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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2022. 
évi harmadik számunkban, mely a Háttér 

Archívum és Könyvtár legfrissebb szerzeményeit 
összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb szá-
ma a 2022. július és szeptember között, kiadói 
felajánlások, illetve magánszemélyek jóvoltából 
beszerzett több mint hetven újabb kiadványt mu-
tatja be. Ezúttal is több érdekes kötet szerepel az 
új szakirodalmi könyvek között: egyesületünk új 
kiadványa, a Légy képben!, mely az áldozatsegítő 
szolgálatoknál dolgozó szakembereket segíti ab-
ban, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a nemi alapú erőszak LMBTQI 
áldozatainak, az I. Budapest Pride Szabadegyetem (2016) előadásait tar-
talmazó kötet vagy A szex hihetetlen története című zseniális képregény, 
mely a heteroszexualitáson túl az LMBTQI emberekre is kitér. Szép- és  
szórakoztatóirodalmi gyűjteményünk olyan könyvekkel gyarapodott 
ezen időszakban, mint Moesko Péter Őszi hó című új regénye, Frank O'Hara 
amerikai meleg költő verseskötete (Gerevich András és Krusovszky Dénes 
fordításában), a TharnType story címen futó thaiföldi sorozat három da-
rabja vagy az M. Z. Chapelle álnéven alkotó magyar szerző boys love (BL) 
regénye. Antikvár szerzeményeink közül kiemelkedik a Mednyánszky 
László 1877 és 1918 közötti feljegyzéseit tartalmazó kötet, Gerald Clarke 
méltán népszerű Capote-életrajza, az Andy Warhol élete és művészete 
című kötet vagy Fekete Gyula Triszex című 1974-es fantasztikus kisregé-
nye, mely a harmadik és negyedik nem létezését képzeli el egy földön-
kívüli civilizációban. Könyvtárunk ezen időszak során húsz idegennyelvű 
kiadvánnyal bővült, köztük a mentális egészség területén dolgozó szak-
embereknek szánt új Háttér-kiadvánnyal, több német nyelvű transz* 
témájú kötettel, a Lambda Warszawa lengyel LMBTQI szervezet történe-
tét feldolgozó könyvvel, Jirí Hromada cseh aktivista önéletrajzával vagy 
Martin Duberman korszakalkotó Stonewall-könyvével (ezúttal is köszön-
jük Andrzej Selerowicz és John Clark nagylelkű adományát). 2019 tavasza 
óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:  
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Philippe Brenot:
A szex hihetetlen története : az ősembertől a  
robotokig
Gabo, Budapest, 2022

A szex első képregényes történelme a szexualitás 
és az intimitás krónikáját nyújtja a nyugati kultúr-
körben az ősembertől a robotokkal teli jövőig. Az 

embereknek már a civilizáció megjelenése előtt a szexen járt az 
esze, vagy mert gyönyör és hatalom forrása volt, a bosszú eszköze 
és a gyerekek utáni vágy kifejeződése, vagy mert éppen tiltások 
övezték. A szex hihetetlen történetében Philippe Brenot szexoló-
gus az antropológia, a szociológia, a pszichológia és a történe-
lem területeit ötvözi Laetitia Coryn szellemes grafikáival. Brenot 
Babilontól kezdve a középkoron át elkalauzol egészen a 20. szá-
zadig és a szexuális forradalomig, és feltérképezi, mit is jelent az 
erotika, hogyan szexeltek az őseink, mikor alakult ki az első pár, 
hogyan formálták szexualitásunkat a babonák, az erkölcsök és a 
törvények, mi a digitális korszakban a pornó szerepe, és mennyi-
vel előrébb jártak bizonyos ősi civilizációk a nemek közti egyenlő-
ség terén. Olyan lenyűgöző részleteket tudhatunk meg, mint hogy 
miként találta fel Kleopátra a vibrátort, és hogyan fedezte fel egy 
holland boltos véletlenül a spermiumok létezését, és mindezt vic-
ces képek és párbeszédek színesítik. A szex hihetetlen története 
egy igazán különleges, informatív és szórakoztató könyv, mely a 
homoszexualitás kultúrtörténetére és az LMBTQI-mozgalomra 
is kitér. A képregény szerzője, Philippe Brenot pszichiáter és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35403
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szexológus, a párizsi Descartes Egyetem professzora. Rajzolója: 
Laetitia Coryn francia képregényrajzoló és illusztrátor.

Légy képben! : útmutató LMBTQI kliensekkel 
dolgozó áldozatsegítő szakemberek számára
Háttér Társaság, Budapest, 2019

A Légy képben! kiadvány célja, hogy látókörük 
szélesítésére biztassa az áldozatsegítő szolgála-

toknál dolgozó szakembereket, hogy megfelelő segítséget nyújt-
sanak a nemi alapú erőszak LMBTQI áldozatainak. Az útmutató a 
Look Wide! – Légy képben! Módszertan-fejlesztés a nemi alapú erő-
szak LMBTQI áldozatainak támogatására elnevezésű, az Európai 
Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programjának támogatá-
sával megvalósult nemzetközi projekt részeként jött létre. A pro-
jekt öt, különböző EU-tagállamokban működő szervezet együtt-
működésével valósult meg. A Differenza Donna 1989-ben alapított 
olasz egyesület, amely a nők elleni erőszak területén dolgozik. A 
Dissens egy 1989-ben alapított német oktató-, tanácsadó- és kuta-
tóintézet, amely többek között erőszakellenes oktatási programo-
kat szervez. A Háttér Társaság 1995-ben alapított magyar LMBTQI 
szervezet, amely segítő szolgáltatásokat nyújt, valamint kutatá-
sokon, képzési programokon és érdekérvényesítésen dolgozik 
az LMBTQI emberek egyenlősége érdekében. A KMOP 1977-ben 
alapított görög szervezet, amely különböző hátrányos helyzetű 
csoportokat támogat. A SURT Alapítvány pedig 1993 óta működik 
Spanyolországban: a nők gazdasági, társadalmi és kulturális joga-
inak biztosításáért, valamint a nemi alapú hátrányos megkülön-
böztetés minden formájának felszámolásáért dolgozik.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35252
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Julia Boyd:
Szörnyeteg vagy példakép? : korabeli utazók a 
nácik Németországáról
Személyes Történelem, Budapest, 2019

A Szörnyeteg vagy példakép? a nácik felemelke-
désének és uralmának rendkívüli összefoglalá-
sa, amely nagy munkával gyűjtött, első kézből 
származó beszámolókra támaszkodik. Egyetemi 

hallgatók és iskolás diákok, politikusok, zenészek, diplomaták, 
kommunisták, fasiszták, tudósok, olimpikonok, költők, újságírók, 
turisták, sőt olyan hírességek, mint Charles Lindbergh és Samuel 
Beckett korabeli naplói, levelei és írásai szolgálnak forrásul. Az 
olvasó szinte láthatja, hallhatja, tapinthatja azt az atmoszférát, 
amiről a kor embere nem sejthette, varázslatos megújuláshoz 
vagy borzalmas viharhoz vezet-e. Elgondolkodtató kérdések kö-
vetkeznek ebből a mai olvasó számára: Mennyire lehetett felfogni, 
mi is történik valójában? Meg lehetett-e ragadni a nemzetiszoci-
alizmus lényegét? Lehetett-e érintetlennek maradni a propagan-
dától? Meg lehetett-e jósolni a holokausztot? 
A történelem akaratlan szemtanúi újszerű 
betekintést nyújtanak a harmadik birodalom 
összetettségébe, paradoxonjaiba és végső 
össze omlásába. A weimari köztársaságról és 
náci Németországról beszámoló külföldiek, 
köztük Christopher Isherwood, Eddy Sackville-
West (Vita Sackville-West meleg unokatestvé-
re) és más meleg turisták beszámolói is meg-
jelennek a kötetben.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32538
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Dalkó Zsolt (et al.):
Az egyenlő házasságról : az I. Budapest Pride 
Szabadegyetem előadásai
Szivárvány Misszió Alapítvány, Budapest, 2017

A Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió 
Alapítvány 2016. januárban elindított egy kér-
dőívet az LMBTQ közösségben, Budapest Pride 

felmérés az LMBTQ emberek magyarországi társadalmi és jo-
gi-politikai helyzetéről 2016-ban címmel. A kérdőív arra mutatott 
rá, hogy a válaszadók többsége legnagyobb problémaként azt 
jelölte meg, hogy a házasság intézménye nem nyitott az azonos 
nemű párok számára. A Budapest Pride csapata 2016. október 
20-án Házasságot mindenkinek? címmel kerekasztal-beszélge-
tést szervezett a parlamenti pártok képviselőivel, majd ezt követ-
te 2016. október 21. és 23. között egy szabadegyetem, melyen a 
házasság intézményéről, pro és kontra érvekről, egyéb polgárjo-
gi mozgalmakról lehetett többet megtudni. Jelen kiadványban a 
szabadegyetem előadásainak szerkesztett változatai olvashatók, 
táblázatokkal és diagramokkal kísérve: Budapest Pride felmérés az 
LMBTQ emberek magyarországi társadalmi és jogi, politikai helyze-
téről 2016-ban (Dalkó Zsolt); A házasság története (Peksa Kamilla); 
Mozgalmi kisokos: hogyan érjünk el el egyenlő(bb) jogokat? (Karlik 
Cintia); Szívből jövő igen: az ír egyenlő házasság kampány története 
(Nagy Szilvia); Freedom to Marry – amit Rogán Cecília is ünnepelt 
(Merész Gabriella); Egyenlőség a számok tükrében: magyarországi 
statisztikák (Wagner Ildikó); Queer lidérc? – Félelmek és tévedé-
sek az egyenlő házasság kapcsán (Majercsik Andrea Johanna); 
Fogalomtár (Radványi Viktória).

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35250
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Alice Oseman:
Heartstopper : fülig beléd zúgtam 2. rész
Könyvmolyképző, Szeged, 2022

„Nick: Azért átjössz holnap?? :D Mert lenne egy 
ötletem. Mit szólnál egy igazi randihoz?  Omg… 
hát PERSZE. Mit csináljunk? :)  Lehet meglepe-
tés??  Omg oké! Nagyon izgulok alkjdfldsg.” Alice 

Oseman nagysikerű ifjúsági képregényének má-
sodik kötete, melyből időközben tévésorozat is 
készült. A felnőtté válásról szóló képregényben 
Charlie és Nick rájön, hogy barátságukból több is 
lehet, miközben igyekeznek megtalálni helyüket 
az iskolában és a szerelemben.

M. Z. Chapelle:
Párizstól keletre : velünk kezdődött
Művelt Nép, Budapest, 2022

A múltat nem lehet elég mélyre temetni. Miután Léo 
édesanyja rejtélyes körülmények között meghal, a 
fiú tíz év után visszatér Thaiföldre. Nem csupán a 
háztól akar szabadulni, de saját belső démonjaitól 
is, amik annak idején egészen Párizsig üldözték. Ám 

korántsem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezte. A fájdalmas em-
lékek egyszeriben testet öltenek, amikor eltűnik egy kisfiú, Amphawa 
utcáin pedig ismét megjelenik a rettegés. A helyi rendőr ráadásul 
nem más, mint Than, aki már gyerekként is Léo idegeire ment az ál-
landó szabálykövetésével. Than és Léo között sosem volt felhőtlen 
a viszony, a viszontlátás azonban a régi sérelmek mellett új, eddig 
ismeretlen érzéseket is felszínre hoz a fiúban. Szenvedély, ármány, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35391
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35393
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fájdalom és vágy örvényében találja magát, neki pedig 
döntenie kell, hogy tovább menekül-e. Vajon Than ké-
pes lesz megtalálni az összefüggést a tíz évvel ezelőtti 
bűntény és a mostani eset között? És képes a szerelem 
begyógyítani a sebeket, amiket egy életen át magunk-
kal hordozunk? A ThanLéo Story lenyűgözően izgalmas 
és romantikus regény a BL rajongóinak.

Edwin Morgan: 
A démon kiskátéja
Magyar Napló, Budapest, 2022

Edwin Morgan (1920-2010) a 20. század egyik 
legtekintélyesebb skót irodalmi szerzője, aki az 
intellektuális kíváncsiságot érzelmi erővel ötvöz-
te. A líra szinte minden formájában, a szonettől a 
képversig jelentőset alkotott, de az amerikai beat-

nemzedék is nagy hatást gyakorolt rá. Fordítóként 
mások mellett Weöres Sándor és Juhász Ferenc mű-
veit is átültette. 2004-től haláláig The Scots Makar, 
vagyis Skócia koszorús költője volt. Ez a gyűjte-
mény, amely a nyíltan meleg Morgan első magyar 
nyelvű önálló kötete, munkásságának legjavából ad 
válogatást, Turczi István fordításában.

