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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 
2022. évi első számunkban, mely a Hát-

tér Archívum és Könyvtár legfrissebb szerze-
ményeit összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle 
legújabb száma a 2022. január és március 
között, kiadói felajánlások, illetve magán-
személyek jóvoltából beszerzett közel har-
minc újabb kiadványt mutatja be. Ezúttal 
is számos érdekes kötet szerepel az újdon-
ságok között: a sokszínűség pszichológiá-
ját képviselő Családhatározó, Gisèle Halimi 
francia ügyvéd, feminista aktivista Szilaj 
szabadság című memoárja, a Grace klinika című népszerű sorozat 
kulisszatitkait vizsgáló kötet, a tavalyi homofób és transzfób törvény-
re reagáló két világ- és magyar irodalmi antológia (Mágnes mellett a 
vas; Nem kötelező), Bernardine Evaristo leszbikus szálat is tartalmazó 
új regénye (A lány, a nő, a többiek), Magnus Bane és Alec Lightwood 
párosának („Malec”) legújabb kalandja, Rácz-Stefán Tibor új roman-
tikus regénye (Nincs hozzád hasonló) vagy éppen Vay Blanka Saját 
ketrec címmel megjelent önéletrajza. Antikvár szerzeményeink közül 
kiemelkedik Moravcsik Ernő Emil Gyakorlati elmekórtan címmel 1897-
ben megjelent munkája, amely a korabeli szakirodalom alapján tár-
gyalja a homoszexualitást, Simone de Beauvoir A második nem című 
alapműve, az ismert színész, Stephen Fry részben önéletrajzi ihletett-
ségű regénye (Hazudozó) vagy László Erika Marlon Xtravaganzáról szó-
ló Transziregénye. Könyvtárunk Andrzej Selerowicz és John Clark Bécs-
ben élő aktivisták felajánlása révén több idegennyelvű kiadvánnyal is 
bővült, köztük az úttörő amerikai melegaktivista, Harry Hay, az első 
nyíltan meleg NFL-játékos, David Kopay és  a melegsége miatt lesze-
relt háborús hős, Leonard Matlovich életrajzával, valamint a Long Road 
to Freedom című mozgalomtörténeti összefoglalóval. 2019 tavasza 
óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül   
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Gisèle Halimi:
Szilaj szabadság
Napvilág, Budapest, 2022

Hetven év szenvedélyes harc az igazság és a nők 
ügyének szolgálatában A Tunéziában született, 
legendás francia ügyvédnő, Gisèle Halimi Annick 
Cojeannal, a Le Monde újságírójával folytatott 
beszélgetésében felidézi hosszú életének fontos 

szakaszait. Tízévesen éhségsztrájkba kezdett, mert felháborítónak 
tartotta, hogy nincs egyenlőség fiúk és lányok között.  „Ez nem igaz-
ságos így!” – kiabálta. Amikor 1949-ben letette az ügyvédi esküt, 
felháborította annak szövege: „»Esküszöm, hogy védőként vagy ta-
nácsadóként nem mondok, nem publikálok semmi olyat, ami szembe 
megy a törvényekkel, jogszabályokkal, a jó erkölccsel, az állambiz-
tonsággal és a közrenddel; soha nem mulasztom el megadni a kellő 
tiszteletet a bíróságoknak és az állami hatóságoknak.« (…) A tiszte-
letet rendelettel írják elő? Nem inkább kiérdemelni kéne? Lelakatolt, 
örökre megváltoztathatatlan szabályok? Hiszen a szabály – éppen el-
lenkezőleg – relatív, ideiglenes fogalom. Na és a törvények… Vannak 
köztük kifejezetten rosszak! A lelkem mélyén tudtam, hogy szavaimat 
– a védelem, a magyarázat, a meggyőzés abszolút fegyvereit – min-
dig abszolút szabadon fogom forgatni. És az intézmények iránti tisz-
telet teljes hiányában.”  A közvélemény által kiemelt figyelemmel 
kísért nagy perei révén többször is sikerült elérnie a törvények meg-
változtatását: „1972-ben jött a bobignyi per. Pontosabban Marie-
Claire Chevalier története, akit 16 évesen megerőszakoltak és akit az 
erőszaktevő feljelentett a rendőrségen, mert abortuszt végeztetett el 
magán. Az égbekiáltó igazságtalanság, a bántalmazás és a szociális 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35061
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diszkrimináció szembeszökő esete. Az eset tökéletesen alkalmas volt 
egy nagyszabású politikai perhez, amelynek segítségével a bírók feje 
fölött a közvéleményhez és az országhoz fordulhattam, megtámad-
va a törvényt. Láthatja: beigazolódtak az ügyvédi esküvel kapcsola-
tos fenntartásaim, amelyeket a pályám kezdetén megfogalmaztam. 
Igenis léteztek ostoba törvények. Az én szerepem volt pert indítani el-
lenük.” Gisèle Halimi arról is beszél, hogy nemzetgyűlési képviselő-
ként ő volt az előadója annak a törvényjavaslatnak, amelynek elfo-
gadása után, 1982-től azonos beleegyezési korhatár vonatkozott a 
hetero- és a homoszexuális kapcsolatokra Franciaországban.

