiltotta. A 
kígyófejű bot gombjának erotikus képe riasztotta volna el a véle-
ményformálókat? Évtizedekkel évvel később Gigola még mindig 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30126
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a hatvanas évek Pigalle-jának egyik legelbűvölőbb (vagy legbot-
rányosabb) személyisége. Laure Charpentier író-filmrendező, tu-
catnyi sikeres regény szerzője. A Gigolát nemrégiben filmesítették 
meg Charpentier rendezésében, a címszerepet 
Lou Doillon alakítja. A szerelemnek nincs neme 
mondta egy interjúban a szerző, akinek törté-
nete – maga vallja – nagy mértékben önéletraj-
zi ihletésű. A filmváltozat máris diadalt aratott, 
díjat nyert a sevillai Európa Filmfesztiválon, és 
Cannes-ban is bemutatták.

Anchee Min:
Vörös azalea : élet és szerelem Kínában
Tiara, Budapest, 2001

Parancsba adták hol éljenek, mit dolgozzanak, mit 
gondoljanak, kit szeressenek. A sorsuk egy rossz 
szón múlott, amit rosszkor, rossz helyen… Anchee 
Min egy olyan országban nőtt fel, ahol a minden-

ható hatalom uralkodott a lelkek felett. Ahol a szép nők mind gya-
núsak voltak, ahol a szerelem halálos bűnnek számított. Ellent tud-e 
állni a lélek az elnyomás brutalitásának? Lehet-e úgy szolgálni egy 
rendszer, hogy az ember lázad? Szabad-e szeretni, ha tiltják, és tit-
kolózni, ha mindenki áruló. Veszélyes szenvedély, felemelkedés és 
bukás, bűnhődés és feloldozás ez a regény. Anchee Min Sanghajban 
született, egy szegény család legidősebb lányaként. Kisiskolás ko-
rában éltanuló volt, a Vörös Gárdisták példaképe. Tizenévesként 
egy kommunista gazdaság rizsültetvényén dolgozott, megalázó 
körülmények között, ahol az egyik felettesébe, egy női parancsnok-
ba lett szerelmes. Később kiemelték, és filmszínésznőt képeztek 
belőle. Propaganda filmek ismert arca lett Kína-szerte. 1976-ban, 
Mao elnök halála után Anchee Min nem kívánatos személy lett az 
országban. Kalandos úton kimenekítették Kínából, és az Egyesült 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33042
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Államokban telepedett le. Eleinte alakalmi munkákból élt – volt fel-
szolgáló, takarító, díszletező, futár és modell is – miközben minden 
pénzét angolórákra költötte, hogy egyetemre járhasson. 1990-ben 
diplomázott film rendező szakon.Ma Kaliforniában él családjával. A 
„Vörös Azálea” saját élettörténete, melyet nyolc éven át írt, és amely 
húsz országban vezette a sikerlistákat, miközben a The New York 
Times az év könyvének kiáltotta ki.

Lulu Wang:
Tavirózsa színház
Trivium, Budapest, 2001

„1960-ban, egy két esztendeig tartó éhínség kezdetén 
születtem. Egész kicsiny koromból csak anyám görbe 
hátára emlékszem, de szó sem volt arról, hogy púpos 
lett volna, éppen ellenkezőleg… A kulturális forrada-
lom ötéves koromban kezdődött. Mindenhol aggódó 

szemeket és síró gyermekeket láttam, akiket elszakítottak szüleiktől. Az 
egész világnak vérszaga volt. Kilenc éves koromtól apámat egy távo-
li vidékre helyezték. Egy évvel később anyám átnevelőtáborba került. 
Ami az ezután következő időkben történt, arról szól a könyvem. Ezt az 
időszakot serdülőként éltem meg és ez az egyetlen szempont amelyből 
e viharos időszakot szemlélni tudom. Olyan ember szemlélete ez, aki 
kegyetlen politikai tájfun közepette igyekszik biztonságosan megka-
paszkodni, egy olyan leányé is, aki lassan felnőtté érik, ezzel azonban 
nem tud mit kezdeni.” Lián saját világa megteremtésével próbálja meg 
elviselni a nehézségeket. A közeli tavat elnevezi Tavirózsa Színháznak 
és az ottani „közönségnek” meséli el a mindennnap átélt eseménye-
ket, melyen át fölsejlik a válságtól gyötört Kína, a kultúrforradalom 
erőszakossága, hazugsága, ami mögött azonban ott van az emberek 
egymás iránti szeretete és megbecsülése is. 1998-99-ben az év köny-
ve, több millió eladott példány. Leszbikus szálat is tartalmaz.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32869
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Réz Pál (szerk.):
Magyar Erato : válogatás a magyar erotikus köl-
tészetből
Noran, Budapest, 2005

