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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2022. évi  
negyedik számunkban, mely a Háttér Archívum és 

Könyvtár legfrissebb szerzeményeit összegzi. Az LMBTQI 
Könyvszemle legújabb száma a 2022. október és decem-
ber között, kiadói felajánlások, illetve magánszemélyek 
jóvoltából beszerzett közel száz újabb kiadványt mutatja 
be. Ezúttal is több érdekes kötet szerepel az új szakiro-
dalmi könyvek között: Kurimay Anita doktori disszertáci-
ójának bővített, magyar kiadása, Meleg Budapest címmel, Deczki Sarolta Tar 
Sándorról szóló monográfiája, a Pride úttörőit is bemutató bookazine, vagy 
éppen egyesületünk két új kiadványa, egy-egy képzési eszköztár munka-
vállalók és HR-szakemberek számára. Több színvonalas szépirodalmi kötet 
is megjelent az utóbbi hónapokban: a Harry Styles főszereplésével meg is 
filme sített Az én rendőröm,  a Nélkülözhetetlen Allen Ginsberg című kötet, egy 
2016-os római homofób gyilkosságot feldolgozó Az élők városa vagy Cecilie 
Enger 1800-as évek végén játszódó új regénye Norvégia első női hajótulaj-
donosairól, akik egy leszbikus párt alkottak. Szórakoztató irodalmi gyűjte-
ményünk olyan könyvekkel gyarapodott ezen időszakban, mint a Love by 
chance, mely minden idők egyik legnépszerűbb BL regénye vagy egy vicces 
nemi felvilágosító mesekönyv, melyben még a heteronormativitás fogalma 
is elhangzik, és a könyv azt is megemlíti, hogy szerelem két férfi vagy két 
nő között is lehet. Antikvár szerzeményeink közül kiemelkedik Vay Sarolta 
(Sándor) Régi magyar társasélet című műve, Boris Dänzer-Kantof Magánélet 
Napóleon korában című albuma, mely a korabeli homoszexualitásról is szól, 
Edward Rutherfurd New Yorkja vagy Dominique Fernandez Becsületbíróság 
című, Csajkovszkijról szóló regénye. Könyvtárunk ezen időszak során tizen-
négy idegennyelvű kiadvánnyal bővült, köztük Izabela Morska lengyel író, 
aktivista mesekönyvével, Karol Radziszewski lengyel művész QAI/CEE című 
kiállításának katalógusával, a nyugat-német és az olasz LMBTQI aktivizmus 
történetét bemutató színes magazinszerű kiadványokkal, a Queer Prague 
című angol nyelvű útikönyvvel, Howard Roffman két erotikus fotóalbumával 
vagy a bécsi Rosa Lila Villa első tíz évének történetéről szóló könyvvel. 2019 
tavasza óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:  
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Kurimay Anita:
Meleg Budapest : 1873–1961
Park, Budapest, 2022

Nyitott szexuális kultúrájáról és meleg szubkultú-
rájáról legalább olyan híres volt a „Duna gyöngy-
szeme”, a 20. század elejének Budapestje, mint 
feltörekvő polgárságáról, intellektuális és ke-

reskedelmi erejéről, illetve valósággá vált metropoliszi álmairól. 
A Meleg Budapest lebilincselő történet arról, hogyan értelmezte, 
szabályozta a homoszexualitást Budapest 1873-tól egészen bün-
tethetőségének megszűnéséig. A szerző kulturális, orvosi és rend-
őrségi forrásokat elemez, hogy kiderítse: miképp történhetett meg, 
hogy illiberális politikai rezsimek megtűrték, sőt védték a meleg 
közösséget és annak tagjait. A kötet érdekfeszítően (és emberkö-
zelből) értékeli újra a szexualitás és a mindenkori politika viszo-
nyát, illetve helyezi el újra az LMBTQI közösséget 
Magyarország – és Európa – modern kori törté-
nelmében. A szerző, Kurimay Anita történész, 
genderkutató a Berkeley Egyetemen, a London 
School of Economicson és a Rutgers Egyetemen 
tanult. Könyve a University of Chicago Pressnél 
angolul megjelent kötet átdolgozott, bővített 
kiadása.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35499
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Lis Dekkers – Freya Terpstra – Wesley Larsen:
INCLUSION4ALL: Képzési eszköztár HR-szakem-
berek számára
Transgender Netwerk Nederland – Háttér Társaság, 
Amszterdam – Budapest, 2022

Kimutatták, hogy a befogadó szervezeteknél 
jobb a vállalati szintű, és az egyéni teljesítmény is, egészsége-
sebb a munkakörnyezet, és az ott dolgozók összetétele jobban 
tükrözi a társadalom egészét. Ennek ellenére a transz, interszex 
és nem-bináris (a továbbiakban:TINb) alkalmazottak továbbra is 
aránytalan mértékben találkoznak munkahelyi diszkriminációval, 
már a munka erő-toborzás területén is. Az Inclusion4All közelmúlt-
ban folytatott kutatása, amelyet az Európai Bizottság támogatott, 
igazolta, hogy ez a probléma az Európai Unió számos tagálla-
mában fennáll. Ezt az eszköztárat HR-szakembereknek szántuk. 
Célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a transz, interszex és 
nem-bináris emberek felé befogadó munkahelyek kialakításához, 
beleértve olyan szabályzatmintákat, amelyek a diszkrimináció 
megszüntetését és kezelését célozzák, valamint jó gyakorlatokat, 
amelyek segítenek a transz, interszex és nem-bináris emberek éle-
tének és munkahelyi tapasztalatainak megismerésében.

Lis Dekkers – Freya Terpstra – Wesley Larsen:
INCLUSION4ALL: Képzési eszköztár transz-
nemű, interszex és nem-bináris munkavállalók 
számára
Transgender Netwerk Nederland – Háttér Társaság, 
Amszterdam – Budapest, 2022

A transz, interszex és nem-bináris munkavállalók továbbra is 
aránytalanul nagy mértékben tapasztalnak munkahelyi diszkri-
minációt, gyakran már a munkaerő-toborzás során. Az Európai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35574
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35573
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Bizottság által támogatott Inclusion4All projektben keretében vég-
zett kutatás azt is megállapítja, hogy ez a helyzet az Európai Unió 
számos tagállamában. Ez az eszköztár transz, interszex és nem-bi-
náris munkavállalóknak és képzőiknek készült, és célja, hogy gya-
korlati segítséget nyújtson munkahelyi helyzetük javításához – ezt 
szolgálják a benne foglalt információk és helyzetgyakorlatok is.

Kováts Eszter:
Genderőrületek Németországban és Magyar-
országon
Napvilág, Budapest, 2022

Magyarországon Kövér László házelnök 2015-ös 
beszéde révén került be a „genderőrület” kifeje-
zés a köztudatba. Németországban ez akkor már 

bevett fordulat volt, az Alternative für Deutschland – Alternatíva 
Németországnak (AfD) párt és az új jobboldali Junge Freiheit fo-
lyóirat kampányai, valamint Birgit Kelle publicista-aktivista írá-
sai révén. De mi is az a genderőrület? Ha hihetünk a jobboldal-
nak, egy totalitárius ideológiáról van szó, amely felszámolná a 
nemek különbözőségét, lerombolná a férfi és nő házasságán 
és gyerek vállalásán alapuló családformát, terjesztené a homo-
szexualitást és a transzneműséget, és elbizonytalanítaná a gye-
rekeket szexuális orientációjukban és nemi identitásukban. Ez az 
aggodalom a 2010-es évek közepe óta számos országban, köztük 
Németországban és Magyarországon is, áthatja a radikális jobb-
oldal beszédmódját a „gender” fogalmával kapcsolatban. De mi-
ért került napirendre ez a téma? És van-e ennek az aggodalomnak 
bármi alapja? A kötet ezekre a kérdésekre keresi a választ. Arra kí-
váncsi, hogy a németországi és magyarországi radikális jobboldal 
– az AfD, illetve a Fidesz-KDNP és értelmiségi holdudvaruk – mi-
ért és hogyan használják a „gender”-t a politikájukban. De arra is, 
hogy a „gender” válságnarratívába helyezése a jobboldal részéről 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35553
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hogyan függ össze a nyugat-európai és észak-amerikai ún. prog-
resszív szereplőknek a gender fogalmára hivatkozó politikai köve-
teléseivel: legyen szó férfiak és nők, különnemű és azonos nemű 
párok egyenlőségéről, vagy éppen a 2010-es évek dereka óta szak-
politikai szinten egyre inkább testet öltő transz- és queer-követe-
lésekről. Vajon ezek hogyan viszonyulnak ahhoz, 
hogy a jobboldal „genderőrületet” kiált? A – saj-
nos a tudományosság próbáját több tekintetben 
nem éppen kiálló – kötet ezt a jelenséget igyek-
szik feltárni, a genderőrületet különféle jelenté-
sekben: vádként, ellenségképző diskurzusként 
és – szerinte legalábbis – létező gyakorlatként.

Deczki Sarolta:
Tar Sándor
Osiris, Budapest, 2022

Tar Sándor a modern magyar irodalom egyik leg-
ellentmondásosabb alkotója. Paraszti szárma-
zású, majd munkásként kezdett el írni, és hamar 
berobbant az irodalomba, de sikerei hatására 

sem hagyta ott a gyárat, sőt traumaként élte meg, amikor elbocsá-
tották. Sohasem került az irodalmi élet centrumába, mindig a pe-
riférián mozgott, és ezt a helyzetet csak megerősítette az, amikor 
kiderült, hogy ügynök volt (homoszexualitására való tekintettel 
szervezték be). A lelepleződés megtörte a pályát, emberi-írói ha-
nyatlással járt számára, ami rányomta a bélyegét az újabb kö-
tetek fogadtatására is, melyekről már alig-alig született kritika.  
A szerző ügynöki múltja árnyékot vetett az életmű esztétikai meg-
ítélésére is, megritkultak a róla szóló írások, és egy időre kiszo-
rult a kánonból. Az utóbbi években azonban egyre többen ér-
deklődnek az életmű iránt, amely egyre népszerűbb nemcsak az 
olvasók körében, de számos filmes és színházi alkotót is inspirál.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35466
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A kétezres években még azt lehetett gondolni, eljárt felette az idő, 
hiszen elsüllyedt az a világ, melynek a háttere előtt ez a próza érvé-
nyes lehet – aztán kiderült, hogy sem az a világ nem tűnt el teljesen, 
sem Tar művészetének szavatossága nem járt le. A megújult érdek-
lődés nem független a kortárs magyar és világirodalom általános fo-
lyamataitól, melyekben egyre nagyobb szerepet játszik a realizmus 
poétikája és a társadalmi felelősség gondolata. Az 
irodalomban ismét megjelent a szolidaritás eszméje, 
és ezek a folyamatok szinte automatikusan emelték 
vissza Tar Sándort a fő áramba. Valóságos kultusz is el-
kezdett kialakulni körülötte, beszédmódja követőkre 
talált, egyre többet hivatkoznak rá.

Koszó-Stammberger Kinga (szerk.):
Mindent a történelemről gyűjtemény
Ringier Axel Springer Magyarország, Budapest, 2022

A Mindent a történelemről gyűjtemény legújabb 
kötete az ókori világ sötét zugaitól a közelmúlt 
úttörő hangjaiig feltár néhányat a legmeglepőbb, 

legijesztőbb és leglenyűgözőbb történetek közül, amiket az olvasó 
csak kívánhat. Megtudhatjuk egyebek mellett, miért volt veszélyes 
Róma utcáin sétálni (és még veszélyesebb császárnak lenni), meg-
ismerhetjük az első világháború elfeledett frontjait és az ott hozott 
áldozatokat, felfedezhetjük a II. világégés legmerészebb küldeté-
seit, amelyek megváltoztatták a háború menetét. Olvashatunk 
olyan hihetetlen uralkodókról, mint hawaii utolsó királynője, 
olyan férfiakról és nőkről, akik a történelem során a társadalmi 
változásokért küzdöttek, mint például Martin Luther King, vala-
mint a múlt legnagyobb kulturális ikonjairól, mint Jane Austen.  
A Társadalmi úttörők című rész egyik fejezete a Pride úttörőit mu-
tatja be: olyan LMBTQI aktivistákat, mint Karl Heinrich Ulrichs, 
Magnus Hirschfeld, Frank Kameny, Christine Jorgensen, Jackie 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35572
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Foster, Mark Ashton, Marsha P. Johnson, a Bilitis Lányai nevű szer-
vezet alapítói (Phyllis Lyon és Del Martin), Barbara Gittings, a The 
Ladder szerkesztője és Valerie Taylor ponyvaregényíró.

Charlotte Browne:
A Bridgertonok kiskönyve : föltárul a régenskor 
világa
Panem, Budapest, 2022

Ismered a 19. századi brit arisztokratákra jellem-
ző kifinomult és bonyolult szerelmi, udvarlási, 
öltözködési szabályokat és szokásokat? Hogy bol-

dogulsz a társasági etikettel és zsargonnal? Felfedeznéd a kor best-
sellereit – mint például a Büszkeség és balítéletet –, táncait, a soro-
zat eredeti helyszíneit és zenéit? Csipetnyi történelem, a romantika 
korának legizgalmasabb személyiségeivel és legnagyobb botránya-
ival fűszerezve. Kvízek, tesztek, játék! Te melyik Bridgerton karakter 
vagy? Teszteld, hogy olyan igaz-e a szerelmed, mint Daphnénak és 
Simonnak! Kötelező könyv minden rajongó és elsőbálozó számára!  
A kötet végén olyan szubkulturális érdekességekről is szó esik, mint a 
nemi határok áthágása az álarcos mulatságokon, a Molly-házak mint 
a meleg férfiak titkos klubjai, a Vere Street-i Coteris nevű szórakozó-
hely, Llangollen hölgyei vagy a leszbikus Anne Lister története.

Fejős Anna – Szikra Dorottya (szerk.):
Támogatás és támadás : női civil szervezetek az 
illiberális demokráciában
Társadalomtudományi Kutatóközpont – Balassi, 
Budapest, 2022

„Már az első interjúk után éreztük, hogy az álta-
lunk előzetesen feltételezettnél jóval árnyaltabb 
a kép. A civil szereplők megszólaltatásával nem 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35509
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35422
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csupán a szakpolitikai döntéshozatal megértéséhez kerülünk kö-
zelebb, hanem egy önmagában izgalmas világ belső viszonyaiba 
nyerünk bepillantást. Hamarosan annyi értékes információ, olyan 
sok izgalmas – döntően női – vélemény és sors bontakozott ki a be-
szélgetéseinkből, hogy felismertük: az állam és a női civilek viszo-
nya önálló kutatásért kiált, melyet ráadásul nem korlátozhatunk 
a kormányzati szakpolitikába beleszólással bíró szervezetekre.” 
(A szerkesztők előszavából) A kötet szerzői: Acsády Judit, Fejős Anna, 
Gerő Márton, Krizsán Andrea, Neményi Mária, Conny Roggeband, 
Szikra Dorottya, Vajda Róza. A kötet kitér a 2020 és 2021 folyamán le-
zajlott, a szexuális kisebbségeket érintő kormányzati támadásokra is.

Maria Pettersson:
Fantasztikus nők
Corvina, Budapest, 2022

Fantasztikus nők, döbbenetes, elképesztő sor-
sok. Hogyhogy eddig nem ismertük őket? Létezik, 
hogy senki sem írt regényt, verset, ódát, szatírát az 
életükről, tetteikről? Többségüket elnyelte a múlt 

süllyesztője; apjuk, férjük, fivérük árnyékában ritkán vettek róluk 
tudomást, akármilyen zseniálisak voltak is a maguk nemében, sőt, 
nem csak a maguk nemében. Szerencsénkre Maria Pettersson pó-
tolta a hiányt, amikor megírta ezt a közel száz, hihetetlenül izgalmas 
női sorsot. A kötetben leszbikus és biszexuális nők is szerepelnek.