Bátki Anna – Ribiczey Nóra (szerk.):
Családhatározó : a sokszínűség pszichológiája
Open Books, Budapest, 2021

Mit is nevezünk családnak? Erre a sokrétű kérdés-
re most neves pszichológusok, szociális szakem-
berek, gyógypedagógusok és családterapeuták 
adják meg saját válaszaikat, miközben részlete-

sen be is mutatják a különféle családtípusokat. Hiszen a csalá-
dok nagyon sokfélék lehetnek. Gyakori, hogy a szülők elválnak, 
és külön élve nevelik a gyerekeiket. Az is sokszor megesik, hogy a 
válás után a szülők újraházasodnak, és mozaikcsaládokban élnek 
tovább. Az sem ritka, hogy különféle okokból egy párnak nem szü-
letik gyereke, így ők ketten alkotják a családot. Ha a gyerekvállalás 
akadályba ütközik, segítségre van szükség: így születnek asszisz-
tált reprodukciós eljárásokkal utódok. Az örökbe fogadó szülők 
nem a biológiai gyermeküket nevelik. Vannak, akik átmenetileg 
fogadnak a családjukba gyerekeket, ők a nevelőszülők. Globalizált 
világunkban igen gyakori, hogy más-más országból érkeznek a 
szülők, vagy egy tőlük távol álló kultúrában nevelik a gyerekeiket, 
ők a többkultúrájú családok. Szivárványcsaládokkal is találkozha-
tunk: ez esetben két férfi vagy két nő nevel együtt gyereket vagy 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34976
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gyerekeket, aki(k)nek az egyikük lehet a biológiai szülője, de az 
is előfordul, hogy egyik sem az. Az is lehet, hogy a szülő mentális 
betegséggel küszködik vagy fogyatékkal él, ahogyan az is, hogy a 
szülők sérült gyereket nevelnek. Vannak veszélyeztetett, súlyos 
anyagi nehézségek közepette élő családok is. Sokféle családban 
sokféle élethelyzet, kihívás adódik: kötetünk bepillantást enged 
ezek dinamikájába, és a téma szakértőitől arra is választ kapha-
tunk, hogy miként kezeljük a felmerülő nehézségeket.

Jordan Paramor:
Szexoktatás : útmutató az élethez : a bullsh*t-
mentes szexoktatás. amelyre mindig is vágytál
Kolibri, Budapest, 2021

A Netflix saját gyártású sorozata alapján. A szexről 
és a párkapcsolatokról szóló információk jó része 
elavult, ködös, vagy csak nem tükrözi az emberi 
tapasztalatok széles spektrumát, és a Moordale 

diákjai első kézből tudják, ez mennyire rossz. Ez a gyakorlatias út-
mutató az élethez és a szerelemhez tele van átfogó, széles körű 
információval, mert olyan nincs, hogy mindenkire minden illik. 
Kérdéseid vannak a testedről? Nem vagy biztos az érzéseidben? 
Vagy aggódsz, hogy az normális-e? Nos, ezzel nem vagy egyedül! 
Otis, Maeve és a barátaik tudják, hogy rengeteget kell tanulniuk 
a modern szerelem MINDEN oldaláról. Az ered-
mény? Ez az egyenes, közérthető és informatív 
útmutató az élethez. Tudj meg mindent a tes-
tedről, légy magabiztos a külsődben, ásd bele 
magad a beleegyezés, a szexualitás és a gender 
témáiba! Itt minden kérdésedre választ kapsz, 
amelyet eddig féltél feltenni! Úgyhogy csapd fel 
a könyvet, kezdj beszélgetni, kiabálni, sőt akár 
ordítani a SZ-E-X-ről!

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34962
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Lynette Rice:
A műtő másik oldalán : a Grace klinika kulissza-
titkai
Alexandra, Pécs, 2021

A Grace klinika új részeit nézők tízmilliói várják 
türelmetlenül több mint másfél évtizede. Minden 
idők egyik legsikeresebb, leghosszabb időn ke-
resztül futó televíziós drámája 2005-ös indulása 

óta átalakította a tévé világát, új sztárokat, mémeket és beszédté-
mákat hozva a mindennapokba. A műtő másik oldalán cenzúrázat-
lan betekintést enged a sorozat kulisszatitkaiba, és az exkluzív in-
terjúkötetben a sorozat szinte teljes alkotógárdája megszólal. Ellen 
Pompeo, Shonda Rhimes, Peter Horton, Katherine Heigl, Sandra Oh 
és Kate Burton csak néhány név a számos szereplő, író, rendező és 
producer közül, akik a sorozat kamerán kívüli történetét mesélik 
el, a szerény kezdetektől a kulturális fenoménné váláson át egé-
szen a lehetséges lezárásokig. Új nézőpontokból ismerhetjük meg 
a sorozatot övező sikereket és botrányokat; megtudhatjuk, mely 
történetszálak voltak megosztóak és mely szereplők távozása volt 
különösen megrendítő. Olvasás közben újra végigélhetjük a cse-
lekmény legromantikusabb egymásra találásait, legszívfájdítóbb 
haláleseteit és legviccesebb közjátékait. 
A műtő másik oldalán felbecsülhetetlen 
kincseket tartogat minden rajongó szá-
mára. A kötet érinti az Isaiah Washington 
és Patrick Dempsey közötti 2006-os vere-
kedés, a konfliktus T. R. Knight-hoz fűződő 
szálát, valamint a színész melegségének 
felvállalását.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35032
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Nyáry Krisztián (szerk.):
Nem kötelező : tiltott irodalom : klasszikus iro-
dalmi művek az azonos neműek közötti szere-
lemről
Corvina, Budapest, 2022

Az európai irodalom egy fiúszeretője halála miatt 
bosszút álló hős történetével és egy saját neméhez 

vonzódó költőnő szerelmes verseivel kezdődik. Homérosz Iliásza és 
Szapphó versei ma Magyarországon, egy 2021-ben elfogadott törvény 
értelmében hivatalosan nem adhatók fiatalkorúak kezébe, mivel a 
homoszexualitást jelenítik meg. Ebben a szöveggyűjteményben közel 
háromezer év magyar és világirodalmi terméséből válogatta ki Nyáry 
Krisztián az azonos neműek szerelméről szóló legfontosabb műve-
ket – természetesen „szigorúan 18 éven felüliek számára”. A kötetben 
hetero- és homoszexuális szerzők művei egyaránt szerepelnek: nem 
az életrajz, hanem a tartalom, a szerelem sokféle arcának ábrázolá-
sa alapján keresett verseket, próza- és drámarészleteket. Anakreon, 
Horatius, Janus Pannonius, Shakespeare, Rimbaud, Baudelaire, Zola, 
Tolsztoj, Proust, Babits, Thomas Mann, Szerb Antal, Márai, Weöres, 
Örkény, Faludy, Ginsberg, Kerouac, Esterházy s velük együtt közel száz 
szerző műveit tartalmazza az antológia.