„Magyar Erato?” – kérdezte irodalomtörténész 
ismerősöm, amikor megemlítettem, hogy anto-
lógiát készülök összeállítani a testi szerelem ma-

gyar verseiből. – Miért nem mindjárt Magyar Priáp? Ugyan, kérlek. 
Hiszen tudod – közhely –, hogy a magyar ember szemérmes, érzel-
meiről nem beszél, testi vágyairól, érzéki tapasztalatairól mégúgy 
se. Erotikus magyar vers alig akad. Így kezdi Réz Pál e kötet utósza-
vát, akit nem kedvetlenített el a kétkedés, hiszen jól tudta, hogy 
kézirattárak, archívumok tele vannak kiadatlan magyar versekkel, 
amelyek éppen erotikus kifejezéseik miatt nem kerültek a nagykö-
zönség elé, s ismerte a könyvekben megbúvó, könyvtárak mélyén 
lapuló, testi gyönyörűséget zengő verseket, amelyeket a nagy re-
neszánsz püspök, Janus Pannonius vagy a börtönviselt katolikus 
pap, Verseghy írt. És ismerte Csokonai, Ady, Szabó Lőrinc, Nadányi 
és a kortársak erotikus verseit is, no meg aztán megkérte költő ba-
rátait, írjanak verseket a készülő gyűjteménybe. Így állt össze ez 
az antológia, amely nem teljes, de magyar nyelven mindenkép-
pen az első, ezerszínű, gazdag, változatos, vidám, kötekedő, ledér, 
pajzán, buja, játékos, érzéki és olykor bizony vaskos is. Az obszce-
nitás, a rossz értelemben közönségesség hiányzik persze a gyűjte-
ményből. Vagy legalábbis nem jellemző. Persze e versgyűjtemény-
re is áll az a közhely-igazság, hogy mindent ki lehet mondani, de 
nem mindegy, hogyan és mikor. Rögtön Janus Pannonius versei 
között találunk releváns alkotást (A fajtalan Ursusról), de ott van 
egy kétértelmű Pilinszky-vers is (Tanuk nélkül), valamint Nádasdy 
Ádám költeményei.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34845
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Kertész Imre:
Sorstalanság
Magvető, Budapest, 2005

A Sorstalanság Kertész egyik nyilatkozata sze-
rint nemcsak a nácizmusról szól, létrejöttéhez a 
magyar szocializmusban szerzett tapasztalatok-
ra is szükség volt. Az önéletrajzi ihletésű regény 
egy 15. évében járó magyar zsidó fiúról, Köves 

Gyuriról szól, aki megjárta az auschwitzi és buchenwaldi koncent-
rációs tábort. A fiú apját munkaszolgálatra hívják be, ezzel indul 
a cselekmény. Ő maga mostohaanyjával él tovább, s Csepelre jár 
dolgozni egy hadiüzembe. Egyik nap azonban rendőr szállítja le 
az autóbuszról, és társaival együtt az egyik téglagyárba kísérik. A 
gettóba zárt zsidókat nemsokára Németország felé irányítják, egy 
vagonba terelik, amely Auschwitzban köt ki. Hogy nem végzik ki őt 
és több társát, az annak köszönhető, hogy munkaképesnek ítélik 
őket. Így továbbmehetnek Buchenwaldba. Itt kora hajnaltól késő 
estig dolgoznak egy hadiüzemben. A rendkívül fárasztó munkától, 
valamint az alultápláltság miatt a főhős szervezete meggyengül. 
Egy kisebb táborban, amelybe átszállítják, komolyan megbeteg-
szik, ezért visszakerül Buchenwaldba, ahol a rabkórházban helye-
zik el. A halálra várva, miközben kezd felépülni, éri a hír, hogy a 
koncentrációs tábor felszabadult. Köves Gyuri útnak indul haza-
felé, Pestre, ahol időközben minden megváltozott (apja meghalt, 
mostohaanyja újra férjhez ment, lakásukba idegen család költö-
zött), és ahol a főhős – élményei következtében – nem képes beil-
leszkedni újra a régi életébe. Hontalanul próbál új életet kezdeni. 
Érintőleges melegszál: a regény egyik szereplője, a cigány tábori 
parancsnok meleg. Mint ahogy Citrom Bandi fogalmaz egy helyen: 
„Cigány” – majd, kevéske töprengés után, ezt állapította még meg: 
„Homokos az ipse, nem vitás.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32692