Michael Bad Hand Terry:
A síksági indiánok kultúrája
Konkrét Könyvek, Budapest, 2022

Az amerikai őslakos felmenőkkel bíró Bad Hand 
író, előadó, történész, kézműves, művész, mo-
dell, színész és kaszkadőr. Több mint 40 indián 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35418
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35571
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témájú mozifilmhez, tévéfilmhez, illetve dokumentumfilmhez 
adta a nevét, valamint minden évben előadásokat tart szerte az 
Egyesült Államokban, a Hawaii őslakos iskoláktól kezdve a New 
York-i Természettörténeti Múzeumig. Bad Hand szenvedélye és 
küldetése, hogy tudását és tapasztalatait megossza az erre fogé-
kony emberekkel, és életre keltse a Nagy Síkságot hajdan bené-
pesítő színes kultúrát. Tudása nemcsak a síksági indiánok kultú-
rája tekintetében felbecsülhetetlen, hanem abban is, hogyan kell 
életre kelteni a múltat és színessé, tapinthatóvá tenni azt a mai 
emberek számára. Ez a gazdagon illusztrált különleges kiadvány 
a 19. századi síksági indiánok kultúrájának bemutatásához és  
a nomád élet mindennapjainak érzékeltetéséhez bő teret enged 
a legfrissebb kutatások eredményeinek és autentikusan elkészí-
tett replikák színes fotóinak is a korabeli feljegyzések, festmények 
és dagerrotípiák mellett. A szerző igen átfogó módon mutatja be 
a legfontosabb törzseket, többek között a feketelábúakat, sáje-
neket, komancsokat, varjakat, hidatszákat, mandanokat és lako-
tákat. Továbbá a síksági indiánok mindennapjaira jellemző sze-
mélyes megfigyeléseit és tapasztalatait is 
megosztja, legyen szó ételekről, táncokról 
vagy a spirituális hitvilágukról. Az egyik fe-
jezet a kétlelkűekről szól, számos példát 
hozva a különböző csoportokból, valamint 
idézeteket is közöl régebbi beszámolókról.

Bálint Eszter et al. (szerk):
Hogyan léphetünk fel az LMBTQI és nemileg 
nonkonform gyermekekkel és fiatalokkal szem-
beni erőszak ellen?
Háttér Társaság, Budapest, 2021

Ezt a kézikönyvet a „Sokszínűség és gyermekkor: 
A gyermekek nemi sokszínűségével kapcsolatos 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35554
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társadalmi attitűdök megváltoztatása Európában” (Diversity and 
Childhood – ’DaC’: Changing social attitudes towards gender di-
versity in children across Europe) elnevezésű projekt keretében 
alkottuk meg. A projekt elsődleges célja az előítéletek csökkenté-
se, az LMBTQI és nemileg nonkonform gyermekek és fiatalok által 
megélt erőszakkal kapcsolatos tudatosságnövelés, illetve védel-
mük és támogatásuk megerősítése. A projekt ezen kívül hatékony 
eszközöket kíván nyújtani az LMBTQI gyermekek jóllétének növe-
léséhez, jogaik érvényesítéséhez, valamint törekszik az ellenük el-
követett erőszak különböző dimenzióinak mélyebb megértésére. 
Végezetül a kezdeményezésnek az is célja, hogy számos különbö-
ző területen, az érintett szakemberek körében segítsen meghono-
sítani és érvényesíteni a gyermekvédelem alapvető törekvéseit, 
amelyek a gyermekek sérüléstől, bántalmazástól és erőszaktól 
való védelmére irányulnak.

Dombos Tamás – Kardos Nikolett – Sándor Bea:
Hogyan működtessünk transzbefogadó munka-
helyet? : javaslat gyűjtemény a jogszabályi hiá-
nyosságok kezelésére
Háttér Társaság, Budapest, 2020

Transvisible – Módszertani innováció a karrierta-
nácsadás területén a transz nők gazdasági megerősítésének elő-
segítésére című nemzetközi projektünk keretében létrehozott ja-
vaslatgyűjtemény gyakorlati tanácsokat és lépéseket tartalmaz a 
transz befogadó munkahelyek létrehozásához. A kiadvány kitér a 
jogszabályi környezetre; a transzbefogadó munkahelyek működ-
tetésének fontosságára; végül azokra a gyakorlati lépésekre, ame-
lyekkel biztosíthatjuk a munkahely transzbefogadóságát, mint 
például az adatvédelem, mosdó- illetve öltözőhasználat, és a hát-
rányos megkülönböztetés elleni fellépés.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35575
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Bethan Roberts:
Az én rendőröm : My Policeman
GABO, Budapest, 2022

Marion megpillantja a legjobb barátnője bátyját, 
a széles vállú, szőke, kék szemű Tomot, és azonnal 
beleszeret. Amikor a fiatalember leszerel a katona-
ságtól, úgy dönt, hogy rendőr lesz, Marion pedig, 
aki épp megszerezte pedagógusi diplomáját, eltö-

kéli, hogy megszerzi magának a fiút. Képtelen elismerni, hogy bizo-
nyos jelek szerint nincs minden rendben, belevág a házasságba, és 
biztosra veszi, hogy a szerelme mindkettejüket átsegíti a nehézsége-
ken. Csakhogy Tomnak van egy másik élete is, és akad egy másik sze-
mély, aki ugyanilyen ellenállhatatlanul vágyik a szerelmére. Patrick, 
a Brighton Museum kurátora szintén belebolondult az ő rendőrébe, 
és egy addig ismeretlen világot tár fel Tom előtt. Azonban egy olyan 
korszakban, amikor a „kisebbségeket” mind a társadalom, mint a tör-
vény megbélyegezte, az a biztonságos megoldás, ha a rend őre elve-
szi a tanítónőt. A két szerelmesnek osztoznia kell Tomon, míg végül az 
egyikük nem bírja tovább, és mindhármuk élete tönkremegy. A gyö-
nyörűen elbeszélt, fájdalmas, tragikus történetet két narrátor, Marion 
és Patrick bontja ki. Mindketten az életük középpontjában álló férfiról 
írnak, elvesztegetett évekről, jobb sorsra érdemes szerelemről, meg-
hiúsult reményről, egy olyan korról, amikor Anglia 
nagy változások előtt állt, ám közben még mindig 
oly sok minden volt lehetetlen. Bethan Roberts 
mély, gyötrelmes, ám mégis gyengéd regényt írt, 
amellyel bizonyítja, hogy a legizgalmasabb fiatal 
írók között van a helye. Az eredetileg 2012-ben 
megjelent regény alapján nemrég film is készült, 
Harry Styles főszereplésével.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35551
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Allen Ginsberg:
Nélkülözhetetlen Allen Ginsberg
Európa, Budapest, 2022

„A beatgeneráció egyik legismertebb költője és 
írója, Allen Ginsberg nemcsak publikált művei, 
hanem emberi jogi aktivista tevékenysége révén 
is nemzetközi hírnévre tett szert, aki a szexuális 

forradalom, a buddhizmus és a keleti vallások, valamint a társa-
dalmi normákkal való szembeszállás mellett szállt síkra – jóval 
megelőzve korát. Háborús tiltakozók, művészek, hippik, zené-
szek, punkok és politikai radikálisok dinamikus vezetője is volt. 
Ez a könyv olyan anyagmozaikot gyűjt össze, amely Ginsberg szel-
lemi tájképének teljes skáláját bemutatja. Költői remekművei, az 
Üvöltés és a Kaddish mellett kevésbé ismert és nehezen fellelhető 
dalai és prózái is szerepelnek, valamint William Burroughs szal és 
Jack Kerouac kal folytatott személyes levelezése, és fényképek – 
amelyeket maga Ginsberg készített és feliratozott – barátairól és 
társairól.”

Nicola Lagioia:
Az élők városa
Corvina, Budapest, 2022

2016 márciusában két jó családból származó fiú 
bulit rendezett. Felhívtak magukhoz egy fiatal 
férfit, akinek szexért cserébe kábítószert és pénzt 
kínáltak, majd órákon át kínozták, végül meg-

ölték. A szörnyű hír mélyen felzaklatta az itáliai közvéleményt. 
Nicola Lagioia olasz író, több sikeres regény szerzője, azonnal az 
ügy nyomába eredt, magyarázatot keresve arra, mi vezethette 
a két fiatalt szörnyű tettük elkövetéséhez. Interjúkat készített a 
történet főszereplőivel, dokumentumokat és tanúvallomásokat 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35505
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35500
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gyűjtött össze, találkozott a meggyilkolt fiú szüleivel, rokonokkal, 
barátokkal – sőt még levelezett is az egyik gyilkossal. Eközben va-
lósággal alászállt a római éjszakába, feltérképezve annak minden 
oldalát, a Gonosz gyökereit vizsgálva, és arra keres-
ve a választ: milyen titkok rejtőzhetnek a hozzánk 
közel álló, általunk szeretett emberek mindennap-
jai mögött? A megdöbbentő erejű regény felhívja a 
figyelmet a gyűlölet-bűncselekményekre, az értel-
metlen erőszakra, a lehetséges indítékokra. A téma 
okán kizárólag felnőtteknek ajánlható kötet.

Cecile Enger:
A fehér térkép
Typotex, Budapest, 2022

Cecilie Enger új regénye az 1800-as évek végén ját-
szódik, történelmi kulisszák között. Főszereplője 
két valós történelmi alak, Norvégia első női hajó-
tulajdonosai, akik abban az időben, amikor a nők 

sorsa a házasság volt, üzletet, gyárat alapítottak, végül pedig sa-
ját hajózási társaságot – és életük végéig együtt is éltek. Bertha és 
Hanna, a két, az érvényesülés érdekében férfikalapban és -kabát-
ban járó nő –„a férfiak”, ahogy később nevezték őket – kitörve tár-
sadalmi közegükből a kor kemény, férfiak irányította világában 
állták meg a helyüket, ráadásul egy olyan korban, amikor a nők 
közötti szerelem elképzelhetetlen volt. Nem a mai értelemben ki-
állva ugyan, de bátran vállalták egymáshoz tartozásukat. A térkép 
fehér foltjait sokféle színnel rajzolták meg. A re-
gény a két úttörő főhős rendkívüli életének hagyo-
mányos formában elmesélt története, és egyúttal 
élvezetes szembesülés is az olvasónak: miként tu-
dunk szembenézni életünk kihívásaival és nehézsé-
geivel, hogyan érdemes álmokat szőni a jövőről.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35480
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Becky Albertalli:
Simon és a Homo Sapiens Lobbi
Művelt Nép, Budapest, 2022

Sokak szerint a tragédia ott kezdődik, amikor nem 
jelentkezel ki rendesen a leveleződből, és a féltve 
őrzött titkaid rossz kezekbe kerülnek. A tizenhat 
éves Simon Spierrel pontosan ez történt. Martin 
Addison pedig nem rest megzsarolni a fiút, hogy 

legyen a randiszervező csicskája, ellenkező esetben közszemlére 
bocsájtja a mailt a sulis Tumblren, ami köztudottan a Creekwood 
gimi pletykaközpontja. És akkor apu, anyu, a barátok, a tanárok és 
legfőképpen Blue is megtudja, hogy Simon MELEG. Hogy kicsoda 
bluegreen118? Ezt még maga Simon sem tudja, bár több hete leve-
leznek haverokról, zenéről, oreozabálásról, vágyakról és félelmek-
ről, no meg arról, hogy milyen ciki is ez a coming out-ügy. Blue va-
lódi kiléte azonban teljes rejtély. Simonnak fel kell 
vállalnia az érzéseit, még akkor is, ha az egész suli 
ezzel szekálja majd, vagy ha otthon kitagadják, hi-
szen Blue létezik, egy srác, aki csak rá vár, akiért ér-
demes… Becky Albertalli első regényének hősébe 
immár 13 országban szerelmesek a lányok, és hát 
mit tagadjuk, a fiúk is.

Mame:
Love by Chance : My Accidental Love is You 1.
Művelt Nép, Budapest, 2022

Ütött el már a szerelem? Kóstoltad már a cantalou-
pe sárgadinnyét?  Ha nem, itt az ideje. Ae és Pete, Tin 
és Can története. Szerelmek és véletlenek történe-
te. Ellentétek és vonzások története. Ae egy nap vé-
letlenül elüti Pete-et a biciklijével. Ae alacsony, sötét 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35556
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35508
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bőrű, sportos srác, az egyetem szegényebb diákjai közül. Pete magas, 
halvány bőrű, törékeny srác, a gazdagok kasztjából. Ae heteró, Pete 
meleg… A Love by chance minden idők egyik legnépszerűbb BL re-
génye és TV sorozata. Nemcsak Ae és Pete különlegesen alakuló kap-
csolatát mutatja be, de az egyetemi élet hol drámai, hol szomorú, de 
legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.

BitterSweet:
Sotus Extra : igaz szerelmünk története
Művelt Nép, Budapest, 2022

A Sotus egyetemi rendszer. Lényege, hogy a harma-
dikos hallgatók „mentor” szerepet vállalnak az el-
sősök felett, de nem éppen a megszokott módon... 
Arthit a harmadéves „kiképző csapat” kőkemény 
vezetője, akinek az utasításait mindenki szó nél-

kül 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 so-
rozata. Nemcsak Arthit és Kongpob különlegesen alakuló kapcsolatát 
mutatja be, de a Sotus rendszeren keresztül az egyetemi élet hol drá-
mai, hol szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.

Adam Silvera:
Mindketten meghalnak a végén
Menő Könyvek, Budapest, 2022

Adam Silvera gyönyörűen szívszaggató regénye 
fiatalok százezreit érintette meg. A TikTokon több 
mint 74 millió bejegyzés szól erről a könyvről, 
valamint a The New York Times sikerlistáján is 
bérelt helye van. „Mi, a Végső Barát Zrt. csapata, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35557
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35415
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borzasztóan sajnáljuk, hogy elveszítünk. Őszinte részvétünk mind-
azoknak, akik szerettek, és azoknak, akik már sosem ismerhetnek 
meg téged. Reméljük, ma értékes, új barátra lelsz, és vele töltöd 
végső óráidat.” Szeptember 5-én, kicsivel éjfél után a Halál-Hírek 
felhívja Mateo Torrezt és Rufus Emeteriót. Rossz hírei vannak szá-
mukra: még aznap meghalnak. Mateo és Rufus nem ismerik egy-
mást, és más-más okokból ugyan, de mindketten szeretnének 
egy új barátot találni a Végnapjukon. A jó hír: erre is létezik egy 
alkalmazás, a neve: Végső Barát. Rufus és Mateo ennek segítsé-
gével akarnak találkozni, hogy együtt még egy utolsó, nagyszerű 
kalandban legyen részük – egyetlen nap alatt akarnak leélni egy 
egész életet. Az egyik főhős, a 17 éves Rufus Emeterio biszexuális, 
és Mateo Torrez oldalán ismeri meg a szerelmet.