Shaun Usher (szerk.):
Szívhez szóló levelek: Szerelem
Kossuth, Budapest, 2022

A Szívhez szóló levelek bestsellersorozat e meg-
ható kötetében a szerkesztő gyönyörű üzene-
teket gyűjtött össze, amelyek által betekintést 
nyerünk híres művészek, festők, írók és mások 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35401
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35149
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heves érzelmeibe, Bonaparte Napóleontól Frida Kahlón és Nelson 
Mandelán át Ayn Randig. Beethoven titokzatos „halhatatlan kedve-
se” után epekedik. Egy viktoriánus korban élő gazdálkodó megkéri 
egy ismeretlen nő kezét. Zora Neale Hurston kapcsolati tanácsot ad 
volt férjének. Mildred Loving egy amerikai polgárjogi szervezethez, 
az ACLU-hoz folyamodik segítségért, hogy szembeszállhasson az 
ország déli részén érvényben lévő rasszista házassági törvények-
kel. A 30 levélből álló, megkapó gyűjtemény felfedi a szív legmé-
lyebb, örök igazságait, és bemutatja a szerelem különféle arcait, 
az első, szégyenlős érzéseket, a kölcsönös megbabonázottságot, 
a viszonzatlan érzelmeket, az elmúlt szerelmek fájdalmát - ritka, 
szenvedélyes és időtlen példákkal érzékelteti, hogy mit jelent sze-
retni és szeretve lenni. A kötet egyik érdekessége, hogy az azonos 
nemű szerelem is megjelenik a kötetben, így James Schuyler ame-
rikai költő és John Button festő, valamint Vita Sackville-West költő 
és Virginia Woolf író között váltott egy-egy szerelmes levél is szere-
pel a válogatásban.

Mame:
TharnType story 4. : gyűlöletből szerelem
Ulpius Baráti Kör, Budapest, 2022

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl té-
ged? És laktál már vele egy szobában? Ha nem, 
itt az ideje megtudnod, milyen is lehet. Tharn és 
Type története. Szerelem és gyűlölet története. 
Féltékenységek és ármányok története. Tharn és 

Type elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. 
Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de mélységesen 
homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus arcvo-
nású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srácnak és 
egy heteró srác nak, aki mindennél jobban utálja a meleg pasikat, 
egy kis helyen kell osztozniuk az év hátralévő részében. Hogyan 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35208
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fog végződni a történetük? Gyűlölettel? Vérrel, és háborúval? Vagy 
talán szerelemmel? A TharnType napjaink legnépszerűbb BL regé-
nye és TV sorozata. Nemcsak Tharn és Type különlegesen alakuló 
kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet hol drámai, hol 
szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is. A so-
rozat negyedik kötete.

Mame:
TharnType story 2. : gyűlöletből szerelem
Ulpius Baráti Kör, Budapest, 2021

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl té-
ged? És laktál már vele egy szobában? Ha nem, 
itt az ideje megtudnod, milyen is lehet. Tharn és 
Type története. Szerelem és gyűlölet története. 
Féltékenységek és ármányok története. Tharn és 

Type elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. 
Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de mélységesen 
homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus arcvo-
nású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srácnak és 
egy heteró srác nak, aki mindennél jobban utálja a meleg pasikat, 
egy kis helyen kell osztozniuk az év hátralévő részében. Hogyan 
fog végződni a történetük? Gyűlölettel? Vérrel, és háborúval? Vagy 
talán szerelemmel? A TharnType napjaink legnépszerűbb BL regé-
nye és TV sorozata. Nemcsak Tharn és Type különlegesen alakuló 
kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet hol drámai, hol 
szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is. A so-
rozat második kötete.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34965
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Mame:
TharnType story 1 : gyűlöletből szerelem
Művelt Nép, Budapest, 2021

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl té-
ged? És laktál már vele egy szobában? Ha nem, 
itt az ideje megtudnod, milyen is lehet. Tharn és 
Type története. Szerelem és gyűlölet története. 
Féltékenységek és ármányok története. Tharn és 

Type elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. 
Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de mélységesen 
homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus arcvo-
nású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srácnak és 
egy heteró srác nak, aki mindennél jobban utálja a meleg pasikat, 
egy kis helyen kell osztozniuk az év hátralévő részében. Hogyan 
fog végződni a történetük? Gyűlölettel? Vérrel, és háborúval? Vagy 
talán szerelemmel? A TharnType napjaink legnépszerűbb BL regé-
nye és TV sorozata. Nemcsak Tharn és Type különlegesen alakuló 
kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet hol drámai, hol 
szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is. A so-
rozat első kötete.

Alice Walker:
Bíborszín
Európa, Budapest, 2021

Alice Walker 1982-ben megjelent Pulitzer-díjas, 
Steven Spielberg által 1987-ben megfilmesített 
levélregényének üzenete időn és téren átívelő. 
A túlélés legelemibb, örök érvényű szabályá-

ra tanítja meg az olvasót: soha ne add fel! A történet főhőse, az 
afro amerikai gettó patriarchális, szexista szabályainak fogságá-
ban vergődő Celie a kiúttalanságból kezdetben a spiritualitás 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33001
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35394
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világában próbál megnyugvást és feloldozást keresni. Az esemé-
nyek sodrában azonban két szeretett nő hatására fokozatosan 
felismeri az egyház fehér férfiak által uralt álszent, képmutató vi-
lágát. Ráébred, hogy az emberi lét értelmét 
nem kizárólag a túlvilágban, hanem esetleg 
a jelenben is érdemes megtalálni. Celine em-
beri, női, szexuális és kreatív öntudatra ébre-
dése izgalmas és megrázó olvasmány. Walker 
klasszikusa biztos iránytűt ad mindazok 
kezébe, akik úgy érzik, hogy reménytelen-
nek tűnő helyzetükből nem találják a kiutat. 
Fontos leszbikus mellékszál!

Frank O'Hara: 
Töprengések vészhelyzetben
Magvető, Budapest, 2020

Frank O'Hara a 20. század második felének egyik 
legnagyobb hatású amerikai költője. Rövid pá-
lyafutása New Yorkhoz kötődik, ahol az utolsó 
avantgárdként emlegetett csoport, a New York-i 
költői iskola emblematikus szerzője volt. Versei 
esendők, hétköznapian egyszerűek, de mindig 

meglepően sűrűek és letisztultak. Lírájára nagy hatással volt a 
képzőművészet, a jazz, a New York-i házi bulik 
és éjszakai bárok világa. A mindössze negy-
venévesen, tragikus balesetben elhunyt szer-
ző azóta bevonult az amerikai klasszikusok 
közé. A meleg szerző verseit tartalmazó kötet 
a Versum szakmai támogatásával, Gerevich 
András és Krusovszky Dénes fordításában je-
lenik meg.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32812
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Sarina Bowen – Elle Kennedy:
Us : mi
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2020

Vajon a kedvenc hokisaid veretlenül zárják az első 
közös szezonjukat? Az NHL-ben töltött első öt hó-
nap igazi sikersorozat Ryan Wesley-nek. Sosem 
volt még ilyen boldog: nappal a profik közt játszik, 

esténként pedig a szerelme várja otthon – Jamie Canning, a gyerek-
kori legjobb barát, aki ma már a párja. Csak egy dolog árnyékolja be 
az idillt: élete legfontosabb kapcsolatát titokban kell tartania, más-
különben a médiafelhajtás könnyen derékba törheti a sportolói kar-
rierjét. Jamie tiszta szívből szereti West, de gyűlöli a bujkálást. Nem 
ilyen életet képzelt el magának, és az állandó titkolózás kezdi meg-
bosszulni magát. Új munkája sem éppen úgy alakul, ahogy remélte, 
de tudja, hogy Wesszel az oldalán képes lesz túllendülni a nehézsé-
geken. Szerencsére ott van nekik a lakás, ahol zavartalanul együtt 
lehetnek. Vagy mégsem? Amikor Wes legkotnyelesebb csapattársa 
beköltözik az emeletre, félő, hogy a gondosan felépített hazugságvá-
ruk bármelyik percben összeomolhat. Vajon Wes és Jamie nagypá-
lyás kapcsolati rutinja képes megbirkózni a külvilág fenyegetéseivel?  
Figyelmeztetés: a könyvben szerepelnek szexjelenetek, egy vibráló 
fotel, távszex, és kiderül, hogy a hokijátékosok a zöld összes árnyala-
tában dögösek.

BitterSweet:
Sotus : igaz szerelmünk története
Művelt Nép, Budapest, 2020

A SOTUS egyetemi rendszer. Lényege, hogy a har-
madikos hallgatók „mentor” szerepet vállalnak 
az elsősök felett, de nem éppen a megszokott 
módon... Arthit a harmadéves „kiképző csapat” 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32837
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32822
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kőkemény vezetője, akinek az utasításait mindenki szó nélkül 
végrehajtja, egyetlen kivétellel. A 0062-es azonosítószámú gólya, 
Kongpob nemcsak kiáll elsőéves társaiért, de a maga pimasz, 
mégis bájos módján nyilvános kihívást intéz Arthit személye és 
tekintélye ellen. A Sotus minden idők egyik legnépszerűbb BL  
regénye és TV sorozata. Nemcsak Arthit és Kongpob különlegesen 
alakuló kapcsolatát mutatja be, de a Sotus rendszeren keresztül az 
egyetemi élet hol drámai, hol szomorú, de legtöbbször felejthetet-
lenül szép pillanatait is.

Margaret Atwood:
A szolgálólány meséje
Jelenkor, Budapest, 2020

A regény – egy orwelli ihletésű disztópia – egy jö-
vőbeli, vallási fundamentalista államban játszó-
dik, ahol a főhősnőt csupán azért tartják becsben, 
mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége 
az atomerőművek által okozott sugárszennyezést 

követően is megmaradt. Az ultrakonzervatív Gileád Köztársaság 
– a jövő Amerikája? – szigorú törvények szerint él. A megmaradt 
kevéske termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy az 
ott beléjük vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály 
gyermekeit. Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő 
Serena Joy és pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön. 
Ha letér erről az útról, mint minden eltévelyedettet, őt is felakaszt-
ják a Falra, vagy kiűzik a Telepekre, hogy ott haljon meg sugárbe-
tegségben. Ám egy ilyen elnyomó állam sem tudja elnyomni a 
vágyat – sem Fredéét, sem a két férfiét, akiktől a jövője függ… A 
regényt 1986-ban Nebula-díjra és Booker-díjra jelölték, 1987-ben 
pedig megnyerte az első Arthur C. Clarke-díjat. A Booker- és Arthur 
C. Clarke-díjas kanadai írónő kultuszregényéből – a világhírű 
Nobel-díjas angol drámaíró, Harold Pinter segítségével – szokatlan 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32347
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gondolati mélységeket feltáró film is készült. A történetnek van 
egy fontos leszbikus szereplője is.

Emily M. Danforth:
Cameron Post rossz nevelése
Athenaeum, Budapest, 2019

Amikor a tizenéves Cameron Post szülei autó-
balesetben váratlanul meghalnak, a lány első, 
sokkoló reakciója a megkönnyebbülés. Az suhan 
át az agyán, hogy hála az égnek sosem fogják 
megtudni, mit tett pár órával korábban: a leg-

jobb barátnőjével csókolózott a szénapadláson. Cam a szülei ha-
lálát követően a mélyen vallásos nagynénjéhez és jó szándékú, 
de reménytelenül régimódi nagyanyjához költözik. Tudja, hogy 
attól kezdve egészen más lesz az élete. A Montana állambeli Miles 
Cityben a túlélés két legfőbb alapszabálya: olvadj be, és hagyj 
békén másokat! Cam mindkettő tökéletes szakértője lesz – de az 
érzéseit és vágyait nem tudja magában elfojtani. Egy napon a kis-
városba költözik Coley Taylor, a gyönyörű és hibátlan cowgirl, aki 
az iskola legmenőbb srácának a barátnője. Coley és Cam között 
váratlan, intenzív barátság alakul ki, amely, úgy tűnik, akár több 
is lehet, mint barátság… De amikor ez már-már reális lehetőség-
gé válik, Cameront hideg zuhanyként éri a felismerés: csúnyán 
elárulták. Nagynénje drasztikus lépésre szánja el magát annak 
érdekében, hogy „helyrehozza” az unokahúgát – az Isteni Ígéret 
Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlakásos 
nevelőprogramjába küldi őt. A Cameron Post rossz 
nevelése egy felejthetetlen regény önmagunk fel-
fedezéséről és arról, hogy találjuk meg a bátorsá-
got ahhoz, hogy a saját szabályaink szerint éljük az 
életünket. A regényből Chloë Grace Moretz fősze-
replésével Sundance-nagydíjas film is készült.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31699
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Moesko Péter:
Őszi hó
Kalligram, Budapest, 2022

Az Őszi hó egy különös kapcsolati háromszög tör-
ténete. A visszahúzódó Márton és nagy dumás 
Norbi a középiskolai kollégiumban ismerkednek 
meg, és rögtön elválaszthatatlan barátok lesz-
nek. Izgatottan vágnak bele az egyetembe is, 

ahol hozzájuk csapódik a józan világlátású, de kissé magányos 
Kata. Hármasban, egymásba kapaszkodva próbálják megtalálni a 
helyüket a hirtelen kitáguló, szinte már túl sok lehetőséget kínáló 
budapesti mindennapokban. Végül mégis másfelé sodorja őket az 
élet, de talán nem örökké. Egy hűvös novemberi hétvégén mint-
ha mindhármuk számára új fejezet nyílna. Moesko Péter regénye 
lendületesen megírt, friss és érzékeny történet a ’90-es évek ele-
jén született generáció tétova útkereséséről, az önállósodásról, a 
vidéki ritmust felváltó fővárosi nyüzsgésről, az első párkapcsola-
tokról, a kötelező kiábrándulásokról és az emberi viszonyok sok-
féleségéről.