38 39

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Andrea Frank:
Committed Sensations : An Initiation to Homo-
sexuality : The gay & lesbian Handbook & Com-
pendium on Coming-Out & same-sex Partner-
ships
BoD, Norderstedt, 2020

Az azonos neműek kapcsolatai mindig is léteztek 
és mindig is létezni fognak. Ez normális. A társadalmi kutatások 
évek óta kiterjedten foglalkoznak a leszbikus és meleg párok azonos 
nemű párkapcsolataival, valamint a homoszexualitással és a fiatal 
leszbikusok és melegek coming-outjával. Minden második férfinak 
van szexuális és orgazmusélménye egy másik férfival – számol be 
Alfred Kinsey empirikus szexológus. Ez a „Commited Sensations” 
kézikönyv és kompendium nemcsak a személyes coming-out és a 
sikeres identitásfejlesztés segítéséről és módjairól szól olyan min-
dennapi kérdések tekintetében, mint például hogyan építsünk ki 
egy queer baráti hálózatot, hanem politikai szinten is összefoglal 
olyan témákat, mint például a meleg-leszbikus családpolitika, a 
polgári házasság és az egyházi esküvők – és ugyanígy elősegíti a 
leszbikus és meleg pároknak a meleg-leszbikus mozgalom elmúlt 
50 évének központi kulcskérdéseiről szóló vitákat. A tartalomból: 
– Fiatalok coming-outja; – Hogyan mutassuk be a barátot a szü-
lőknek és az anyósoknak; – Házasság- és családpolitika az azonos 
nemű párok és gyermekeik számára; – Egy modern queer/humán 
teológia megtervezése; – A nemek mint társadalmi konstrukciók; 
 – A homoszexuálisok számára a magánélet politikai: Az azonos 
nemű párok politikája a Parlamentben; – A homoszexualitás az 
emberi szexuális viselkedés érett változata, amely egyenértékű a 
heteroszexualitással; – Társadalmi beszámolók a leszbikusokról, 
melegekről és hosszú távú házasságaikról; – Intim kommunikáció: 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34858
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beszéljünk az óvszerekről, a PrEP-ről és a biztonságos szexről; – 
Marketing és online randiapplikációk melegeknek és leszbikusok-
nak; – Az identitás mint önmagunkról szóló nyilatkozat; – Hűség 
a kapcsolatokban: A melegek többsége egy barátjával él együtt a 
lakásában; – A meleg férfiak 38 százaléka akár több mint 10 évig is 
vezeti kapcsolatát; – Egyházi esküvő és esküvői szertartás az azo-
nos nemű párok párkapcsolati megáldásával; – Leszbikusok, me-
legek és azonos neműek párkapcsolata mint téma az iskolában.

Ivanyi Laszlo:
Diaries
ONE Archives at the USC Libraries, Los Angeles, 2017

Az USC Libraries-en belül működő ONE Archives 
örömmel mutatja be Iványi László magyar szár-
mazású francia művész alkotásait. A Laszlo Ivanyi: 
Diary (Napló) című kötetben a művész által a ONE 
Archives-nak nemrégiben adományozott művek-

