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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2019. évi 3. számunkban, 
mely a Háttér Archívum és Könyvtár legújabb szerzeményeit 
összeg zi. 2019. július és szeptember között, kiadói felajánlások, 
illetve magánszemélyek, továbbá a Budapest Pride és a berlini 
Schwules Museum jóvoltából közel ötven újabb kiadvánnyal 
bővült állományunk. Az újdonságok között találhatjátok Esze 
Dóra: Hotel Hamlet, Lesi Zoltán: Magasugrás, Ripp Zoltán: Vezeklés 
nélkül, valamint Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt című 
köteteit. Az antikvár szerzeményeink közül ajánlunk többek 
között egy gyönyörű Mednyánszky-albumot, Tóth Eszter Zsófia 
és Murai András: Szex és szocializmus című kötetét (melyet több 
év után végre sikerült megszereznünk), vagy Sarah Waters egyik 
legsikeresebb regényét, Suhog a selyem, libben a bársony címmel. 
Értékes LMBT történeti témájú, idegennyelvű kötetekkel is bővült 
gyűjteményünk, elsősorban a Schwules Museum kiadványai 
révén (2019 nyarán egy konferencián is részt vettünk Berlinben). 
2019 tavasza óta elérhető könyvtárunk katalógusa is, méghozzá a 
következő linken keresztül: http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Tanács Eszter:
Nők gyermek nélkül : történetek vágyakozásról, 
veszteségről és választásról
HVG Könyvek, Budapest, 2019

Napjainkban is kimondott-kimondatlan elvárás a 
nőkkel szemben, hogy anyává váljanak. A közgon-
dolkodás szerint, akinek nincs gyereke, az önző, 

karrierista, netán gondja van a nőiességével. Valójában azonban 
ahány gyermektelen nő, annyiféle történet. Van, akinél tudatos 

http://hatter.hu/archivum/katalogus
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32159
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döntés eredménye a gyermektelenség, másoknál a (megfelelő) 
párkapcsolat hiánya, egészségi problémák vagy elrettentő csalá-
di minták állnak a háttérben. Ebben a hiánypótló riportkötetben 
18 nő, köztük Bocskor Bíborka énekesnő, Csákányi Eszter színész-
nő és Kőbán Rita olimpiai bajnok kajakozó mesél arról, hogyan éli 
meg gyermektelenségét, de találunk a nyilatkozók között leszbi-
kus személyt (Angéla) is. Emellett családszociológus, meddőségi, 
reprodukciós és örökbefogadási szakember, pszichológus is meg-
osztja tapasztalatait. Az interjúk megerősítik az olvasót abban, hogy 
bárhogy is dönt, a boldogságához az önazonos utat kell járnia, ha 
pedig nem az ő választása a gyermektelenség, akkor erőt meríthet, 
ötleteket kaphat a helyzet elfogadásához, feldolgozásához.

Havasréti  József:
Szerb Antal
Magvető Kiadó, Budapest, 2019

Havasréti  József monumentális munkája nagy 
műgonddal és lenyűgöző problémaérzékenység-
gel megírt olvasmányos pályakép és esszéiszti-
kus életrajz. Részlet- és gondolatgazdag portré 

Szerb Antalról. Megismerhetjük Szerb életét és munkamódszerét, 
kedvenc olvasmányait és az őt foglalkoztató problémákat csak-
úgy, mint szerelmeit és házasságait, hétköznapi pénzgondjait és 
polgári foglalkozását. Havasréti a hátteret és 
a korszakot is bemutatja, így képet kapunk az 
akkori irodalmi szcénáról és szellemi közegről, 
valamint a század első felének társadalomtör-
ténetéről. A könyv hőse egyszerre a szellemes 
regényíró (a halhatatlan Utas és holdvilág szer-
zője), a szenvedélyes irodalmár (esszéi, iroda-
lomtörténetei nemzedékek számára jelentenek 
beavatást az olvasás delejező misztériumába) 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32175
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és a zsidó gyökereit sohasem tagadó, hívő katolikus magyar polgár, 
aki halála pillanatáig hitt a megértés elemi lehetőségében és a ma-
gyar kultúra csodálatos, megtartó erejében. A kötet szót ejt a korai 
Szerb-művek szexualitásképéről, az író magánéletének bizonyos 
akpektusairól, így a Térey Benno iránt érzett szerelemről, Szerb Antal 
napló bejegyzései alapján a homoerotikus érzéseiről, a „görög szere-
lem”-ről, valamint az Utas és holdvilág című mű szexualitás képéről, 
és az abban megjelenő meleg-szálról is.

Fejed Benő:
Melegháború : kulcs a homoszexuálisokhoz
Szerző, Budapest, 2019

A Fejed Benő álnéven alkotó szerző Melegháború 
című kötete híd kíván lenni a heterók és a mele-
gek között. Mint a fülszövegből kiderül: az ismert 
művész, újságíró meleg és családapa is egyben, 

így „belülről és kívülről” is képes látni a melegség témáját, s próbál 
utakat-módokat mutatni ahhoz, hogy a téma ne legyen probléma 
az embereknek. A felvilágosítónak szánt, számos témát (statisz-
tikai adatok, LMBT-történelem, külföldi és magyar híres melegek 
és leszbikusok, szórakozóhelyek, AIDS, szex, pornófilmek stb.) 
taglaló kötet számos személyes történetet is tartalmaz, rengeteg 
sztorit, érdekességet, na meg kizárólag felnőtteknek ajánlott feke-
te-fehér képanyagot.

Robert Winston:
Felnőtté válás : testi-lelki változások a kamasz-
korban : [lépésről lépésre]
HVG Könyvek, Budapest, 2018

A kamaszkor testi-lelki változásai nemcsak a fia-
talok, de a család és a tágabb környezet számára 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32142
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32158
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is komoly erőpróbát jelentenek. A könyv ehhez az időszakhoz 
nyújt segítséget: elmagyarázza a kamaszok testében, agyában és 
psziché jében zajló folyamatokat, így könnyebb lesz reakcióikat, 
viselkedésüket is megérteni, gyakorlati tanácsokat ad olyan té-
mákhoz, amelyeket szülőnek és kamasznak is nehéz szóba hozni. 
Nyíltan és objektíven közelít olyan kényes kérdésekhez, mint az 
internetes zaklatás, a pornográfi a hatásai vagy a kirekesztés, és 
abban is segít, hogyan reagáljunk, ha probléma merül fel. Ajánljuk 
azoknak a fi ataloknak, akik önállóan szeretnék felfedezni saját 
testüket és lelküket, és azoknak a szülőknek, akik 
gyermekük felelős és kiegyensúlyozott felnőtté 
válását támogatnák. A kötet külön érdeme, hogy 
részletesen ír az eltérő szexuális orientációkról, a 
transzneműségről, a heteroszexizmusról és a ho-
mofóbiáról, a coming outról vagy éppen az LMBTQI 
embereket érő internetes zaklatásról.

Azonos nemű szülők és gyermekeik : szivár-
ványcsaládok helyzete Magyarországon 2016-
17 : kutatási jelentés
Háttér Társaság, Budapest, 2017

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

LMBTQI emberek tapasztalatairól, véleményéről. A kiadvány átte-
kinti a hazai jogi helyzetet, beszámol a szülővé válás különböző 
módjairól, a gyermeket nevelő párok tapasztalatairól az egészség-
ügy, az oktatás, a gyermekvédelem területén, munkatársaik vagy 
épp a családjuk körében. A kiadvány a kormányzat, az oktatási in-
tézmények, illetve a gyámhatóságok, gyermekvédelmi és család-
segítő szolgálatok részére megfogalmazott ajánlásokkal zárul.
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Nyáry Krisztián:
Festői szerelmek
Corvina, Budapest, 2016