Ellin Carsta:
Új idők : a Hansen család története
Central, Budapest, 2022

Hamburg, 1893. A viharos évek után a Hansen 
család anyagi helyzete végre stabillá vált. Újra 
hatalommal, hírnévvel és befolyással bírnak, ami 
mindenekelőtt az afrikai kakaóültetvény gazdag 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35041
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35033
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termésének köszönhető. Luise talpraesett, önálló ifjú hölggyé ser-
dült, és minden erejével és figyelmével a családi vállalkozást segíti. 
De egyszer csak döntenie kell: vagy férjhez megy, vagy az egyetem-
ről eltanácsolt, léha unokatestvére irányítja tovább a céget. A lány 
szíve azonban még mindig Kamerunért, illetve egykori szerelméért, 
Hamzáért dobog. Mindeközben édesanyja, Elisabeth – akit a csa-
lád házasságtörés miatt kitagadott – úgy dönt, lerombol mindent, 
amit egykor a Hansenek felépítettek, és bosszút áll volt férjén, sőt 
ha kell, a saját gyermekein is. Vajon sikerül véghez vinnie alattomos 
tervét? Ellin Carsta nagysikerű családregény-sorozatának második 
részében arra keresi a választ, hogy mit kell megtennie és miről kell 
lemondania egy fiatal nőnek a 19. század végén ahhoz, hogy a világ 
értékelje a tehetségét. És visszatér a meleg Hansen testvér is.

Kőrössi P. József (szerk.):
Mágnes mellett a vas : nőiszoba - transz - 
férfiszoba
Noran Libro, Budapest, 2021

Ennek a válogatásnak az ötletét, mint ahogy azt 
az előszóban is olvashatjuk, „a düh, az indulat, a 
szomorúság, végső soron a fájdalom szülte”. A ta-

valy elfogadott homofób törvényről van szó, mely jelentős mérték-
ben korlátozza az LMBTQI téma megjelenítését az iskolákban és a 
kereskedelemben is. A végrehajtási rendelet szerint „óvoda, iskola 
közelében nem lehet árusítani, nem lehet az üzlet kirakatába ten-
ni, és a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban lehet 
árulni minden olyan gyermekeknek szóló terméket, amely a születési 
nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoz-
tatását, a homoszexualitást népszerűsíti, illetve a szexualitást ön-
célúan ábrázolja”. Innen a sorozatcím, a Szigorúan fóliázott könyvek, 
melynek első kötetében Kőrössi P. József  a leszbikus, a transzne-
mű és a meleg téma megjelenését mutatja be a világ- és a magyar 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34955
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irodalomban. A kötet szerzői: Reinaldo Arenas, Baranyai László, Bán 
Zsófia, Donat Blum, Mateiu I. Caragiale, Iszmat Csughtáí, Forgách 
András, Roger Martin du Gard, Jean Genet, Gerevich András, Radclyffe 
Hall, Rakel Haslund-Gjerrild, Hans Henny Jahnn, Kassai Zsigmond, 
Zuska Kepplová, Kiss Noémi, Pierre Lepori, Yves Navarre, Nádasdy 
Ádám, Ion Negoiţescu, Alfredo Oriani, Örkény István, Hilde Ostby, 
Leonardo Padura, Umberto Saba, Shyam Selvadurai, Zadie Smith, 
Szántó T. Gábor, Szendi Nóra, Szvoren Edina, Antonio Tabucchi, Tóth 
Krisztina, Ljudmila Ulickaja, Pablo Herrán de Viu, Michał Witkowski.

A. R. Capetta:
Robin a világ ellen
Cartaphilus, Budapest, 2021

A középiskola valódi szörnyeteg, és egymás után fal-
ja fel Robin Buckley társait. A második év kezdetén 
barátai mind beadják a derekukat, és képtelenek a 
randikon, a leendő főiskolán és karrieren kívül bár-
mi másról beszélni. Robinnak azonban komolyabb 

gondjai is akadnak az életében, mint hogy ilyesmiken aggódjon. A fi-
atal lány rádöbben, hogy osztálytársa, Tammy Thompson iránti érzé-
sei messze túllépnek a barátságon, szerelme azonban az üresfejű és 
kiakasztó Steve Harrington után epekedik. Miután Hawkinsban a me-
legek pusztán mendemondák szintjén léteznek, Robin egyre inkább 
úgy érzi, hogy csak valahol messze innen lehet önmaga. De hogyan 
menekülhetne el akár egy nyári vakáció erejéig 
engedély, pénz és társ nélkül? Hawkins legfurább 
lánya egész eddigi életében a beilleszkedéssel 
próbálkozott. Itt az ideje kitörni. A Stranger Things 
közönségkedvenc karakterét megelevenítő Robin 
a világ ellen magával ragadó felnövés történet ar-
ról, hogy egyetlen embernek kell minket elfogad-
nia – saját magunknak.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34992
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Bernardine Evaristo:
A lány, a nő, a többiek
Európa, Budapest, 2021

Evaristo rendkívüli érzékenységgel mutatja meg 
egy emberi élet sokféleségét, sokszínűségét és 
hogy senki nem fekete-fehér – még akkor sem, 
ha azt történetesen mi gondoljuk annak. Azokra 