ből válogatunk, köztük egy sor falfestmény méretű absztrakciót 
és számos figuratív tanulmányt. A műalkotásokat Iványi kiadat-
lan naplójából származó idézetek kísérik, amelyek megvilágítják 
ennek a lenyűgöző művésznek, zenésznek és írónak a munkássá-
gát és életét. Ez a kiállítás Iványi első önálló kiállítása az Egyesült 
Államokban. Az 1934-ben Budapesten született Iványi 1956-ban 
vándorolt ki Franciaországba, hogy a rangos École des Beaux-Arts-
ban tanuljon. A gyermekkorától fogva kiváló zongorista Iványi új 
hazájában zongoratanárként kereste a kenyerét, és alaposan meg-
ismerkedett a francia társadalom olyan fontos személyiségeivel, 
mint a Rothschildok, miközben magánéletében a képzőművészet 
iránti szenvedélyének élt. Az 1960-as és 1970-es évekbeli korai 
munkásságának középpontjában a nagyszabású, lírai absztrakt 
festmények papírra festése állt. Az 1980-as évektől kezdődően a 
művész figuratív tanulmányokkal kezdett kísérletezni mylaron, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34851
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a fotonega tív eljárásokra emlékeztető színpalettákat használva. 
Iványi számos műalkotásán kívül a művész a ONE-nak adomá-
nyozta naplójának egy példányát is, amely az 1960-as évekbeli 
párizsi életét és Gregoire Bertierrel való korai kapcsolatát örökíti 
meg. Ez a bensőséges, őszinte és mély szenvedélyességgel teli 
szöveg erőteljes betekintést nyújt egy meleg művész személyes 
életébe a háború utáni Franciaországban. A naplóvezetés a mű-
vész egész életében fontos szerepet játszott. A 
most a ONE-ban látható napló megírása előtt, 
amelyet Iványi „testi naplóként” azonosít, „lelki 
naplót” vezetett, amely a második világháború 
alatti és utáni magyarországi gyermekkorát do-
kumentálta. A kiállítás címe Iványi írásának és 
művészi gyakorlatának személyes, reflektív és 
pszichológiai jellegét idézi.

David Evans Frantz (szerk.:)
Die Kränken : Sprayed with Tears
ONE Archives at the USC Libraries, Los Angeles, 2017

A Die Kränken egy Jonesy és Jaime C. Knight ve-
zette művészcsoport, amely 2015-ben alakult a 
ONE Archívumban található dél-kaliforniai meleg 
motoros klubok kiterjedt archívumi állományára 

válaszul. Ezekből a törvényen kívüli klubokból merítve a Kränken 
projektjei e motoros csoportok jelentőségét és bonyolult történe-
tét vizsgálják különféle multimédiás és performatív stratégiákon 
keresztül. A meleg asszimilációs törekvések miatt frusztrált Die 
Kränken a queer radikalitás új stratégiáira törekszik. A csoport 
neve – németül „beteg” – utal a homoszexualitás történelmi pato-
logizálására és a meleg férfiak egy generációjának világjárványá-
ra, miközben az 1968-ban alapított Blue Max helyi motoros klubra 
is reagál, amely porosz katonai egyenruhákat és egyenruhákat 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34863
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fetisizált. A Die Kränken kapcsolatot lát e klubok és a kultúrára 
adott válaszként érzett kortárs elidegenedés között. Ez a katalógus 
a ONE Archívumban 2017-ben bemutatott „Die Kränken: Sprayed 
with Tears” kiállításhoz készült. A katalógus a Die Kränken munkáit 
mutatja be a Blue Max Motorcycle Club Record archív képei mel-
lett, és tartalmazza a kiállítás kurátorának, David Evans Frantznak, 
a kurátornak a bevezetőjét, valamint a ONE Archívum munkatársa, 
Andy Campbell, a USC Roski School of Art and Design adjunktusa 
által megrendelt szövegeket, Curran Nault, a nemi tanulmányok 
és az ázsiai amerikai tanulmányok oktatója (Texasi Egyetemen), és 
Corrina Peipon művész, író és kurátor szövegeit.

John Marnell – Gabriel Hoosain Khan:
Creative Resistance : Participatory Methods for 
Engaging Queer Youth
GALA, Johannesburg, 2016

Kifejezetten a dél-afrikai fiatalokkal a szexuális 
és nemi sokféleséggel kapcsolatos kérdésekben 
végzett munkához kifejlesztett facilitációs ké-

zikönyv. A kézikönyv világos, közérthető és részletes útmutatást 
nyújt a nemekkel és a szexualitással kapcsolatos fogalmak be-
vezetéséhez, valamint a gyakorlati készségek fejlesztését célzó 
tevékenységek elősegítéséhez a kapcsolatok kiépítésétől a kam-
pányok lefolytatásáig. A szerzők John Marnell és Gabriel Hoosain 
Khan, a kézikönyvet a GALA a Hivos-szal és a Norvég Diákok és 
Akadémikusok Nemzetközi Támogatási Alapjával partnerségben 
készítette.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34846
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Christian Picciolini:
Romantic Violence : Memoirs of an American 
Skinhead
Goldmill Group, Chicago, 2015