Elif Şafak:
A bolhapalota
Európa, Budapest, 2022

A szeretet nem jön mindig erőfeszítés nélkül, 
néha csak később érik meg, fokozatosan nő csep-
penként, ahogy az idő múlik.  Isztambulban, 
a Cabal utcában áll a valaha jobb időket látott 
Bonbonpalota. Történetünk idején az utcát ellepi 

a szemét, a környékről ugyanis mindenki a Bonbonpalota mellet-
ti kert falához hordja a hulladékát. A lakásokban elviselhetetlen 
bűz terjeng, és mindent elárasztanak a bogarak, csótányok, tet-
vek, bolhák. Különös emberek lakják a bolhapalotát: az alkoho-
lista egyetemi tanár, aki válása után harsány barátnője vállán lel 
vigaszt; a meleg ikerpár, Celal és Cemal, akiket gyermekkorukban 
elválasztottak egymástól, de felnőttként közös fodrászszalont nyi-
tottak. Szintén a ház lakója Keménydió Metin és felesége, Nágya, 
akit a szinkronszínész Metin folyamatosan megaláz; az Égszínkék 
Szerető, aki nem tud mit kezdeni az élet nehézségeivel. Itt él még 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35520
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az idős gyűjtögető, Madame Néni, Higiénia 
Tijen, akinek kislánya tetves lesz, a kábító-
szer függő Sidar és kutyája, Gaba, az iskolás 
Muhammet és szülei, a cseppet sem minden-
napi Lobbanékony természetűfi család, és per-
sze Hadzsi Hadzsi, aki dzsinnekkel teli különös 
mesékkel traktálja az unokáit, őrületbe kerget-
ve ezzel a menyét. E közösség életét bolygat-
ja fel egy különös felirat, amely egyik reggel a 
kertfalon jelenik meg…

Jonathan Safran Foer:
Rém hangosan és irtó közel
Helikon, Budapest, 2022

Ha netán az ember egy lángoló felhőkarcolóból 
kényszerül kiugrani, nem árt, ha aznap a madár-
eledeles trikóját viseli, mert akkor a madarak rá-
szállnak, és a levegőben tartják. Ugyancsak életet 
menthet az olyan toronyház, amely képes liftként 

a földbe süllyedni, hogy még akkor is épségben le lehessen jut-
ni a legfelső emeletéről, ha nekirepül egy utasszállító. Ha pedig 
mégis bekövetkezne a legrosszabb, hasznos lehet egy speciális 
csatornarendszer, amely a párnákból egy hatalmas víztározóba 
vezetné a könnyeket, mert akkor a rádióban beolvasott vízállás 
alapján mindenki tudná, hányan sírták álomba magukat bána-
tukban. Talán nem véletlen, hogy ilyen egyszerre mesébe illő és 
baljóslatú találmányokról ábrándozik Oskar Schell, a Rém han-
gosan és irtó közel kilencéves főszereplője, aki a 2001. szeptem-
ber 11-i terrortámadásban veszítette el imádott édesapját. De mi 
mást tehetne egy szülőjének hiányával küszködő, fékezhetetlen 
fantáziájú kisfiú? Nos, például nagyszabású nyomozásba kezd-
het: mert miután Oskar apja holmijai között egy „Black” feliratú 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35413
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borítékra bukkan, benne egy kulccsal, elhatározza, hogy felkeresi 
New York összes Black családnevű lakóját, és kideríti, miféle titkot 
őriz a kulcshoz tartozó zár. Jonathan Safran Foer világszerte nagy 
sikert aratott, generációkon átívelő regénye kreatív ötletek és fan-
tasztikus fordulatok egyedülálló gyűjteménye – magával ragadó 
történet sorsfordító találkozásokról és tragi-
kus elválásokról, szeretetről és gyászról, az 
elveszett gyermekkori biztonság újrateremté-
sének vágyáról és a felnőtt élettel járó veszte-
ségek elkerülhetetlenségéről. Érintőleges szál 
van a regényben: az Oscar által meglátogatott 
emberek egyike egy transz személy.

Marc-Uwe Kling:
A nap, amikor apa egy kényes témáról akart be-
szélgetni
Scolar, Budapest, 2022

– Lujza – sandított rá a lányára. – Dzsásztin – pil-
lantott rá Lujza barátjára. Majd ezután megle-
hetősen hosszan nem mondott egy szót se. Ez 

a beszélgetés ugyanis kissé cikis volt a számára. Anya és Apa el 
akarnak utazni. Apa azt mondja, szükségük lenne kettesben egy 
romantikus hétvégére. Tifani ezt elég furinak találja, igaz, ő még 
csak hatéves. De hát Max már tizenkettő, és még neki sem volt 
soha szüksége romantikus hétvégére! A legnagyobb tesójuk, Lujza 
viszont kicsit sem találja furinak. Lujza 17 éves, és… hm… hát… 
ő is szeretne már egy romantikus hétvégét eltölteni a barátjával, 
Dzsásztinnal. Apa épp ezért még az utazás előtt el akar beszélgetni 
velük egy „kényes” témáról. De, mint kiderül, Apa szorong a legin-
kább attól a helyzettől, hogy ilyen kényes témákról kelljen beszél-
getnie a gyerekekkel. Szerencsére segít neki Anya, a Nagymama és 
a Nagypapa, sőt végül még a Szomszéd is. A lányoknak nuncijuk 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35510
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van, a fiúknak meg pöcörője? Mi a helyzet a ficánkoló spermiumok-
kal? A petesejt olyan, mint a tyúktojás? Hogy fogan meg a kisbaba? 
Mi az az evolúcicó? És miért nem tudja a szomszéd soha többé ne-
vetés nélkül bedugni a csatlakozót a konnektorba? – erről mesél 
ez a könyv, ami az Ősrobbanás óta megírt legviccesebb felvilágosí-
tó kötet. Ez a mese végtelenül humorosan vezeti be a gyermekek 
életébe a gyermeknemzés témáját, annak biológiai folyamatát, de 
nem támaszt igényt a teljességre. Sok tipikus, kacagtató családi 
pillanattal fűszerezve, mikor a szülők zavarukban kétségbeesetten 
keresik a szavakat, hogyan beszéljenek a szerelemről, a szexuali-
tásról és a védekezésről a gyerekeknek, miközben ők már előfor-
dulhat, hogy többet is tudnak az internetről, vagy egy barátjuktól, 
mint mi szeretnénk. Aki fél a kényes témáktól, nem tudja, hogyan 
magyarázza el gyermekének mi az a szex, gyermekbarát módon, 
végre kihagyva belőle a méhecskéket… annak ez a könyv egész 
biztosan nagy terhet vesz majd le a válláról, miközben nagyokat 
kacaghat együtt a család és ki tudja, talán még a felnőttek is tanul-
hatnak belőle valamit. Például, hogy nem is any-
nyira kényes ez a téma. 12 éves kortól ajánlható  
a vicces nemi felvilágosító mesekönyv, melyben 
még a heteronormativitás fogalma is elhangzik, 
és a könyv azt is megemlíti, hogy szerelem két 
férfi vagy két nő között is lehet.

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

„Folyton azon rágódok, mások mit gondolnak ró-
lam. Kit látnak bennem. De veled nem így van. Ha 
veled vagyok, egészen önmagam lehetek.” Amikor 
Micah találkozik az új szomszédjával, el sem 
tudja hinni: éppen Julian az, aki néhány héttel 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33026
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korábban elveszítette miatta a munkáját. Micah rettenetesen érzi 
magát, főleg azért, mert Julian rideg és elutasító vele, és még arra 
sem ad neki alkalmat, hogy bocsánatot kérjen tőle. Ugyanakkor 
Micah-t lenyűgözi Julian megfejthetetlen magatartása, és feltét-
lenül meg akarja ismerni közelebbről. Közben rájön, hogy Julian 
nem csupán vele, hanem minden emberrel 
szemben távolság tartó. Mert van egy titka, 
amely örökre megváltoztathatja azt, amilyen-
nek Micah látja Juliant. Két fontos szál is van a 
regényben: a női főhős, Micah testvére, Adrien 
meleg, akit emiatt tagadtak ki konzervatív szü-
lei, a lány pedig beleszeret Julianbe, akiről kide-
rül: transznemű fiú.

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

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

reskedést, hogy megőrizzék a Hansen család jó hírnevét. A három fi-
vér úgy dönt, kihasználja az adódó alkalmat, és kakaóföldet vásárol 
Afrikában. De ami egyesek számára fantasztikus kalandnak ígérkezik, 
az a család többi tagjának igazi rémálom. Robert feleségével és gyer-
mekeivel útnak indul Kamerun felé, Georg házassága válságba kerül, 
Karl pedig rájön, hogy valójában nem azt az életet éli, amit szeretne. 
Karl sokáig agglegény, majd házasságot köt, de később beleszeret fe-
lesége öccsébe, Florentinusba, és így kénytelen magának is bevallani, 
hogy a férfiak tetszenek neki. Luise, Robert kisebbik lánya nővérével 
és édesanyjával ellentétben lenyűgözően izgalmasnak találja az ül-
tetvényt. Itt ismerkedik meg Hamzával, az egyik munkás fiával. Vajon 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34805
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egy fiatal nő, aki nem törődik a társadalmi konvenciókkal, akit nem 
érdekelnek az etnikai különbségek, élhet-e a mindent elsöprő igaz 
szerelemnek, távol az otthonától, távol azoktól, akik közé tartoznia 
kellene? Ellin Carsta nagysikerű családregény-sorozatának első részé-
ben egy különös dinasztia fordulatos sorsával ismerkedhet meg az 
olvasó, és bepillanthat a 19. század végi Afrika misztikus világába.

Simone de Beauvoir:
Elválaszthatatlanok
Jaffa, Budapest, 2020

1954-ben Simone de Beauvoir írt egy önéletrajzi ih-
letésű regényt, amely életében sosem látott nap-
világot. A kéziratot, amely egy életre-halálra szóló 
barátság megrázó és intim története, több mint 

fél évszázaddal később a nevelt lánya adta közre. Ez a sokáig isme-
retlen Beauvoir-írás igazi irodalmi szenzáció! A kilencéves Sylvie – 
akinek alakjában Simone de Beauvoir gyerekkori önmagát rajzolta 
meg – az Adélaide katolikus leányiskolába jár, ahová egy őszi napon 
új tanuló érkezik: egy rövid barna hajú, eleven, szemtelen kislány, 
Andrée. Ők ketten hamar barátságot kötnek, sülve-főve együtt van-
nak. Tanáraik úgy is nevezik őket: az elválaszthatatlanok. Sylvie-t 
elbűvöli Andrée, csodálja éles eszét, merészségét, sokoldalú tehet-
ségét. Tudja, barátnője különleges teremtés, és szenvedélyes szere-
tettel csüng rajta – élete első nagy érzelmi fellángolása ez. A lányok 
nem csak abban hasonlítanak egymásra, hogy előkelő, jómódú csa-
ládban nőnek fel, és szigorú katolikus nevelést kapnak: mindketten 
lázadnak a megcsontosodott polgári szokások és hagyományok, 
a rájuk kényszerített női sors ellen. Sylvie és Andrée együtt tapasz-
talják meg kibontakozó nőiségük és szexualitásuk, szellemi lázadá-
suk korlátait és buktatóit. Ám míg egyiküknek végül sikerül kivívnia 
a függetlenségét és szabadságát, a másik sorsa tragikus fordulatot 
vesz. Andrée, azaz a valóságban Zaza történetét Beauvoir több ízben 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32816
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feldolgozta, legteljesebben az Egy jóházból való úrilány emlékeiben. 
Az Elválaszthatatlanok voltaképpen ennek a műnek az előképe. Az 
írónő különleges érzékenységgel és érzékletességgel ábrázolja a nők 
elé korlátokat és elvárásokat állító, merev, rideg polgári világot, a ko-
rabeli francia családi életet, a hétköznapokat. Az eredeti fotókkal és 
a két elválaszthatatlan barátnő válogatott leveleivel kiegészített kö-
tet, amelyet szinte a francia olvasókkal egyidőben vehetünk kézbe,  
a kivételes irodalmi felfedezés izgalmát kínálja.

Lara Prescott:
Titkos útjaink : a Zsivago doktor igaz története
Alexandra, Pécs, 2020

A hidegháború csúcspontján járunk. Az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió nukleáris fegyverek gar-
madáját szegezi egymásra, ám a valódi háborút 
nem fegyverekkel vívják: a kölcsönös megsemmisí-
tés árnyékában farkasszemet néző szuperhatalmak 

a propaganda csataterén küzdenek. A CIA titkárnőjeként dolgozó 
Sally és Irina kritikus fontosságú megbízást kap: nekik kell vissza-
csempészni Borisz Paszternak kommunistaellenesnek ítélt Zsivago 
doktorát a Szovjetunióba, miután a CIA úgy véli, hogy a nyugati világ 
képzeletét lángra lobbantó remekmű segítségével megrendítő erejű 
csapást mérhet a szovjet rezsimre. A harcedzett Sally Forresterre és a 
tapasztalatlan, ám gyorsan tanuló Irina Drozdovára nehéz feladat vár, 
hiszen a könyvet és annak csempészeit hajszoló szovjet ügynökök 
nem ismernek kegyelmet, kettejük barátságon túl-
nyúló kapcsolatát pedig a CIA sem nézi jó szemmel. 
Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzáció-
jának bizonyuló Titkos útjaink lenyűgöző és hiteles re-
gény a 20. század irodalmi klasszikusának titkos tör-
ténetéről és két erős nő túlélésért vívott küzdelméről 
a hidegháború kíméletlen világában.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32752
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Claire Berest:
Frida szerelme : Frida Kahlo és Diego Rivera : 
egy mindent elsöprő szenvedély története
Libri, Budapest, 2020

A nő teste egyszer már összetört, egyszer már tán-
colt a halállal, mégis az életet hívja minden túlzó 
mozdulatával, gesztusával. Mocskos szájú, tequi-
lát vedel, szeret nyíltan beszélni a szexről, politi-

kai tüntetésekre jár. A festés számára menedék, ablak önmagára, 
az őt körülvevő világra. A férfi teste mázsás, feltűnő, egyszerre csú-
nya és mégis elbűvölő. Kielégíthetetlen, végzetes csábító, harsány, 
nagy étvágyú ember, aki nem tud és nem is akar korlátot szabni a 
vágyainak. Húsz évvel idősebb a nőnél. A festés számára tanítás, 
hatalmas freskóin marxista üzenetek harsognak. Frida Kahlo és 
Diego Rivera. Két utolérhetetlen mexikói művész, két rendkívül 
erős egyéniség, az aprócska baba és a varangyképű óriás, akik 
szenvedélyesen, vad indulattal szerették egymást 
huszonöt viharos éven keresztül. Szenvedélyük 
egyszerre volt pusztító és inspiráló, felszabadító és 
megbéklyózó. A Frida szerelme egy vibráló, lázadó, 
halállal dacoló nő és egy mindent elsöprő szerelem 
története, amelyhez a 30-as évek nyüzsgő, eleven 
Mexikója és New Yorkja nyújt festői hátteret.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35493


26 27

VI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M
ÚJDO

N
SÁG

Colm Tóibin:
A blackwateri világítóhajó
Park, Budapest, 2019

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

doklik, és a három nő a nagymama roskatag tenger-
parti házában találkozik vele meg két barátjával. Ez a 
különböző korú és különböző gondolkodású hat em-
ber kénytelen meghallgatni és elviselni egymást.

Naomi Alderman:
Engedetlenség
21. Század Kiadó, Budapest, 2018

Ronit Krushka harminckét éves, New Yorkban él, és 
leszbikus létére főnökével, egy nős férfival folytat 
viszonyt. Apja halála után visszatér szülővárosá-
ba, Londonba. Ortodox zsidó családból származik, 
de nem gyakorolja a vallást, és rég elhidegült ap-

jától is, aki befolyásos rabbi volt. Hazatérése nem mentes a konflik-
tusoktól: a hagyománytisztelő közösségben, ahol felnőtt, már Ronit 
puszta lénye is hajmeresztő provokáció. De a sokkhatás kölcsönös. 
Ronit viszontlátja unokatestvérét, Dovidot, akiből rabbi lett, ráadásul 
Ronit régi szerelmét vette feleségül. Ronit nem tér ma-
gához: unokatestvére és régi szerelme is egész más, 
mint annak idején. Ronitot friss tapasztalatai arra 
kényszerítik, hogy mindent átértékeljen, amit az élet-
ről gondolt. A rabbi meg a lánya címmel is megjelent 
és meg is filmesítették.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31731
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31714
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Sarah Winman:
Bádogember
21. Század Kiadó, Budapest, 2018

Az egész egy tombolán nyert festménnyel kezdődött: 
tizenöt napraforgóval, amit egy olyan nő akaszt ki a 
falra, aki hisz benne, hogy a fiúk és a férfiak csodála-
tos dolgokra képesek. És van két fiú, Ellis és Michael, 
akik elválaszthatatlanok egymástól. És a fiúkból 

férfiak lesznek, aztán besétál az életükbe Anne, és ez mindent meg-
változtat és nem változtat meg semmit. Sarah Winman Bádogembere 
a nagy sikerű Amikor Isten nyúl volt és Csodálatos dol-
gok éve nyomdokaiban járó szerelmes levél az emberi 
kedvességről és barátságról, veszteségről és túlélés-
ről. „Csodálatos, nagyon régóta nem indított meg eny-
nyire könyv. Egyszerűen beleszerettem a regénybe és 
a szereplőibe” – Joanna Cannon. „Visszafogott, nem 
érzelgős, magabiztos, meleg, és olyan gyengéd hang-
vételű, hogy az már fáj” – Rachel Joyce.