a dolgokra emlékeztet bennünket, amik összekötnek minket az 
ismerőseinkkel és a szomszédainkkal, még azokban az időkben 
is, amikor arra biztatnak bennünket, hogy inkább forduljunk el 
egymástól. A lány, a nő, a többiek a kortárs brit nők egymással 
összefonódó közösségének megindító és reményteli története, 
és a jelenkori Nagy-Britannia egyszerre szórakoztató és megrázó 
tablóképe. A sokhangú regény tizenkét szereplője nagyon eltérő 
életet él: Amma leszbikus színházi rendező éppen élete nagy le-
hetőségére, darabjának premierjére készül a Nemzeti Színházban; 
régi barátja, Shirley tanár, több évtizedes munka után is london 
egyik pénzhiányos iskolájában rekedt, egyik volt hallgatója, 
Carole mégis sikeres befektetési bankár lesz. Bummi takarítóként 
dolgozik, és nyilvánvaló eredményei ellenére aggódik, hogy lánya 
végképp elszakítja nigériai gyökereit. Az észak-angliai tanyán élő 
93 éves GG viszont nehezen lép túl a múlt árnyékán. Míg LaTisha a 
három különböző férfitól származó gyerekének 
keresi a megfelelő apát, Megan a nemi identi-
tásában bizonytalan, és a közösségi médiában 
próbál válaszokat találni. Csupa felejthetetlen 
karakter, akik számos ponton keresztezik egy-
más életét, a rokonságban, szomszédságban, 
vagy éppenséggel a különböző problémákban, 
a szexualitástól a társadalmi helyzetig.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35026
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Sarah Winman:
Csendélet
21. Század, Budapest, 2021

1944, hullanak a bombák Toszkánában, és egy 
borospince romjai között találkozik két idegen. 
Különleges estét töltenek együtt. Ulysses Temper 
fiatal brit katona, Evelyn Skinner hatvanas – lesz-
bikus – művészettörténész. Talán kém is? Evelyn 

azért utazott Olaszországba, hogy festményeket 
mentsen meg a pusztulástól, és felidézze, milyen 
volt, amikor találkozott E. M. Forsterrel, és beleha-
barodott egy olasz szobalányba Firenzében, egy 
kilátással rendelkező szobában. Ahogy Evelyn az 
igazságról és a szépségről beszél, Ulysses fejében 
szárba szökken egy gondolat, amely évtizedekre 
megváltoztatja életpályáját, sőt a szeretteiét is.

Katy Birchall:
Szexoktatás : az utazás
Kolibri, Budapest, 2021

A világhírű Netflix-sorozathoz kapcsolódó regény! 
Maeve bátyját, Seant letartóztatták, és csak a 
testvéréhez fordulhat segítségért. Így hát Maeve 
útnak indul, de nem kell egyedül megbirkóznia a 
feladattal – még ha szeretne is –, hiszen az eset-

len szexguru, Otis, a mindig pozitív – és egyben nyíltan meleg – 
Eric és hűséges barátnője, Aimee vele tartanak… Seant egy buli-
őrült társaság lopással vádolja, és minden bizonyíték ellene szól. 
Vajon sikerül Maeve-nek és a barátainak felfejteni az elnyomott 
félelmek, eltitkolt szerelmek és homályos motivációk összekuszá-
lódott szálait?

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35034
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34900
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Andrew Ridgeley:
Wham! : George és én
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Most először mesél Andrew Ridgeley élethosszig 
tartó barátságáról – a meleg – George Michaellel, 
a Wham! történetéről és a zenekar megalakulásá-
ról, mely átalakította a zenei világot a ’80-as évek 

elején. Amikor Andrew az iskolában a szárnyai alá vette a félénk új 
fiút, George Michaelt, rátalált a lelki társára. A könyvben elárulja, 
hogyan élték meg az utat a siker szédítő hullámvasútján, mellyel 
átszelték az egész világot, miközben örök 
érvényű lemezeket csináltak. És mesél ar-
ról is, hogyan tudta túlélni a barátságuk és 
ők maguk a szupersztárságot. A szeretet, a 
zene, a Last Christmas és a tobzódó 1980-
as évek emlékei – szemléletes és nagyon 
személyes krónikája annak, milyen is egy 
poptornádóban élni.

Cassandra Clare – Wesley Chu:
Az elveszett Fehér Könyv : a legősibb átkok : má-
sodik könyv
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

„Malec”. Számukra egy veszedelmes küldetés a 
gonosz birodalmába nem egyszerűen munka, ha-
nem romantikus kirándulás. Az élet szép Magnus 
Bane és Alec Lightwood számára. Együtt élnek 

egy mesés lakásban, boszorkánymester fiukkal, Maxszel, aki épp 
járni kezdett, New York utcái pedig békések és csendesek – már-
mint épp annyira békések és csendesek, mint általában. Mígnem 
egy éjjel két régi ismerős tör be Magnus lakásába, és ellopják tőle 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35058
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34964
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a nagy hatalmú Fehér Könyvet. Magnus és Alec, felismerve, hogy 
a tolvajokat ártalmas erők irányítják, mindent félredobnak, hogy 
visszaszerezzék a könyvet, mielőtt nagyobb kárt okozhatnak. 
Egészen Sanghajig kell követniük őket, Clary, Jace, Isabelle és a 
frissen árnyvadásszá avatott Simon segítségével. Ám Sanghajban 
gyorsan kiderül, hogy sokkal nagyobb a baj, mint gondolták. Egy 
erőszakos támadás miatt Magnus mágiája egyre megbízhatatlan-
abb lesz, és ha nem tudják a városba özönlő démonok útját áll-
ni, jobb híján követniük kell őket oda, ahonnan jöttek – a holtak 
birodalmába. És amivel szembetalálják magukat, sokkal különö-
sebb és aljasabb, mint amire valaha számíthattak… Vajon sike-
rül-e leszámolniuk a fenyegető veszéllyel? És hazaérnek-e időben, 
mielőtt a gyerekük teljesen kikészíti Alec anyukáját? Csatlakozz a 
csapathoz, és éld át a kalandjaikat!