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 terítékre 
kerül a múltjuk és a jelenük, miközben konfliktu-
saikban felsejlik napjaink emberének drámája  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35389
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32200
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az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit vesztett vi-
lágban. Nem csak az emberek esnek csapdába, 
hanem kelepcébe kerül a szerelem és a szexu-
alitás, a barátság és a gyanakvás, a bírvágy és 
a hatalom, s talán még a párbeszéd esélye is… 
Kepes András regénye a Tövispuszta és a Világ-
kép drámai folytatása, melyben transz mellék-
szállal találkozunk: az egyik főszereplő-házas-
párnak, Fürediéknek egy transznemű lányuk 
van, akit az apa kitagadott.
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Bardoly István (szerk.):
Mednyánszky László feljegyzései, 1877-1918 :  
válogatás a festő kiadatlan naplófeljegyzéseiből
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003

„Mednyánszky László, a különc arisztokrata festő és 
az ő „drága, tiszta lelke”, Kurdi Bálint váci hajósle-
gény közötti különös kapcsolat dokumentuma ez a 

könyv. Egy szerelem története, melynek minden más szerelem csak 
előképe volt, s mely a szeretett lény 1906-ban bekövetkezett halála 
után másodjára is fellángolt: ettől kezdve Mednyánszky Bálinthoz, az 
ő „Nyulijához” intézte gondolatait, melyeket kis kockás vagy fekete 
kötésű füzetkék százaiban vetett görög betűk titkosírásával papírra. 
„Vezetőjének” nevezte őt és mindhalálig követni kívánta. Törhette a 
fejét vagy a lábát bármiben – ahogy a költő mondja – úgy is csak 
mindenképp utána ment, „az édes jóság” után, hisz minden kép őt 
idézte. Ettől az „utánajárástól” is olyan különleges ez a parttalan 
naplófolyam: nem csupán Mednyánszky elmélkedéseit tartalmazza 
a művészetről, nem csupán a festő műhelytitkait, nem is egyszerű-
en képvázlatok sokaságát őrző művészettörténeti dokumentum ez, 
hanem egy furcsa, nem irodalmi ambícióval írt regény, egy valódi 
történet, melynek révén minden „botrány” a hétköznapjaink legsze-
lídebb, legjámborabb természetévé simul” – írja a kötet előszavá-
ban Markója Csilla. A képekkel illusztrált kötet Mednyánszky László 
magyar nyelvű naplóit tartalmazza a túlnyomó részben görög betűs 
eredetik alapján történt teljesen új kiolvasásokban.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35461
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Gerald Clarke:
Capote : életrajz
Európa, Budapest, 2006

1988-ban, négy évvel Truman Capote halála után 
jelent meg először Gerald Clarke könyve, és tizen-
három héten át vezette a sikerlistákat. Az amerikai 
irodalom történetében még soha egyetlen író élet-
rajza sem váltott ki ilyen tömeges érdeklődést, s 

ennek magyarázata Truman Capote írói karrierjének, sorsának, sike-
reinek és kudarcainak különös drámaiságában rejlik. Nagy történet, 
nagyszerűen megírva – nemcsak egy élet aprólékos rekonstruálása, 
hanem hasonló „tényregény”, a tragédiához vezető összetett belső 
motívumok feltárása, mint amilyen Capote főműve, a Hidegvérrel.  
Egy alacsony, madárhangú fiú az 1940-es évek közepén publikált 
néhány elbeszélést New York-i folyóiratokban, s egyszeriben kine-
vezték csodagyereknek, az új amerikai próza üdvöskéjének. Más 
idők jártak akkor: az amerikaiak még sokkal többet olvastak, akár 
egyetlen elbeszélés is „esemény” lehetett, az izgalmas írók igazi 
sztárok voltak – bulvárlapok lesték minden lépésüket. És Capote 
izgalmas volt: gyermekien szép és pimaszul rámenős – valósággal 
elcsábította a fényképezőgépet és az olvasókat.  Jöttek a finom, 
artisztikus kisregények – a Más hangok, más szobák, A fűhárfa, az 
Álom luxuskivitelben –, amelyekben Capote főként alabamai gyerek-
korának élményeit fogalmazta meg, magányát, lelki gyötrelmeit, 
homoszexualitásának vállalását, de az igazi nagy témát még nem 
találta meg. Különös őszinteségével, bravúros, érzéki stílusával már 
rabul ejtette az olvasókat, s az amerikai társasági élet és kultúra 
legnagyobb alakjaival barátkozhatott Tennessee Williamstől kezdve 
Marilyn Monroe-ig, de tudta, hogy még meg kell írnia az „amerikai 
nagyregényt”. Neki, és nem másnak. Emésztő becsvágy élt ben-
ne – sikerre, hírnévre, pénzre vágyott; bár mindezek mögött talán 
nem volt más, mint a vágy, hogy elismerjék és szeressék, mert ezt 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29104
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a szeretetet anyjától és apjától sohasem kapta meg.  És aztán jött 
a nagy téma – egy kansasi kisvárosban hidegvérrel meggyilkoltak 
négy embert –, a hosszú éveken át tartó kutatás, a rengeteg beszél-
getés a két gyilkossal (egyikben Capote szinte önmaga sötét felét 
találta meg), majd az addigra már Amerika-szerte hisztérikusan várt 
regény megjelenése, az óriási népszerűség, a rengeteg pénz és az-
tán az alkohol és a kábítószerek, az írói hanyatlás… Truman min-
dent elért, amire vágyott, de van, amikor ez is kevés. Ennek a lelki 
drámának a regénye Gerald Clarke könyve.

Eric Shanes:
Andy Warhol élete és művészete
Gabo, Budapest, 2007

Az egyesült államokbeli Pittsburghben született 
Andy Warhol a huszadik század egyik emblema-
tikus alakja, aki sok korabeli és utána következő 
művész pályafutására hatással volt. Fiatalon hirde-

téseivel valósággal berobbant a New York-i divatvilágba, határtalan 
ambícióit azonban feszegetni kezdték a reklám adta szűk keretek. 
Provokatív, polgárpukkasztó dandy lévén korának legjelentősebb 
ikonjait vette célba: előbb Marilyn Monroe-t, Elvis Presley-t és Jackie 
Kennedyt, végezetül saját fő-fő bálványát, az amerikai dollárt. Ezek 
a jelképek tömeges sokszorosításuk révén értelmetlenné, szinte 
valószínűtlenné válnak, mintha arra késztetnének bennünket, ku-
tassunk mélyebb értelmük után. Warhol, a nyíltan meleg művész 
a tömegkultúra elleni támadását a robotszerűségben vélte meg-
találni, elismertségét pedig ötletes szitanyomatainak köszönhet-
te. Akár festőként, akár filmesként, akár a The Velvet Underground 
megalapítójaként sokáig a New York-i művészvilág motorjának szá-
mított; mondanivalója a közhelyes popkultúra szimbólumaiban, a 
mindennapi élet banális jelenségeire alapozott művészet, a pop-art 
irányzatában talált megfelelő kifejezésmódot.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35462
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Nyáry Krisztián:
Így szerettek ők 2 : újabb irodalmi szerelmes-
könyv
Corvina, Budapest, 2013

Nyáry Krisztián Így szerettek ők című magyar iro-
dalmi szerelmes könyvének második kötete. Az 
új könyvben ismét 40 magyar író és költő izgal-

mas, de kevesek által ismert párkapcsolati törté-
nete szerepel. Néhány igaz mese magyar írókról 
és költőkről, amelyeket kevesen ismernek. A szer-
ző Csokonaitól Vas Istvánig, Dérynétől Déry Tiborig 
mesél el negyven történetet múzsákról, megcsalt 
szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle 
arcáról. Az utolsó – vitatott – fejezet Kölcsey Ferenc 
állítólagos homoszexualitásáról (is) szól.

Bollobás Enikő:
Az amerikai irodalom rövid története
Osiris, Budapest, 2015

Tíz évvel Bollobás Enikő nagysikerű Az amerikai 
irodalom története című munkájának első kiadása 
után fölmerült az igény egy rövidebb, tankönyv-
szerűbb, az egyetemi alap- és mesterképzésben 

egyaránt használható könyvre. Így született meg ez az irodalom-
történet, melynek hossza alig fele a korábbinak. Bár ez sem mond-
ható igazán rövidnek, a majd’ 80 íveshez képest mégis tömörebb, 
hiszen egy szűkebb, markánsabb – ugyanakkor mégis többes és 
széttartó – irodalmi kánont jelenít meg. Kimaradtak azok a szerzők 
és művek, akik és amelyek nagy valószínűséggel sehol nem kerül-
nek be az egyetemi tananyagba, a bemutatások és elemzések he-
lyenkénti átdolgozása után pedig könnyebben megérthetővé és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30206
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35251
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megértethetővé válik az amerikai irodalomtörténet az irodalom-
tudományban kevésbé jártas olvasó számára is. A fejezetek végén 
szereplő tézisek és kulcsszavak az elmondottak felidézését segítik; 
itt jelenik meg a kritikai források bibliográfiája is, 
amely az egyes téma körökben elmélyülni kívá-
nó olvasó számára nyújt tám pontokat. Bollobás 
Enikő könyvében meleg-leszbikus szerzők – rész-
ben témába vágó – műveiről is szó esik, mint Walt 
Whitman, Gertrude Stein vagy Tennessee Williams.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Alison Lurie:
Végállomás, Florida
Ulpius-ház, Budapest, 2001

Key West, a floridai szigetvilág utolsó szigete az örök 
nyár, a burjánzó trópusi növényzet, a türkizkéken 
villódzó tenger, a különleges állatvilág hona, és az 
északi tél elől menekülők paradicsoma. Művészek, 
tudósok, tétlen gazdagok, tehetős turisták, kicsat-

tanóan egészségesek, élni vágyók úti célja – és az életből fokozato-
san kikopó nyugdíjasok, nagybetegek, halni vágyók végállomása.  
A legváltozatosabb sorsok fonódnak össze az amerikai írónő mo-
dern komédiájában. S ha nem is egészen „happy” sokak hepiend-
je, a szerző valamennyiük sorsát elrendezi – és mindnyájukra süt 
a floridai nap...