Gayle Forman:
Eltévedtem
Ciceró, Budapest, 2018

A Ha maradnék szerzőjének újabb New York Times 
bestsellerlistás műve. Egy kis híján végzetes bal-
eset egyetlen nap leforgása alatt sorsközösséget 
teremt három idegen között. Freya a hangját vesz-
tette el első önálló albumának felvétele közben. 

A meleg Harun szökni készül, menekül mindentől és mindenkitől, 
akit szeret. Nathaniel egyetlen hátizsákkal és szörnyű tervvel érke-
zett New Yorkba, mert már nincs vesztenivalója. Telnek az órák, és 
egyre-másra lepleződnek le a titkaik, és lassan ébredezik bennük, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31528
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32221
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hogy saját veszteségeikből, bánatukból egyvalami jelenthet kiutat: 
ha osztoznak a másik fájdalmában, ha segítenek a másik kiútját 
megtalálni. Gayle Forman legújabb regénye, az Eltévedtem megrá-
zó, sőt katartikus történet a szerelem elvesztéséről, a szerelem meg-
találásáról, az önismeretről és az önámításról.

Mario Vargas Llosa:
A kelta álma
Európa, Budapest, 2011

A Nobel-díjas Vargas Llosa regényének főszereplője, 
a „Kelta” a kalandos életű Roger Casement (1864–
1916) brit diplomata, ír nacionalista politikus és sza-
badsághős, az egyik első európai, aki feltárta és lelep-

lezte a gyarmatosítás fonákságait, megmutatva, hogy nem az őshonos 
„vademberek”, hanem az európai betolakodók képviselték a barbár-
ságot. A regény végigköveti Casement életútját, aki 1903-ban utazott 
először Afrikába – Kongóba – fiatal diplomataként. Az európaiak civi-
lizációs törekvéseiben hívő, naiv fiatalember fokozatosan szembesül a 
gyarmatosítók önző céljaival és az őslakossággal szemben elkövetett 
rémtetteikkel. Majd Brazíliában szolgál konzulként, és itt értesül ar-
ról, hogy a nyersgumi kitermelése érdekében az amazóniai őslakókat 
is kíméletlenül kizsákmányolják. Egy vizsgálóbizottság vezetőjeként 
Peruba utazik, és itt is bátran fellép a helyi hatalmasságok ellen. Az első 
világháború idején Németországba megy, ahol azt tervezi, hogy német 
segítséggel és fegyverekkel vívja ki Írország függetlenségét Angliától. 
Részt vesz az 1916. évi dublini, húsvéti felkelésben, ame-
lyet azonban levernek, a német segítség nem érkezik 
meg, Casement börtönbe kerül, és még abban az évben 
hazaárulásért kivégzik. Kalandokkal és rémségekkel 
teli, akciódús regény, amelyben Vargas Llosa a szokásos 
szenvedéllyel szembesít bennünket európai történel-
münk máig sem igazán feldolgozott borzalmaival.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34899
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Szilágyi József:
Az Erósz-galiba
Hungarovox, Budapest, 2022

Mi történik, ha feltámad egy harminc éve leselej-
tezett (szexuálisan) felvilágosító könyv? Ha lap-
jait kotlóstyúkként borzolva körülröppen hajlé-
kodban? Ha mindez Perbál, az életmód tudósító 
hálószobájában zajlik? Miközben odakint, a 

függő folyosón érzékien kipikopizik Zsani, az egyedülállóan intel-
ligens, pszichopata társasági csajszi... Valóban halálosan egymás-
ba szeretnek, ahogy Perbál szeretné, vagy mindezt csak álmodja? 
Vajon túléli-e Földünk a mindeközben zajló végső kataklizmát? 
Hogyan pislognak ki az utolsó jegesmacik elmagányosodott szem-
üregükből? Hogyan rázza ki mindezt a kisujjából Zsani, az egye-
dülállóan halálos...? Miképpen keresi a választ minderre Heroi, az 
egyedülállóan meleg klasszika-filológus, Platón legendáját idézve 
fel? Miért veszik össze egy szép napon Réka Dórival, Kriszti pedig 
Valival? Mert közben Vali összejött Dórival, és gyereket akarnak 
örökbe fogadni...? Marad Dóri és Vali az örökbefogadott Juliánnal, 
akiről egyelőre még csak találgatják, fiú-e vagy lány, Réka és Kriszti 
pedig majdnem elhúz a világ eltérő irányaiba, de aztán mégsem...? 
Maradnak a második emeleti lakásban, de annak két átellenes vé-
gébe költöznek, mert itt tartja őket a kíváncsiság, amit a kis Julián 
kiléte és sorsa ébreszt bennük. Nem tudjuk. Mindeme rejtélyek 
megfejtése talán e könyv elmélyült tanulmányozása révén sem le-
hetséges. De néhány próbálkozást azért megér.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35414
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Babits Mihály:
Tímár Virgil fia
Athenaeum, Budapest, 2022

Timár Virgil vidéki gimnáziumban oktató, tu-
dós szerzetestanár, aki felfigyel a tehetséges, 
okos Vágner Pista nevű fiúra. A csillogó szemű 
diák csüng tanára szavain, és amikor Pista anyja 

meghal, a félárván maradt ifjú Virgil pártfogoltja lesz. Mester és 
tanítvány között apa-fiú kapcsolat bontakozik ki, a maga szere-
tetével, ellentmondásosságával és mélységeivel. Ám amikor vá-
ratlanul felbukkan a vér szerinti apa, Virgil csendes, 
de annál erőteljesebb csatát vív a fiúért, míg végül 
Pistára bízzák a döntést… Babits pécsi diákkorának 
és bajai tanítóskodásának élményeiből táplálkozik 
a mű, amely finom rezdüléseivel, belső monológja-
ival a szerző egyik legszemélyesebb hangú, lélektani  
regénye.

Esze Dóra:
Hotel Hamlet
Pesti Kalligram, Budapest, 2019

Helsingör partján, a város legforgalmasabb szállo-
dájában, a Hotel Elsinore-ban egy napon váratlan 
változást jelent be Forvastinbras vezérigazgató: 
Hamlet, a rendhagyó ügyvezető igazgató helyét 
mostantól a szolgalelkű, alkalmatlan Claudius ve-

szi át. Hamarosan csatlakozik hozzá az ostobácska és haszonelvű, 
bár jószándékú Polonius, illetve a határtalanul jellemtelen, nyalonc 
Osrick. A regény narrátora, Jan, tizenhárom éve recepciós az Elsinore-
ban. Halmozottan hátrányos helyzetű: testi fogyatékkal él, meleg, ti-
zenegy éves kora óta árva. Távolról sem megtört ember, sorsát nem 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35479
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32162
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látja szerencsétlennek, vélhetően emiatt vált megkerülhetetlenné 
Hamlet csapatában, vagy épp fordítva, az Elsinore-ban töltött évek 
csiszolták ilyenre a személyiségét. Jan a nővérével, Philippával, és 
annak szinte az első perctől férjnek tekintett barátjával, Stellannal 
lakik együtt. Stellan szociális munkás egy börtönben, innen gyakran 
történeteket szállít Jannak, aki gyerekkora óta ír, a történetek más 
része pedig Stellanon keresztül Philippától érkezik. Az autóbaleset 
ugyanis – amelyben a szülők meghaltak, Jan pedig megsérül – meg-
fosztotta a testvéreket a történetmeséléstől mint kapocstól. Mivel 
Stellan egyfajta íratlan báty és gyám, Jan jórészt általa érti meg a saját 
gazdag lelki élete fontos összetevőit: Philippa érzelmi múltját, Stellan 
figyelemreméltó bűnözőmentoráltjait, Philippa és Stellan domináns- 
szubmisszív szexualitását, Stellan poliamóriában tobzódó életimáda-
tát. Jant és kollégáit közel két éven át a helyükön tartja a Hamlettel 
fémjelzett, mély igazságérzet és irracionális hűség. A pohár akkor te-
lik be, amikor világossá válik, hogy munkahelyüket egy szép napon 
felvásárolja a norvég kaszinómaffia. Bármilyen éretten dolgozzák fel, 
hogy Hamlet nélkül semmi sem ugyanolyan már, az elválás katarti-
kusan megrázza őket. Claudius és csatlósai nem ismernek mértéket 
az elvtelen törleszkedésben, de a norvégokkal nincs szerencséjük, itt 
véget ér a hatalmuk. A regény azonban nem...

Tölgyesy Zoltán:
Én, Miss Mandarin : egy élet nem elég
Kossuth, Budapest, 2018

„65 éves jogtanácsosként tekintek vissza a két-
ségtelenül színes, mozgalmas életemre. A könyv 
a saját és a szűkebb családom, elsősorban édes-
apám és édesanyám történetét tartalmazza. 

Írásom szerves része felvállalt homoszexualitásom, amelyet an-
nál is kevésbé tudnék eltitkolni, mert évtizedekig a meleg éjsza-
kai élet egyik meghatározó figurája, mondhatom, ikonja voltam.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31582
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Nagy vágyam, a színház és benne is elsősorban a színművészet vagy 
a rendezés sajnos első körben nem valósulhatott meg. Azonban 
épp a transzvesztita fellépéseim juttattak el Karinthy Márton és 
Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színházba, ahol 
végül is kisebb figurák után főszerepet is játszhattam. Részletesen 
írok a Pinceszínház diákszínjátszójaként eltöltött éveimről is, talál-
kozásomról a transzvesztitizmussal, az abban elért sikereimről, a 
bécsi versenyről, amelyet megnyertem, de érintem jogi pályámat 
is, amely 12 évig tartott, majd a cégemről, amelyben egyszerű ke-
reskedőből eljutottam a ruhatervezésig, saját stílusom megtalálá-
sáig. Beszélek még életem legfontosabb férfi és női szerelmeiről, 
szereplésemről a Takács Mária rendezte Meleg férfiak, hideg dikta-
túrák című, több díjat elnyert dokumentumfilmben. Könyvemben 
külön fejezetet szentelek a homoszexuálisokat ért, gyakran gyil-
kossággal végződő támadásoknak, de több érdekes, olykor hu-
moros történetet is elmesélek a transzvesztiták mindennapjai-
ból.” (Tölgyesy Zoltán)

Rácz-Stefán Tibor:
Mikrofonpróba : szállj a dallal! 1. kötet
Könyvmolyképző, Szeged, 2018

Hanna, a magányos könyvmoly tragédiaként éli 
meg, amikor a tanár bátyjával egy vidéki kollé-
giumba költöznek. Ám ott két fiú is megdobog-
tatja a szívét. Lehet-e választani álmaid pasija és 
életed legnagyobb meglepetése között? Mátét 

a zene éltette, de egy szörnyű eset miatt vége mindennek. A fiú 
keserűségében másokat sebez, de amikor megismeri Hannát, a 
szócsatáik közben elfeledett érzések ragadják magukkal. Bunkó 
srácból is lehet álompasi? Dávid és Áron túléltek egy iskolai lövöl-
dözést, és már két éve együtt vannak. A problémáik viszont egyre 
égetőbben törnek a felszínre, miközben elkeseredetten próbálják 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35478
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a kapcsolatukat egyben tartani. Az első szerelem 
tényleg az utolsó marad? A kínai származású Xiara 
egyetlen menedéke a tánc, ahol mindig békére lel 
a szülei vagy éppen a társai meggondolatlan szavai 
elől. De vajon képes lesz valaha elfogadni önma-
gát? Az öt barát össze fogva, egymást támogatva 
küzd a démonaival, és összefognak, amikor sze-
retett kollégiumukat a bezárás fenyegeti. Van egy 
pont, amikor a zene lehet az egyetlen megoldás…

ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZAKIRODALOM

Hatvany Lajos:
Öt évtized : tanulmányok, cikkek
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961

Hatvany Lajos, hatvani báró 
(1880–1961) író, kritikus, iro-
dalomtörténész, Kossuth-
díjas, az MTA tagja; „az utolsó 

mecénás” tanulmány- és cikkgyűjteménye. 
A szerző olyan írók-költők munkásságáról ír 
benne többek között, mint Anatole France, 
Étienne Mayran, Émile Zola, Heinrich Mann, 
Maximillian Harden, Thomas Mann, Johann 
Wolfgang Goethe vagy Jane Austen. Az egyik 
írás pedig Szapphóról szól.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35518
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Vay Sarolta:
Régi magyar társasélet
Magvető, Budapest, 1986

„A 19. század legendás hírű újságírónőjének, aki 
D'Artagnan, Vayk, Floridor és más álneveken írt, s 
»tőrt hordott a zsebében, hogy férfinak eszébe se 
juthasson nőiségére gondolni…«, legnépszerűbb 

írásait gyűjtötte össze kötetünk, azokat, amelyekkel meghódította 
a magyar újságolvasó közönséget, és tisztességgel eltartotta ön-
magát, miután grófi családja tönkrement. A Régi magyar társasé-
let Mária Terézia uralkodásától V. Ferdinánd leköszö-
néséig, mintegy száz évet tekint át a magyar és az 
osztrák történelemből, ad színes képsort az akkori 
társasélet szenzációiról. Bécs és Kolozsvár, Gödöllő 
és Buda, vadászatok és hadi-táborok, színházak és 
bálok, királyi udvarok és isten háta mögötti nemesi 
udvarházak régen elillant varázslatos világa eleve-
nedik meg e furcsa Krúdy-figura tolla nyomán.”

Marczell István:
Korunk réme, az AIDS
SubRosa, Budapest, 1995

„Alig húsz esztendeje, hogy egy mára már világ-
méretűvé vált fertőző betegség, az AIDS jelent meg 
az emberiséget sújtó járványok történetében. Az 
orvos szerző bemutatja a fertőzés lehetőségeit, a 
legveszélyeztetettebb csoportokat, a betegség le-

folyását; útmutatást ad a fertőzés biztonságos megelőzésére; fel-
hívja a figyelmet az egészségnevelés, felvilágosítás jelentőségére” 
– olvashatjuk az 1995-ben megjelent kötet fülszövegében.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35481
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31935
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Timmer Margit:
Öröm és üröm : szexuális úton terjedő betegségek
SubRosa, Budapest, 1995

„Sokan nem is sejtik, milyen veszélyes betegsége-
ket szerezhetnek szexuális partnereiktől. A könyv 
a szexuális úton terjedő fertőző betegségekről ad 
áttekintést, lényegre törő tömörséggel mutatja 
be tüneteiket, lefolyásukat és kezelésük módját. 

A maga nemében páratlan illusztrációs anyag – ötvenkilenc színes 
kép – nem megrettenteni kíván, hanem épp a megelőzés rendkívüli 
fontosságára hívja fel a figyelmet” – olvashatjuk az 1995-ben meg-
jelent kötet fülszövegében.