ÚJDO
N

SÁGM
AG

YA
R 

IR
O

DA
LO

M

14 15

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Vay Blanka:
Saját ketrec
Európa, Budapest, 2021

A Saját ketrec őszinte, bátor, kíméletlen és vicces 
könyv önmagunk megismeréséről, az elfogadásról 
és az újjászületésről, arról, hogy mind boldogan 
akarunk élni. „Nem tudok mást, jobbat, mélyebbet, 

radikálisabbat, politikusabbat és kevésbé politikusabbat monda-
ni, mint hogy legyünk kedvesek egymással, és senki ne baszogasson 
senkit. Tényleg. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak.” Vay 
Blankának egyetlen rövid, eldöntendő kérdést kellett megválaszolnia 
2015 karácsonya előtt, de az egész élete múlt rajta. Pontosabban két 
élet. Egy korábbi és egy új. A válasz viszont árvízként sodorta el a ré-
git. A Saját ketrec ennek a válasznak a története. Hogy miért dönt úgy 
egy harminchat éves, házas férfi, hogy feladja kényelmes, privilegi-
zált társadalmi státuszát, és a továbbiakban nőként azonosítja ma-
gát, és választja inkább önmagát és az életet. És közben nagyon sok 
mindenről mesél ez a kötet: nőkről, férfiakról, férfias nőkről és nőies 
férfiakról, családról, igazi barátokról, sorstársakról, magányról, fel-
adásról, kudarcokról és kitartásról, álmok megvalósításáról és meg-
valósulásáról, a test átalakulásáról és egy új megismeréséről, férfiak 
pillantásairól, nők mosolyáról, zsebes nadrágokról és 
harisnyákról, első táncokról és első randikról, az öle-
lés intimitásáról, és mindeközben sokat beszél a nemi 
szerepekről, a társadalmi elvárásokról, a politikáról, a 
jogokról, Berlinről, a kisoroszi szigetcsúcsról és a je-
lenkor Magyarországáról. Ismeretlenül is ismerős tör-
ténetek ezek. A Saját ketrec egy igazán őszinte könyv 
önmagunk megismeréséről, az elfogadásról és az újjá-
születésről, arról, hogy mind boldogan akarunk élni.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34958
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Rácz-Stefán Tibor:
Nincs hozzád hasonló
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

„Mit áldoznál fel a szerelemért? Egész életemben 
csak egy dologra vágytam: egy kedves, vicces és 
helyes srácra, aki meglátja az embert a plusz kilók 
mögött, és úgy szeret, ahogy vagyok. Most belé-

pett az életembe ez a srác: Kristófnak hívják. Ő az, akiről mindig is 
álmodoztam. Órákon át tudok vele beszélgetni, 
úgy csókol meg, hogy attól megőrülök, és mindig 
képes mosolyt csalni az arcomra. Mellette keltem 
életre igazán. A könyvekben, amiket fordítok, itt 
jönne el a happy end. Hát, az én életemben a 
szerelem egy lehetetlen döntéshelyzettel páro-
sul, amiben az egészségem a tét…” Szívszorítóan 
őszinte történet arról, hogy mi történik, ha a szív 
harcba száll az ésszel. Mélyedj el benne!

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35052
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Moravcsik Ernő Emil:
Gyakorlati elmekórtan
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1897

„A második kiadást teljesen átdolgozva és lénye-
gesen kibővítve bocsátom közre. Itt is éppen úgy, 
mint az elsőnél, a fősúlyt a gyakorlati szükség-
let kielégítésére fektettem, azon kívül különös 

figyelemmel voltam arra, hogy a tiszti és törvényszéki orvosi vizs-
gákra készülők a megkívánt elmekórtani anyag felett kellő tájéko-
zást nyerjenek. A munka megírásánál első sorban önálló tapasz-
talataimat és észleleteimet vettem irányadóul s eddig megjelent 
szak- közleményeimet is teljes mértékben felhasználtam, emellett 
azonban oda törekedtem, hogy az általánossá vált, vagy legalább 
is a szakemberek többsége által hangoztatott psychiatricus felfogás 
domborodjék ki leginkább s éppen ezért az egyes helyeken külön 
megnevezett szerzőkön kívül főleg Meynert, Krafft-Ebing, Scliüle, 
Kraepelin, Kirchhoff, Ziehen és Griesingernek Levinstein-Schlegel ál-
tal átdolgozott tankönyvét és Magnan psychiatricus előadásait ré-
szesítettem nagyobb figyelemben. Az egyes elmekórformákat saját 
észleleteimből merített kórrajzok által igyekeztem megvilágítani. Az 
elmekórtan egyes speciálisabb kérdéseire, az elmebetegek jogvé-
delmére vonatkozólag hazai irodalmunkban Schwartzer Ottó «Psy-
chiatriai jegyzetek», «Az elmebetegek jogvédelme» és a «Közigazga-
tási elmekórtan» czímű munkái nyújtanak bővebb tájékozódást.” A 
mű A nemi ösztön rendellenességei című fejezete, a szadizmust és 
mazochizmust követően tárgyalja a „perverz, homosexualis nemi 
ösztönt”, így a férfi és női „urningizmust”. A szerző idézi ezzel kap-
csolatban Ulrichs, Kraft-Ebbing és Westpahl megállapításait is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35068
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Simone de Beauvoir:
A második nem
Gondolat, Budapest, 1969

Simone de Beauvoirt nem kell bemutatni a magyar 
közönségnek. Számos munkája jelent meg magyar 
fordításban – regényei, útinaplója, önéletrajza –, 
amelyeknek érzelemmentes szenvedélyessége és 
szemléletes logikája érdekes színek, ízek és hangu-

latok igézetével keríti hatalmába az olvasót. Beauvoir alapjában véve 
filozófus elme; az elemi képletek, a nagy összefüggések, a determi-
náló erővonalak érdeklik, s a keze alatt formálódó művészi anyagból 
áradó kérdésekre a polgári radikalizmus és az egzisztencializmus 
oldaláról keresi a választ. Társadalomelemző, bölcselkedő munkái 
közül a legjelentősebb A második nem, amely 1949-ben hagyta el a 
sajtót, de azóta sok új kiadása jelent meg és bejárta az egész világot. A 
szerző a nő, a „második” nem helyzetét vizsgálja korunk társadalmá-
ban, s küzd a „másodrendűség”, „másért-valóság” ellen. A nő problé-
máját óriási anyagtudással, minden elképzelhető oldalról igyekszik 
megvilágítani, felhasználva a biológia, a pszichológia, a néprajz, a 
társadalomtörténet egész arzenálját és a szépirodalom dokumen-
tatív erejű példatárát is. Mivel a könyv húsz évvel ezelőtt jelent meg 
először, jó néhány megállapításának aktualitása természetesen meg-
fakult. Vannak olyan következtetései is, amelyekkel a magyar közön-
ség nem ért, nem is érthet egyet; vitára ingerel-
nek például az írónő nézetei a házasságról – ez 
azonban nem csökkenti jelentőségét. A könyv 
vitathatatlan értékeit a szerző szuggesztív dial-
ektikája, szenvedélyes komolysága, a lélektani 
megfigyelések lenyűgöző gazdagsága és mély 
humanizmusa biztosítja. A tárgy rendkívüli ér-
dekességét a szellemes előadásmód és nagy 
stílusművészet még vonzóbbá növeli.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35030
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Bágyoni Attila:
Szex, szerelem, család
Medicina, Budapest, 1974