Így szerettek ők – mára kevés magyar olvasó számá-
ra ismeretlen ez a cím. Nyáry Krisztián nagy íróink, 
költőink szerelmi életét megörökítő kötetei töretlen 
sikernek örvendenek. Az Igazi hősök és a Merész 

magyarok című könyvekben bemutatott példaértékű életek után a 
szerző ismét a szerelemről, annak nemcsak sors- és személyiségfor-
máló, hanem életpályákat, alkotói korszakokat meghatározó erejéről 
ír. Ezúttal azonban a képzőművészeté a főszerep: hogyan éltek hí-
res festőink, kiket látunk a vásznaikon, s kik voltak azok, akiket mo-
dellként sosem örökített meg az alkotó, mégis életre szóló hatással 
voltak a magyar művészetre? Mennyi féle szerelem létezik? Hogyan 
állít annak emléket egy festő? Megörökíti-e egyáltalán? Még ponto-
sabban tehát: Hogy szerettek ők? Czóbel Béla csak felesége, Modok 
Mária halála után vette észre, hogy az asszony titokban festett képei 
remekművek. Czigány Dezső négy embert gyilkolt meg, köztük má-
sodik feleségét, első felesége és két másik nő a környezetében pedig 
gyanús körülmények között lett öngyilkos. Rippl-Rónai József 37 év-
vel fiatalabb modellje, Bányai Zorka egyben a festő utolsó szerelme 
is volt. Amrita Sher-Gil indiai-magyar festőnő halála után nem tudták 
eldönteni, hogy egy véletlen mérgezés vezetett-e a halálához, vagy 
féltékeny férje ölte meg. Munkácsy Mihály felesége, Cécile Papier a 
világ első női festészeti menedzsere volt, aki gondosan megtervez-
te férje szereplését a társasági eseményeken. Mednyánszky László 
hosszú évekig minden naplóbejegyzését halott 
szerelmének, a paraszti sorból származó Kurdi 
Bálintnak ajánlotta. Lotz Károly nevelt lányába 
volt szerelmes, róla festette híres aktképeit. Berény 
Róbert zeneművész felesége, a Csellózó nő modell-
je a festővel kötött házassága után képtelen volt 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32155
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kezébe venni a hangszerét. Zichy Mihály Magyarországon hagyta csa-
ládját és orosz feleségét, miközben ő tanítványából lett szeretőjével 
Európában utazgatott. Egry József katonakórházi ápolónője elhagyta 
ezredes férjét, hogy hozzámehessen a közkatonaként szolgáló, sze-
gény, tüdőbeteg festőhöz. Szinyei-Merse Pált gyermekeik halála után 
elhagyta felesége, a Lilaruhás nő modellje. Vajda Júlia férje, Vajda 
Lajos halála után újra férjhez ment, de egész életében első férjébe 
volt szerelmes. Márffy Ödön mindenki meglepetésére vette el fele-
ségül Ady Csinszkáját, Boncza Bertát. Ferenczy Károly, a nagybányai 
művésztelep meghatározó alakja Fialka Olga festőnővel élt házasság-
ban, ám minden valószínűség szerint a férfiak iránt vonzódott.

Péter Zsolt (szerk.):
Ne kérdezd, ki voltam : Karády Katalin, a díva 
emlékére
Szépmíves Könyvek, Budapest, 2016

„A szívemben, titokban, ezeregy nagy titok van” 
– énekelte Karády Katalin az Egy tál lencse című filmben. A vers-
sort a nézők önvallomásként is értelmezhették, hiszen a filmsztár 
élete – kis túlzással – csak titkokból állt. Rajongói, életrajzírói és 
ellenfelei egyaránt a Karády-rejtélyt szerették volna megfejteni – a 
kutatásokkal, a feltételezések bizonyításával, a pályakép megraj-
zolásával azonban újabb és újabb történetek, ismeretlen részletek 
kerültek napvilágra. Karády időtlen népszerűségének magyaráza-
ta talán éppen ezekben a nagy titkokban rejlik. Negyedszázaddal 
a színésznő halála után elérkezett az ideje annak, hogy színháztör-
téneti források segítségével megrajzoljuk félbetört pályaképét és 
rekonstruáljuk életrajzát. Nem kezdtünk újabb oknyomozásba s 
elméleti fejtegetésbe – ehelyett a rendelkezésre álló ismeretanya-
got összegeztük – olvashatjuk a könyv fülszövegében. A kötet csak 
említés szintjén kezeli az idősebb melegek körében is népszerű 
Karády Katalin és Frank Irma kapcsolatát.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32176
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Sándor Bea (szerk.):
„Bármi lehet belőle?” : az LMBTQI emberek 
foglalkoztatási és munkahelyi hátrányos meg-
különböztetése : kutatási jelentés
Háttér Társaság, Budapest, 2016

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

szexuális / cisznemű emberek egyik legfontosabb találkozási 
felülete. A Háttér Társaság „Történetek az adatok mögött: diszk-
rimináció a foglalkoztatás területén” címmel, az ILGA-Europe tá-
mogatásával új kutatási projektet valósított meg 2015-2016-ban. 
A projekt célja az volt, hogy a rendelkezésünkre álló kvantita-
tív adatokat egy új, elsősorban kvalitatív kutatás eredményeivel 
egészítsük ki. Ennek keretében feltérképeztük az LMBTQI em-
berek foglalkoztatási hátrányos megkülönböztetésével kapcso-
latos problémákat, másfelől pedig ismertettük, hogyan lehet-
séges egy befogadó, az LMBTQI embereket a társadalom teljes 
értékű részének tekintő közeget megteremteni a munkahelyeken; 
harmadrészt pedig hogy az LMBTQI embereknek a foglalkoztatás 
területén való hátrányos megkülönböztetését felszámoló jövőbeli 
projektek alapjául szolgáljon. Az 1. fejezet a kutatás hátteréről és 
céljairól szól. A 2. fejezet néhány korábbi kutatás ismertetését tar-
talmazza, a 3. a jelen kutatás módszertanát és fő eredményeit írja le. 
A 4. fejezet a pályaválasztás és a karrierutak témakörét járja körül.
Az 5. fejezet két különösen erősen heteronormatív munkahelyi kö-
zeget ír le: az iskolák és a rendőrség mint munkahelyek jellemzőit. 
A 6. fejezet a transznemű munkavállalókról és speciális problé-
máikról, valamint a nemi önkifejezéssel kapcsolatos kérdésekről 
szól. A 7. fejezet az LMBTQI munkavállalók kollégáival készített 
interjúkat ismerteti. A 8. fejezet a személyzeti / HR-munkatársak 
attitűd- és jogismeret-felmérését mutatja be. A 9-12. fejezet a 
vonatkozó jogszabályokat ismerteti, ajánlásokat fogalmaz meg, 
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esélyegyenlőségi program-mintákat tartalmaz, valamint jó gya-
korlatokat ír le. A kutatási jelentés végén szószedetben magyaráz-
zuk meg a tanulmányban előforduló egyes kifejezéseket, és közöl-
jük a felhasznált szakirodalom listáját.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Christian Picciolini:
Romantikus erőszak : egy jó útra tért neonáci 
visszaemlékezései
HVG Könyvek, Budapest, 2019

Miért lesz egy tisztességes család okos és sze-
retett gyermekéből a rasszista ideológia hű 
támogatója? A magányos kívülálló, és minde-

nekfölött elfogadásért küzdő Christian Picciolini tinédzser ko-
rában azért csatlakozott a skinhead mozgalomhoz, mert végre 
tartozott valakikhez, magabiztosnak és erősnek érezte magát. 
16 éves korában már az ország legbrutálisabb radikális bőrfejű 
sejtjeit vezette, és a fehér felsőbbrendűséget hirdette Amerika 
egyik első neonáci bőrfejű zenekarának énekeseként. A durva 
utcai bunyóktól az alkoholmámoros fehér hatalmi gyűlésekig el-
merült a bőrfejű kultúrában, a fasiszta propagandában és az erő-
szakban. Kirúgták az ország összes középiskolájából, a családja 
elhagyta, de csak akkor kezdte felismerni, hogy gyűlölettel teli 
élete hazugságokra épül, amikor saját lemezboltot nyitott, ahol 
megismerkedett feketékkel, melegekkel és zsi-
dókkal is. Napjainkban Picciolini békeaktivis-
ta, a Life After Hate nonprofit szervezet egyik 
alapítója, amely segít az embereknek, hogy ki-
lépjenek a gyűlöletcsoportokból, és bőrszínre, 
vallásos hitre vagy szexuális irányultságra való 
tekintet nélkül elfogadjanak másokat.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32160
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Brian K. Vaughan:
Saga 3.
Pesti Könyv Kiadó, Budapest, 2019

Brian K. Vaughan, az Y: Az utolsó férfi és a Lost díj-
nyertes írójának, valamint Fiona Staples, a Mystery 
Society és a North 40 kritikuskedvenc rajzolójának 
SAGÁ-ja lélegzetelállító történet egy fiatal csa-
ládról, amely a helyét keresi az univerzumban. A 

történet középpontjában a korábban ellentétes oldalon harcoló, 
mindkét háborús fél által üldözött két szerelmes, Alana és Markó 
áll, és a cselekményt gyermekük, Hazel meséli el. A 
harmadik kötetben irodalmi hősük nyomában jár-
va, Csendusz bolygójának kozmikus világítótornyá-
ba látogatnak, miközben üldözőik egyre közelebb 
érnek hozzájuk. Továbbá egy meleg újságíró páros, 
Upser és Doff is feltűnik a színen.