Buda Béla:
Szenvedélyeink
SubRosa, Budapest, 1995

„Ez a kötet elsősorban a szenvedélyek és a szenve-
délybetegségek közös lélektani folyamatait, ezek 
különféle viselkedésbeli megnyilvánulásait mu-
tatja be. A szerző fő szándéka, 
hogy az olvasó felismerje saját 

szenvedélyeit, valamint családja, környezete is 
el tudjon igazodni az eseményekben, hiszen a 
korai fázisban sokat lehet tenni a betegség el-
mélyülése ellen. A megelőzésnek rendkívüli sze-
repe van, azonban a terápia sem kevésbé fon-
tos” – olvashatjuk az 1995-ben megjelent kötet 
fülszövegében.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35533
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35532
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Czeizel Endre:
Felkészülés a családi életre
Corvina, Budapest, 1996

„Az embereket boldoggá leginkább a szerelem, ki-
egyensúlyozottá jó magánéletük, megelégedetté 
gyermekeik tehetik. A boldogtalanságnak gyako-
ri forrása a szerelmi csalódás, a kiúttalanságnak 
és a kétségbeesésnek a zsákutcába jutó párkap-

csolat, a legmélyebb szomorúságnak a gyermektelenség. A magá-
néletnek ezek a csapdái elkerülhetők harmonikus életvezetéssel. 
Ennek érdekében meg kell ismernünk azokat a fontos kérdéseket, 
amelyek jórészt eldöntik magánéletünk sikerességét vagy sikerte-
lenségét, így a serdülőkor kihívásit, a párkapcsolatok alakításának 
gyakorlatát, a fogamzásgátlás módszereit, a szexuálisan terjedő 
betegségek veszélyeit, meg a családtervezést: az 
egészséges gyermek világra hozásának feltétele-
it. Természetesen nem gondolom, hogy csak ezek 
az ismeretek határozzák meg jó sorsunkat; a fele-
lősségérzet, az erkölcs és az emberség is nagyon 
fontos. A tudatlanság azonban bizonyosan súlyos 
veszélyeket rejt magában!” (Czeizel Endre)

Csépe Andrea (szerk.):
Összefogás a depresszió ellen : kézikönyv a segí-
tő foglalkozásúak számára
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

A közmondás szerint „ép tesben ép lélek”, de en-
nek a fordítottja még inkább igaz, a lelki egész-
ség a testi egészség legfontosabb alapja. A 

kötetben bemutatott európai pályázat célja a modern kor egyik leg-
fenyegetőbb egészségi kihívásának, a lelki egészség romlásának, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35489
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35558
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a depressziónak és az öngyilkossági veszélyeztetettségnek a korai 
felismerése és lehetőség szerinti megelőzése. A munka legfonto-
sabb alapköve megtalálni és összefogni azokat a szakembereket, 
civil szervezeteket, akik sokszor egymásról mit sem tudva próbál-
nak segíteni a lelki egészségromlás áldozatainak, családtagjainak. 
A könyv célja is elsősorban ennek a hálózatnak, szövetségnek a 
továbbépítése, valóban országossá emelése.

Boris Dänzer-Kantof:
Magánélet Napóleon korában
Corvina, Budapest, 2011

A sorozat izgalmas történelmi intimitások képes-
könyve. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi 
életét: a kor egyszerű embereinek mindennapja-

it, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözkö-
dését, mindezt korabeli képekkel illusztrálva. Szerzői azt vallják 
ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelem-
nek. A kötet egyik fejezete a korabeli homoszexualitásról szól.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35491
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Françoise d'Eaubonne:
A kamasz költő : Arthur Rimbaud szenvedélyes 
élete
Gondolat, Budapest, 1971

A kamasz költő, Arthur Rimbaud, a francia iro-
dalom mindmáig megfejtetlen ellentmondásos 
egyénisége, aki 19 éves korára befejezi költői 

életművét és 20 éves korától kezdve haláláig kalandor életre adja 
magát. Mint költőt minden hagyomány ellen lázadó, hideg intel-
lektus, páratlan művészi érzékenység, értelmi és hangulati árnyalt-
ság jellemzik; emberi vonásait Fantin-Latour híres képe őrzi, ame-
lyen szalmakazal hajzatú, fagyos tekintetű, közömbös arc mered 
ránk, állát hatalmas, durva mancsára támasztva. Élete mindvégig 
botrányos és örökös blaszfémia, Paul Verlaine-nel való kapcsola-
tától kezdve afrikai fegyvercsempész kalandjaiig. De a családjá-
val, barátaival és a költészettel is szakítani tudó kíméletlensége és 
durva határozottsága valami mélységes titkot, kegyetlen drámát 
takar. Ebbe a titokba, ebbe a drámába hatol be Francoise d'Eau-
bonne ugyanolyan támadó és kíméletlen eszközökkel, mint ame-
lyek Rimbaud-t is jellemzik. Pontos adatokra 
támaszkodó, a kalandregény izgalmasságával 
fűtött és sok helyen Rimbaud stílusában megírt 
életrajzban igyekszik megfejteni a Részeg hajó 
és az Egy évad a pokolban költője és a pénz-
hajhászó afrikai kalandor életének titokzatos 
ellentmondásait. A könyv 2000-ben a Palatinus 
kiadónál is megjelent Arthur Rimbaud szenve-
délyes élete címmel.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29721
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Kallimakhosz:
Kallimakhosz himnuszai
Magyar Helikon, Budapest, 1976

Kamallikhosz, az i. e. 4-3. században élt tudós 
alexandriai könyvtáros, katalóguskészítő, mi-
tográfus és grammatikus a klasszikus irodalom 
remekeit közvetítő és rendszerező helleniszti-

kus kultúrának egyik legjelentősebb és legtevékenyebb művelő-
je volt. Népszerűségét azonban költészetének – elsősorban a ho-
méroszi himnuszok mintájára írt hat himnuszának – köszönhette. 
Ezek a himnuszok nem a kultusz számára készültek, mint egykor 
a homérosziak, a közönség nem vallásos könyörgésekként, ün-
nepi cselekedetekként, hanem a költő Kallimakhosz munkáiként 
fogadta őket. A himnuszok mögött ma is egy embert érzünk, nem 
vallásos közösséget. Mégis: a himnuszok mítoszvilága volt az az 
élő kapocs, az az eleven hagyomány, amely az Alexandriában 
élő költőt szellemi szülőföldjéhez, az egyetemes görögséghez 
elvezette.

Truman Capote:
Hidegvérrel : hiteles beszámoló egy többszörös 
gyilkosságról és következményeiről
Európa, Budapest, 1976

„1959. november 15-én a Kansas állambeli 
Holcomb városkában bestiális kegyetlenséggel 
meggyilkolták a közmegbecsülésnek örvendő, 
feddhetetlen hírű farmert, Herbert Cluttert, fele-
ségét és két gyermekét: a ház különböző helyisé-

geiben egyenként megkötözték, majd közvetlen közelről puskával 
fejbe lőtték őket. A gyilkosság indítóoka ismeretlen volt, a tettesek 
után szinte semmi nyom nem maradt. Öt évvel, négy hónappal 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35488
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31653
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és huszonkilenc nappal később, 1965. április 14-én a két gyilkost, 
a harminchárom éves Richard Eugene Hickockot és a harminchat 
éves Perry Edward Smitht felakasztották a lansingi fegyházban. 
Ennek a hat embernek az életével és halálával foglalkozik (...) az 
amerikai író, Truman Capote alkotása, melynek műfaját ő maga így 
határozta meg: tényregény. Ezzel azt akarja az 
olvasók tudomására hozni, hogy könyvében 
minden egyes mozzanatnak szigorú valósága-
lapja van: minden egyes esemény úgy történt, 
minden egyes szó úgy hangzott el, ahogy az 
anyagot elrendező, a művész-riporter szerepét 
betöltő író e lapokon elénk tárja.” Több kiadás-
ban (1967, 1969, 1976, 1981) is megjelent.

Abel Barbin:
Herculine Barbin, más néven Alexina B.
Jószöveg Műhely, Budapest, 1997

Egy 1868-ban Párizsban öngyilkossá lett interszex 
személy (akkoriban hermafroditának nevezték) 
önéletrajzát teszi közzé Michel Foucault, az elmúlt 
évtizedek nagy hatású francia filozófusa néhány 
kortárs orvosi, bírósági szakvélemény, szenzáció-
hajhász újságcikk kísértében, mindenféle to vábbi 

kommentár nélkül. Foucault javasolta: a végtelen statisztikák, 
hosszú számsorok, bonyolult társadalomtudományos konstrukci-
ók összeállítása helyett a történésznek inkább a régésztől kellene 
tanulni: a tárgyi emlékek feltárásához hasonlóan előásni a múlt 
dokumentumát, megtisztítani mindattól, ami rárakódott, elfedte 
és ekként közszemlére tenni: így lesz a dokumentum-momentum, 
a múlt emlékműve.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31485
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Dominique Fernandez:
Becsületbíróság
Európa, Budapest, 1999

1893-ban Pjotr Csajkovszkij, az orosz zene büszke-
sége, Nyugaton is ünnepelt reprezentánsa, pálya-
futása csúcsán, dicsősége teljében váratlanul meg-
hal. Mindenki úgy tudja, hogy a kolera végzett vele. 

1793-ban igencsak megritkított Sainte-Foy család Oroszországban 
menedékre lelt kései leszármazottja, foglakozására nézve a Perm-
Orenbourg Rt. hídépítő üzletkötője nagyra becsülte Csajkovszkijt; 
szerette orosz felesége is: románcait, zongora darabjait – 1893 bol-
dog békeidején lakás is, pénz is, igény is volt a házimuzsikálásra.  
A férfi gyanút fog: olyan körülmények merülnek fel, amelyek ellent-
mondani látszanak a hivatalos verziónak. Nyomozni 
kezd. Felteszi a kérdést: lehetséges, hogy Csajkovszkij 
volt a cár utasítására összehívott héttagú becsületbíró-
ság alanya, vagy fogalmazzunk pontosabban: tárgya? 
A válasz: igen. A kiváló francia író regénye pompás kor-
rajz és letehetetlen bűnügyi történet.

Lulu Wang:
Tavirózsa színház : egy kínai leány visszaemlé-
kezése
Trivium, Budapest, 2001

„1960-ban, egy két esztendeig tartó éhínség kezde-
tén születtem. Egész kicsiny koromból csak anyám 
görbe hátára emlékszem, de szó sem volt arról, hogy 

púpos lett volna, éppen ellenkezőleg… A kulturális forradalom ötéves 
koromban kezdődött. Mindenhol aggódó szemeket és síró gyermeke-
ket láttam, akiket elszakítottak szüleiktől. Az egész világnak vérsza-
ga volt. Kilenc éves koromtól apámat egy távoli vidékre helyezték.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31846
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32869
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Egy évvel később anyám átnevelőtáborba került. Ami az ezután kö-
vetkező időkben történt, arról szól a könyvem. Ezt az időszakot ser-
dülőként éltem meg és ez az egyetlen szempont amelyből e viharos 
időszakot szemlélni tudom. Olyan ember szemlélete ez, aki kegyetlen 
politikai tájfun közepette igyekszik biztonságosan megkapaszkodni, 
egy olyan leányé is, aki lassan felnőtté érik, ezzel azonban nem tud 
mit kezdeni.” Lián saját világa meg teremtésével próbálja meg elvi-
selni a nehézségeket. A közeli tavat elnevezi Tavirózsa Színháznak 
és az ottani „közönségnek” meséli el a mindennnap átélt eseménye-
ket, melyen át fölsejlik a válságtól gyötört Kína, a kultúrforradalom 
erőszakossága, hazugsága, ami mögött azonban ott van az emberek 
egymás iránti szeretete és megbecsülése is. 1998-99-ben az év köny-
ve, több millió eladott példány. Leszbikus szálat is tartalmaz.

Joe R. Lansdale:
Forró pite
Kalandor, Budapest, 2003

Hap Collins a középkorúság minden átkával küzd. 
Éjszakánként kidobóembereskedik egy helyi lo-
kálban. Napközben legjobb barátja – a fekete, 
meleg vietnami veterán, Leonard Pine – és jó asz-

szonya, a valaha-volt megyeszépe, Brett Sawyer kegyelemkenyé-
ren tengeti életét. Hap gödörben van, de ott még nem tart, hogy 
az eget is bedeszkázták volna fölötte. Eddig a jó hírek. Szükség is 
lesz rájuk, mert jönnek a rosszak. A menet nem ígérkezik könnyű-
nek: a már ismerős moszkitófészekből, a texasi LaBorde-ból első 
menetben az oklahomai Hootie Hoot nehézfiúihoz kell látogatni-
uk. Útközben a trió új ismerősökre tesz szert, köztük egy esetlen 
igehirdetőre, aki voltaképp nyugdíjas bérgyilkos, de támadnak új 
ellenségeik is, köztük egy vörös hajú törpe, no meg egy egész ban-
dányi motoros, akik időközben profi bűnözőkké és hidegvérű gyil-
kosokká váltak. A mű hamisítatlan texasi kalandregény…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32858
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David Leavitt:
Az indiai hivatalnok
Európa, Budapest, 2010

A száz évvel ezelőtti cambridge-i egyetemi életet 
mutatja be a regény, G. Harold Hardy meleg mate-
matikaprofesszor szemszögéből, a narrátor és az 
Indiából érkező Rámánudzsán munkakapcsola-
tára koncentrálva. Mellékszereplőként tömegével 

lépnek színre ismert alakok, s legtöbbükről kiderül: szintén meleg, 
esetleg plátói kapcsolatot építő leszbikus. Irodalmilag is értékes, 
vastag alkotás, melynek befogadása azoknak ajánlott, akik még 
emlékeznek rá, mik is azok a prímszámok.

Alan Hollinghurst:
A szépség vonala : regény
Scolar, Budapest, 2011

A szépség vonala nagy ívű regény a felső tízezer-
ről, a szexről és a pénzről. Nick Guest beköltözött a 
Fedden családhoz, melynek feje konzervatív par-
lamenti képviselő. A politikai és pénzügyekben 
ártatlan Nick belekeveredik Feddenék kicsapon-

gó világába, miközben ő maga fáradhatatlanul űzi a szépséget. A 
Margaret Thatchert hatalomra juttató két választás szolgál keretül 
a regénynek, mely a változás és a tragédia rendkívüli éveit bont-
ja ki. Man Booker Prize for Fiction Whitbread Novel Award British 
Book Awards Author of the Year Commonwealth Writers Prize New 
York Times bestseller „A szépség vonala önmagában egy szépsé-
ges dolog – elegáns és csábító regény… az olvasók csüggeni fog-
nak minden egyes üdítő szaván. A szépség vonala talán a szerző 
legérettebb és legkidolgozottabb műve idáig. Talán a legjobb is.” 
(Philadelphia City Paper) „Sosem elég Hollinghurst mondataiból… 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31917
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31456
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Ha valaki értékeli a stílust, az intelligenciát és 
a társadalmi szatírát, kihagyhatatlan ez az 
elegáns és szenvedélyes regény.” (Washington 
Post) „A viselkedések varázslatos komédiája. 
Hollinghurst ébersége a legkisebb társadalmi és 
hangnembeli változásokat illetően sem lankad 
soha, szövege bővelkedik felülmúlhatatlanul hu-
moros jelenetekben… kiváló regény.” (New York 
Times Book Review)

David Ebershoff:
A dán lány
I.P.C. Könyvek, Budapest, 2012

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

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32701
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Jodi Picoult:
Gyere haza
Athenaeum, Budapest, 2012

Zoe Baxter sikeres és elismert zeneterapeuta, 
hangszereivel és énekével számtalan beteg em-
bernek segít a gyógyulásban. Számára mégis-
csak egy dolog igazán fontos: az hogy számtalan 
sikertelen próbálkozás után végre anya lehessen. 