Miért lesz egy tisztességes család okos és szeretett 
gyermekéből a rasszista ideológia hű támogató-
ja? A magányos kívülálló, és mindenekfölött elfo-

gadásért küzdő Christian Picciolini tinédzser korában azért csatla-
kozott a skinhead mozgalomhoz, mert végre tartozott valakikhez, 
magabiztosnak és erősnek érezte magát. 16 éves korában már az 
ország legbrutálisabb radikális bőrfejű sejtjeit vezette, és a fehér fel-
sőbbrendűséget hirdette Amerika egyik első neonáci bőrfejű zene-
karának énekeseként. A durva utcai bunyóktól az alkoholmámoros 
fehér hatalmi gyűlésekig elmerült a bőrfejű kultúrában, a fasiszta 
propagandában és az erőszakban. Kirúgták az ország összes közép-
iskolájából, a családja elhagyta, de csak akkor kezdte felismerni, 
hogy gyűlölettel teli élete hazugságokra épül, amikor saját lemez-
boltot nyitott, ahol megismerkedett feketékkel, melegekkel és zsi-
dókkal is. Napjainkban Picciolini békeaktivista, a Life After Hate non-
profit szervezet egyik alapítója, amely segít az embereknek, hogy 
kilépjenek a gyűlöletcsoportokból, és bőrszínre, vallásos hitre vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélkül elfogadjanak másokat.

Edward Prime-Stevenson:
Imre : una memoria íntima
Dos Bigotes, Madrid, 2014

Az 1900-as évek Budapestjére invitálja olvasóját 
ez a regény, mely 1906-ban íródott, de sokáig csak 
igen szűk körben volt hozzáférhető, csak angolul 
és később németül. Az elbeszélő, egy Oswald nevű 
angol (ez vélhetőleg magát a szerzőt takarja), 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34848
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34856
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megismerkedik egy Imre nevű fiatal katonatiszttel, és az első pilla-
nattól valami különös harmónia köti össze őket. Mindketten magá-
nyosak, és mindketten egy súlyos titkot hordoznak: a férfiak iránti 
vonzalmukat. Nem mernek megnyílni egymás előtt, félnek az el-
utasítástól – míg végül mindketten rájönnek: ez bizony szerelem, 
ezen nincs mit titkolni. De vajon nem nőies dolog-e egy férfibe be-
leszeretni? Nem beteges dolog-e az ilyesmi? – merül föl mindkettő-
jükben a kínzó kétség. És mint minden szerelem, 
Oswald és Imre kapcsolata is számos csalódá-
son, örömön, keserűségen át jut el a végkifejle-
tig. Közben Prime-Stevenson bemutatja a szá-
zadfordulós Magyarországot (úgy tűnik, valóban 
járt itt, tudott magyarul is!), meg az akkoriban 
egyre népszerűbb pszichológiai gondolkodást, 
adottság és választás izgalmas sorskérdéseit. 
Spanyol fordításban Alberto Mira előszavával.

Shaun de Waal – Anthony Manion:
Pride : Protest and Celebration
Gay and Lesbian Archives – Jacana Media,  
Johannesburg, 2006

A dél-afrikai melegfelvonulások és parádék 
története az elmúlt 16 év során a dél-afrikai 

melegek felszabadító harcának áttekintése. Ez a forrásgyűjtemény 
rengeteg értékes és ritka anyagot gyűjt egybe, köztük képeket, do-
kumentumokat és személyes vallomásokat az 1990 óta tartó Pride 
aktivistáiról, szervezőiről és résztvevőiről.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34887
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Alberto Mira:
De Sodoma a Chueca : Una historia cultural de 
la homosexualidad en España en el siglo XX
Egales, Madrid, 2004

Szerelmi történetek. Történetek a gyűlöletről. 
Titkokról és botrányokról. A széthúzásról, az ön-
elégültségről. Tudósok, katonák, rendőrök és köl-
tők történetei; papok és arisztokraták, vörösök 