„Ez a könyv elsősorban szülőknek és pedagó-
gusoknak szól. Nem öleli fel a pszichoszexuális 
fejlődés egész folyamatát, és nem foglalkozik 
módszertani rendszerességgel sem a téma vala-

mennyi kérdésével, sem a fejlődő fiatalok társadalmi érettségé-
nek valamennyi fokozatával. Ezt már megtették a nálam erre hi-
vatottabbak különböző szakkönyvekben és népszerű felvilágosító 
kiadványokban. Egyik célom az volt, hogy közreadjam azokat az 
információkat, amelyeket a rendelkezésemre álló módszerekkel 
kis munkacsoportommal szereztem. Úgy vélem, hogy miután a 
számszerű információk más szerzők adataival többször is össze-
vetve kerülnek az olvasó elé, viszonylag reális képet adhat a hetve-
nes évek magyar fiataljairól, illetve azok szexuális magatartásáról, 
szokásairól, nézeteiről. Bár a szülők többsége úgy tartja, hogy az ő 
gyermeke egészen más, mint a többi, s bizonyára e lapok olvasása 
során képzeletében a számára legkedvezőbb csoportba helyezi sa-
ját gyermekét, szembe kell néznie felelősségével. Természetesen 
az emberek nem egyformák, s így a tinédzserek sem. Az egyik fia-
tal megfontoltabb, a másik kevésbé az. Az egyik többet olvas, így 
többet is tud, mint a másik. Vannak hevesebb vérmérsékletűek, és 
vannak higgadtabbak. De valamennyien itt élnek, ebben a társa-
dalmi környezetben, hatással vannak egymásra, figyelik, ellesik, 
utánozzák egymás szokásait. A kép, amelyet a fiatalok vizsgálata 
nyújt, rendkívül színes és gazdag. Az egészből azonban csupán 
egy-egy mozzanatot, jelenséget mutatok be. Korántsem mindent 
és nem a teljeset. Annyit mégis remélhetünk, hogy sokan belát-
ják: az iskolai szexuális felvilágosítás és a házasságra, a családi 
életre való felkészítés most már valóban indokolt. 1973. október 
18-án a magyar kormány határozatot hozott a népesedéspolitikai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32705
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feladatokról. Remélhetjük, hogy a szülők megértik ezt, és segít-
ségére lesznek a pedagógusoknak. Mindez természetesen nem 
zárja ki azt, hogy a tinédzserek, akikről elsősorban szó van ebben 
a könyvben, ugyancsak elolvassák.” A kötet érinti a homoszexuali-
tás témáját is, s kifejezett veszélyként azonosítja a homoszexuális 
prostitúciót.

Návai Anikó:
Oscar? Oscar! : a XX. század történetének leg-
fontosabb filmdíja
Magyar Könyvklub – Officina Nova, Budapest, 1998

„Oscar csak egy név. De Hollywoodban ez vált a 
film gyártás legkifejezőbb, legerőteljesebb szim-
bólumává. Sokan legyintenek, hogy politika, hogy 

nem számít, mert nem fontos. De az igazság az, hogy semmi nem je-
lent többet annál, mint amikor valakit saját kollégái ünnepelnek és 
jutalmaznak kimagasló teljesítményéért. Emlékszem, amikor egyik 
barátom, Richard Dreyfuss köszöntő beszédében azt mondta: az 
ember csak akkor tudja meg, hogy milyen érzés amikor vele történik 
meg ez a csoda. Igaza van. Megpróbáltam elképzelni, hogy milyen 
érzés lehet, de nem tudom. Sokszor megmosolyogjuk azokat, akik 
a ceremónia utáni napon mindenhová magukkal viszik az Oscart. 
Mert képtelenek megválni tőle. Azt hiszem, úgy érzik, hogy az egész 
csak egy álom, és a szobor a tárgyi bizonyíték, hogy mégis valóság. 
Anikó számos Oscar-díjkiosztás tanúja volt. Elleste a kitüntetett mű-
vészek életének legemelkedettebb, legboldo-
gabb pillanatait. Ez az élmény biztos, hogy egé-
szen hihetetlen – és ez az izgalom vibrál ebben 
a könyvben.” (Andy Vajna, Los Angeles, 1998.) A 
kötet LMBTQI-témájú filmeket is érint, mint az 
Éjféli cowboy, a Philadelphia – Az érinthetetlen 
vagy a Lesz egy még így se.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35037
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Dósa Mariann – Udvarhelyi Éva Tessza:
Velünk beszélj, ne rólunk! : hátrányokkal induló 
aktivisták beszélnek életükről és munkájukról
Közélet Iskolája – Napvilág, Budapest, 2016