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29823
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William Golding:
Kígyónyelv
Új Palatinus Könyvesház, Budapest, 2008

Azt a bizonyos első regényt, mely William Golding 
számára meghozta a nemzetközi hírnevet, hu-
szonegy kiadó utasította vissza, mire 1954-ben 
végre megjelenhetett. Miután a könyv napvilágot 
látott, a kritikusok hamar a „pesszimista” jelzőt 

aggatták szerzőjére. A kiváló angol regényíró és költő később, pél-
dául a Nobel-díj átvételekor mondott beszédében már tiltakozott 
e megbélyegzés ellen, és nem is alaptalanul, mégis, ha akarjuk, 
legtöbb művében tetten érhetjük a fent említett vonást. A kiadó 
Nobel-díjas sorozatában megjelenő, utolsó Golding-regény, a 
Kígyónyelv a hellén kor hanyatlásának idejét eleveníti fel, a delp-
hoi jósda utolsó papnőjének visszaemlékezései szerint. Az idősö-
dő Püthia életét kis gyermek korától kísérhetjük figyelemmel, ami-
kor még ő volt Ariéka, a csúnya kis görög lány. Ariékának, ahogy 
cseperedik, meg kell birkóznia a felnőtté érés, majd a papnővé vá-
lás nehézségeivel, el kell tűrnie, hogy Apollón isten durván magáé-
vá teszi, s miközben emberek és népek sorsát meghatározó vallási 
szerephez jut, szert tesz Apollón meleg főpapjának egy életre szóló 
igaz barátságára. Golding kiemelkedő műveit nem fűzi egybe pon-
tosan követhető képzeletbeli vonal, de allegorikus művei, amilyen 
ez az utolsó regénye is, gyakran fordulnak a klasszikus irodalom és 
a mitológia felé, hogy annak segítségével tükrözzék vissza a nap-
jaink embere számára fontos lelki és etikai kérdéseket.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35240
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Anthony Burgess:
Gyilkosság Deptfordban
Európa, Budapest, 2009

Anthony Burgess 1964-ben, Shakespeare születé-
sének négyszázadik évfordulójára publikált egy 
regényt a nagy drámaköltő elképzelt szerelmi éle-
téről. Alig harminc évvel később, 1993-ban pedig 
megjelentette egy másik nagy drámaköltő regé-

nyes életrajzát. Akkor volt a négyszázadik évfordulója Christopher 
Marlowe halálának. A mai napig nem sokat tudunk Marlowe-ról. 
Egy varga fia, Cambridge-ben magiszteri titulust szerez, kiváló la-
tintudós, az első igazán nagy Erzsébet-kori drámaíró, ateista, kém, 
meleg, gyilkos és áldozat. Az ő alakján keresztül teremti újjá az an-
gol nyelv szerelmese, Anthony Burgess az angol nyelv, kultúra és 
történelem egyik legnagyobb korát, I. Erzsébet uralkodásának szűk 
tíz esztendejét. A Nagy Armada támadását várva a királynő titkosz-
szolgálata mindenhol összeesküvést szimatol, titkos katolikusok 
után nyomoz, Stuart Mária híveit fürkészi. Ezek közé a kémek közé 
jelentkezik még cambridge-i diákként „Kit” Marlowe, nem annyi-
ra haza szeretetből, hanem inkább pénzért. Látva kutakodásának 
eredményét, a leleplezett összeesküvők felakasztását, kibelezését, 
felnégyelését, már odahagyná a testületet, de ez persze lehetetlen. 
Közben két igaz szerelmet is átél: a névtelen színész fiúval, aki a kor 
szokása szerint női szerepeket játszik (nem is csak a színpadon), 
és Tom Walsinghammel, a kor egyik legbefolyásosabb családjának 
sarjával, a titkosszolgálat vezetőjének unokaöccsével. A kémkedés 
elviszi Párizsba, Németalföldre, Skóciába, alkotótehetsége pedig 
feljuttatja a csúcsra: a Doktor Faustus és A máltai zsidó máig az an-
gol drámairodalom mérföldkövei. És belekezd még egy történelmi 
darabba, ezt azonban már csak egy másik, frissen Londonba érkező 
tollforgató fejezi be – Will Shakespeare. Az Erzsébet-kori Anglia min-
dennapjai, színei, szagai vesznek körül bennünket, amint kinyitjuk 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32632
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a könyvet. Urak és mesteremberek élete tárul elénk, meg uzsoráso-
ké és gonosztevőké. Aki szívesen merül bele a történelembe, annak 
kincsesbánya ez a mű. Mint ahogy annak is, aki a tehetség kifejlődé-
sét és kifejeződését vizsgálná – szerző és főhős párhuzamos zsenia-
litása teszi páratlanná Burgess utolsó regényét.

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 önélet-

rajzi ihletettségű regénye ismét tabukat döntöget és persze tükröt 
tart. „Adrian azt is tudta, hogy Adrian hazugságai igazak: ugyan-
úgy 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 hazugsága, és 
a szerző Healeyvel karöltve előszeretettel hozakodik elő a mocs-
kosabbnál mocskosabb részletekkel. Ahogyan azonban a regényt 
átszelő idegen szál fokozatosan összefonódik a cselekménnyel, ki-
derül, hogy a saját világot építgető Adrian még csak alig pedzi az 
intelligenciájukkal mit kezdeni nem tudó, unat-
kozó ex- és regnáló angol és magyar titkosszol-
gálatok ártatlannak alig nevezhető játékát. „Nem 
volt benne biztos, hogy vajon rohadt krumplinak 
jobb lenni, vagy egészségesnek, hogy inkább len-
ne biztonságos meleg zsákban, mint kidobva és 
visszaszántva a földbe. Egy dologban volt biztos: 
mindkét sors jobb, mint Istennek lenni.”
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Will Self:
Dorian
Európa, Budapest, 2011

Londonban vagyunk, a szexuális forradalom utá-
ni, de még az AIDS-járvány előtti lázas, féktelen 
világban, egy új homoszexuális szubkultúra szü-
letésének idején. Henry Wotton, a kábítószer-
függő arisztokrata és barátja, Baz Hallward kon-
ceptualista művész 1981-ben ismerkedik meg 

Dorian Grayjel, egy tökéletes testű, még romlatlan fiatalemberrel. 
És mindketten rögtön beleszeretnek. Baz videoinstallációban örö-
kíti meg Dorian szépségét, s hogy mi történik aztán Doriannel és a 
videokazettákba zárt képmásával, azt könnyű kitalálni. A Dorian 
ugyanis pontosan követi Oscar Wilde klasszikus regényének cse-
lekményét; ám miközben Will Self valósággal versenyre kel nagy 
elődjével, s az angol nyelv egyik mai nagymestereként létrehoz-
za ezt a bravúros „szövegmást” vagy „imitációt”, mégis mindegy-
re meghökkenti az olvasót: az ő Dorianjének története mocskos, 
kegyetlen, visszataszító, vértől és egyéb nedvektől lucskos, rotha-
dó testektől bűzlő… és mégis lenyűgözően vonzó és művészi. Will 
Self Oscar Wilde-imitációja egyes kritikusok szerint blaszfémia, 
egy finom klasszikus regény meggyalázása, mások szerint az an-
gol irodalom egyik legnagyobb mai zsenijének maradandó alko-
tása. Will Self 1961-ben született; újságíróként és stand-up komi-
kusként kezdte pályáját; s 1991-es szépírói debütálása óta számos 
regényt és elbeszéléskötetet jelentetett meg. 
Jó ideig maga is drogozott, s így áradó nyelvi 
fantáziáról tanúskodó, bravúros, merész, meg-
hökkentő és felkavaró írásainak gyakori témá-
ja a drogos szubkultúra, de írt már a messzi 
jövőben vagy épp a holtak világában játszódó 
regényt is…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35385
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David Ebershoff:
A dán lány
I.P.C. Könyvek – Nouvion Trade S. A., Budapest, 2012

Egy részben megtörtént eseményeket feldolgo-
zó, gyengéd portré a házasságról arra a kérdésre 
keresi a választ: Mit tennél, ha valaki, akit sze-
retsz, minden értelemben meg akarna változni? 
Egy kérdéssel indult – a feleség apró szívességet 

kér a férjétől, miközben mindketten a stúdióban 
festegetnek –, és olyan átváltozáshoz vezetett, 
amelyre egyikük sem számított. A tényeket és a 
fikciót romantikus látásmóddal elegyítő regény 
a házasság bensőségességét mutatja be, és Lili 
Elbe, az egyik első nemet váltó ember, valamint 
a házastársi hűség, a saját ambíciói és vágyai 
gúzsában őrlődő feleség figyelemre méltó tör-
ténetét meséli el.

Rupert Smith: 
A hátsó bejárat
Ulpius-ház, Budapest, 2014

James Lear álnév. A szerző valódi neve: Rupert 
Smith. Ha az ember keresztezi a vidéki udvarhá-
zakban játszódó klasszikus brit misztikus törté-
neteket egy rakás meleg pasi szexuális trükkjéve-
ivel, akkor bizonyosan több holttest is kibukik a 

szekrényből. Lear buja tiszteletadása a klasszikus ki a tettes? for-
mula előtt (Bocs Agatha!) csodásan szellemes, gyilkosan rejtélyes 
és lelkesítőn szégyentelenül erotikus! Agatha Christie, húzódj félre! 
Kemény szex és botrány találkozik e ragyogóan szellemes krimiben. 
Egy tengerparti falu, egy angol kúria, gazdag különcök családja és 
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ugyanolyan sajátos szolgáik, egy elszánt detektív – minden ösz-
szetevő együtt van egy kellemes, Agatha Christie-stílusú krimihez. 
De várjunk csak – Edward „Mitch” Mitchell nem Hercule Poirot, és 
A hátsó bejárat nem Az Ackroyd-gyilkosság. Mitch jóképű, huszon-
két éves pasas, aki sosem hagyja, hogy a nyomozás egy pikáns 
randevú útjába álljon, akár a helyi rendőrséggel, akár a sajtóval, 
akár iskolai pajtásával és atlétatársával, Boy Morgannel dolgozik 
együtt, aki Watson szerepét játssza mellette, amikor éppen nem 
azzal vannak elfoglalva, hogy lefeküdjenek egymással. Amikor 
Reg Walworthot holtan találják egy szekrényben, Sir James Eagle 
azonnal letartóztattatja szolgáját, Weekset a gyilkosságért. Mitch 
éles szeme azonban kézenfekvőbb lehetőségeket lát: a biszexuális 
sofőrt, Hibbertet, a fenségesen perverz Leonard Eagle-t, az eltűnt 
nemesi sarjat, Rexet, a szadista zsarut, Kenningtont, sőt magát Sir 
James Eagle-t is. Zsarolás, rendőri korrupció, kémlelőlyukak és 
titkos átjárók szédítő hálózata, vízisportok s a hátsó lépcsőkön és 
mindenütt megállás nélkül zajló orgia jellemzi e fontos, új tehet-
ség égbekiáltóan kemény krimijét.

Irvine Welsh:
A sziámi ikrek szexuális élete
Trubadúr, Budapest, 2014

Miután Lucy Brennan, a Miami Beachen élő sze-
mélyi edző lefegyverez egy férfit, aki két rémült 
hajléktalant üldöz pisztollyal a kezében, nem kell 
sokat várni, hogy feltűnjenek a színen a rendőrök 
és a szenzációra éhes hírcsatornák kamerái is. 

Míg Lucyt alig néhány óra leforgása alatt hőssé avatja a média, az 
eset egyetlen szemtanúja, a depresszióval küzdő, túlsúlyos Lena 
Sorenson az újdonsült híresség megszállottjává válik, és felkeresi, 
hogy a kliense lehessen – de hamarosan kiderül, hogy sokkal inkább 
a tréner teste érdekli, mintsem a sajátja. Az igazi problémák pedig 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32870
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akkor kezdődnek, amikor a két nő fokozatosan egyre közelebb kerül 
egymáshoz, és azon kapják magukat, hogy folyamatosan a sziámi 
ikrek szexuális életén jár az eszük... Pályafutásának két legmar-
kánsabb női főhőse, az agresszív, mocskos szájú Lucy Brennan és 
a szeretetéhes, manipulatív Lena Sorenson bizarr szadomazochista 
viszonyán keresztül Irvine Welsh korunk két nagy rögeszméjét járja 
körbe: a külsőnkkel és a lakhelyünkkel kapcsolatos megszállottsá-
got. Noha a helyszín a borongós Edinburgh helyett ezúttal a napfé-
nyes Florida, a kegyelmet soha nem ismerő skót író most is olyan 
felzaklató történetet mesél, amelytől sötétbe borul a táj.

Patricia Highsmith:
Carol
Tericum, Budapest, 2016

Az először Claire Morgan álnéven, 1952-ben ki-
adott szerelmi történet McCarthy Amerikájában 
még botrányosnak számított. Ám az azóta milli-
ós példányszámot is meghaladó Carol-t mára a 

leszbikus szerelem kultuszműveként tartják számon. Highsmith 
soha többé nem írt olyan érzékien, olyan líraian, mint ebben a 
regényben, amelyet egy személyes találkozás ihletett. Az ötvenes 
évek gazdasági fellendülése idején a húszas éveiben járó Therese 
Manhattan egyik nagyáruházában dolgozik eladóként, és nap-
hosszat a jobb életről, és a szerelemről álmodozik. Egy nap talál-
kozik a jómódú Carollal (aki kihűlt házasságában vergődik, és amit 
talán csak kislánya iránti imádata tart egyben. A két nő között rög-
tön szikrázni kezd a levegő, és kezdetben ártatlannak induló talál-
kozásuk az érzelmek hatására gyorsan elmélyül. Carol féltékeny 
és továbbra is szerelmes férje meg akarja kérdőjelezni a nő anyai 
rátermettségét, valamint erkölcsösségét. Később pedig további, 
mélyre elásott titok is felszínre kerül a múltból. A regény alapján, 
Rooney Mara és Cate Blanchett főszereplésével film is készült.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31170
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Jeanette Winterson:
A szenvedély
Park, Budapest, 2015

A napóleoni háborúk idején játszódó regény két egy-
szerű, mégis rendkívüli ember élettörténetét fűzi 
össze. Henri, a tizenhat éves parasztfiú Napóleont 
bálványozva beáll a Grande Armée-ba, és szakácsi-
nasaként egészen Oroszországig kíséri. Villanelle egy 

velencei csónakos lánya, ám a férfi csónakosokhoz hasonlóan – akik-
nek, mivel nem tudnak úszni, járniuk kell a vízen – hártya van a lábujjai 
között. Henri nagy „történelmi” rajongásával szemben ott áll Villanelle 
„privát” szerelme egy előkelő velencei patríciusnő iránt, a megmásít-
hatatlan történelemmel szemben a fiktív sorsok mikrotörténelme. A 
valóság fantasztikumának és a tündérmesei elemeknek az ötvözésé-
ből a rögeszme és a szenvedély, a szerelem természetrajza tárul elénk 
Jeanette Winterson sokak által legjobbnak tartott regényében.