és fasiszták történetei. Örömről és undorról, fíliákról és fóbiákról, 
méltóságról és pátoszról. A szolidaritás történetei. Hosszú éjsza-
kai örömökről, hosszú börtönévekről (vagy hosszú börtönévekről 
egy rövid éjszakai örömért). Történetek mártírokról és hóhérokról, 
azokról, akik se nem az egyik, se nem a másik. A homoszexualitás 
története konfliktusokban és anekdotákban gazdag, és mindene-
kelőtt végtelenül változatos helyzeteket szül, amelyeket lehetet-
len egyetlen fogalomban kifejezni. Spanyolországban a homosze-
xualitás láthatatlan marad a történelemben. Vagy csak kivételként 
vagy ritkaságként látható. A homoszexualitás körüli kérdések 
azonban a huszadik század folyamán visszatérően megjelennek a 
kulturális vitákban, a regenerációtól az átmenet liberalizmusáig, a 
francoista macsóizmuson át a szexuális identitás intellektualizáló 
víziójáig. Ez a könyv megpróbál megmenteni néhányat ezek közül a 
történetek közül egy olyan utazás során, amely végigjárja azt a mó-
dot, ahogyan a homoszexualitás a huszadik század folyamán regé-
nyekben, filmekben, színdarabokban, esszékben és tudományos 
értekezésekben reprezentálódott Spanyolországban. A század eleji 
dandyktől kezdve a showbiznisz világán, az or-
vosi és rendőrségi kezeléseken, az eltussoláso-
kon és az aktivistákon át a meleg médiáig a ho-
mofóbia és a homoszexualitás kifejezése olyan 
hangsúlyos szerepet kapott, amelyet itt rend-
szereznek először történeti szempontból.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34861
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John D’Emilio:
The World Turned : Essays on Gay History, Poli-
tics, and Culture
Duke University Press, Durham, London, 2002

Valami történt az 1990-es években, valami drámai 
és visszafordíthatatlan. Egy olyan embercsoport, 
amelyet sokáig erkölcsi fenyegetésnek tekintettek, 

és egy olyan ügynek, amelyet korábban nem lehetett említeni a köz-
beszédben, emberi jogi kérdéssé vált, amelyet az amerikai társada-
lom minden intézményében megvitattak. A házasság, a hadsereg, a 
gyermeknevelés, a média és a művészetek, a gyűlöletből fakadó erő-
szak, a választási politika, az állami iskolai tantervek, a humángene-
tika, a vallás: Nevezd meg a témát, és a melegek és leszbikusok sze-
repe vita tárgyát képezte. Az 1990-es években úgy tűnt, hogy a világ 
végre megfordul és felfigyel a melegekre. A The World Turned című 
könyvében John D’Emilio, a kiváló történész és vezető melegjogi 
aktivista bemutatja, hogyan kerültek a melegekkel kapcsolatos kér-
dések a perifériáról a nemzeti tudat középpontjába az 1990-es évek 
kritikus évtizedében. Ebben az esszégyűjteményben D’Emilio törté-
nészi szemmel vizsgálja az amerikai társadalom, kultúra és politika e 
mélyreható változásait. Megvizsgálja Bayard Rustin polgárjogi veze-
tő és pacifista pályafutását, aki egy generációval mindenki más előtt 
nyíltan meleg volt; a radikális meleg és leszbikus felszabadítás örök-
ségét; az AIDS-aktivista és író Larry Kramer hatását; a melegek és lesz-
bikusok bűnbakképzését a keresztény jobboldal részéről; a meleg 
génekkel kapcsolatos vitát és a vitát arról, hogy az 
emberek „melegnek születnek-e”; valamint a queer 
családokra irányuló figyelem robbanásszerű növe-
kedését. Megvilágítja az identitáspolitikáról szóló 
kortárs viták történelmi gyökereit, és elmagyaráz-
za, hogy a meleg közösség miért vált az elmúlt évti-
zedben az amerikai élet olyan látható részévé.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34886
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Miha Lobnik – Kris Vanhemelryck:
Mind the gap : gay and lesbian youth on the bor-
der of EU accession
IGLYO Hearing on Discrimination of LGBT Youth in 
EU Accession Countries, Ljubljana, 2002