A Velünk beszélj, ne rólunk! Hátrányokkal indu-
ló aktivisták beszélnek életükről és munkájukról 
című könyv célja, hogy olyan embereket mutas-

son be, akik annak ellenére – vagy éppen azért –, hogy megtapasz-
talták az elnyomást és kirekesztettséget, közéleti, aktivista vagy 
érdekvédő szerepet vállaltak és vállalnak. A könyv inspirációként 
kíván szolgálni azok számára, akik nehéz körülmények között él-
nek vagy valamilyen hátrányt szenvednek a magyar társadalom-
ban, és modellt kíván mutatni arra, hogy hogyan képesek a legne-
hezebb körülmények között élő emberek is teljes jogú, másokért 
aktívan cselekvő állampolgárként élni. Mindenkiben ott szunnyad 
az érdekvédő, csak merni kell előcsalogatni magunkból! A kötet 
azoknak is szól, akik bár maguk nem tapasztaltak meg elnyomást 
vagy kirekesztettséget, és akár még részt is vesznek a közéletben, 
nehezen tudják elképzelni, hogy hátrányos helyzetű emberek 
közösségi vezetőkké váljanak. A kötetben tizenöt portré olvasha-
tó olyan – részben LMBTQI – aktivistákról és érdekvédőkről, akik 
saját hátrányaikból kovácsoltak erőt. Ők mind egy igazságosabb 
társadalomért dolgoznak, és azért, hogy a hozzájuk hasonló em-
berek helyzete javuljon: Balog Gyula, Bandor Bea, Csécsei Ilona, 
Csonka József, Erdős Jánosné Csurika, Fekete Gy. Viktor, Kalányos 
Zsolt, Mussa Kilam, Kiss Csaba, Lakatosné Zsefle Zsuzsanna, 
Márkus József, Márton Gábor Csaba, Nagy Szilvia, Oravecz Lizanka, 
Velenczei Ágnes.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31436
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SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Stephen Fry:
Hazudozó
Kult Könyvek, Budapest, 2010

A Hazudozóban Adrian Healey viszontagságokkal 
teli életét ismerjük meg az angol bentlakásos fi-
úiskolák világától a Cambridge-i doktorátusig, 
fiúszerelmektől a nőkig, a valóság látszatától a 
teljes, mindent átitató fikcióig. Fry részben ön-

életrajzi ihletettségű regénye ismét tabukat döntöget és persze 
tükröt tart. „Adrian azt is tudta, hogy Adrian hazugságai igazak: 
ugyanúgy megélte, átélte és előadta őket, mint mások az igazságot 
már ha másoknak van igazságuk, és lehetségesnek tartotta, hogy 
ez az utolsó hazugság kitart a sírig.” Semmi nem az a regényben, 
aminek látszik, mindenkinek van rejtegetni valója, épületes ha-
zugsága, és a szerző Healeyvel karöltve előszeretettel hozakodik 
elő a mocskosabbnál mocskosabb részletekkel. Ahogyan azonban 
a regényt átszelő idegen szál fokozatosan összefonódik a cselek-
ménnyel, kiderül, hogy a saját világot építgető Adrian még csak 
alig pedzi az intelligenciájukkal mit kezdeni nem 
tudó, unatkozó ex- és regnáló angol és magyar 
titkosszolgálatok ártatlannak alig nevezhető já-
tékát. „Nem volt benne biztos, hogy vajon rohadt 
krumplinak jobb lenni, vagy egészségesnek, hogy 
inkább lenne biztonságos meleg zsákban, mint ki-
dobva és visszaszántva a földbe. Egy dologban volt 
biztos: mindkét sors jobb, mint Istennek lenni.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35031
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Ned Vizzini:
Nyomás alatt
Könyvmolyképző, Szeged, 2017

Az ambiciózus, New York-i tinédzser, Craig Gilner 
eltökélte, hogy sikeres lesz az életben – ami azt 
jelenti, hogy be akar jutni a megfelelő gimnázi-
umba, a megfelelő főiskolára, a megfelelő mun-

kahelyre. Ám amint Craiget felveszik a manhattani Vezetőképző 
Gimnáziumba, a nyomás elviselhetetlenné válik. Nem eszik, nem 
alszik, míg egy este majdnem megöli magát. Craiget, öngyilkos-
sági kísérletének köszönhetően egy pszichiátriára utalják, ahol 
nem mindennapi új szomszédokat szerez: 
egy transzszexuális szex függőt; egy lányt, aki 
ollóval esett az arcának; és az önmagát meg-
választó Armelio elnököt. Itt Craig végre ké-
pes szembenézni szorongásának forrásával. 
Ned Vizzini, aki maga is járt már pszichiátrián, 
különösen megindító történetet írt a boldog-
sághoz vezető, néha nem várt útról. A regény 
alapján film is készült, Keir Gilchrist, Zach 
Galifianakis, Emma Roberts és Viola Davis 
főszereplésével.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34995
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László Erika:
Transziregény : a szex kemény munka
Európa, Budapest, 2015

László Erikát nem kell bemutatni az olvasóknak, 
neve az idegenvezetők és úgy általában az ide-
genforgalom sötét titkait feltáró, külföldön is 
megjelent I Love Lóvé című regényével vált ismert-
té, majd további könyveiben is rendkívül érdekes, 

az átlagember számára ismeretlen világokat mutat be. Ezúttal is 
egy brutálisan rendhagyó életúttal ismertet meg minket. Az igaz 
történeten alapuló Transziregény főhőse egy vándorcirkuszba 
született, a nyugat-európai szórakoztatóipart megjárt, sármos és 
tehetséges akrobatatáncos. Marlon Xtravaganza nagyjából negy-
venéves koráig keresi nemi identitását, mert próbál megfelelni a 
családja és a társadalom elvárásainak. Imádják a nők, dől hozzá a 
pénz, gyönyörű és szerelmes barátnőjével világ körüli turnén vesz 
részt, miközben egyre boldogtalanabbnak és elveszettebbnek 
érzi magát. Hosszabb ideig New Yorkban él, ahol megtapasztalja 
a siker gyönyörét és a drogfüggés poklait, aztán hazatér, és itt-
hon végre felvállalja, hogy férfi testben él ugyan, de nőként tekint 
magára, nőként akar élni. Egy szerencsés ismeretségnek köszön-
hetően már-már úgy tűnik, hogy álma valóra válik, ám lesújt rá 
a sors… László Erika magyar-angol szakon végzett az ELTE-n, ké-
sőbb több mint húsz éven át idegenvezetőként dolgozott. Művei: 
Mindenütt jó, de… (1990); Léggömb és 
szerelem (1991); I love lóvé (1996); Így 
utazunk mi (1997); Szerelmem, Krisztina 
(1998); Egymillió először… I love lóvé 2. 
(2006), Félelmetes fenevadak – depresz-
szió, pánikbetegség (2008).
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https://hatter.hu/archivum/katalogus/31670
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Jack Ricardo:
The Night G.A.A. Died
St. Martin’s Press, New York, 1993