Amikor újra bekövetkezik a tragédia, férje helyett újonnan meg-
ismert barátnője, Vanessa lesz az, aki kiáll mellette, kapcsolatuk 
pedig őszinte szerelemmé alakul. Szembe kell nézniük azonban a 
kirekesztettséggel és azzal, hogy milyen mérhetetlen akadályokat 
kell leküzdeniük ahhoz, hogy a társadalom családként tekintsen 
rájuk. A szerző hetedik magyarul megjelenő regényében ismét szív-
hez szólóan ábrázolja e szerelem rezdüléseit és a legőrjítőbb fájdal-
mat, amit egy anya átélhet: ha le kell mondania gyermekéről.

Claire Messud:
A király gyermekei
Magvető, Budapest, 2013

New York a város, amely otthont ad a regény har-
mincas szingli főhőseinek. Ahogy a fülszövegben 
is olvasható: „Szorongók, sznobok, szabadelvűek, 
szinglik, szerelmesek, megint szinglik.” Talán csak a 
karrierista szó maradt ki. A regény néha kissé von-

tatott, időnként filozofálgatóan lassú mederben folyik. Több párhu-
zamos történet – mint a jól ismert sorozatokban – de életük végér-
venyesen összefonódik, főleg akkor, amikor pont a szereplők maguk 
nem is gondolnák. Julius, Danielle, és Marina elválaszthatatlan bará-
tok voltak anno, egészen addig, amíg a dolgok össze nem kuszálód-
nak. A gazdag Marina apja, az amerikai veterán hős, aki titokban az 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31481
https://hatter.hu/archivum/katalogus/30199
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erkölcsös életről szóló életművén dolgozik összeszűri levet a lánya 
legjobb barátnőjével. A tévének dolgozó Danielle a karrierjére tette 
fel az életét, de összekuszálódott életben nehezen találja a maga he-
lyét. Marina édesapja helyébe szeretne lépni, kirepülni már a csalá-
di fészekből és letenni valamit az asztalra, de apja árnyékától sajnos 
nem tud szabadulni. Unokatestvére a vidékről felvágyódó Bootie, 
szívesen lépne nagybáttyja helyére, csak sajnos túl lusta, és olyan 
dolgokba üti bele az orrát, amihez nem volna joga. Marina élete ha-
tározottan jobbra fordul, mikor barátnőjén Daniellén keresztül meg-
ismeri Ludovicot a nagyratörő ausztrál lapszerkesztőt. A kettejük ro-
mánca elvisel hetőbbé teszi a város és a regény sivárságát. A meleg 
olvasók számára a legközelebb Julius áll, akinek meleg kalandjait 
és titkos magánéletének epizódjait olvashatjuk a könyvben. A két 
lány vitái között hídszerepet betöltő meleg srác keresi helyét ebben 
a szabadelvű városban, New Yorkban. Számára a kis kalandok még 
nem feltétlenül számítanak megcsalásnak. Minél jobban érzi magát 
a bőrében, annál nagyobb késztetése van, hogy ön-
beteljesítő jóslatként véget vessen a jónak. Persze a 
végén eltávolodsz az összes szereplőtől, mert vala-
hol mélyen mindegyik annyira bántóan önző, hogy 
nehéz azonosulni velük. Érdekes regény az amerikai 
terrortámadás napjaiban, amikor az élet, az erkölcs 
és minden más is összeomlott, de aztán lassan min-
dent újra kell kezdeni.

Alan Hollinghurst:
Más apától
Scolar, Budapest, 2013

„Akar az özvegyem lenni?” Három idősíkon, há-
rom különböző történelmi korszakon keresztül 
ábrázolja az angol irodalom egyik legnagyobb 
kortárs képviselője a társadalmi rétegeket, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31466
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szubkultúrákat, s ezeken keresztül egész történelmi korszakokat. 
Cecil Valance, a Cambridge-ben tanuló nemesifjú 1913-ban elláto-
gat barátja, George birtokára. Itt megírja Két Hold című költemé-
nyét, melyet George húgának, Daphnénak ajánl, ám George-nak 
jó oka van azt hinni, hogy a vers valójában neki szól. Cecil meg-
kéri Daphne kezét a háború alatt, ám nemsokára elesik. Daphne 
ezután hozzámegy a halott költő féktelen természetű bátyjához, 
Dudley Valance-hoz, azonban közös gyermekeik ellenére sem lel 
boldogságra mellette. Cecil hozzá írt verse a háború utáni években 
híressé válik, ahogy szerzője is; egy nemzedék, egy olyan Anglia 
szimbólumává lesz, mely örökre tovatűnt. Újabb és újabb gene-
rációk kutatják Cecil és a Valance család titkait, melyekből nem 
kevés akad…

Sally Gardner:
A Hold legsötétebb oldala
Kolibri, Budapest, 2013

Sally Gardner megdöbbentő regénye egy kegyet-
len világban játszódik. Standish Treadwell – aki-
nek különböző színűek a szemei, és diszlexiája 
miatt nem tud írni-olvasni sem – egyetlen barát-

jával, Hectorral átmászik a várost körülvevő fal túloldalára, és rá-
jönnek, mit rejteget előlük az Anyaföld. Attól a pillanattól kezdve, 
hogy a két kamasz rájön egy óriási titokra, ami kapcsolatban van 
a Holdra szállással, az életük veszélybe kerül. Száz nagyon rövid 
fejezet, tökéletesen egyedi elbeszélésmódban, mely szinte végig-
hajszolja az olvasót a történeten, mert egyszerre izgalmas és sötét 
humorú, lakatlan és borzongtató, gyöngéd és elragadó. A Hold leg-
sötétebb oldala eredeti és megindító történet, melyben a barátság 
és a bizalom az igazi fegyver. Sally Gardner Londonban nőtt fel, ma 
is ott él. Gyerekként maga is megküzdött a diszlexiával, egészen 14 
éves koráig nem tanult meg sem írni, sem olvasni. Ikrei születése 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31636


48

után kezdett regényeket publikálni, melyek a 
mágikus és történelmi realizmus egyedi keveré-
kei, stílusuk és témájuk kihívás az olvasóknak, 
akiket beszippant az általa teremtett világ. Sally 
szenvedélyesen hiszi, hogy a fiatal olvasókat ins-
pirálni és szórakoztatni kell a könyvekkel, mint 
ahogy azt A Hold legsötétebb oldala is bizonyítja, 
melyet számos díjjal tüntettek ki.

Madeline Miller:
Akhilleusz dala
General Press, Budapest, 2014

Gyönyörű történet istenekről és istennőkről, ki-
rályokról és királynőkről, halhatatlanságról és az 
emberi szívről. A fiatal Patroklosz királyok sarja, 
mégis száműzik otthonából, amikor akaratlanul 

egy fiú halálát okozza. Az ifjú a híres-neves hős, Péleusz király ud-
varába kerül, ahol együtt nevelkedik a király fiával, Akhilleusszal. 
Az aranyszőke hajú herceg már gyermekként is erős, gyors és von-
zó – ellenállhatatlan mindazok számára, akik találkoznak vele. 
Arra rendeltetett, hogy egy napon ő legyen a legkiválóbb görög. 
Patroklosz és Akhilleusz nem is különbözhetne jobban egymás-
tól, mégis különleges, eltéphetetlen kötelék szövődik közöttük. 
Amikor Parisz, a trójai királyfi elrabolja a gyö-
nyörű Helenét Spártából, Hellász minden hősét 
harcba szólítják a trójaiak ellen. Akhilleusz nem 
tud ellenállni az istenek által neki ígért dicsőség 
és hírnév csábításának, így csatlakozik a görög 
seregekhez. Patroklosz pedig félelem és a barát-
ja iránt érzett szeretet között őrlődve követi őt 
Trója falai alá, noha tudja, a sors szörnyű áldo-
zatot követel majd mindkettőjüktől…
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Reinaldo Arenas:
Mielőtt leszáll az éj
Európa, Budapest, 2015

Amikor az AIDS-ben szenvedő, akkor már amerikai 
emigrációban élő kubai író, Reinaldo Arenas egy 
kezelés után 1987-ben kijött a kórházból, leakasz-
totta a falról az 1979-ben elhunyt írótárs, Virgilio 

Piera képét, és azt mondta neki: „Ide figyelj, szükségem van még 
három évre, hogy befejezzem az életművemet, az egész emberiség 
elleni bosszúmat”. Újabb és újabb betegségektől, fájdalmas kezelé-
sektől szenvedve neki is állt több művének befejezéséhez, amelyek 
közül talán legfontosabb tervezett önéletrajza volt. A mű alapjait 
még Kubában kezdte el írni, majd többször is megszakította, de érte-
lemszerűen csak egy bizonyos időig tudott benne jutni. A kórházból 
kijőve, mivel hogy már nem tudott írógépet használni, diktafonra 
mondta az élete történetét. Olyan volt, mint egy űzött vad, be akarta 
fejezni, „mielőtt leszáll az éj”, így több mint húsz kazettát beszélt tele, 
és barátja, Antonio Valle gépelte le a szöveget. Később volt még ideje 
a művet megszerkeszteni, de megjelenését már nem élhette meg. 
A három év letelte környékén már olyan fájdalmak kínozták, hogy 
végül öngyilkos lett, és a mű csak 1992-ben jelenhetett meg nyomta-
tásban. A rövid, mindegy villanásszerű emlékekből összeálló memo-
árban őszintén vall egész életéről, írói munkásságáról és ellenzéki 
politikai szerepéről, emellett teljesen nyíltan beszél saját homosze-
xualitásáról, a kvázi föld alá kényszerített kubai meleg közösségről 
és az álszent homofób közvélekedésről is. Megismerhetjük családját, 
gyerekkorát, azt a falusi közeget, ahol felnőtt, olvashatunk az iskolás 
évekről, és arról, miként ismerkedett meg a lelki és testi szerelem-
mel. Leírja, hogyan találkozott először a politikával, azt, hogyan kez-
dett írni, miként ismerkedett már felnőttként férfiakkal, vagy hogy 
milyen volt az a közeg, amelyben 1958-59-ben megbukott a Batista-
rezsim, és hatalomra jutott Fidel Castro. Megtudhatjuk, miként 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30468
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ábrándult ki a kommunista rendszerből, olvashatunk az egyetemről, 
az ellenzéki mozgalmakról, könyvtárosi, majd szerkesztői munkái-
ról, börtönbüntetéséről, szökéséről és újabb fogságáról, melegsége 
megéléséről, és arról, miként tudott végül – melegként antiszociális 
elemmé nyilvánítva – 1980-ban Floridába jutni. Az utolsó oldalakon 
az emigráció éveit írja le. A kötet végén megtaláljuk a szerző közzété-
telre szánt búcsúlevelének szövegét is. A Körösi Ivett zseniális fordítá-
sában olvasható regényből 2000-ben nagysike-
rű, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon két 
díjjal is jutalmazott, és egy Oscar-díjra is jelölt 
film is készült, Julian Schnabel rendezésében, 
Javier Barden főszereplésével. Tíz évvel később 
Jorge Martín kubai-amerikai zeneszerző kom-
ponált operát belőle.

Benjamin Alire Sáenz:
Aristotle és Dante a világmindenség titkainak 
nyomában
Könyvmolyképző, Szeged, 2015

Dante tud úszni. Ari nem. Dante magabiztos és 
könnyen szavakba önti érzéseit. Ari nehezen bol-
dogul a beszéddel és kétségektől szenved. Dante 

belemerül a költészetbe és a művészetekbe. Arit a börtönben lévő 
bátyjával kapcsolatos gondolatok nyomasztják. Dante világos bőrű. 
Ari árnyalatai sokkal sötétebbek. Úgy tűnhet, mintha Dante lenne 
az utolsó ember, aki képes lebontani a falakat, amiket Ari maga köré 
emelt. Ám mindezek ellenére, mikor ők ketten találkoznak, különle-
ges kötődés alakul ki közöttük. Rávilágít életük legfontosabb igaz-
ságaira, és segít rájönniük, milyen emberek akarnak lenni. Azonban 
útjuk során hatalmas akadályokba ütköznek, és csak akkor tud-
nak megerősödve túljutni rajtuk, ha képesek hinni egymásban és 
a barátságuk erejében. „Az identitás és a szexualitás finom, őszinte 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31479
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felfedezése és egy szenvedélyes emlékeztető, hogy a szeretetnek –  
legyen az családi vagy szerelem – nyíltnak, szabad-
nak és szégyen nélkülinek kell maradnia.” (Publishers 
Weekly) „Észre sem vettem, mennyire szerettem ezt a 
könyvet, amíg vége nem lett. Olyan gyorsan halad-
tam vele, hogy fel sem tűnt, milyen gyönyörű és mi-
lyen jó érzéssel tölt el. Ez abszolút egy új kedvencem. 
Alig várom, hogy újraolvassam.” (Ariel, goodreads)

Jandy Nelson:
Neked adom a napot
Libri, Budapest, 2015

A tizenhárom éves fiú-lány ikerpár, Noah és Jude 
hihetetlenül közel állnak egymáshoz. Különleges 
burkot húznak maguk köré színekből és szavak-
ból, ahová nem engednek be semmit és senkit. 
Egy nap azonban a burok felhasad, és a családi 

tragédia úgy kipörgeti az ikreket megszokott világukból, akár egy 
tornádó. Három esztendő múltán jóformán szóba sem állnak egy-
mással. Az érzékeny lelkű Noah szerelmes barátságba keveredik 
a szomszéd sráccal, Jude pedig mesteréül választ egy goromba 
férfit, akinek több köze van a lány családjának széthullásához, 
mint hinné… Az ikrek nem veszik észre, hogy mindketten csak a 
történet egyik felét ismerik, és vissza kéne találniuk egymáshoz, 
hogy esélyük nyíljon világuk újjáformálására. 
Jandy Nelson világsikerű regénye döbbenetes mű-
vészi erővel szőtt mese, ami beszivárog a csont-
jainkba, akár a tűz melege egy didergető napon. 
„Vad, gyönyörű és mélyen megindító. Nelson írása 
annyira eleven, hogy a lapok szinte világítanak a 
sötétben.” – Ransom Riggs, a Vándorsólyom kisasz-
szony különleges gyermekei írója.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31483
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Perihan Mağden:
Ali és Ramazan
Európa, Budapest, 2015

Két fiú, akiket egymásnak teremtett a sors – és 
mégsem tudták megvédeni egymást. Perihan 
Magden (1960) az egyik legnépszerűbb írónő 
Törökországban és külföldön, a kortárs török 
irodalom egyik legkülönösebb és legtehetsége-

sebb alakja, akinek műveit tizennyolc nyelvre fordították le. Ali és 
Ramazan című, megrendítő, mégis lebilincselő regénye igaz törté-
neten alapul, és két fiú életét követi nyomon, akik ugyanabban az 
isztambuli árvaházban nőnek föl. Megismerkedésük pillanatától 
fogva különleges kapcsolat fűzi őket össze, és nemcsak egymás 
számára könnyítik meg az életet, de a lehetőségekhez képest az 
árvaházban vegetáló többi gyerek mindennapjaiba is vidámságot 
csempésznek. Ramazannak jó humora van, ő a bohóc, és szép-
sége miatt az igazgató kivételezett helyzetet élvező kedvence. 
Nagykorúságukat elérve azonban a fiúk egyik 
napról a másikra kikerülnek Isztambul utcáira, 
ahol egymáson kívül senki másra nem számít-
hatnak. Ebben a könyörtelen, elutasító világban 
mindketten tragikus következményekkel járó 
döntéseket hoznak…

Edward Rutherfurd:
New York : a város, ahol az álmok születnek
Alexandra, Pécs, 2016

New York a világ egyik legizgalmasabb és legösz-
szetettebb városa. Az amerikai álom és a szabad-
ság szimbóluma. Ennek a városnak az életét me-
séli el Edward Rutherfurd nagyszabású, három és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31503
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34926
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fél évszázadon átívelő regénye. A történet nyomon követi New York 
küzdelmeit és felemelkedését az alapítástól kezdve egészen 2001. 
szeptember 11-ének mindent megrázó tragédiájáig. A hajdani sze-
rény halászfaluból a szemünk láttára fejlődik ki a minden képze-
letet felülmúló metropolisz, milliónyi ember otthona. Közülük is 
kitűnik a Master család, akik a puritán ősök letelepedésétől fogva 
igyekeznek talpon maradni a függetlenségi harcok, pénzügyi vál-
ságok és bandaháborúk okozta viharokban. Az egymást követő 
generációk eltérő sorsa és sokféle küzdelme lenyűgöző részletes-
ségű tablóvá áll össze, amely méltó ahhoz a sokszínűséghez és 
mozgalmassághoz, ami New Yorkot mindig is egyedülállóvá tette. 
Rutherfurd regénye nem pusztán egyszerű városrajz, hanem csa-
ládok, emberek sorsának finom érzékenységgel 
megrajzolt krónikája. A város története ugyanis 
a benne élő emberek történetéből íródik, szor-
gos polgárok, gátlástalan pénzemberek, jobb 
sorsra érdemes emigránsok életéből, akik sze-
rettek és gyűlöltek, örültek és elbuktak ebben a 
sosem alvó, gigászi vadonban. Érintőleges szál 
– a 18. század eleji, crossdresser Lord Cornbury 
kormányzó kapcsán.