Ez a jelentés a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű (LMBT) fiatalok helyzetéről és megkü-

lönböztetéséről az Európai Unióhoz csatlakozó országokban tartott 
egynapos meghallgatásról készült, amelyre 2002. január 18-án ke-
rült sor Ljubljanában, Szlovéniában. A meghallgatást a Nemzetközi 
Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Ifjúsági és Diákszervezet 
(IGLYO) szervezte a Ljubljanai Egyetem Diákszervezetével és a COC 
Hollandiával, a Holland Homoszexuális Integrációs Egyesületek 
Nemzeti Szövetségével együttműködve. A meghallgatás tisztázta 
az Európai Parlament szerepét a csatlakozási szerződések jóváha-
gyásában és a szexuális irányultsággal kapcsolatos diszkriminá-
ció elleni küzdelemben az EU csatlakozó államaiban. A közép- és 
kelet-európai meleg és leszbikus fiatalok számára is egyedülálló 
lehetőség volt arra, hogy találkozzanak és bemutassák álláspont-
jukat és a mindennapi életükben tapasztalható diszkriminációt. 10 
csatlakozó és 5 nem csatlakozó ország képviseltette magát egyéni 
jelentésekkel: Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, 
Kirgizisztán, Lettország, Málta, Moldova, Lengyelország, Románia, 
Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Jugoszlávia.

David Leddick:
The Male Nude
Taschen, Köln, 1998

Míg a női akt régóta feltűnő szerepet játszik a 
nyugati ikonográfiában, a férfiakt nem mindig 
élvezte ezt a figyelmet vagy elfogadottságot. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28927
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34850
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Ez az óda a férfitesthez a 19. századi névtelen erotikától kezdve 
David Hockney és Duane Michaels kortárs művein át egészen a kor-
társakig ünnepli ezt a fejlődő, egykor tiltott művészeti formát. A 
klasszikus, a játékos és a provokatív alkotásokon keresztül vizsgál-
ja e gyakran kevéssé kutatott műfaj kompozícióit, testtartásait és 
szerepjátszását. Olyan nagyra becsült mesterek, mint Herbert List, 
George Platt Lynes vagy Robert Mapplethorpe mind jelen vannak, 
valamint Wilhelm von Gloeden báró, aki a Szicíliában klasszikus 
pózban lévő meztelen fiatalokat ábrázoló homoerotikus képei-
ről híresült el. A további kiemelkedő témák között szerepelnek a 
Physique Pictorial illusztrációi, amely az 50-es évek közepén a me-
leg szcéna vezető orgánuma és a meleg kiadók úttörője volt.

Hermann J. Huber:
Gewalt & Leidenschaft : Das Lexikon 
Für Homosexualität in Film Und Video
Bruno Gmünder, Berlin, 1989

A férfiakat szerető férfiak – még a moziban is. 
Eddig hiányzott egy jól megalapozott referencia-
munka a legfontosabb filmekkel, amelyekben 
a homoszexualitás a főszerep. A „Gewalt und 

Leidenschaft“ („Erőszak és szenvedély“) az első nemzetközi lexi-
kon a témában. Hermann J. Huber újságíró és könyvszerző több 
mint 350 filmet állított össze a férfiszerelemről: kultuszfilmek, el-
feledett klasszikusok, emancipációs és underground filmek, tele-
víziós játékok, jelenetslágerek, sikeres videók. 1919-ben Richard 
Oswald Berlinben elkészítette a filmtörténet első melegfilmjét. 
Ez a kötet szinte zökkenőmentesen dokumentálja, mi szüle-
tett 21 országban azóta: Genet álmai, Fassbinder erőszakossága, 
Visconti szenvedélye, Praunheim kiáltványai, Warhol kéje, Cadinot 
erotikája, Ripploh humora. A filmesek számára a lexikon minden 
filmhez gyártási adatokat és videótippeket tartalmaz. Ezen kívül 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34849
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mindegyikhez: részletes tartalomjegyzék, precíz értékelés, vala-
mint értékes háttérinformációk rendezőkről, színészekről, szer-
zőkről. A jelenetek több mint 300 fotója közül sokat még soha nem 
nyomtattak ki! Nélkülözhetetlen, szórakoztató kézikönyv az izgal-
mas filmek rajongóinak és a szenvedélyes férfiaknak.