Élmer Mendoza:
Ezüstgolyók
Kossuth, Budapest, 2015

Ezüstgolyóval végeznek Bruno Canizales ügyvéd-
del, az erőszak ellen küzdő Biztonsági Tanács tag-
jával. A lehetséges gyanúsítottak között találunk 
elhagyott szeretőket – férfiakat és nőket egya-
ránt –, kíméletlen drogbárót, sőt az áldozat apját 

is, akinek politikai karrierjét súlyosan veszélyeztették fia speciális 
szexuális szokásai. A nyomozást ellehetetlenítik a rendőrség meg-
vesztegetett vezetői, a kegyetlenül kivégzett áldozatok pedig egyre 
szaporodnak… Precíz látlelet a mexikói társadalomról – kegyetlen 
gyilkosságokkal, mindent átszövő korrupcióval, vetélkedő drogkar-
tellekkel, szexuális perverziókkal, igen sajátos elbeszélő stílusban.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31683
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35465
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Fekete Gyula:
Triszex : tudományos fantasztikus kisregények
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1974

Mi volna meglepő abban, ha egy író, aki alakja-
iban mindig a jövőről beszél, egyszer-egyszer 
megváltoztatja módszerét, és nem a mai világban 
mutatja be a jövő, hanem a jövőben a ma embe-
rét? A konfliktusok lényegében ugyanazok marad-
nak, azonosak az összeütközéseket kiváltó okok 
is, csak a nézőpont változik, az 

eredeti mondandó kiélezettebben, a realizmus a 
fantasztikum köntösében jelenik meg. Két merő-
ben ellentétes sci-fi kisregényt tartalmaz a kötet. 
A Bonifácban a technikai újítások, találmányok, 
a műszaki fejlődés hatását vizsgálja az író, a 
Triszexben viszont alig tér ki tudományos újdon-
ságokra, ehelyett a nemek közötti kapcsolat és a 
családi élet különleges formáit mutatja be – köz-
tük a harmadik és negyedik nemet.

Rosmer János:
Hátsó ülés
Kalligram, Pozsony, 2010

A fiatal költőnemzedék egyik legtehetségesebb 
képviselője első verseivel rögtön az élvonalbe-

li folyóiratok kedvelt szerzője lett. Különös hangulatú, egyfajta 
tipikusan rosmeri idegenségérzetre építő versei a vágy erejé-
nek, szégyenének/büszke vállalásának, eleve célt tévesztésének 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30004
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35424
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dokumentumai – a sajáttal és a másikkal, a mássággal és a társa-
dalommal vívott, identitásért folyó harc leképeződései. Az isme-
retlen kilétű Rosmer János versei a magyar homoerotikus iroda-
lom legjobb hagyományába ágyazódnak be.

Lévai Katalin:
A szerelemfüggő
Alexandra, Pécs, 2013

„Akkor jó, ha ketten vagyunk, mert ketten tud-
juk szeretni egymást. Egyedül nehezebb, rejtett, 
elszigetelt érzelemben. A magányos szerelem 
olyan, mint a zuhanás, mely sosem ér földet.” 
Lévai Katalin regényének hősnője így elmélkedik 
beteljesületlen szerelméről, amely lelki egyensú-

lyának végzetes megbomlásával fenyegeti. Ám érzelmei elfogad-
hatatlanok a kisvárosi közegben, ahol él, hiszen egy saját nemé-
hez vonzódó fiatal nőről van szó. Mi lesz ennek a vége? Szerelme, 
a tanárnője kötélnek áll, vagy az elutasított leány végül bosszút áll 
magáért? Mi a bűn és van-e rá feloldozás? A súlyos téma arra sar-
kallta a szerzőt, hogy összetördelve a tőle megszokott barátságos, 
mesélős stílust, egyes szám első személyű vallomásos lírát írjon; 
szavai költészetté állnak össze A szerelemfüggő lapjain.

Gerevich András:
Tizenhat naplemente
Pesti Kalligram, Budapest, 2014

„Talán kérlelhetetlenségük, pontosságuk, bátor 
érzelmességük teszik Gerevich András verseit fe-

lejthetetlenné. Talán a költő látásmódja, amellyel az egyszeri test 
cselekedeteinek szüntelen ismétlődését rögzíti. Talán a szuggesz-
tív látásmód, a makacsul visszatérő téma, helyszín és szituáció 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34893
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31514
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mondatja ki velünk, hogy ami egyszer történt, nem múlik el többé. 
Az egykori barát, akinek élete távolról sem volt hibátlan, aki kétség-
beesése ellen a hazugságban próbált menedéket találni, hiába öli 
a folyóba magát, a (vers)emlékezetben élni kényszerül. Aki minden 
este feljött hozzád,/ idegesen, kopott kabátban, / fekete szemmel 
némán állt, / cigarettáról cigarettára gyújtott, / az erkélyről nézte 
az eget, / mintha titkos jelre várna, / mint aki saját idejében lekéste 
/ a feloldozás végső határidejét… a költő és olvasója vállára teszi 
megváltatlansága keresztjét. A történelemben, ahogyan a pesti 
utcán forgatott filmben is, múltbéli jelenetek játszódnak le újra. 
Nincs egyszeri alkalom, az elsőnek következménye a második, a 
másodiknak a harmadik, és így tovább a végtelenségig. A követke-
zetes szimmetriával komponált kötet verseinek kitüntetett közege 
a mindent magába őrlő víz. Patak, folyó, pocsolyák szennyvize és 
hideg, tisztító zuhanyvíz. Tenger verődik 
az elsőtől az utolsó hosszúversig, sirályok 
gubbasztanak és várnak ficánkoló halra 
vagy a halott túlpartra kísérésének kény-
szerű feladatára. Gerevich András versei-
ben – Kunderát idézve – a dolgok mulandó-
ságuk enyhítő körülménye nélkül jelennek 
meg.” (Takács Zsuzsa)
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Vecsernyés Anna – Bálint Eszter – Beda Balázs (szerk.):
Innovative approaches to training mental health 
service providers for the quality support of LGB-
TQI+ people : Handbook for trainers
Háttér Társaság, Budapest, 2022

A kézikönyv azzal a céllal készült, hogy segít-
se azoknak a trénereknek a munkáját, akik  a 

mentális egészség területén dolgozó szakembereknek tartanak 
tudatosság növelő képzéseket. A kézikönyvben szereplő képzési 
anyag és módszertan alkalmazásával a tréner képes átfogó tudást 
átadni a szakembereknek az LMBTQI emberek mentálhigénés 
szükségleteiről, bővíti a területen dolgozók LMBTQI témákkal kap-
csolatos tudását, készségeit, kulturális hozzáértését. A kézikönyv  
elkészítésére a Common Point - Közös Pont projekt keretében ke-
rült sor, amelynek célja, hogy innovatív és könnyen hozzáférhető 
képzési eszközökkel és módszertannal támogassa az LMBTQI em-
berek igényeire épülő, személyre szabott támogatási programok 
létrehozását, elősegítve ezáltal az LMBTQI emberek társadalmi 
befogadását.

Oscar Wilde:
The Picture of Dorian Gray
Alma Books Ltd., London, 2021

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

Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35408
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35385
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hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg 
a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. 
A fiatalember hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton be-
folyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát 
az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn út-
jára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és 
formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordula-
tot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. 
Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öreg-
szik. Arca és szeme őrzi az ártatlan ifjú szépségét, a festett arcmás 
viszont, amelyet gondosan elzárva tart háza egy titkos helyiségé-
ben, híven mutatja az idő és a bűn rombolását vonásain. Ekkor 
úgy érzi, itt az ideje megváltoztatnia az életét. Hogy teljesen tisz-
tára mossa magát, bűnös múltjának tanúját, a szörnyűséges képet 
meg akarja semmisíteni…

Eva Lercher – Chris Skutelnik:
Ist doch trans* normal! : Broschüre für Elten, 
Verwandte und Freund*innen
RosaLila PantherInnen, Graz, 2020

A grazi RosaLila PantherInnen kiadványa – transz 
emberek szülei, rokonai és barátai számára. 
Személyes történetek ugyanúgy szerepelnek 

a német nyelvű brosúrában, mint ismeretterjesztő anyagok, 
egyebek mellett a nemi identitásról, a coming outról, a tranzíció 
lehetőségeiről, a diagnosztikáról, a szóhasználatról és termé-
szetesen az orvosi kérdésekről, színes fotók, magyarázó ábrák 
kíséretében.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35471
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Krzysztof Kliszczynski – Pawel Fischer-Kotowski:
Lambda Warszawa : Raport 20-lecia
Lambda Warszawa, Varsó, 2018

1997 őszén Varsóban találkoztak azok, akik azt 
szerették volna, hogy városuk csatlakozzon a nyi-
tott, toleráns és sokszínű fővárosok sorához. A 

Lambda Csoportok Egyesületének korábbi országos központjában 
eltöltött többéves munka tapasztalatai alapján úgy döntöttek, 
hogy nem csak folytatják e szervezet munkáját, hanem kiterjesztik 
szárnyaikat, és egy valódi támogató központ létrehozását ajánlják 
fel a lengyel LMBTQI-közösségnek. Több okból is sikerrel jártak: 
megvoltak a megfelelő emberek, a megszerzett tapasztalatok és 
egy hely, ahol ezeket a terveket meg lehetett valósítani. Húsz évnyi 
tevékenység után, ha megnézzük azokat a tevékenységeket, ame-
lyeket a Lambda Varsó elsőként vállalt Lengyelországban – a se-
gélyvonalat, a támogató csoportokat, az LMBTQI idősek számára 
létrehozott projekteket, az intervenciós szállót, az első diszkrimi-
nációs jelentéseket és a Living Libraries-t, vagy az egyik legújabb 
kezdeményezést: az ukrán közösség számára létre hozott cso-
portot –, akkor elmondhatjuk, hogy a Lambda rengeteg munkát 
végzett és végez ma is annak érdekében, hogy a nem heteronor-
matív emberek jól érezzék magukat Lengyelországban. A jelentés 
összefoglalja eddigi tevékenységeiket, hogy az olvasó láthassa, 
mennyi re fontos, hogy segítsenek, és mennyi re fontos, hogy részt 
vegyenek ebben a munkában.

Jansi:
Foto: Jansi
České centrum fotografie, Prága, 2017

A férfiakt ábrázolása kétségtelenül az egyik leg-
nehezebb művészeti ág, és Jansi nyíltan meleg 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35406
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35460
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fényképész közel 30 éves fotográfusi pályafutása során igazi mes-
teri teljesítményt ért el ezen a területen. A kiadvány reprezentatív 
módon foglalja össze munkásságát, és így egyedülálló teljesít-
mény a fotókönyvek készítésében.

Frau. Mann. Und noch viel mehr.
Wiener antidiskriminierungsstelle für gleichgesch-
lechtliche und transgender lebensweisen, Bécs, 
2017

A Frau. Mann. Und noch viel mehr. („Nő. Férfi. És 
még sok más.”) című, német nyelvű brosúra ki-
fejezetten könnyen olvasható nyelven íródott.  

A könnyű nyelvezet megkönnyíti a szöveg tartalmának olvasását. 
És könnyebben érthető. A szerkesztők célja az volt, hogy első-
sorban a tanulási nehézségekkel küzdő ember számára magyaráz-
zák el a biológiai és társadalmi nemekkel, szexuális orientációkkal 
kapcsolatos alapvető információkat.