Tommi Kinnunen:
Négyesút
L'Harmattan, Budapest, 2017

A Négyesút egy család regénye, és azokról az 
évekről és emberekről szól, amelyek és akik 
Finnországot újjáépítették a háborúk romja-
iból. A könyv minden egyes fejezete egy-egy 

ugrás az időben és a térben – mégis, az ibseni atmoszféra, a 
Kaurismäki filmjeit idéző hangulat összekötik a család négy gene-
rációját. Tommi Kinnunen olyan sorsokat mutat be megdöbbentő 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31506
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kidolgozottsággal, amelyek tiltott magasságokba törtek. Mariát,  
a fiatal szülésznőt a falubeliek gyanakvása övezi. Független szellem, 
aki ragyogó rátermettséggel vezet le nehéz szüléseket, és lépésről 
lépésre elnyeri a vágyott elismerést, ám mindeközben észrevétle-
nül saját becsvágya rabjává válik. Házasságon kívül született lánya, 
Lahja minden olyat szeretne befonni életébe, amit anyja ballaszt-
ként tol félre. Menekültként tér vissza a háború szaggatta Északra, 
és életét Onnival, háborús hős férjével való kapcsolatában igyekszik 
kibontakoztatni. Nem veszi észre, hogy Onni homoszexuális és a vá-
rosi élet után vágyik, és titkos, rövid kielégülések-
ben keresi a boldogságot. Évtizedekkel később 
Kaarina igyekszik átalakítani a házat, melyből 
apósa álmainak utolsó nyomait is megpróbálja 
eltüntetni. A könyv végén Gerevich András utó-
szava olvasható, aki szépen összefoglalja a mű 
mondanivalóját és saját melegségéről is a könyv 
stílusát utánozva őszintén ír.

Fredrik Backman:
Mi vagyunk a medvék
Animus, Budapest, 2017

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

pedig a hoki. Aki azt hiszi, hogy az csak egy játék, nagyon téved. A 
hoki itt maga a remény. Ebben a szezonban mindenki a Björnstad 
Hockey junior csapatába veti minden bizodalmát. Egy maroknyi 
tizenévesbe, akikre hatalmas felelősség nehezedik, mert esélye-
sek arra, hogy visszahozzák a játék és a város dicsőségét. Fiúk és 
lányok, apák és anyák története ez a könyv. Egy csapat története, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32261
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amely mindennél fontosabb. A férfiasságé és a csoportszellemé. 
A tehetségé. Családoké. És egy bűntetté, amely olyan hullámokat 
gerjeszt, akár a vízbe dobott kő. Mennyire fontos a győzelem? Mit 
érünk a csapatunk nélkül? Mit bír ki egy barátság? Hogyan véd-
hetjük meg a gyerekeinket? Backman Björnstad-sorozatának első 
része egészen más, mint amit a szerzőtől meg-
szoktunk, mégis hihetetlenül ismerős. Ezt a tör-
ténetet meg kellett írni. Mert nemcsak a björ-
nstadiakról, de rólunk is szól, mégpedig húsba 
vágóan. Aki egyszer belépett Backman világába, 
az nehezen szakad el tőle.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Karády Katalin:
Hogyan lettem színésznő?
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989

Karády Katalin rendkívüli jelenség a magyar 
film történetében, hiszen népszerűsége még ma 
is, több évtizedes külföldi távolléte óta is tart. 
A Halálos tavasz, a Forró mezők, A szűz és a gö-
dölye sztárszerepei és sok más filmje ma már 

videokazettán terjed, sajátos mély hangja pedig a hang lemez-
gyűjtők kedvencévé tette. Karádyt a harmincas évek végén fe-
dezték fel. Fellépett a Pesti Színházban, a Vígszínházban és az 
Operettszínházban, igazi sikereinek valódi területe azonban a film, 
a rádió, a gramofon. A negyvenes években az amerikai sztárok-
hoz mérhető hazai sikert aratott. Rajongói még klubot is alapítot-
tak tiszteletére. Élete tele volt fordulattal, romantikus és drámai 
kalanddal. A német megszállás idején a Gestapo letartóztatta, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31897
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kegyetlen szenvedés után szabadult. 1949-ben külföldre ment. 
Sokáig Brazíliában élt, aztán 1990-ben bekövetkezett haláláig 
New Yorkban lakott. Karády Katalin életének legnagyobb fordu-
lata a feltörés az eseménytelen, szürke hétköznapi életből az áhí-
tott csillogó, reflektorfényes színi világba. Naplójában – némi írói 
támogatással – őszintén írja meg kezdőlépéseit 
és botladozásait a színpadon. A körülötte kavar-
gó szórakoztatóipar a mai olvasónak is ismerős 
hangulatot áraszt, nagyon valószínű: a sztárcsi-
nálást napjainkban is hasonló érzelmek és érde-
kek motiválják. A siker azonban mindig a pályára 
lépő személyiségétől függ, s ebből Karády jeles-
re vizsgázott.

Kaffka Margit:
Színek és évek – Hangyaboly
Kossuth, Budapest, 2007

Az írónő korának új nőtípusairól írta története-
it, azokról, akik már nem tudnak „derülten ten-
ni-venni a mázas csuprok és bádogsütők közt, 
eseménytelen napokon át”, többre vágytak, ki 
akartak törni a rájuk kényszerített szűkös életfor-

mából, hogy önálló, dolgozó, alkotó társai legyenek élettársuk-
nak, hogy megbecsült, tiszteletre méltó, szabad helyet nyerjenek 
el a társadalomban. Kaffka asszonyhőseit a rájuk kényszerített ki-
csinyes életforma fojtogatja, tehát a társadalom ellen lázadnak. 
Ennek a lázadásnak különböző az eredménye is. A Színek és az 
évek Pórtelky Magdájának lázadása még inkább csak belső igény, 
belső küzdelem, neveltetése és alkati passzivista megfosztja őt az 
önálló tevékenységre való alkalmasságától, tehát nem tud élni a 
kínálkozó lehetőséggel, és visszasüpped a hangtalan, eseményte-
len kisszerű asszonyi sorsba. Mária éveinek hőse már a jövő lányai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35492
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közül való. Felsőbb nőiskolában tanul, diplomát 
szerez, tanári állást kap, maga keresi a kenyerét, 
nem függ senkitől, a maga ura. Élete mégis holt-
vágányra fut, mert a kor még nem érett meg arra, 
hogy képességeit valóban ki is bontsa, s itt a holt-
vágányon veszteglés várja vagy a semmibe lódító, 
halálos ütközés. Ő az utóbbit választja: önmaga 
vet véget kínlódásainak.

Czifra Yvett:
Itt járt a nyár
Digitalbooks, Budapest, 2011

Két lány különös, fergeteges szerelmének tör-
ténete. Mégsem afféle romantikus leányregény. 
Sem pedig szokványos leszbikus-erotikus olvas-
mány. Jóllehet nem hiányzik belőle sem a roman-

tika, sem az erotika. Éppen ellenkezőleg! Ám sokkalta fontosabb 
mindaz, amit e könyv rólunk, a társadalmunkról, a világunkról 
akar elmondani. Az egymás és önmagunk iránti megértésünkről, 
szeretetünkről és felelősségünkről. Tudjuk-e elfogadni, tisztelni, 
szeretni egymást és önmagunkat? Tudunk-e vigyázni legalább 
azokra, akiket a legjobban szeretünk? S még sok más izgalmas, 
fontos kérdést feszegetnek a regény sorai. Melyeket néha már elfe-
lejtünk feltenni magunknak, egymásnak. Vagy csak akkor tesszük 
fel őket, amikor már túl késő. Pedig bármelyikünkkel, bármikor 
megeshetnek hasonló történetek, élethelyzetek. Amikor vágyain-
kért, reményeinkért, szerelmünkért, – vagy éppen ellenük – meg 
kell küzdenünk, harcba kell szállnunk egy egész világgal. A környe-
zetünkkel, a családunkkal, a barátainkkal. És saját magunkkal is…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35487
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Vidra Szabó Ferenc:
Uszadékfa
Aposztróf, Budapest, 2018

Két kisgyerek játszik a porban. Az egyik gyerek 
fekete hajú, kék szemű fiú, hegyek közötti kis fa-
luban él, a természet közelében. A másik gyerek 
szőke, zöld szemű. A fővárosból érkezett, tiszta le-

vegőt szívni, asztmájából gyógyulni. A zöld szemű kisgyerek külön-
leges, születésekor nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy 
melyik nemhez tartozik: egyaránt magán viselte mind a fiúk, mind a 
lányok jegyeit. Szülei nem akartak helyette dönteni, rábízták, majd 
amikor nagykorú lesz, válasszon ő maga. Róluk, kettőjükről szól 
a történet, a barátságukról, az elmélyülő érzelmi kapcsolatukról. 
A nyarakról, amelyeket együtt töltenek, és a telekről, amikor távol 
vannak egymástól. És persze a szüleikről, a környezetükről, az elfo-
gadásról, az elutasításról, a csodákról, melyek megtörténnek, és a 
valóságról, amivel meg kell küzdeniük. „Ami velem van, az egyszerre 
szívás és ajándék.” „Tartott tőle, hogy majd a vécéhasználattal gond 
lesz. Hogy melyikbe menjen. Volt mozgássérült mosdó, oda ment, ha 
nagyon muszáj volt, de egyik alkalommal, amikor kijött, egy alsós 
kislány vékony, nyivákoló hangon rászólt: Te miért a nyomi vécébe 
jársz, amikor nem vagy nyomorék? Így aztán lazán válogatta a mos-
dókat, hol az egyikbe ment, hol a másikba. Senkinek nem tűnt fel. Az 
volt a gond, hogy sem fiús, sem lányos témákban nem mozgott ott-
honosan. Nem tudott kapcsolódni. A fiúk a csajokról fantáziáltak, a 
lányok a srácokat cikizték. Ha nagyon megerőlteti magát, mindkét 
félnek lett volna mondanivalója bőven, de nem volt kedve az erőlkö-
déshez. A kislány nem tágított: – Hogy van az, hogy te mind a két vécét 
használod? – Úgy, hogy én mindkettő vagyok. – Hogyhogy mindkettő 
vagy? – Úgyhogy egyszerre vagyok fiú is, és lány is. – Ilyeeen niiiincs... 
– válaszolta a kislány, hosszan elhúzva a hangokat – Valaki vagy lány, 
vagy fiú. - Ilyen nincs, és mégis ilyen vagyok. Láthatod.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31667
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Izabela Morska:
Sekret Rodziny Kociej
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Varsó, 2021

A Sekret rodziny Kociej („Macskacsalád titka”) az 
első lengyel valóságban játszódó, lengyel szerző 
által alkotott szivárványos mese. Ez egy olyan taní-
tó mese, amely megmutatja, milyen fontos értékek 

a barátság, a szolidaritás és az álmok közössége. Arról szól, hogy mi-
lyen rendkívüli lehet a gyermekkor, ha valaki egy szokatlan, de nyi-
tott családban nő fel. A mese olyan, mint egy oltóanyag az előítélet, 
a megkülönböztetés és a magányosság ellen a kortárs csoportban. 
Arra ösztönöz, hogy kérdezzen: Miért gondolja Péter és Natalka, 
hogy jobb, ha senki sem tudja meg, hogy az anyukájuk, Hania és 
Iwo macskává változik? Milyen az, amikor a gyerekeknek egészen 
felnőtt kihívásokkal kell szembenézniük? Miért fontos az iskola? 
Hogyan kezeljük a megpróbáltatásokat? Ez a mese egyúttal jelzés a 
hagyományos családokban felnövő osztálytársaknak, hogy ismer-
jék fel, hogy egy kevésbé hagyományos családból származó barát 
vagy kolléga annál inkább megérdemli a szolidaritást és a barátsá-
got. Izabela Morska, költő és író. Gdyniában született. Legismertebb 
regényét, az Absolutna amnezja-t a hazafias és szolidaritási mítoszok 
közepette felnőtté váló lánykornak szentelte. 2018-ban megkapta a 
Julian Tuwim Irodalmi Díjat életművéért, 2020-ban pedig a „Wiatr od 
morza” pomerániai irodalmi díjjal tüntették ki. A Gdanski Egyetemen 
kreatív írással foglalkozik, és hisz abban, hogy mindenkit meg lehet 
tanítani arra, hogy jobban írjon. A Macskacsalád tit-
ka című mesét a 2013-ban Sopotban megrendezett 
I. Szivárvány Családok Fesztiválra alkotta meg, majd 
elrakta a fiókba. A szerzőnek sok fiókja van, amelyek-
ből időnként előkerül valami érdekes.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35577
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Karol Radziszewski:
QAI/CEE
queerANarchive, Varsó, 2019

2019. július 9-én nyílt meg Karol Radziszewski 
lengyel művész QAI/CEE című kiállítása a spliti 
Ifjúsági Központ Multimédia Kulturális Központ 
Galériájában. A Queer Archives Institute spliti pro-
jektje a Közép- és Kelet-Európában összegyűjtött 

queer történeti levéltári anyagokat mutatta be. A megnyitón a 
művészek tárlatvezetést szerveztek a kiállításon. A Queer Archives 
Institute – QAI a lengyel művész, Karol Radzisezewski művészeti 
projektje, aki felismerte az archívumok fontosságát, mint az em-
lékek gyűjtésének, feldolgozásának és felértékelésének helyét. 
Nem véletlenül ismerte fel azt is, hogy a hivatalos archívumok 
nem képesek megörökíteni a történelem „furcsaságait”. Művész-
polgárként a szerző a politikai döntéshozatalban való részvétel 
demokratikus alapjogára hivatkozik, és egy alternatív archívum 
létrehozásával helyet nyit egy másfajta történelem, a történelem 
„furcsaságai”-nak rögzítésére, a volt keleti blokkról. Az anyagok 
bemutatásuk rendjében követik az országhatárokat, a jelenlegi-
eket, illetve azokat az időket, amikor maguk az archív anyagok 
keletkeztek, de a kiállításon szerepelnek a művész saját fotói és 
videó munkái, valamint a queerANarchive kollektíva kutatásai ré-
vén létrejött egyéni munkák is. A hiteles archív anyagokat az azo-
kat újraértelmező műalkotásokkal kombinál-
va ez a kiállítás hibrid archív kiállítássá válik, 
amely kritikusan helyezi el nemcsak az intéz-
ményi archívumok tartalmát, amelyekben 
nem találjuk nyomát a queer emlékeknek, 
hanem magát az ilyen archívumok szerkeze-
tét is. Jelen kiadvány a kiállítás katalógusa.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35537
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Ruta Ostrovsjaka (szerk.):
Įvairovės veidai : fotografijų parodos katalogas
Isleido Asociacija LGL, Vilnius, 2018

2018 májusban jelent meg Litvániában a Įvairovės 
veidai („A sokszínűség arcai”) című fotókiállítás katalógusa. 2017 
végén amatőr és profi fotósokat hívtak meg, hogy vegyenek részt 
egy fotópályázaton, hogy megörökítsék a mindennapi életben ta-
pasztalható sokszínűség tükörképeit. Az emberi sokszínűség nyil-
vánvaló: az emberek különböznek egymástól faj, etnikum, nem-
zetiség, vallás, társadalmi helyzet, származás, nyelv, kor és nem 
szempontjából. Az emberek közötti egyenlőség elválaszthatatlan 
a sokféleség megértésétől és elfogadásától. Előítéleteink azonban 
gyakran korlátozzák azt a képességünket, hogy nyitott szemmel 
lássuk a világot, az emberek egyedi képeit és tapasztalatait a nor-
mák árnyékába rejtve. Hányféle arcát látjuk a sokszínűségnek a 
társadalmunkban, a szomszédságunkban, a munkahelyünkön, a 
környezetünkben? Ezt mutatja be a fotóalbum, melyben Bartosz 
Frątczak és Augustas Didžgalvis képei a 2016-os Baltic Pride-on 
készültek.