André Aciman:
Szólíts a neveden
Athenaeum, Budapest, 2019

A nagy sikerű mozifilm alapjául szolgáló regény 
André  Aciman olasz Riviérán játszódó regénye egy 
kamasz fiú és a családi nyaralóvendég, egy ifjú ame-
rikai kutató között váratlanul kibontakozó, elsöprő 
szerelem története. A vonzalom, amelynek követ-

kezményeivel egyelőre képtelenek szembenézni, felkészületlenül éri 
a fiatalokat. Az együtt töltött nyári hetek során mindketten küzdenek 
saját érzéseikkel, egyszerre tartva környezetüktől és saját maguktól. 
Vakmerően igyekeznek elérni azt, amiről sejtik, talán soha többé 
nem adatik meg nekik: a két ember közötti legteljesebb egységet. 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32157
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32247
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A Szólíts a neveden korunk egyik legcsodálatosabb szerelmi törté-
nete, amely egy csapásra klasszikussá vált. A regény alapján készült 
film Luca Guadagnino rendezésében, Armie Hammer és Timothée 
Chalamet főszereplésével, a háromszoros Oscar-jelölt James Ivory 
forgatókönyvéből a hazai mozikban is nagy siker volt. A Publishers 
Weekly és a The Washington Post AZ ÉV LEGJOBB KÖTETÉNEK ítélte, 
a New York Times felvette AZ ÉV FIGYELEMRE MÉLTÓ KÖNYVEINEK listá-
jára, a New York Magazine felvette FUTURE CANON („A jövő kánonja”) 
válogatásába, a Chicago Tribune és a Seattle Times AZ ÉV KEDVENC 
KÖNYVÉNEK választotta, valamint a Lambda Irodalmi Díj nyertese lett 
szépirodalom kategóriában. A hazai sikert jelzi, hogy a regény immár 
negyedik utánnyomásban jelenik meg. Folytatása, Találj rám! címmel  
2018. októberében jelenik meg.

J. Courtney Sullivan:
Eljegyezve
Libri, Budapest, 2016

Egy reklámszövegíró, független nő, aki a világért 
sem akar férjhez menni. Egy hangszerboltot üze-
meltető párizsi nő, aki New Yorkban véli megtalál-
ni a váratlanul betoppanó boldogságot. A családja 
széthullását átélő háziasszony és egy mentős, aki 

minden igyekezete ellenére sem éri el a reklámok vágyott világát. 
Végül egy házasságra készülődő meleg pár, akik az elsők között sze-
retnének élni a törvény adta új lehetőséggel. És mindenhol feltűnik 
egy különös gyémántgyűrű. Hol ajándék gyanánt, hol az eljegy-
zést előkészítve, hol pedig a vágyott élet jelképeként. Összeköt és 
elválaszt, eltűnik, hogy aztán a legváratlanabb helyen bukkanjon 
fel. Szerelmek, melyek elkerülhetetlenül házasságban végződnek. 
Életmentő szakítások, újrakezdések és válások. Kapcsolatok, ame-
lyeket megkeményít az élet, és szövetségek, amelyeket felpuhít.  
J. Courtney Sullivan sikerkönyvét idáig 17 nyelvre fordították le.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31439
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John Green – David Levithan:
Will & Will : egy név, két sors
Maxim Könyvkiadó, Szeged, 2015

Will  Grayson megismerkedik Will Graysonnal. Az egyik 
fiú okos és különc, akinek egyik alapszabálya: minden-
től és mindenkitől tartja a távolságot. A másik dühös és 
depressziós, életének egyetlen fénypontja egy inter-

netes barátság. Egy hideg éjszakán Chicago egyik legfurcsább pontján a 
két fiú útja keresztezi egymást. Ettől a pillanattól kezdve világaik össze-
keverednek, az életük visszavonhatatlanul egybefonódik. A Chicago kü-
lönböző kertvárosaiban lakó két Will Grayson mintha nem is ugyanazon 
a bolygón élne, pedig Evanston nincs is olyan messze Naperville-től. 
Amikor a sors ugyanarra a meglepő helyre sodorja őket, a két fiú azon 
kapja magát, hogy hirtelen minden a feje tetejére áll, szembesülnek el-
követett hibáikkal, és esélyt kapnak a változtatásra. Régi és új barátaik – 
köztük a nagyon nagy és nagyon csúcs Mini Cooper, vérbeli focista és káp-
rázatosan tehetséges musicalszerző – segítségével a két Will végül úrrá 
lehet szívügyein, mi pedig tanúi lehetünk egy olyan zseniálisan szuper 
gimis musicalnek, amelyhez foghatót még nem 
látott a világ. A történetben hangsúlyos meleg 
szál van, hiszen az egyik Will Grayson meleg, 
csakúgy, mint Mini Cooper, akinek a darabja saját 
magáról, és persze a melegségről szól.

David Levithan:
Engedj közelebb!
Maxim Könyvkiadó, Szeged, 2015

Különösen számunkra, akik valamiért mellőzött-
nek érezzük magukat, a reflektorfény valóságos 
bűvkör, mely előcsalogat minket a mindennapok 
árnyékos oldaláról. Jól vigyázzatok exbarátok, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31484
http://hatter.hu/archivum/katalogus/31490
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húzzatok el goromba edzők! Mini Cooper kiáll elétek, és megmond-
ja a magáét – méghozzá dalban! A Hold me Closer – Engedj közelebb! 
mérsékelten szabad szájú, szerethető musical-szövegkönyv, melyről 
először John Green és David Levithan díjnyertes bestsellerében, a Will 
& Will című regényben esik szó, bővelkedik az őszinte, humoros és 
harsány, hömpölygő, életteli zeneszámokban. Mini végre a színpad 
közepére áll… és semmi sem lesz már olyan, mint annak előtte.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

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 mos-
tantól a szolgalelkű, alkalmatlan Claudius veszi át. 

Hamarosan csatlakozik hozzá az ostobácska és haszonelvű, bár jó-
szándékú Polonius, illetve a határtalanul jellemtelen, nyalonc Osrick. 
A regény narrátora, Jan, tizenhárom éve recepciós az Elsinore-ban. 
Halmozottan hátrányos helyzetű: testi fogyatékkal él, homoszexuális, 
tizenegy éves kora óta árva. Távolról sem megtört ember, sorsát nem 
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 gyak-
ran történeteket szállít Jannak, aki gyerekkora óta ír, a történetek 
más része pedig Stellanon keresztül Philippától érkezik. Az autóbal-
eset ugyanis – amelyben a szülők meghaltak, Jan pedig megsérül 
– megfosztotta a testvéreket a történetmeséléstől mint kapocstól.  
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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 do-
mináns-szubmisszív szexualitását, Stellan poliamóriában tobzódó 
életimádatát. Jant és kollégáit közel két éven át a helyükön tartja a 
Hamlettel fémjelzett, mély igazságérzet és irracionális hűség. A pohár 
akkor telik be, amikor világossá válik, hogy munkahelyüket egy szép 
napon felvásárolja a norvég kaszinómaffia. Bármilyen éretten dolgoz-
zák fel, hogy Hamlet nélkül semmi sem ugyanolyan 
már, az elválás katartikusan megrázza őket. Claudius 
és csatlósai nem ismernek mértéket az elvtelen tör-
leszkedésben, de a norvégokkal nincs szerencséjük, 
itt véget ér a hatalmuk. A regény azonban nem...