Lorenzo Carcaterra:
Sleepers
Arrow Books, London, 1996

Manhattan szívében, a bevándorlóiról, kisstílű ban-
dáiról, kétes üzelmeiről és illegális szerencsejátéka-
iról elhíresült, korrupciótól, uzsorásoktól és bűnö-
zőktől hemzsegő Pokol Konyhájában éli küzdelmes 
mindennapjait négy tinédzser – négy elválasztha-

tatlan jó barát. Az otthoni kötelékektől elszakadva, a zűrös családi 
háttérből kiábrándulva, az erőszak és az egyház között ingázva az 
utcán keresik a szórakozást, a gyerekes csínytevéseket, mígnem egy 
nap saját bőrükön tapasztalják, mennyit ér az emberélet: meggon-
dolatlan tréfájuknak csaknem áldozatul esik egy ember, s a fiúk egy 
könyörületet nem ismerő intézet falai mögé kerülnek. Miként lehet 
átvészelni a rettegéssel töltött napokat? Érintőleges melegszál: a 
gyermekek egyik szexuális bántalmazója meleg/biszexuális.

Truman Capote:
The grass harp
Penguin Books, Harmondsworth, 1952

A Fűhárfa egy árva fiú, Collin története, aki hó-
bortos öregkisasszony – rokonai, a bíró, a seriff, a 
tiszteletes, a pék: az amerikai kisvárosok tipikus 
figurái között éli át a csak gyerekkorban érzékel-
hető, álomszerűen fülleteg kisvárosi létet, amely 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34812
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34883
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gyújtópontjában egy, a fatetőről vívott harc 
áll… Ott, a fa tetején mondja a bíró: „aki nem ál-
modik, az éppen olyan, mint aki nem verejtéke-
zik: a mérgező anyagok benn rekednek a szerve-
zetében”. Érintőleges szál: Collin oly mértékben 
rajong Riley-ért, hogy az már túl megy egy barát 
iránti érzéseken. 1995-ben film is készült belő-
le, Sissy Spacek, Walter Matthau, Piper Laurie, 
Nell Carter és Edward Furlong főszereplésével.
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Picciolini, Christian 42
Pride : Protest  
and Celebration 43
Prime-Stevenson, Edward 14, 42

Pszichoanalízis és forradalom : 
Ferenczi Sándor és a budapesti 
egyetem 1918/19-ben : tanul-
mány és dokumentumok 28
A rab herceg 19
Red, White, & Royal Blue :  
vörös, fehér és királykék 18
Ringier Axel Springer  
Magyarország Kft. 5
Romantic Violence : Memoirs 
of an American Skinhead 42
Rudolf Nureyev 12
Sándor Bea (szerk.) 10
Schimel, Lawrence 16
Scolar Kiadó 6
Secret : titok :  
Elementálok 4. könyv 21
Someone new : valaki új 15
A számkivetett szív 14
Szénási Ferenc (szerk.) 32
Szépirodalmi Könyvkiadó 30
Szerb Antal 25
Szimpozion Egyesület 10
Szivárványcsaládokért  Alapítvány 16
Taschen Verlag 46
Tavirózsa színház 35
A távoli remény :  
a Hansen család története 16
Telefondoktor 27
Tericum Könyvkiadó 14
Test és lélek : a világlíra
1400 gyöngyszeme :
Faludy György műfordításai 31
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Te vagy az én titkom! 22
Tiara Rt. 34
Tihanyi Katalin (szerk.) 8
Tizenegyezer vessző 32
Trivium Könyvkiadó 35
Unió Lap- és Könyvkiadó 32
Utas és holdvilág 25
Vanhemelryck, Kris 46
Veres Pál 28
Voinov, Aleksandr 21
Vörös azalea : élet és  
szerelem Kínában 34
Waal, Shaun de 43

Wang, Lulu 35
Wenzel, Julian 4
Whaley, John Corey 23
Wolter Kluwer Hungary 7
Woolf, Virginia 30
The World Turned : 
Essays on Gay History,
Politics, and Culture 45
Yves Saint Laurent : 
a XX. század legnagyobb
divattervezőjének élete 9
Zelei Bori 26
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Köszönjük a 21. Század Kiadó, a Central Kiadó, a Jelenkor, a 
Könyvmolyképző, a Maxim, a Napvilág Kiadó, a ONE Archívum, a 
Scolar és a Tericum Kiadó könyvadományait. Köszönjük továbbá 
a magánszemélyek felajánlásait.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az 
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, filme-
ket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyomtat-
ványokat 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/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar
http://hatter.hu/archivum/katalogus
mailto:archivum%40hatter.hu?subject=%C3%89rdekl%C5%91d%C3%A9s%20a%20H%C3%A1tt%C3%A9r%20Arch%C3%ADvummal%20kapcsolatosan
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