Felix Cossolo:
40 anni in movimento 1975-2015 : un viaggio 
nella storia della militanza gay
Felix Cossolo, Milánó, 2015

Egy könyv, amelyet a sok fotónak köszönhető-
en elegáns magazinként lehet lapozgatni, vagy az LMBTQI tör-
ténelem kézikönyveként olvasni az olasz kulturális élet számos 
főszereplője (többek között Franco Grillini, Francesco Gnerre, 
Andrea Pini, Beppe Ramina, Giovanni Dall'Orto, Stefano Bolognini, 
Giampaolo Marzi, Giovanni Minerba, Fabio Pellegatta és mások) 
által írt számos írás révén. Felix Cossolo sok-sok interjút készített 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35586
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35539
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az idők során: Fernanda Pivanóval, Dario Fóval, Giuni Russóval, 
Mario Mielivel és másokkal. Az olasz LMBTQI történelem gyakor-
latilag valamennyi főszereplője szerepel a könyvben. A diskurzus 
fonalát Cossolo saját beszámolója alkotja a mozgalom e negyven 
évének emlékeiről, amelyeket a Fuori nevű szervezet harcosaként, 
a Lambda újság szerkesztőjeként, a történelmi jelntőségű olasz 
melegtáborok szervezőjeként, a tekintélyes Babilonia nevű fo-
lyóirat társalapítójaként élhetett át, de volt más magazinok, mint 
a Marco, a Maschio, a Supermaschio és a Hot Line Gay Magazine 
megalkotója, az első olasz meleg könyvesbolt vezetője, valamint 
Milánó meleg utcájának, a via Sammartini-nek 
egyik megteremtője. A látványos és tartalmas ki-
advány, főként vonzó formája miatt, különösen a 
fiatalabb melegek számára lehet vonzó, akik közül 
néhányan azt gondolják, hogy az a kevés szabad-
ság, amit most élveznek, mindig is létezett és az 
égből pottyant.

Jan Seidl et al:
Queer Prague : A Guide to the LGBT History of 
the Czech Capital
Černé Pole, Prága, 2014

Ez az útikönyv 100 olyan helyet mutat be, ame-
lyek a prágai queer emberek múltjához kötőd-
nek. A könyvet úgy tervezték, hogy igazi útikönyv 
legyen, azaz útmutató a városban való sétához. 

Minden fejezet elején található egy tájékozódási térkép az adott 
városrészről. Az egyes nevezetességeket a kezdő térképen jelöl-
ték. Ezek a helyek topográfiailag úgy vannak elrendezve, hogy 
együttesen egy értelmes sétaútvonalat alkotnak. Sok kellemes 
pillanatot nyútjhat ez az útikönyv – akár Prága utcáin, akár az ol-
vasó otthonának melegében.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35576
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Miles Gualdi et al:
Homophobic bullying in schools : A Guide for 
teachers and school personnel
Arcigay Italy, Róma, 2008

Ez az útmutató a SCHOOLMATES uniós projekt 
részeként készült, amely párhuzamosan zajlott Bolognában 
és Modenában (Olaszország), Bécsben (Ausztria), Varsóban 
(Lengyelország) és Madridban (Spanyolország), az Arcigay Italy 
(projektvezető), a Bécsi Diszkriminációellenes Iroda az azonos 
neműek életmódjáért (Ausztria), a Kampania Przeciw Homofobii 
(Lengyelország) és a Colegas Madrid (Spanyolország) részvételé-
vel. A projektet az Európai Bizottság finanszírozta a Daphne II ke-
retében, 2006 márciusában kezdődött és 2008 áprilisában zárult. 
Az útmutató célja, hogy a tanárok, a nem tanító iskolai személy-
zet és más iskolai szakemberek számára lehetővé tegye a zaklatás 
felismerését és leküzdését, valamint a későbbi megelőző intézke-
dések megtételét. Ennek érdekében a könyv tájékoztatást nyújt  
a zaklatás jelenségéről, valamint gyakorlati tanácsokat és konkrét 
cselekvési utasításokat ad. Ezen erőfeszítések során a homofób 
indíttatású zaklatásra összpontosítunk, azaz a ténylegesen homo-
szexuális vagy homoszexuálisnak vélt tanulók elleni erőszakra.

Stephen Whittle et al:
Transgender EuroStudy : Legal Survey and Fo-
cus on the Transgender Experience of Health 
Care
ILGA-Europe – TransGender Europe (TGEU), Brüsszel – 
Berlin, 2008

Ez a kutatási projekt az ILGA-Europe megbízásá-
ból egy hasonló, 2006-ban az Egyesült Királyságban végzett nagy-
szabású tanulmányt követ. 2007 júliusa és 2007 decembere között 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35580
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35585
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a kutatók vegyes kvantitatív/minőségi megközelítéssel gyűjtöt-
tek és elemeztek információkat a transznemű és transz szexuális 
emberek európai egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés során 
tapasztalt egyenlőtlenségekről és megkülönböztetésről. Ez az 
időkeretet tekintve nagy vállalkozás volt; annál is inkább, mivel 
13 különböző országból kellett fordítókat toborozni, valamint 
fókusz csoportokat tartani és fordításokat készíttetni. Ez a jelen-
tés a kapott eredmények elemzése és összefoglalása, és részletezi 
azokat az akadályokat, amelyekkel a transzneműek az egészség-
ügyi el látáshoz való hozzáférés során szembesülnek. Az elvégzett 
munka minden bizonnyal az eddigi legnagyobb és legátfogóbb 
adat gyűjtés a transz emberek megélt tapasztalatairól. Soha nem 
lehet azt állítani, hogy a kutatási adatok teljes mértékben repre-
zentatívak egy közösségre nézve; még kevésbé, ha a vizsgált kö-
zösség sok kis részközösségből áll, mint a transz emberek eseté-
ben. Amint azonban a jelentés adatelemzési részében részletesen 
kifejtik, a válaszadók profiljáról rendelkezésre álló statisztikák 
általában megfelelnek az európai népességre vonatkozó adatok-
nak (például a fogyatékkal élők aránya). Más statisztikák, amelyek 
nem egyeznek az európai népességgel (például az iskolai végzett-
ség), összhangban vannak az Egyesült Királyságban élő transz 
emberekről készült nagyszabású tanulmányokkal – ezért azt lehet 
állítani, hogy ezek a jellemzők a transz emberek esetében anomá-
liák lehetnek. A szerzők biztosak abban, hogy a népességből vett 
mintájuk mérete és minősége elegendő ahhoz, hogy állításaikhoz 
támaszkodni tudjunk, és hogy a transz emberek egészségügyi el-
látáshoz való hozzáférésének e jelentésben részletezett tapaszta-
latai hitelesek.
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Dietmar Kreutzer:
Chronik der Schwulen : Die siebziger Jahre : De-
mos, Sex und Village People
Männerschwarm, Hamburg, 2007

Az „Intim 70” nevű szexvásáron 5 márkáért le-
fotózhatsz egy fiút bugyiban, a ZDF kíváncsian 

kérdezi: „És ha a fiad is ilyen lenne?”. A „homofilokból” „homosze-
xuálisok”, sőt „melegek” lesznek, Rosa von Praunheim egy film-
mel felkavarja a „szcénát”, és 1972-ben Münsterben kerül sor az 
első németországi meleg tüntetésre. Mindezek a nyugat-német 
LMBTQI történelem hetvenes évek eleji mozzanatai, amelyeket az 
idősek már rég elfelejtettek, a fiatalok pedig nem emlékezhetnek 
rájuk. Dietmar Kreutzer azonban újra előásta azokat. Nagy formá-
tumban és sok színes illusztrációval mutatja be, mi mozgatta a 
hetvenes évek – elsősorban meleg férfi – világát: milyen volt a kor 
meleg szépségideálja és a melegek jelenléte a kulturális életben, 
milyen nyilvános viták zajlottak és milyen volt a meleg férfiak pri-
vát élete, milyen volt a korszellem, a homoszexualitás megítélése, 
és melyek voltak a legérdekesebb témák. A szerző forrásai első-
sorban a Him, a Don és a Du & Ich című meleg újságok, valamint a 
Der Spiegel és más magazinok. A mai olvasók csodálkozva dörzsöl-
hetik a szemüket, hiszen egy meglehetősen viharos év tizedről van 
szó. Csak 1969-ben reformálták meg a német büntető törvény-
könyv 175. paragrafusát, és tették legálissá a homoszexualitást, 
legalábbis a felnőttek körében. Németországban is megjelent a 
hippi mozgalom, az egyetemeken a hatvannyolcasok harcoltak az 
„ezeréves mohóság” ellen, és egy feminista nőmozgalom is meg-
fogalmazta a követeléseit. A New York-i Stonewall-lázadás híre 
Nyugat-Németországba is eljutott, bár Németországban csak az 
évtized végén rendezték meg az első pride-okat, és nagy feltűnést 
keltett Rosa von Praunheim Nem a homoszexuális perverz, hanem a 
társadalom, amelyben él (eredeti címe: Nicht der Homosexuelle ist 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35582


IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

66 67

pervers, Sondern die Situation, in der er lebt) című filmje. Mindezek 
hatására a szabadság és a lázadás fuvallata járta át az országot, 
és mindez még az NDK-t is elérte: „Mi, a főváros homoszexuálisai 
üdvözöljük a X. Világfesztivál résztvevőit” – állt egy transzparensen, 
amelyet 1973 nyarán bontottak ki Kelet-Berlinben. Számos továb-
bi érdekesség szerepel még a kötetben, Martin Dannecker A közön-
séges homoszexuális című tanulmányától a Brühwarm című film 
bemutatásán és Bernd Clüver Mike und sein Freund című, meleg 
témájú popdalán át a nyugat-berlini Andere Ufer nevű szórakozó-
hely megnyitásáig.

Stephen Cretney:
Same-Sex Relationships : From 'Odious Crime' 
to 'Gay Marriage'
Oxford University Press, Osford, 2006

Ez a könyv egy 2005 októberében tartott előa-
dáson alapul. A könyv foglalkozik a társadalom 
homo szexualitáshoz való hozzáállásának az 
1960-as évek óta bekövetkezett figyelemre méltó 

változásával, valamint a 2005-ös élettársi kapcsolatról szóló ame-
rikai törvénnyel, amely olyan keretet teremt, amelyben az azonos 
nemű párok kapcsolatát a heteroszexuális házassággal azonos 
módon ismerhetik el jogilag. Olyan kérdéseket vizsgál meg, mint 
például, hogy mik az élettársi kapcsolat lényegi 
elemei? Valóban biztosítja-e az élettársi kap-
csolat a „melegházasságot”, és ha nem, kielé-
gíti-e a meleg közösség által egyre gyakrabban 
hangoztatott egyenlőségi igényeket? A kötet ma 
már inkább fontos jogtörténeti dokumentum, 
hiszen időközben az Egyesült Államok egész te-
rületén megvalósult a házassági egyenlőség.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35538
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Angelica Caronia et al:
30 anni di movimento gay lesbico bisessuale 
trangender in Italia
Circolo di Cultura Omosesuale Mario Mieli, Róma, 
2005

A meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű mozgalom 30 éve 
Olaszországban – olvashatjuk jelen képes kiadvány címét. A kata-
lógus, mely egy 2002 januárjában, Rómában megrendezett kiállí-
tás anyagát tartalmazza, 1971 tavaszától 2011-ig dolgozza fel har-
minc év olaszországi LMBTQI-mozgalmának történetét, sok-sok 
fotó formájában.

Howard Roffman:
Jagged youth
Bruno Gmünder, Berlin, 2000

Ez az album egy meleg szerelmi vallomás Howard 
Roffman modelljeinek természetes erotikus aurá-

jához, amelyet egy fotósorozatban mutat be. A modellek a követ-
kezők voltak: Brian W., Austin, Texas; Brian V., Austin, Texas; Jamie, 
San Francisco, Kalifornia; Jose, San Francisco, Kalifornia (lásd a 
borítón is); Joe, London, Anglia; Stephan, London, Anglia; Daniel, 
London, Anglia; Michael, San Francisco, Kalifornia, Ron, London, 
Anglia.

Howard Roffman:
Tales
Bruno Gmünder, Berlin, 1997

Howard Roffman képeivel a modelljeivel való 
találkozásairól mesél. A fotósorozatok mind-

egyikén a néző érzi a Roffman és modelljei közötti szeretetet. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35540
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35541
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35542
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Romantikusan és az álmok világában enged bepillantást ebbe a 
világba, mindannyiunkat a varázslatába helyezve. A modellek: 
Brian és Chris, Doug, Pete, Farrell, John és Jeff, Ben, Johnny és 
David, Gabe, Kris és Max.

W. Hofmann:
10 Jahre Lesben- & Schwulenhaus Rosa Lila Vil-
la : „Weil drauf steht was drin ist!”
Rosa Lila Tip, Bécs, 1992

A német nyelvű kiadvány a bécsi LMBTQI közös-
ségi ház, a Rosa Lila Villa első tíz évének történetét mutatja be. 
Olvashatunk benne a környékről, az épület történetéről, a Rosa 
Lila Villa 1982-es létre hozásáról, későbbi fejlődéséről, program-
jairól és csoportjairól, 90-es évek eleji működéséről, kinézetéről.  
A fekete-fehér fotókkal és sajtóanyagok fakszimiléivel illusztrált 
kötetben interjúk is helyet kaptak.

Stephen Hastings – Tony Patrioli:
Mediterraneo
Alyson Publications, Boston, 1985

Tony Patrioli egy vadász technikájával és szemé-
vel fényképez, vagy inkább egy fürge és ravasz orvvadászéval, aki a 
vadrezervátumok szögesdrótjait ismerve irtózik a fotóügynökségek 
tipikus „vadjától”. Transzgressziója kétszeresen is szemtelen, mivel 
a férfi testet meztelenül és védtelenül mutatja be, és így megfosztja 
társadalmi rangjától, ugyanakkor azt a homoerotikus területet is fel-
tárja, ahol az idők kezdete óta a kamasz fiúk fel fedezik a szexet. Ezek 
a témák elégségesek ahhoz, hogy a legforradalmibb fotográfust is 
megfélemlítsék. Valójában (Dino Pedriali munkáját leszámítva) ez az 
első olasz fotóalbum, amelyet a német báró (Wilhelm von Gloeden) 
óta teljes egészében a férfiakt ihletett.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28737
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35584
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