Lesi Zoltán:
Magasugrás
Prae Kiadó, Budapest, 2019

A verses levélformát újra megtalálva fedeztem fel 
Dora Ratjen és Gretel Bergmann közös történe-
tét. Dora Ratjen német magasugró áll a verseim 

középpontjában, aki csak azért vehetett részt 1936-ban az olim-
pián, mert Gretel Bergmannt zsidó származása miatt eltiltották a 
versenyzéstől. Viszont Doráról később kiderült, hogy biológiailag 
nem lehet egyértelműen sem nőként, sem férfiként beazonosíta-
ni. Később a náci rendőrség Dorát férfinak nyilvánította, és mint 
a női mezőnyben indult sportolótól a rekordokat 
és az érmeket elvették. Dora Ratjen ezután eltűnt 
a nyilvánosság elől. A történet médiareprezentá-
ciója nagyon izgalmas: rengeteg egymásnak el-
lentmondó információ került napvilágra, de szá-
momra minden nézőpont és történet megállja a 
helyét. (Lesi Zoltán)
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Ripp Zoltán:
Vezeklés nélkül
Ab Ovo, Budapest, 2019

2010 nyarán járunk. Andersz Gordon gimnáziumi 
tanár megdöbbenve értesül a lányát bosszúból 
ért szexuális megaláztatásról, amelynek egy régi, 
tragikus eset részeseként akaratlan előidézője 

lett. Ártatlan vagy vétkes egy kivételes ember, az ő ragyogó tehet-
ségű ifjúkori barátja halálában? A Vezeklés nélkül a bennünk szívó-
san továbbélő múlt regénye. Érzékelteti az apáik idejétmúlt harca-
in túllépni próbáló „hatvannyolcasok” fájó kudarcát a szélsőséges 
szellemi és politikai megosztottság mai világában. A lebilincselő 
történet két család sorsán keresztül jeleníti meg a konokul visz-
szatérő viszályt, amely nemzedékek életét megkeserítve képes 
tönkretenni a legmélyebb barátságot és a legszebb szerelmet is. A 
könyv írója, Ripp Zoltán, az ismert modernkori történész, politikai 
elemző. A Vezeklés nélkül az első regénye, amelyet az olvasókö-
zönség elé bocsát. A 2019-es Ünnepi Könyvhétre megjelent kötet, 
jelentős meleg szállal: Andersz Gordon fiatalkori barátja, Barcza 
Adrián meleg, akit erre való tekintettel annak idején beszervezett 
az állambiztonság.

Nádasdy Ádám:
Jól láthatóan lógok itt
Magvető, Budapest, 2019

Nádasdy Ádám versei úgy szólnak hozzánk, 
ahogy a barátainkkal beszélgetünk: amikor várat-
lanul elmondanak valami bizalmasat, és mi tud-
juk, hogy most a legtöbb, amit tehetünk, ha meg-
hallgatjuk őket. Csakhogy Nádasdy verseinek 
olvasásával nem is a szövegekkel, de magunkkal 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32184
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32172
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vagyunk figyelmesek: ha odafigyelünk rájuk, 
magunkról tudhatunk meg valami bizalmasat. A 
2019-es Ünnepi Könyvhétre megjelent Jól látható-
an lógok itt egy megkapóan eleven verseskönyv 
a villanófényként felragyogó felismerésekről. 
Több versben is feltűnik, mint téma a melegség, 
így például az Esterházy Péter emlékének aján-
lott kötetzáró írás, a szerző párjáról szóló Az igazi 
Márk-változat.

Mészöly Miklós:
Sötét jelek
Jelenkor, Budapest, 2019

A 20. századi magyar irodalom mesterének el-
beszéléskötete először és mindeddig utoljára 
1957-ben látott napvilágot, hatvankét év múltán 
most jelenik meg újra az író életműsorozatában. 
A Sötét jelek írásai, köztük mesékkel és két kisre-

génnyel, már megelőlegezik a később kibontakozó egyéni írás- és 
látásmódot. A címválasztás nem véletlen, a fiatal Mészöly hábo-
rús elbeszéléseiből, a háború utáni kaotikus magyar világ képeit 
felvillantó és a hatalom tapasztalatának „sötét jeleit” feltérképező 
írásokból áll a kötet, s mindegyik történet feszült, izgalmas dra-
maturgiával építkezik. Az elbeszélt események minden pillanata 
valamiféle érzékileg felfogható irracionalizmussal ütközik, ezért a 
korszak hivatalos ízlésének Mészöly írói világa elfogadhatatlannak 
bizonyult, s a szerző számára tíz év kényszerű szilenciumot ered-
ményezett. A Képek egy utazás történetéből című elbeszélésben 
egy kántor meg a barátja őrjáratoznak éjszaka a vagonok között, 
közben bizalmas, homoerotikus motívumokat is tartalmazó kap-
csolat alakul ki közöttük, s ebbe a történetszálba ékelődnek be a 
hideg télben veszteglő szakasz életének képei.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32161
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P. Brestyánszky Ilona:
Mednyánszky László
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1963

P. Brestyánszky Ilona album formátumú kiadványa 
Mednyánszky László festő művészetét mutatja be. A 
kötet elején a szerző írása olvasható Mednyánszky 
életéről, munkásságáról, s röviden elemzi legfon-

tosabb képeit is. Vélhetően a kiadás évének (1963) is köszönhető, 
hogy a művész homoszexualitásáról a szerző nem tesz említést. A ki-
advány második felében huszonnégy Mednyánszky-mű jó minőségi 
reprintje kapott helyet, köztük a szerelmét, Nyulit ábrázoló portré is.

Falus Róbert:
A római irodalom története
Gondolat, Budapest, 1970

Falus Róbert 1970-ben megjelent összefoglaló jel-
legű könyve a római irodalom történetét mutatja 
be. A szerző a korai időszaktól a polgárháborúk 
korán, Augustus uralkodásán, a korai és a késő csá-
szárkoron át a keresztény líra kialakulásáig mu-

tatja be a rendkívül sokszínű római irodalmat. Megismerhetjük a 
főbb műfajokat, s olyan neves szerzők munkásságát, mint Plautus, 
Cato, Cicero, Julius Caesar, Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius, 
Seneca, Phaedrus, Martialis, Tacitus, Plinius vagy Suetonius. A kötet-
ben elvétve, de találkozunk meleg témával, így például Petronius 
Satyriconja (az első európai regény) ismertetése kapcsán. A kiad-
ványt bibliográfia és névmutató zárja.
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Várkonyi Judit (szerk.):
Szexológia 
Gondolat, Budapest, 1975

A szexológia fogalmai, ismeretei mindenki számára 
fontosak: nemcsak az orvos, biológus, pszicholó-
gus, pedagógus, jogász és közgazdász, de az egész 
társadalom is érdekelt. A szexualitás áthatja az egész 

egyéni és társadalmi létet. A családi életre nevelés programjában a 
szexuális felvilágosítás nagy szerepet kapott. A lelki problémák és szá-
mos testi betegség keletkezésében is döntő tényező a szexuális élet 
zavara. Az eredeti német kiadás szövegét a hazai követelményeknek 
megfelelően kiegészítettük: ismertetve a hazai intézményeket, rende-
leteket, törvényeket. Sok cikket kibővítettünk a korszerű tudományos 
eredmények ismertetésével. A szorosan vett szexológián kívül ez a kis-
lexikon felöleli a szexualitáshoz kapcsolódó szociológiai, pedagógiai, 
pszichológiai stb. vonatkozású ismereteket is. Több mint 100 ábra szí-
nesíti a kiadványt, melyeknek többsége képzőművészeti reprodukció.

Kéry László:
Angol írók : tanulmányok, cikkek
Magvető, Budapest, 1975

„Angol írók magyar szemmel – talán így kellene mó-
dosítani a gyűjtemény címét. De még jobb lenne 
így: Angol írók magyar szívvel, avagy Egy szenvedély 
története Shakespeare-től Lawrence-ig és tovább. 