Jannik Franzen (et al.):
Geschlechtliche vielfalt im öffentlichen dienst 
: Empfehlungen zum Umgang mit Angleichung 
und Anerkennung des Geschlechts im öffentli-
chen Dienst
Bundesvereinigung Trans* e.V., Berlin, 2017

Az egyenlő bánásmódhoz való jog nemtől függet-
lenül vitathatatlan érték és cél a társadalom nagy részében és a 
közszolgálatban is. Eddig kevésbé került a figyelem középpont-
jába a nemi identitástól független egyenlő bánásmódhoz való 
jog. A „nemi identitás” kifejezés a saját nemünk személyes érzé-
kelésére és megtapasztalására utal, és ez a tapasztalat eltérhet 
a biológiai és a korábbi társadalmi nemtől. Ez számos kihívást 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35477
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35475
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vet fel a közszolgálatban a kedvező munkakörnyezet kialakításá-
ban, amelyeket meg kell oldani. Ezekkel az ajánlásokkal a német 
Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium 
olyan munkakörnyezetet támogat, amelyet a megbecsülés, az 
elfogadás és a munkavállalók továbbfejlődésének lehetősége 
jellemez. A sokszínűség és a befogadás olyan alapvető értékek, 
amelyek hozzájárulnak e cél megvalósításához. Az ajánlások első-
sorban a közjogi jogalanyoknak, valamint hatóságaiknak és szer-
veiknek szólnak, azaz elsősorban az olyan szervezeteknek, mint a 
szövetségi kormány, a tartományok, a kerületek és az önkormány-
zatok, de a közjogi intézményeknek és alapítványoknak is. Ezek 
olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek a munkahelyi nemi 
sokszínűséggel való foglalkozást befogadóvá teszik. Az ajánlások 
központi elemei olyan irányadó elvek, amelyeket az állami mun-
káltatók iránymutatásként alkalmazhatnak a munkavállalók nemi 
sokszínűségének kezelésére. Amikor egy személy megváltoztatja 
társadalmi nemét, nemi kifejeződését vagy nemi identitását, és 
nemét felismerhetővé teszi, ez általában a (szakmai) környezetet 
is érinti. Itt minden érintettnek segíthet egy világos szabályokkal 
és segítséggel ellátott orientációs keretrendszer a bizonytalan-
ságok csökkentése és a megkülönböztetés elkerülése érdekében. 
A B. részben javasolt vezérelveket a mindennapi élet és a jogi kér-
dések magyarázatai, valamint a megvalósításukra vonatkozó ta-
nácsok kísérik. A C. rész további célcsoport-specifikus végrehajtási 
ötleteket tartalmaz a hatóságon vagy intézményen belüli külön-
böző személy- vagy szakmacsoportok számára. A függelékben egy 
szójegyzék magyarázza meg a használt kifejezéseket (a szövegben 
"→" nyíllal jelölve), valamint a nemzetközi ajánlások és iránymuta-
tások listája található.
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Trans*-Gesundheitsversorgung : Forderungen an 
die medizinischen Instanzen und an die Politik
Bundesvereinigung Trans* e.V., Berlin, 2017

Az MDS 2009-es irányelve, amely az egészségbiz-
tosítással rendelkező transz* személyek egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését és 
azok költségeinek átvállalását szabályozza, el-

avult, többek között a WPATH (World Professional Association for 
Transgender Health) „Standards of Care” hetedik, 2011-ben angol 
nyelven megjelent változatára, valamint a World Medical Association 
(WMA) 2015-ös nyilatkozatára alapozva. A Német Transz* Szövetség 
(BVT*) jelen kiadvánnyal is felszólította az Egészségbiztosítási 
Pénztárak Országos Szövetségének Orvosi Szolgálatát, az állami és 
magánbiztosító társaságokat, a szövetségi és állami ellátó szerve-
ket és a Német Orvosi Kamarát, hogy vizsgálják felül és alapvetően 
vizsgálják felül szabályzataikat, figyelembe véve a BVT*-ban tár-
sult csoportok és személyek szakértelmét.

Paradigmenwechsel : zum reformbedarf des 
rechts in bezug auf trans*
Bundesvereinigung Trans* e.V., Berlin, 2016

A transzszexuálisokról szóló 1980-as németorszá-
gi törvény (TSG), amely a keresztnév és a személyi 
státusz megváltoztatásához való hozzáférést sza-
bályozza, elavult, a szövetségi alkotmány bíróság 

több ítélete is kikezdte már, és a „transzszexuális lenyomat” meg-
állapításához szükséges két orvosi-pszichiátriai szakvélemény 
röghöz kötése szintén az önrendelkezési jog megengedhetetlen 
megsértése. A jelenlegi rendelkezések messze elmaradnak attól 
az igénytől, hogy a transz* személyeket érintő kérdéseket a szük-
ségleteken alapuló módon és az emberi jogokkal összhangban 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35474
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35476
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szabályozzák. Ennek fényében a Bundesvereinigung Trans* jelen 
kiadványában is felszólította a szövetségi kormányt, hogy kövesse 
a nemzetközi paradigmaváltást, amely az államról mint „megőr-
ző”, a transz* személyeket önmaguktól védő intézményről az em-
beri jogokon alapuló modell felé mozdul el. A transz szexuálisokról 
szóló törvény reformjára vonatkozó, a BVT* által a transz* közös-
ségtől megkérdezett és itt összeállított követelések a következők: 
a keresztnév és/vagy az anyakönyvezett családi állapot megvál-
toztatása rendkívüli személyes nyilatkozattal; a bináris rendszer 
eltörlése a törvényben, valamint a nem bináris személyek átfo-
gó elismerése; a kiskorúak személyiségi jogainak védelme az el-
járáshoz való megfelelő hozzáférés révén; biztosítsák a „jogilag 
cselekvőképtelen” felnőtt transz* személyek számára a keresztnév 
és az anyakönyvi státusz megváltoztatásához való hozzá férést; 
könnyen hozzáférhető eljárás a keresztnév és a személyi státusz 
megváltoztatására a Németországban élő nem németek és a kül-
földön élő németek számára; a közzétételi tilalom kiterjesztése és 
büntetése; a keresztnév és a családi állapot változásának bejelen-
tésével biztosítani kell a jogot arra, hogy minden dokumentumot 
és személyi azonosítót új névre és családi állapotra adjanak ki; a 
transz* szülők elismerése az identitásuk nemében; pénzügyi tá-
mogatás a rászoruló személyek számára; a házasságból élettársi 
kapcsolatra történő átírás lehetőségének biztosítása a keresztnév 
és a családi állapot megváltozása után, és fordítva; a szexuális és 
nemi sokszínűség védelmének rögzítése az Alaptörvényben; a 
megfelelő transz* tanácsadáshoz való jog törvényben való rögzí-
tése; átfogó perlési jog bevezetése a transz* egyesületek számá-
ra; hozzanak létre egy vagy több kártérítési alapot azon transz* 
személyek számára, akiknek emberi jogait megsértették; felettes 
jogi szakiroda létrehozása és finanszírozása; a transz* menekül-
tek emberi jogainak védelme; a transz*-specifikus egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a szociális jog keretében;  
az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) reformja és 
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megerősítése; a börtönben lévő transz* személyek személyiségi 
jogainak garantálása; a nemi identitás tiszteletben tartása a fizikai 
motozás során; a transz* gyűlölet-bűncselekmények elleni véde-
lem megerősítése; a transz* saátusz vagy az átmenet elismerése 
kivételes és nehéz esetekben; uniszex WC-k kialakítása minden 
középületben; a transz* személyek németországi üldözése jogtör-
ténetének újraértékelése.

Christiane Leidinger:
Lesbische Existenz 1945 – 1969 : Aspekte der Er-
forschung gesellschaftlicher Ausgrenzung und 
Diskriminierung lesbischer Frauen mit Schwer-
punkt auf Lebenssituationen, Diskriminierungs- 
und Emanzipationserfahrungen in der frühen 
Bundesrepublik
Senatsverwaltung für Arbeit, Berlin, 2015

A homoszexuálisok háború utáni helyzetéről szóló tudományos 
megállapításokat, valamint a média és a mindennapok isme-
reteit erősen meghatározza két nézőpont: a Német Szövetségi 
Köztársaságra és a 175. büntetőjogi paragrafusra és annak a me-
leg férfiakra gyakorolt masszív következményeire összpontosí-
tó szemlélet. Ezzel a kettős perspektívával – és ez vonatkozik a 
Német Birodalom, a Weimari Köztársaság és a náci időszak kutatá-
si helyzetére is – a szövetségi köztársasági büntetőjogi norma szűk 
látószöge alakult ki. Ez táplálta és táplálja azt a benyomást, hogy 
a leszbikus nőket, mivel őket nem érintette az a német büntető 
törvénykönyv 175. §-a, nem üldözhette vagy diszkriminálhatta az 
állam semmilyen módon. A rendelkezésre álló kutatások közeleb-
bi vizsgálata azonban azt mutatja, hogy csak elvétve lehet – vagy 
egyáltalán nem lehet – állami üldöztetésről és/vagy diszkriminá-
cióról nyilatkozni. Központi jelentőségű például, hogy hiányoz-
nak a női homoszexualitás (büntető)jogi kezeléséről, a lehetséges 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35473


42 43

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

pszichiátriai kezelésről, valamint az egészségügyi rendszer sze-
replőinek magatartásáról (medikalizáció) és az ifjúságvédelem 
területéről szóló rendszeres megállapítások. Hasonlóképpen hi-
ányoznak azok a kutatási szempontok, amelyek az interszekcio-
nális diszkriminációt vizsgálják – a leszbikus nők esetében a ne-
mük és a szexuális irányultságuk alapján. A meglévő szakirodalom 
kvintesszenciája megállapítható: a leszbikus cselekmények jogi 
büntetlensége a Német Szövetségi Köztársaságban nem jelentett 
elfogadást vagy akár elismerést, ahogy arra Ingeborg Boxhammer 
(2014) nemrégiben rámutatott – és ez nyilvánvalóan nemcsak az 
NSZK társadalmára, hanem az államra is vonatkozott. 1953-ban 
a Braunschweigi Felsőbb Regionális Bíróság kimondta, hogy „a 
jogrendszer, mivel tartózkodik a leszbikus szerelem büntetésétől 
[a StGB 175. §-ával]”, semmiképpen sem ad jogot a nőknek „az 
azonos neműek tevékenységére” (OLG Braunschweig Ss 125/53).  
A leszbikus nők sajátos életkörülményeinek kutatásához és meg-
értéséhez elkerülhetetlen annak a valójában banális körülmény-
nek a felismerése, hogy a leszbikusokat nemcsak leszbikusok-
ként, hanem nőként is diszkriminálták és diszkriminálják. Itt a 
nem és a szexualitás (vágy/szexualitás) összefonódik, így a diszkri-
mináció más formákat is ölthet, mint a meleg férfiaké. A nemen és  
a szexualitáson túlmenően figyelembe kell venni és elemezni kell 
a különböző társadalmi egyenlőtlenségek közötti egyéb össze-
tett kapcsolatokat, amelyek a női homoszexualitással kapcsolat-
ban még teljesen feltáratlanok az 1945 és 1969 közötti időszakra 
vonatkozóan: például a „szexualitás” és az „osztály” vagy a „faj” 
és a „nem” kategóriák közötti kapcsolatokat. A (queer) feminista 
és gender-kutatásban az ilyen összekapcsolódásokat „interszek-
cionalitásnak” vagy „interdependenciának” nevezik. A szakvéle-
mény középpontjában a cisz-szexuálisok élethelyzetével kapcso-
latos kutatások helyzetének megvitatása áll a nyugati zónákban 
és az NSZK-ban. Mindazonáltal utalásokat találhatunk a leszbi-
kus transz és interszex emberek, valamint az NDK-beli LMBTQI 



44 45

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

emberek helyzetére is. Tartalmilag a diszkrimináció kérdései áll-
nak a középpontban. A diszkrimináció alatt a hátrányos megkü-
lönböztetés bármely formáját, valamint a többszörös hatalmi és 
uralmi viszonyok összefüggésében elkövetett (közvetlen fizikai és 
nem anyagi) erőszakot értjük. Emellett a homoszexuális emanci-
pációs törekvések is a középpontba kerülnek, és felvetődik a lesz-
bikus nők kollektív és egyéni ellenállásának kérdése. A jelentés 
hosszú változata két fő részre tagolódik: egyrészt a nyugati zónák 
és az NSZK 1945 és 1969 közötti kutatási helyzetére, másrészt a 
lehetséges kutatási projektek és perspektívák felvázolására.