1971-ben járunk, mindössze két évvel azután, hogy a 
Stonewall-lázadások elindították a modern LMBTQI 
mozgalmat, és a Meleg Aktivisták Szövetsége (Gay 
Activists Alliance; G.A.A.) már elég nagy szervezetté 
nőtte ki magát ahhoz, hogy egy tűzoltóságot vásá-

roljon meg a SoHo-ban székhelyéül. A meleg aktivizmus első fellán-
golásán felbuzdulva Archie Cain, egy újonc New York-i zsaru meleg-
ként bújt elő, hogy aztán elüldözzék a rendőrségtől. Archie Greenwich 
Village-ben magánnyomozóként próbál új életet kezdeni, és egy este 
a vízparton találkozik Maxszel, a G.A.A. alelnökével. Mielőtt azonban 
megismerkedhetnének egymással, Maxet meggyilkolják, és Archie el-
indul, hogy megtalálja a gyilkosát. A nyomok a korai melegmozgalom 
titkos politikáján keresztül vezetnek, miközben Archie erőszakkal és a 
tűzoltóház felgyújtásával szembesül.

J. Mark Thompson (ed.):
Long Road to Freedom : The Advocate History of 
the Gay and Lesbian Movement
St. Martin’s Press, New York, 1994

A The Advocate, amely az Egyesült Államok legjelen-
tősebb meleg és leszbikus hírmagazinjává vált, már 
két éve létezett egy Los Angeles-i hírlevél formájá-

ban, amikor 1969-ben a Greenwich Village-i Stonewall-lázadás elin-
dította a melegjogi mozgalmat. Ez a lebilincselő és gazdagon illuszt-
rált könyv dokumentálja a melegek és leszbikusok egyre jelentősebb 
és küzdelmesebb helyét az amerikai kultúrában. Minden évszámot 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35069
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35035
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egy-egy fontos meleg vagy leszbikus személyiség vezet be, és egy 
kommentált idővonallal, az Advocate cikkeinek kivonataival, fény-
képekkel és olyan kiemelkedő személyiségek portréival folytatódik, 
mint Edmund White író, az 1978-ban meggyilkolt San Francisco-i po-
litikus, Harvey Milk, az AIDS-aktivista és drámaíró Larry Kramer, vala-
mint olyan előadók, mint k. d. lang, Sylvester és Madonna. A Stonewall 
mozgalomra gyakorolt ösztönző hatásától a meleg közösséget ért 
vallásos jobboldali támadásokig és az AIDS-ig; a diszkó, a Fire Island 
ünneplésé től és a nyíltan meleg polgárok csendes bátorságától min-
denütt, ez a krónika egy olyan mozgalom felkavaró albuma, amely-
nek legnagyobb győzelmei talán még csak ezután következnek.

Stuart Timmons:
The Trouble with Harry Hay : Founder of the Mo-
dern Gay Movement
Alyson Publications, Boston, 1990

1950-ben Harry Hay megalapította a Mattachine 
Társaságot, és ezzel elindította a modern meleg-
mozgalmat. Ma a leszbikus 
és meleg aktivizmus magá-

tól értetődőnek számít. Hét évtizeddel ezelőtt 
azonban látnoki és bátor szellemre volt szükség 
a melegek szerveződéséhez. Stuart Timmons a 
történtek után négy évtizeddel megörökítette a 
homofil mozgalom ezen viharos korai éveit és 
alapítójának színes életét. Íme annak az ember-
nek a története, aki mindent elkezdett.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35036
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Mike Hippler:
Matlovich : The Good Soldier
Alyson Publications, Boston, 1989

„Kitüntettek, mert megöltem két embert, és lesze-
reltek, mert szerettem egyet.” Leonard Matlovich a 
hősiesség amerikai eszményét testesítette meg. 
Katonai pályafutása példamutató bátorságról 

és hazaszeretetről tanúskodott; önkéntesként háromszor volt 
Vietnámban, és számos kitüntetést és érmet szerzett, köztük a 
Bíbor Szívet. Leonard Matlovich meleg volt. A légierőnél való mara-
dásáért folytatott küzdelme tette őt az első nyíltan meleg férfivá, 
aki a Time magazin címlapján szerepelt, megdöntve a melegekről 
kialakult sztereotípiákat. Ez az ő története, amelyet az ő közremű-
ködésével írtak meg, és amely egy ellentmondásokkal és bátor-
sággal teli élet krónikája: bátorság, amely még akkor is példamu-
tató volt, amikor az AIDS miatt a halállal nézett szembe.

David Kopay – Perry Deane Young:
The David Kopay Story
Arbor House, New York, 1980

David Kopay 1977-ben publikált megrázó törté-
nete, amikor az első NFL-játékosként nyilváno-
san elismerte homoszexualitását. A San Francisco 
49ers, a Washington Redskins, a New Orleans 

Saints és a Green Bay Packers futójátékosaként eltöltött tízéves 
karrier után Kopay lett a történelem első kiemelke-
dő férfi sportolója, aki „előbújt a szekrényből”. Itt fel-
tárja azokat az ellentmondásos érzelmi állapotokat, 
amelyek először megakadályozták abban, hogy nyíl-
tan éljen, majd a teljes őszinteségig vezették. Ma is 
ugyanolyan inspiráló, mint megjelenésekor volt.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35038
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35029
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Köszönjük az Alexandra, a Corvina, az Európa Könyvkiadó, a 
Könyvmolyképző, a Napvilág és a Noran Libro könyvadományait. 
Köszönjük továbbá a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár fölös-
példány-felajánlását, Andrzej Selerowicz és John Clark könyv-
adományát, valamint további magánszemélyek adományait.

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.
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