Valamely nép irodalmát több-kevesebb szívóssággal nyomon követ-
ni, itt-ott önállóan is értelmezni, egyáltalán: művek részleteit és lénye-
gi titkait egy számunkra idegen nyelv közegén át ostromolni – fárasz-
tó, kétes és sokak szerint botor vállalkozás. Benne van a reménytelen 
szerelem minden kínlódása. De benne van minden szépsége is.” (Kéry 
László) – A kötet három írása is a meleg E. M. Forsterrel foglalkozik.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32231
http://hatter.hu/archivum/katalogus/31650
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André Maurois:
Proust
Gondolat, Budapest, 1976

Maurois remekbeszabott, ma már klasszikusnak 
tekinthető Proust életrajzának első mondatait 
idéztük; a kiváló, hazánkban is jól ismert francia 
író az elsők között derített fényt Marcel Proust  
külsőleg eseménytelennek, sőt aszketikusnak 
tűnő élete rejtett titkaira, arra 

a sajátságos, arisztokratákból és félvilági höl-
gyekből, igazi művészekből és dilettánsokból 
álló környezetre, amelyben Proust művészete, 
utánozhatatlan stílusa kialakult. Maurois köny-
vében egy csillogú stílusú, ihletett művész vall 
még nagyobb elődjéről, Az eltűnt idő nyomában 
alkotójáról.

Benza Béla:
Melegek a Szigeten : avagy homoszexuálisok az 
indulatok kereszttüzében
PolgART, Budapest, 2001

A könyv a kétezres évek elejének egyik látványos 
botrányáról szól: a melegprogramok a Diákszigetről, 
vagy más néven Pepsi Szigetről való kitiltási kísérle-

tének – látleletezése, az internetes fórumok anyagának felhasználá-
sával. Két hét – 2001. július 11-25. – mintegy 3500 hozzászólásából 
válogatta ki a szerző a legjellemzőbbeket, arra törekedve, hogy hite-
les képet tudjon mutatni. Olyan tükröt, amelybe belepillantva eset-
leg lehetőséget kaphatunk arra, hogy felismerjük saját elfojtott, el-
hárított késztetéseink gyakran gyűlöletként történő újjáéledését is. 
Mert nem arról van szó, hogy szeretni kell a másságot, hanem arról, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/28812
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32232
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hogy meg kell ismerni és megérteni – talán a bennünk megbúvó, s 
általunk fel nem ismert mássággal együtt – vallja a szerző.

Sándor Bea (szerk.):
„Mi vagyunk a család, a biztonság, az otthona”: 
leszbikus anyák, meleg apák és „pótapák”: in-
terjúk
Inter Alia Alapítvány, Budapest, 2010

Ezt az interjúkötetet az Inter Alia Alapítány készítet-
te a gyermeket nevelő azonos nemű párok körében 
végzett kutatása részeként. A projekt másik kiadvá-

nya egy jelentés, amelynek célja az, hogy a gyermeket vállaló és nevelő 
azonos nemű párok illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transzne-
mű (LMBT) családok jogainak, egyenlőségének ügye megjelenjen a 
politikai és egyéb döntéshozók vitáiban, a gyermekvédelem területén 
dolgozó szakemberek látókörében, illetve a szakmai és nyilvános dis-
kurzusokban: a szakmai, szakembereknek szóló kiadványoktól a szé-
lesebb közönséget elérő médiáig. A projektet a Global Fund for Women  
támogatja. Az LMBT családok, az azonos nemű szülők gyermekeinek 
léte: tabutéma. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt érő 
legtöbb támadás, kritika kiemelte, hogy az azonos nemű párok számá-
ra megfogalmazóik álláspontja szerint nem szabad „engedélyezni” a 
gyermek vállalást – figyelmen kívül hagyva, hogy azonos nemű párok 
bárki „engedélyétől” függetlenül nevelnek és egyre nagyobb számban 
vállalnak gyermekeket. Magyarországon a rendszerváltással egyidő-
ben, az 1980-as évek végén, illetve az 1990-es évek elején-közepén jöt-
tek létre az első melegszervezetek. Ekkor jelent meg egy olyan új ge-
neráció is, amely a korábbinál nyíltabban éli meg identitásának ezen 
részét: nem titkolja meleg vagy leszbikus voltát. A szerencsésebbek-
nek, nyitottabb közegben élőknek sikerült magukat elfogadtatniuk a 
családjukkal, munkatársaikkal, barátaikkal is. Az utóbbi években ennek 
az immár harmincas éveiben járó „új LMBT generációnak” számos tagja 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/30077
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ráébredt arra is, hogy gyermeket szeretne vállalni – pontosan ugyan-
azért, amiért mindenki más is, aki gyermeket vállal: szeretetet adni és 
kapni. Ez a felismerés sokaknál gyakorlati cselekvéshez vezetett: egy-
re több azonos nemű pár vállal és nevel gyermeket, vagy tervezi ezt a 
közeli jövőben. Amikor az LMBT párok vagy egyének gyermekvállalás-
hoz fűződő jogairól esik szó, általában örökbefogadásról beszélünk. 
Legtöbben arra gondolnak, hogy az LMBT párok állami gondozásban 
élő gyermekeket szeretnének örökbefogadni. Nyilvánvalóan vannak 
olyanok, akik ezt szeretnék, hiszen gyermektelen párok számára kézen-
fekvő megoldás olyan gyermeket örökbefogadni, akit vér szerinti szülei 
nem tudnak nevelni. Arról viszont ritkábban esik szó, hogy az LMBT em-
berek képesek természetes úton is gyermeket nemzeni és foganni, és 
ezzel a lehetőséggel sokan éltek is az elmúlt években – közülük néhány 
családot mutat be ez a kötet. Nyolc anyapárt, egy gyermeket vállalni 
készülő nőpárt, egy apát és két „pótapát”, akik rendszeresen gondját 
viselik megözvegyült barátnőjük gyermekének. Az örökbefogadás kér-
dése tehát nem csupán, sőt nem elsősorban arról szól, hogy LMBT pá-
rok szeretnék, ha lehetőségük volna állami gondozásban élő gyerekek 
örökbefogadni. A kérdés sokkal inkább az, hogyan lehet a pár mindkét 
tagja és a gyermekek számára is biztonságot nyújtó módon rendezni a 
már ma is létező, és a jövőben egyre nagyobb számban létrejövő olyan 
családok helyzetet, amelyekben a gyermeket azonos nemű pár neveli. 
Hiszen az egyenlőtlenség leginkább a gyermekeket érinti: ők azok akik-
nek érzelmi és anyagi biztonsága sérül, ha a jog nem tekinti mindkét 
szülőjüket szülőnek.

Tóth Eszter Zsófia – Murai András:
Szex és szocializmus avagy „Hagyjuk a szexuali-
tást a hanyatló nyugat ópiumának”
Libri, Budapest, 2014

Délegyházi nudistastrand, NDK-s turista lányok 
a Balatonon, Postinor tabletta, botrányos 
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szépségkirálynő-választás, prostitúció, nyitott házasság, szex 
(ezen belül a melegség és leszbikusság) a magyar filmekben, 
Veres doktor az Ifjúsági Magazinban – és mindezek hátterében a 
szocialis ta erkölcs. Egy mára már letűnt korszak, amelyben pornó-
újsághoz jutni csak csempészve lehetett. E témákról szól a kötet, 
sok fényképpel. Célunk, hogy az olvasó megismerje, mit és ho-
gyan lehetett a szexualitásról beszélni, milyen volt a szexuális fel-
világosítás. Reméljük, aki átélte a kort, saját kellemes emlékeit is 
újraélheti az olvasás során, aki meg nem, az bepillantást nyerhet 
egy olyan világba, ahol a fiataloknak az ismerkedés is komoly gon-
dot jelentett néha, olyannyira, hogy az Ifjúsági Magazin társkereső 
rovatot is működtetett e célból.