Jirí Hromada:
Prezident, nebo buzerant?
Malý princ, Prága, 2014

...Harmadik osztályban egyik tanárnőnk bejelen-
tette: „Minden olvasásóra elején Jirka Hromada 
felolvas nekünk egy darabot a Kis Bobšból.” 
Nagyon igyekeztem, és amikor befejeztem a 

könyvet, a tanárnő megveregette a fejemet, és megtette első em-
lékezetes jóslatát: „Jiřík, egy nap meséket fogsz olvasni a gye-
rekeknek a rádióban.” És igaza lett... Az első jóslat betű szerint 
valóra vált. Jiří Hromada színész lett. Közel tíz évadon át játszott 
sok szép szerepet az E. F. Burian Színház társulatának tagjaként. 
Érdekes ajánlatok érkeztek televíziós, filmes, szinkronizáló és rá-
diós rendezőktől is. De ekkorra már a második jóslat is valóra vált: 
...A hetedik osztályban állampolgári ismeretek órát tartott nekünk 
az igazgató elvtárs. Lassan kezdtem elveszíteni az eszemet, folya-
matosan jelentett, kérdezősködött és nem értett egyet dolgokkal. 
Amikor nem hagytam abba az aktivitást (ez volt az én életre szó-
ló problémám), az igazgató azt mondta: „Hromada, egy nap el-
nök leszel, ezt megjósolom neked”. A bársonyos forradalom után  
Jiří Hromada egy olyan mozgalom élén találta magát, amelynek 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35404
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célja a melegek és leszbikusok emberi méltóságának helyre-
állítása volt. Először lett elnök. Nem is sejtette, hogy újabb majd-
nem húsz év múlva visszatér a „komédiások” sorába, és másod-
szor is elnök lesz – a Színészszövetség élére kerül. Úgy tűnhet, 
hogy Jiří Hromadban két személyiség szunnyad. Nem, négy van: 
Én az Ikrek aszcendensű Ikrek vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem két, 
hanem négy férfi él egy testben! Minden reggel megkérdezem a 
négy srácot: „Na, melyikőtök ébredt ma fel? A lógós? Vagy az elvi-
selhetetlenül aktív? A lógós? Vagy a jobboldali fickó?” Ki az a Jiri 
Hromada? Ez derül ki e könyv soraiból. A kérdésre pedig a válasz a 
könyv elején található.

Sarah Schulman:
Israel/Palestine and the Queer International
Duke University Press Books, Durham – London, 2012

A politikai ébredés és a queer szolidaritás króni-
kájában Sarah Schulman aktivista és regényíró a 
palesztin felszabadító küzdelemmel kapcsolatos 
korai tudatosságát írja le. A Tel Aviv-i Egyetem 
LMBTQI-tanulmányokkal foglalkozó konferen-

ciájára Izraelbe meghívott Schulman visszautasítja a meghívást, 
és csatlakozik más művészekhez és akadémikusokhoz, akik az 
Izrael elleni akadémiai és kulturális bojkottra vonatkozó palesz-
tin felhívást támogatják. Az Egyesült Államok, Kanada, Izrael és 
Palesztina megszállásellenes aktivistái összefognak, hogy se-
gítsenek megszervezni egy alternatív szolidaritási látogatást az 
amerikai aktivistának. Schulman elvisz minket egy anarchista, 
vegán kávézóba Tel-Avivba, ahol találkozik a megszállásellenes 
queer izraeliekkel, majd a határellenőrző pontokon keresztül 
Ciszjordániába, ahol queer palesztin aktivisták fogadják őt a ter-
meikben olyan beszélgetésekre, amelyek megváltoztatják az éle-
tét. Leírja a poros utakat Ciszjordániában, ahol a palesztinokat 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35407
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elzárják a víztől és végtelen korlátozásoknak vetik alá, míg az iz-
raeli telepesek lakta negyedekben teljes szabadság és erőforrások 
sokasága állnak rendelkezésre. Ahogy Schulman egyre többet tud 
meg, megkérdőjelezi az ellentmondást Izrael azon magatartása 
között, hogy melegbarátnak tünteti fel magát – pénzügyileg tá-
mogatja a meleg filmfesztiválokat és felvonulásokat – és aközött, 
hogy megtagadja a palesztinok jogait. Ugyanakkor beszélget he-
teró palesztin aktivistákkal a homoszexualitással és a melegek 
jogaival kapcsolatos álláspontjukról Palesztinában és nemzetkö-
zi szinten. Visszatérve az Egyesült Államokba, Schulman kiterjedt 
aktivista tapasztalataira támaszkodva megszervezi néhány olyan 
palesztin queer vezető előadókörútját, akikkel találkozott és akik-
ben megbízott. Az „Al-Tour” névre keresztelt program az LMBTQI 
közösségi központokba, konferenciákra és egyetemekre viszi az 
aktivistákat szerte az Egyesült Államokban. Sikere megszilárdítja 
elkötelezettségét a Palesztina izraeli meg-
szállásának megszüntetéséért folytatott 
munka mellett, és felcsillantja benne azt 
a nagyobb reményt, hogy egy új „queer  
internacionálé” fog létrejönni, amely csat-
lakozik más, emberi jogokat követelő 
mozgalmakhoz szerte a világon.

Miles Gualdi (et al.):
Bullying in der Schule : Ein Leitfaden für Lehre-
rInnen und Schulpersonal
AV + Astoria Druckzentrum, Wien, 2009

Ez a német nyelvű útmutató a Schoolmates nevű 
uniós projekt részeként készült, amely párhuzamosan zajlott 
Bolognában és Modenában (Olaszország), Bécsben (Ausztria), 
Varsóban (Lengyelország) és Madridban (Spanyolország),  
az Arcigay Italy, mint projektvezető, valamint a Bécsi 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35472
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Diszkrimináció ellenes Iroda az azonos neműek életmódjáért 
(Ausztria), a Kampania Przeciw Homofobii (Lengyelország) és 
a Colegas Madrid (Spanyolország) részvételével. A projektet az 
Európai Bizottság finanszírozta a Daphne II keretében, 2006 már-
ciusa és 2008 áprilisa között. Az útmutató célja, hogy a tanárok, 
a nem tanító iskolai személyzet és más iskolai szakemberek szá-
mára lehetővé tegye a zaklatás felismerését és leküzdését, majd 
a megelőző intézkedések megtételét. Ennek érdekében a könyv  
tájékoztatást nyújt a zaklatás jelenségéről, valamint gyakorlati ta-
nácsokat és konkrét cselekvési utasításokat ad. Ezen erő feszítések 
során a szerkesztők a homofób indíttatású zaklatásra összponto-
sítottak, azaz a ténylegesen homoszexuális vagy homoszexuális-
nak vélt tanulók elleni erőszakra.

Thomas Natter:
Männerpaare in historischen Fotos
Magánkiadás, Bécs, 1999

G. Tobias Natter állította össze ezt a fotóalbumot 
a negyedik bécsi Regenbogenparade-ra, vagyis 

pride felvonulásra. Harmincöt, férfipárokat ábrázoló archív fo-
tót tartalmaz a négyzetformátumú kötet. A képek Ausztriában 
és Németországban készültek, 1860 és 1950 között, főként a szá-
zadfordulón. Beállított stúdiófelvételek ugyanúgy szerepelnek az 
albumban, mint elkapott hétköznapi pillanatok, köztük tréfás, 
enyhén pajzán felvételek is. A magánkiadásban megjelent kötet 
elején az összeállító előszavát, valamint Andreas Brunner CSD-
politikus ajánló sorait olvashatjuk, a végén pedig a fotók adatai 
kaptak helyet.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35470
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Patrick Merla:
Boys Like Us : Gay Writers Tell Their Coming Out 
Stories
Avon Books, New York, 1997

A kifejezetten e gyűjtemény számára írt lenyűgö-
ző esszékben huszonkilenc neves meleg író me-
séli el valódi „coming out” történeteit, intenzíven 
személyes történeteiket arról az ősi folyamatról, 

amelynek során a férfiak megbékélnek a más férfiak iránti vá-
gyukkal. A szerzők beszámolnak arról, hogyan fedték fel szexuális 
identitásukat szüleik, testvéreik, barátaik, munkatársaik, és egy 
figyelemre méltó esetben egy tőzsdeügynök előtt. Férfiak mesél-
nek első szexuális találkozásaikról a kamaszkoruktól a harmincas 
éveikig, gyerekkori barátokkal, akik elutasították vagy gyengéden 
felkarolták őket, professzorokkal, szomszédokkal, egy Broadway-
sztárral. Megható, olykor váratlanul vicces történetek ezek ro-
mantikáról és szívfájdalomról, elnyomásról és felszabadulásról, 
nemi erőszakról és első szerelemről, olyan meghatározó pillana-
tokról, amelyek formálták szerzőik életét. A negyvenes évekbeli 
Manhattantől a kilencvenes évekbeli San Franciscóig időrendbe 
szedve ezek az esszék végül az Egyesült Államok változó társadal-
mi és szexuális erkölcseinek dokumentumait alkotják – irodalmi, 
életrajzi, szociológiai és történelmi erőpróbát.

Andrew Sullivan:
Virtually Normal : An Argument about Homo-
sexuality
Vintage Books, New York, 1996

A mai Amerikát egyetlen téma sem osztja meg any-
nyira, mint a homoszexualitás. Andrew Sullivan, a 
The New Republic egykori szerkesztője ebben az 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35402
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35387
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úttörő könyvében a vita teljes skáláját felöleli, és visszaadja az ér-
telmet és az emberséget a vitában arról, hogy a túlnyomórészt he-
teroszexuális társadalomnak hogyan kellene bánnia homo szexuális 
polgáraival. Sullivan szimpatikusan, ugyanakkor könyörtelenül ér-
tékeli a homoszexualitással kapcsolatos uralkodó nyilvános állás-
pontokat – a tiltástól a felszabadításig, a konzervatívtól a liberálisig. 
Helyettük olyan homoszexualitás-politikát sürget, amely garantálja 
a melegek és leszbikusok jogait anélkül, hogy toleranciát kénysze-
rítene rájuk. Az egyszerre mélyen személyes 
és kifogástalanul érvelő, elegánsan és szelle-
mesen megírt Virtually Normal („Gyakorlatilag 
normális”) könyv minden meggyőződésű ol-
vasót kihívás elé állít; nincs könyv, amely na-
gyobb valószínűséggel alakítaná át a szexuális 
politikát az elkövetkező évtizedekben.

Patrick Higgins (szerk.):
The Queer Reader
The New Press, New York, 1995

A Queer Reader a férfi homoszexualitásról szóló 
idézetek és szövegrészletek gazdag és provoka-
tív gyűjteménye, Platóntól Andy Warholig terjedő 
szerzőkkel. A bejegyzések időrendi sorrendjében, 
a Satyricontól a Gay Newsig, Michelangelo szonett-

jeitől a Lordok Házában elhangzott beszédig, a Pompejiben talált 
szexuálisan explicit graffitiktől a David Bowie-val készült Playboy-
interjúig Patrick Higgins regények, életrajzok, önéletrajzok, törté-
netek és efemerek segítségével mutatja be a melegek történetét, 
ahogyan még soha.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35459
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Emmanuel Cooper:
The Sexual Perspective : Homosexuality and Art 
in the Last 100 Years in the West
Routledge, London – New York, 1994

Az először 1986-ban, széles körű kritikai elisme-
rés mellett megjelent The Sexual Perspective 
új utat nyitott azzal, hogy a meleg/leszbikus/ 

queer/biszexuális művészek festészetét, szobrászatát és fotográfi-
áját gyűjtötte össze és tárgyalta. A gazdagon illusztrált új kiadás 
a képzőművészetben a leszbikusok nagyobb láthatóságát és az 
AIDS-járványra adott művészi válaszokat is tárgyalja. Emmanuel 
Cooper a művészetet a művészeti, társadalmi és jogi kontextusba 
helyezi, így a kötet létfontosságú hozzájárulás a művészetről, a ne-
mekről, az identitásról és a szexualitásról szóló jelenlegi vitákhoz.

Martin Bauml Duberman:
Stonewall
Plume, New York, 1994

1969. június 28-án a New York-i Greenwich Village-
ben található Stonewall melegbárban razziát tar-
tott a rendőrség. De ahelyett, hogy a rendőrség 
által elvárt rutinszerű igazoltatásnak engedtek 
volna, a vendégek és az egyre növekvő tömeg úgy 

döntött, hogy visszavágnak. Az ezt követő ötnapos lázadás örökre 
megváltoztatta a meleg és leszbikus életet. Stonewall című köny-
vében a neves történész és aktivista, Martin Duberman elmeséli a 
történelem e sorsfordító pillanatának teljes történetét. Lenyűgöző 
elbeszélői készséggel, hat olyan ember (Craig Rodwell, Yvonne 
Flowers, Karla Jay, Sylvia Rivera, Jim Fouratt és Foster Gunnison) 
életén keresztül, akiket az LMBTQ-jogokért folytatott küzdelembe 
vontak be, eleven részletességgel eleveníti fel azokat a forradalmi, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35392
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35390
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forró éjszakákat. Történeteik a lázadáshoz veze-
tő elnyomás felejthetetlen portréjává állnak ösz-
sze, amely akkor csúcsosodik ki, amikor diadal-
masan részt vesznek az 1970-es első melegjogi 
felvonuláson, a mai Pride-felvonulások elődjén. 
Ötven évvel a lázadás után a Stonewall továbbra 
is olyan ritka mű, amely emberi módon idézi fel 
a történelem egy olyan eseményét, amely még 
ma is mélyen befolyásolja az életet.