Fazekas Orsolya:
Csak  vállfákat hozzatok! : Király Tamás, a divat-
művész
Alinea Kiadó, Budapest, 2014

„Király Tamás meglehetősen forradalmi művész 
volt, a stílus, ami ő volt, nemcsak az életében, 
nemcsak a művészetében, de az alkotói munka-

menetében is uralkodó volt. Másképp alkotott, mint a divatmű-
vészek zöme. Másképp is élt. Amit Király Tamás létrehozott, azok 
nem a ruhái – azok csak olyan hátramaradt tárgyak, mint Heléna 
fátyla, amelyet a szomorú Faust gyászában markol. Nem is a 
show-i, a demonstrációi – hanem az, amit a show-i bemutattak, 
demonstráltak. Egy látásmód, egy attitűd, egy hozzáállás, egy vi-
szony a valósághoz, szépséghez, az »öltözködéshez«, a ruhákhoz, 
a világhoz. Ez a látásmód megvan, és megmarad. És ez ő. Ez Király 
Tamás.” (Jósvai Péter)
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SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Thomas Mann:
Novellák
Európa, Budapest, 1957

Thomas Mann – Ottlik Géza által összeválogatott – 
novelláit tartalmazza jelen, kétkötetes kiadvány. 
Az első kötetet Lukács György bevezetője, s Mannak 
az első kiadáshoz (1955) írt előszava nyitja. Ezt kö-

vetik a következő novellák: A boldogság akarása, Friedemann úr, a 
törpe, A pojáca, Lujzi, Mindernickel Tóbiás, A ruhásszekrény, Gladius 
Dei, Tristán, A csodagyerek, Tonio Kröger (részben meleg témájú el-
beszélés), Boldogság, Fiorenza, A prófétánál, Nehéz óra, Vasúti sze-
rencsétlenség, Hogyan verekedett meg Jappe és Do Escobar? A má-
sodik kötetben olvasható a (meleg témájú) Halál Velencében, az Úr 
és kutya, a Zűrzavar és kora bánat, a Willi, a médium, a Mario és a 
varázsló, Az elcserélt fejek és A megtévesztett. A fordítók: Lányi Viktor, 
Kosztolányi Dezső, Gyulai Ágost, Sárközi György, Gyergyai Albert és 
Horvát Henrik. Az elbeszéléseket illusztrálta: Ferenczy Béni.

Thomas Mann:
A Buddenbrook ház
Európa, Budapest, 1963

Thomas  Mann első nagy regénye, A Buddenbrook 
ház 1901-ben jelent meg, és csakhamar világhírűvé 
tette az akkor huszonöt éves írót. A regény a nagy-
polgárság világáról, belső válságáról szól sok ön-

életrajzi vonatkozással. A Buddenbrook ház egy lübecki kereskedő-
család alkonyának regénye. „Személyes családi tapasztalatai mat 
stilizáltam regénnyé, bár azzal az érzéssel, hogy van benne valami 
irodalmi, vagyis szellemi, vagyis általános érvényű, de nem is sejtve, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32168
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hogy miközben egy polgári ház szétzülléséről írtam regényt, hírt 
adtam a nagy széthullásról, egy korszak végéről, egy kulturális, 
társadalom történeti cezúráról” – nyilatkozta később Thomas Mann 
erről a könyvéről. A korszakos hanyatlás négy nemzedék sorsában 
tükröződik. Az energikus és kétely nélküli cselekvőkészséget a cég 
utolsó gazdájában, Thomas Buddenbrookban felváltja a belső 
bizonytalanság, az önelemző hajlam – üzletemberi és közéleti te-
vékenységét egyre inkább úgy játssza el, mint színész a szerepét. 
Fia pedig, a kis Hanno, akiben a család biológiai elerőtlenedése és 
egyszersmind fokozódó művészi érzékenysége kiteljesedik, már 
nem csak a neki szánt szerepre, a cég új felvirágoztatására, hanem 
a hétköznapi élet puszta elviselésére is alkalmatlan – halála véget 
vet a Buddenbrookok történetének, amely egyúttal csakugyan egy 
korszak, a polgárság nagy, de pusztulásra ítélt korszakának törté-
nete is. A homoszexualitás Mann ezen regényében is megjelenik, 
méghozzá Hannó és barátja, Kai kapcsolata révén.

Truman Capote:
Más hangok, más szobák : regény
Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968

A tizenhárom éves Joel titokzatos világba csöp-
pen, amikor soha nem látott apjának meghívásá-
ra egy isten háta mögötti kisvárosba érkezik, ahol 
az álmok egybeolvadnak a valósággal. A mocsa-

ras erdőkkel övezett, forró Déli tájban burjánzó kert lassanként 
elnyeli a házat, amelynek poros, fülledt szobáiban egy végzetes 
szerelem áldozatai élik örökös magányra kárhoztatott, különös 
életüket. A kisfiú a valóságot csak nehezen képes kibogozni a rej-
télyek szőtte sűrű hálóból. A sötét titkok, vágyak és varázslatok 
fojtogató bűvköréből Joel az egyetlen, aki kiszabadulhat. A világ-
hírű író ezzel a regényével aratta első átütő sikerét.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32154
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Sarah Waters:
Suhog a selyem, libben a bársony
Ulpius-ház, Budapest, 2004

Sarah Waters bombasikerű első regénye, amelyből 
Angliában nagy nézettségű televíziós sorozat is ké-
szült, egy különös sorsú fiatal nő, Nan Astley hányatott 
életét mutatja be. A derék vendéglős családból való 
Nan először a színpadok világába ruccan ki: öltöztető-

nőnek szegődik el egy bájos ifjú színésznőhöz, Kittyhez, akinek hamaro-
san partnere is lesz – mind a színpadon, mind az ágyban. Nan a maga 
veleszületett hajlamára ismer ebben a szenvedélyes szerelemben, Kitty 
azonban egy férfi kedvéért végül elhagyja. Nan kis híján belepusztul a 
csalódásba, de aztán életösztöne felülkerekedik, és nem mindennapi 
kalandokat él meg a londoni melegek és leszbikusok furcsa, zárt, saját 
törvényeinek engedelmeskedő világában, amelyet a szerző a XIX. szá-
zad végi, Viktória-korabeli Anglia prűd, puritán légkörével állít szembe. 
A történet végén a legegzotikusabb fényűzést és a legsötétebb nyomort  
egyaránt megtapasztaló, a mennyet és a poklot is megjárt 
Nan egy megint csak újszerű környezetben: a bimbózó 
szakszervezeti mozgalom izgatott kavargása közepette ta-
lálja meg az igazi, kölcsönös vonzalmon alapuló kapcsola-
tot, amely végre értelmet ad sodródó életének.

SZÉPIRODALOM –MAGYAR IRODALOM

Szabó László:
Bűnügyi múzeum
Minerva, Budapest, 1968

A bűnügyi irodalom kedvelői örömmel veszik 
kézbe Szabó László kötetét, amelyben – ha lehet 
– még az előzőekben közölteknél is érdekesebb, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/30012
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izgalmasabb bűnesetekről kap színes beszámolót. A szerző hiteles 
dokumentumok felhasználásával vezeti végig az olvasót az első 
világháború előtti évek nagy szélhámosságaitól a hatvanas évek 
bűncselekményeiig. Szélhámosok, sikkasztók, rablók és gyilko-
sok az egyes történetek szereplői. A közölt történetek nem a fan-
tázia szülöttei, hanem korunk valóságának tartozékai. Az ismert 
és népszerű újságíró nem egyszerűen „ismerteti” az eseményeket, 
hanem mindig megkeresi azt a fonalat, amelyen elindulva feltárja 
az esetet kiváltó okokat, s az olvasó levonhatja a megfelelő tanul-
ságot. Az egyik írás Pipás Pista történetét meséli el.

Thurzó Gábor:
A hal és a háló
Magvető, Budapest, 1970

A  hal és a háló nemcsak egy írói pálya jelen-
tős állomása, hanem egy egész írói nemzedék 
– a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedéke – 
kísér letezéseinek lezárása is. A regény főszerep-
lője, a végig egyes szám első személyben beszélő 
tanár, akinek a helyi színtársulat bonvivánjához 
fűződő furcsa barátságából bontakozik ki a re-

gény fő mondanivalója. A tanár félelmetes, démonikus figurának 
ismeri meg a színészt, aki talán még arra is képes, hogy megvál-
toztassa a valóság törvényszerűségeit, és új dimenziókat teremt-
sen a meglévők helyett. Később azonban rá kell ébrednie, hogy 
kettőjük közül mégis ő az erősebb, mert a valóság talaján áll. E 
szinte jelképessé növesztett kapcsolat mellet az írónak alkalma 
van arra is, hogy hiteles képet fessen a kisvárosról, remek alako-
kat vonultasson fel – e környezet jellegzetes bábfiguráit, s közben 
izgalmasan, fordulatosan bonyolítsa a cselekményt. S ahogy vé-
gül a kisvárosi tanár szinte menekülve kiszalad a környezetéből, 
hogy új életet kezdjen, miközben összegyűlt már az eljegyzését 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31597
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ünneplő közönség, az már annak finom ironikus jelzése, hogy a 
történelem is fordul, s akarva-akaratlanul új lehetőségek elé állít-
ja az embert. (A regény 1945-ben jelent meg először, Nappalok és 
éjszakák címmel.)

Kő D. Péter:
Bőrséta : aberrátumok
Szerző, Szeged, 2002

„Ha meglátjuk egymást, pillanatokra elakad a 
lélegzetem, lélegzetünk. Rögtön leteper bennün-
ket a majdan beteljesülő vágy. Az első pillanat-
ban megéljük mindazt, ami majd elkövetkezik. A 
simogatásokat, a feszülő izmokat, az apró vib-

rálásokat, elernyedéseket. Ő nyugodtan végigsimítja a testem, 
mindenhol. Nem hagy ki egyetlen kis helyet sem... Csöndesen, 
de kitartóan birtokba vesz. A »lényeget« az utolsó pillanatban 
simogatja végig... Ajkaival fejezi be, amit sima kezével indított. 
Utána mindig érzem, az volt a legjobb, amikor megpillantottuk 
egymást. Az elakadó lélegzet, a vágy megsejtése. A beteljesülést 
akár el is hagyhatnánk. A vadászatban a várakozás érleli a férfit, 
nem a vad meglövése.”
A szerző így vall a műről:
„Én nem vagyok egy kimondottan író típus, aki kitalálja a dolgokat. 
Leginkább parafrázisokat szeretek írni, ami a mostani irodalomból 
hiányzik. Tehát van egy szerző azt én kipécézem magamnak. Például 
Esterházy Péternek megjelent egy könyve, [melynek] az volt a címe: 
Egy nő. Elolvastam és tetszett a könyv. (...) Le mert egy pár faszt írni – 
hát szóval nem tudom, biztos ez a [pornográf] nyelv megújítása volt. 
Akkor én még egy kicsikét beidegesedtem, és azt mondtam, ilyet én is 
tudok írni. És nekiálltam. És ha Esterházy egyszer már megírta heteró-
ban, mondom: megírjuk melegben. Hetvenhét rövid történet van ben-
ne. A trükkje, amit az olvasó csak később vesz észre: ha egy történeten 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/29809
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belül három szereplő van, akkor én mind a három szereplőnek a szem-
szögéből elmesélem a történetet. De azt nem egymás mellé raktam. 
Különböző helyekre aztán majd a vájt szemű olvasó megtalálja.  
A kiadónak nagyon tetszett. Végül álnéven jelent meg, mert problémák 
adottak. (...) A kiadó nem merte terjeszteni a könyvet: már a könyvbe 
sem önmagát írta be, hanem „magánkiadás”-t írt. Végül Kő D. Péter 
néven jelent meg. Én eredetileg Nagyfarkas Jánost akartam, de azt 
mondták az kissé félreérthető...” Vásárhelyi Lajos – [in: Meleg férfiak 
hideg diktatúrák. – Civil Művek Közművelődési Egyesület, Budapest, 
2015. p. 109-110.]

Bob Cornel:
Nadrágszoknya, avagy egy valótlan világ
Somos Edition Kiadó Kft., Budapest, 2004

Napjainkban egyre több szó esik a melegekről. Hol 
védik, hol pellengérre állítják őket, de egy biztos: 
szinte minden esetben különcként tekintenek rájuk. 
Kitaszítottak? Érvényesülni vágyók? Feltűnősködni 
akarók? Vajon élhetik-e a saját életüket, vagy kény-

telenek álarc mögé rejtőzni, hogy megfeleljenek elvárásnak, család-
nak, barátnak, munkahelynek? Ezekre a kérdésekre kutat válasz után 
könyvében a szerző. A másságot sokáig titokként kezelték és titokban 
tartották. Genetikai örökség? Szocializáció? Betegség? Vagy egész 
egyszerűen „csak az ördög bélyege”? A regény, amit Ön most kezében 
tart, egyszerre izgalmas és megdöbbentő, tréfás fordulatokkal fűsze-
rezett lélektani dráma. Főhőse Carl – vagy ahogy ő szívesebben ne-
vezi magát, Louis – kalandjain keresztül ismerheti meg élvezetét: azt 
amit él, és azt is, amelyet élni szeretne. A könyv nem kíván tehát mást 
elérni, mint együttérző és megértő soraival az ismeretlenség fátylát 
egy kicsit félrelibbenteni, s egy nem beavatott ember fantáziájával a 
témát, a mások életét körberepülni. Jó olvasást, izgalmas tűnődést!

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31445
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Rosmer János:
Hátsó ülés
Kalligram, Budapest, 2010

A fi atal költőnemzedék egyik legtehetségesebb 
képviselője első verseivel rögtön az élvonalbeli 

folyóiratok kedvelt szerzője lett. Különös hangulatú, egyfajta ti-
pikusan rosmeri idegenségérzetre építő versei a vágy erejének, 
szégyenének/büszke vállalásának, eleve célt tévesztésének do-
kumentumai – a sajáttal és a másikkal, a mássággal és a társada-
lommal vívott, identitásért folyó harc leképeződései. Az ismeret-
len kilétű Rosmer János versei a magyar homoerotikus irodalom 
legjobb hagyományába ágyazódnak be.

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Krzysztof Jung – Wolfgang Theis –
Raimund Wolfert – Dorota Krawczyk-Janisch:
Krzysztof Jung : Der männliche Akt
 = the male nude
Schwules Museum, Berlin, 2019

Krzysztof Jung (1951-1998) lengyel festőművész, 
grafi kus életét és munkásságát mutatja be ez az 

album, a berlini Schwules Museum kiadásában – az intézmény-
ben 2019 első felében megrendezett kiállítás katalógusaként. A 
Varsóban született Jung 1971-76 között a varsói Képzőművészeti 
Akadémia belsőépítészeti karán tanult. 1978-79-ben az avant-
gárd Repassage galériát vezette. A központi cenzúra ellenére 
előadásai, valamint rajzai és festményei, amelyek nyíltan homo-
erotikus témákat dolgoztak fel, segítették megnyitni az utat az 
LMBT-művészet számára Lengyelországban. Tanárként és galéria-
menedzserként művészek és értelmiségiek széles csoportjával 
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állt kapcsolatban. 1983-tól elsősorban festészettel foglalkozott. 
1998-ban hunyt el. A német és angol nyelvű kiadvány első felében 
kaptak helyet az életét és munkásságát bemutató 
tanulmányok (Wolfgang Theis, Raimund Wolfert és 
Dorota Krawczyk-Janisch tollából), a második felé-
ben pedig Krzysztof Jung festményeinek és fotói-
nak reprodukciói találhatók.