Richard Isay:
Schwul sein : Die psychologische Entwicklung 
des Homosexuellen
Piper, München – Zürich, 1993

A Schwul sein („Melegnek lenni”) az első könyv, 
amely megmutatja, hogy a homoszexuálissá 
válás a férfi nemi identitás kialakulásának egy 
eltérő, de nem rendellenes módja. „A pszicho-

analitikus szakmában a férfi homoszexualitás témájában uralkodó 
nézetekhez mérten Richard A. Isay sikeresen áttört egy tabut” – írta 
annak idején a Psychologie Heute. A homoszexuálisokkal folyta-
tott 20 éves pszichoanalitikus gyakorlata során Isay arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a homoszexualitás nem mentális betegség 
és nem is deviáns viselkedés. Az orvos és pszichoanalitikus szerző 
a homoszexuális viselkedésről és annak eredetéről szóló számos 
mítoszt eloszlat, és feltételezi, hogy a homoszexuálisok természe-
tes fejlődési útvonalat követnek, amely a hetero szexuálisokhoz 
hasonlóan kiszámítható válságokkal és akadályokkal jár. Isay 
– német fordításban olvasható – elemzése szerint a tartós me-
leg kapcsolatok fő akadályai az apa elutasítása és a nyugati tár-
sadalom melegekkel szembeni szélsőséges gyűlöletének bel-
sővé válása. A könyv a terapeutáknak konkrét útmutatót nyújt  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35386


52 53

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

a homoszexuális páciensekkel végzett munkájukhoz, a homo-
szexuális férfiaknak pedig a személyiség-
fejlődésről szóló, mélyreható beszámo-
lót. Richard A. Isay 1939-ben született 
Pittsburghben (Pennsylvania állam), a 
Cornell Medical College pszichiátriapro-
fesszora, a Columbia Pszichoanalitikus 
Képzési és Kutatási Központ munkatársa 
volt. 2012-ben hunyt el.

Brane Mozetič:
Obsednost / Obsession
Aleph & Editions Genevieve Pastre, Ljubljana, 1991

Branet Mozetič költészete a modern test kitörését fe-
jezi ki: csípős vágyakat, dühös lázadást és kitartó ál-
mokat. A képzelet támadásai, a jelenések, a kilátás-
talanság a fekete ég felé emelkednek, ahonnan egy 

kutató, buzgó egyén leghétköznapibb cselekedetei szállnak le hir-
telen a narratív folyamban. A dalok meglepnek a szabadságukkal. A 
rendkívül különleges és eredeti elemek gátlások nélkül jelennek meg, 
és festői, tragikus, káprázatos vagy orgaz mikus 
izgalmat keltenek. Szeretnénk elkísérni egy ka-
landra, elmenni vele az erotikus veszély végére és 
a boldogságtól megölt holttestből új feladatokra 
ébredni. Branet Mozetič szlovén nyelvű verseskö-
tete és William Cliff francia fordítása.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35396
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Kath Weston:
Families We Choose : Lesbians, Gays, Kinship
Columbia University Press, New York, 1991

Ez az eredetileg 1991-ben megjelent klasszikus 
szöveg terepmunkára és interjúkra támaszkod-
va vizsgálja, hogy a meleg férfiak és leszbikusok 
a szerelem, a barátság és a biológia szimboli-

kájára támaszkodva hogyan alakítják ki a rokonságról alkotott 
elképzeléseiket.

Keith Hale:
In the land of Alexander : gay travels, with histo-
ry and politics, in Hungary, Yugoslavia, Turkey, 
and Greece
Alyson Publications, Boston, 1990

1989 nyarán Keith Hale elindult, hogy felfedez-
ze Kelet-Európa és Törökország meleg életét és 
kultúráját, egy olyan régiót, amely nem a meleg-

mozgalmáról volt ismert. Ez a szokatlan útleírás első kézből szár-
mazó élményekkel ötvözi a történelmi és kulturális információ-
kat. Ahogy Edmund White A vágy államai („States of Desire”) című 
könyvében úgy találta, hogy az Egyesült Államok minden egyes 
városa sajátos személyiséggel rendelkezik, Hale azt mutatja be, 
hogy az általa meglátogatott országok mindegyike egyedi von-
zerővel bír a meleg utazók számára. Könyve különösen érdekessé 
teszik a Balkánon a nem sokkal a látogatása után bekövetkezett 
drámai változások. És természetesen a korabeli Magyarország és 
Budapest melegéletét is bemutatja.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35400
https://hatter.hu/archivum/katalogus/30121
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John Shelby Spong:
Living in Sin? : A Bishop Rethinks Human Sexuality
HarperOne, San Francisco, 1990

A cölibátus az egyetlen erkölcsi alternatívája a 
házasságnak? Lehetővé kell-e tenni az özvegyek 
számára, hogy újraházasodás nélkül is intim kap-
csolatokat alakítsanak ki? Be kell-e fogadnia az 
egyháznak az LMBTQI-ként azonosított embere-

ket a közösségébe, és támogatnia kell-e a meleg és leszbikus kap-
csolatokat? A gyülekezeteknek nyilvánosan és liturgikusan tanúsá-
got kell-e tenniük és meg kell-e erősíteniük a válásokat? Az egyház 
erkölcsi normáit továbbra is a patriarchális férfiak határozzák meg? 
John Shelby Spong püspök a Szentíráson és a tör-
ténelmen alapuló lelkipásztori választ javasol a 
modern világ változó valóságára. Olyan erkölcsi 
vízióra szólít fel, amely az egyházat az egyenlő, 
szeretetteljes, kizsákmányolás nélküli kapcsola-
tokról szóló befogadó tanítással ruházza fel.

Richard Forzley – Douglas Hughes (szerk.):
The Spirit Captured
For Eyes Press, Vancouver, 1990

Hivatalos emlékkönyv a III. Meleg Játékok és 
Kulturális Fesztivál (Gay Games, Vancouver, 
1990) során készült színes fényképekkel, vala-
mint a sportesemények érmeseinek listájával. 

A Mark Meese szervező bevezetőjével kezdődő kötet bemutat-
ja a Gay Games-ek – addigi – történetét, a megnyitó ceremóniát, 
majd az egyes sporteseményeket, az atlétikától a maratonfutá-
son, a kerékpározáson, a kosárlabdán, a jéghokin, a lovagláson, 
a biliárdon, a dartson, a teniszen, az úszáson, a műugráson, a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35395
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35463


54 55

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

vízipólón, a testépítésen és a birkózáson át a harcművészetekig. 
Megismerhetjük továbbá a sporteseményt kísérő kulturális ese-
ményeket, mint a Vancouveri Meleg Férfikórus fellépése, egy azo-
nos nemű tánc előadás vagy a Firehall Theatre színi előadása. Az 
utolsó előtti fejezet a közösségi eseményeket ismerteti, a Pride 
Day Parade-tól a Pink Flamingo Swim nevű szinkronúszó csapat 
bemutatóján át egy a Thompson-folyón tartott raftingtúráig bezá-
rólag. A végén a záró esemény képeit nézhetjük meg. A kiadványt 
az érmesek listája zárja.

Leigh W. Rutledge:
The Gay Book of Lists
Alyson Publications, New York, 1987

Leigh Rutledge rendkívül népszerű „Meleg listák 
könyve” harmadik kiadása tele van új, releváns 
tényekkel és számadatokkal, amelyek még az 
érdekességekre leginkább fogékonyakat is bol-
doggá teszik. Mi mást is kérhetnénk egy könyvtől, 

mint ilyen információkat: 30 festői szleng kifejezés a maszturbá-
cióra, 5 férfi, akivel jobb lett volna nem hazamenni, 18 homofób 
híresség, 15 szörnyű történelmi esemény, amelyért a melegeket 
okolták vagy éppen 12 döbbenetes idézet Pat Robertsontól.

Mark Thompson:
Gay spirit : Myth and Meaning
St. Martin's Press, New York, 1987

A Gay Spirit: Myth and Meaning („Meleg szellem: 
Mítosz és jelentés”) című kötet új utat nyitott, ami-
kor 1987-ben megjelent, hangot adva a meleg 
férfiak egy egész generációjának, akik alternatív 
elképzeléseket kerestek az életükkel kapcsolatos 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35405
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35398
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alapvető kérdésekről. Ezt az immár klasszikusnak számító kötetet 
a Lambda Book Report széles körben a „100 meleg könyv” között 
üdvözölte, amelyek megváltoztatták az életünket. Ez a mű segített 
kialakítani a spirituálisan tudatos meleg férfiak mára már nemzet-
közi mozgalmát. Az antropológia, a történelem és a szexuálpoliti-
ka összetett szövevényében a Gay Spirit tanulságos felvilágosítást 
nyújt a társadalmi nemek, a queer- és a vallástudományok min-
den hallgatója számára.

Dimitri Levas (szerk.):
Robert Mapplethorpe : black book
St. Martin's Press, New York, 1987

Egy klasszikus, talán a legjobb Mapplethorpe-
könyv. És sokak számára minden bizonnyal a leg-

jellemzőbb Mapplethorpe-könyv, amely az újrakiadásnak köszön-
hetően most újra elérhető. Az először 1986-ban megjelent The 
Black Book („A Fekete Könyv”) 96 formailag szigorú és rendkívül 
erotikus aktképet mutat be, amelyek mindegyike fekete férfiakról 
készült fotó, vagy teljes alakban, vagy részletként, testük töredé-
keiként beállítva. Klasszikus szoborként stilizálva vagy provokatí-
van teljes jelenlétükben és érzéki ragyogásukban. A fekete-fehér 
fotográfia volt Mapplethorpe kedvelt médiuma. Megszállott eszté-
tikája pedig ennek teljes elsajátításán alapult, mivel ez tette lehe-
tővé számára, hogy a tónusok tetszőleges számú árnyalatát meg-
jelenítse, és mélyen behatoljon a csillogó fekete bőr pórusaiba. Ez 
a módszer ezekben a képekben érte el a csúcspontját. A The Black 
Book, Mapplethorpe tisztelgése a fekete férfitest előtt, mindig is az 
egyik legfontosabb vizuális hozzájárulás volt a szépségről, érzéki-
ségről és szexualitásról szóló diskurzushoz a fényképészetben.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29127
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Jamie Gough –  Mike Macnair:
Gay Liberation in the Eighties
Pluto Press, London – Sydney, 1985

A melegek felszabadítása már nem csak egy kisebb-
ség ügye. A szexualitással, a nemekkel és a család-
dal kapcsolatos meleg attitűdök közvetlen kihívást 
jelentenek a bevett bölcsességgel szemben, és a 

kialakult reakciók hevesek. Ez a mű leírja a társadalom elnyomó reak-
ciójának eredetét és formáit, és azt is megmutatja, hogyan lehet ellen-
állni ennek az elnyomásnak. A kommunista országok reakcióit össze-
hasonlítja a nyugati reakciókkal. A szerzők mindenekelőtt egy olyan 
változtatási programot nyújtanak be, amely biztosítja, hogy a mele-
gek és a heteroszexuálisok többé ne legyenek különálló és ellentétes 
csoportok. A Gay Liberation in the Eighties („Melegek felszabadítása”) 
a 80-as években útmutató a radikális politikához és egy kiáltvány is.

Ed Jackson – Stan Persky (szerk.):
Flaunting It! : A Decade of Gay Journalism from 
the Body Politic
New Star Books – Pink Triangle Press, Vancouver – 
Toronto, 1982

A Flaunting It! a The Body Politic című kanadai me-
leg folyóirat 1971 novemberi első száma óta meg-

jelent legjobb írások antológiája. Több mint harminc leszbikus és 
meleg író járul hozzá ehhez az úttörő jelentőségű kötethez, amely 
azt vizsgálja, hogyan változtatta meg a hetvenes évek kanadai ho-
moszexuálisainak mindennapi életét és politikai küzdelmeit egy 
új politikai mozgalom. Öt fejezet, amely bővelkedik a nagyszerű 
meleg újságírásban: Kockázatok; Megélhető életek; A modern ho-
moszexuálisról alkotott kép kialakulása; Tanácsok a beleegyezésről 
és más lezáratlan ügyek; A bíróságokon, a kampányban, az utcán.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28641
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35388
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Köszönjük a Kalligram Kiadó és a Művelt Nép könyvadományait. 
Köszönjük továbbá a Bécsben élő két aktivista: Andrzej Selerowicz 
és John Clark, valamint további magánszemélyek adományait.

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