Andrew Sean Greer:
Less
Abacus, London, 2018

Egy sikertelen, meleg regényíró vagy, közel az öt-
venhez. Egy esküvői meghívó érkezik levélben: a 
fiútól, akivel együtt voltál az elmúlt kilenc évben, 
és aki most valaki mást jegyzett el. Nem mond-
hatsz igent a meghívásra, túlságosan kellemet-

len lenne. És nem mondhatsz nemet sem, az olyan lenne, mint 
a kudarc. Az asztalodon hever még egy csomó meghívó minden-
féle kiforratlan irodalmi eseményre szerte a világban. A kérdés: 
Miképpen tudnál meglépni a városból? A válasz: Elfogadod vala-
mennyi meghívást. Mi rossz történhetne? Arthur Less majdnem 
szerelembe esik Párizsban, majdnem a vesztébe rohan Berlinben, 
éppen csak elmenekül egy marokkói síházba egy szaharai homok-
vihar elől, véletlenségből ott találja magát mint egyedüli írót egy 
dél-indiai keresztény menedékközpontban, és egy elhagyott szi-
geten az Arab-tengernél épp azzal az emberrel találkozik, akivel 
nem szeretett volna. Valamikor ekkortájt betölti az ötvenet. És 
mindeközben ott van az első szerelme. És az utolsó. Mert végül 
is minden szerencsétlenség, ballépés, félreértés és hiba ellenére 
az Arthur Less egy szerelmi történet. Egy ragyogó szatíra egy ame-
rikairól külföldön, az időről való töprengésről és az emberi szív-
ről. Egy édesbús romantikus regény az elvesztett lehetőségekről,  

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32152
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melyet a New York Times így jellemzett: „költői, elégikus, szellemes 
és zavarba ejtően érzelmes”. A most eredetiben olvasható Less 
megmutatja egy író tehetségének csúcspontját, felfedve a saját 
közös emberi komédiánkat. Andrew Sean Greer Pulitzer-díjat nyert 
nemzetközi sikerkönyve közel 30 országban lopta már be magát  
az olvasók szívébe.

Marina Jurčić:
Brutal Reality: A Research Study Investigating 
Anti-LGBTIQ Violence, Discrimination and Hate 
Crime in Croatia
Zagreb Pride, Zágráb, 2013

Marina Milković angol nyelvű könyve, egy kutatás 
zárójelentése, a Zagreb Pride kiadásában az LMBTQI-ellenes erő-
szakot, diszkriminációt és gyűlölet-bűncselekményeket mutatja 
be Horvátországban. Számos statisztikai adatot felsorolva ismer-
teti a diszkrimáció és az erőszak különböző formáit 2006 után,  
s olyan területekkel is foglalkozik, mint a coming out, az LMBTQI 
családok és az aktivizmus. A sok-sok grafikont és táblázatot, vala-
mint fotókat is tartalmazó kiadvány a kutatás során használt  
kérdőív közlésével zárul.

Anton Stern (szerk.):
Madame Kio : illusion der Geschlechter : der Bal-
lett-Tänzer Cornél Hédl und seine Karriere als 
Madame Kio in der West-Berliner Travestiesze-
ne ab den 1970er Jahren
Schwules Museum, Berlin, 2012

Heidl Kornél 1960-ban hagyta itt először Magyarországot egy balett- 
táncosi szerződéssel, mint báró Kemény Melinda tanítványa. 
Berlinbe ment, s aztán egy idő után már nem mint táncos, hanem 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32249
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32165
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kabarészínész és egyben az egyik legidősebb, világszerte ismert 
magyar traveszti sztár lett, Madame Kio néven Nyugat-Berlinben. 
Az ő életét és munkásságát mutatja be jelen, német nyelvű ki-
advány, a Schwules Museum 2012-es kiállításának katalógusa. 
Megismerhetjük belőle magyarországi gyermekkorát, a táncos 
karriert, az első transzvesztita fellépéseket, a Kio és a Crazy Boys 
nevű formációt, sikereit, filmszerepeit – mindezt fantasztikus  
képanyag kíséretében.

Anton Stern – Anna Carola Krausse – Birgit Bosold (szerk.):
Zuschauer und Akteure. Akteurinnen und 
Zuschauerinnen : porträts aus vier Jahrhunderten 
Schwules Museum, Berlin, 2012

A berlini Schwules Museum 2010-12-es időszaki 
kiállításának német nyelvű katalógusa. A kiállítás a portré törté-
netét, funkcióit és átalakulásait vizsgálta, 100 kiválasztott fest-
mény alapján, 1600 és 1945 között. Az évszázadok során a port-
rékat elsősorban a reprezentáció eszközeként használták, nem 
pedig az érzelmi állapotok vagy szenvedélyek ábrázolására. A 
képek udvarias és polgári életmódot, ábrázolási mintákat tükröz-
tek. Információkat kínálnak a férfiasságról és a nőiességről, a di-
vatokról, a ruházat és a frizurák változásairól. Felmerül a kérdés: 
meleg vagy leszbikus portrék lehetnek-e az elnyomás idejéből? 
Természetesen mindig voltak képek homoszexuális emberekről. 
De vajon ezek különböznek heteroszexuális kortársaik portréi-
tól? Mit tárnak fel ezek a képek az egyéni vágyakról és álmokról, 
és mi marad rejtve a reprezentatív homlokzat mögött? A paletta  
XIV. Lajos francia király udvarától az 1800-as éveken keresztül egé-
szen a 20. század elejéről származó, nyíltan ábrázolt azonos nemű 
kapcsolatokig terjed.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32164
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Karl-Heinz Steinle:
Der literarische Salon bei Richard Schultz
Schwules Museum, Berlin, 2002

Karl-Heinz Steinle 2002-es könyve – a berlini 
Schwules Museum kiadványa – nyomon köve-
ti Richard Schultz életét. Richard Schultz (1889-
1977) már 14 éves korában messzire jutott: ek-

koriban kezdte meg gasztronómiai tanulmányait, Hamburgban, 
Lübeckben és Londonban (utóbbi városban a Claridgeʼs-ben is 
járt, ahol anno Oscar Wilde is megfordult). Aztán volt Párizsban, 
Egyiptomban és Szudánban is. Az első világháború után felvették 
Berlinben a híres Bristol Hotelbe, ahol az épület 1944-es lebombá-
zásáig dolgozott. Ez volt az a szálloda, ahol többek között Friedrich 
Alfred Krupp is megszállt a férfi szeretőivel, de persze sok más hí-
resség is megfordult itt. A főpincéri pozícióban dolgozó Schultz 
1919-ben költözött charlottenburgi lakásába. A festményekkel 
gazdagon berendezett lakásban már a húszas években barátsá-
gos hangulatú estéket szervezett barátaival és ismerőseivel közö-
sen. Népes meleg társaság járt itt össze, és Schultz közel állt Adolf 
Brandhoz, s az ő Der Eigene nevű folyóiratához is. Brand kapcsán 
további emberekkel is megismerkedett, s lakása a náci időszak 
és a második világháború nehéz éveiben a sokszor életmentő 
információ csere központjává vált. A háború utáni 
években pedig népszerű irodalmi szalont szerve-
zett. Továbbá aktívan részt vett a Gesellschaft für 
die Reform des Sexualrecht nevű szervezet mun-
kájában, amely elsősorban a 175. § eltörléséért 
dolgozott, és támogatta a meleg kultúrát. A jegy-
zetekkel és névmutatóval záródó kötetet számos 
fekete-fehér fotó illusztrálja.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32166


34 35

IDEGEN
N

YELVŰ
 KIADVÁN

YO
K

Kari Krakow – David Gardner:
The Harvey Milk story
Two Lives Publishing, Ridley Park (PA), 2001

„Egy januári esős napon, a San Francisco-i város-
háza lépcsőin Harvey Milk tette le hivatali eskü-
jét, mint az első nyíltan melegként megválasztott 

városi képviselő az Amerikai Egyesült Államokban.” Kari Krakow 
angol nyelvű mesekönyve – David Gardner illusztrációi kíséreté-
ben – az ő életét, munkásságát és tragikus halálát mutatja be a 
gyerekeknek. Minnie Milk intelligens, energikus és bátor fiáét, aki 
imádott sportolni, szolgált a háborúban, majd New Yorkból San 
Franciscóba költözött párjával, Scottal, az ottani meleg negyedbe, 
a Castróba. Egy fotós boltot nyitott a főutcán, s az egyik legsikere-
sebb vállalkozó lett a környéken, aztán elindult a választásokon, 
s több sikertelen kampányt követően, 1977 őszén meg is válasz-
tották. Rövid szolgálata alatt elfogadtatott egy a diszkriminációt 
tiltó városi jogszabályt is. Végül képviselőtársa, Dan White gyil-
kolta meg, a polgármesterrel együtt. Harvey Milk öröksége széles 
körben ismertté vált, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem 
a világon is. Az angol nyelvű mesekönyv jegyzetekkel és ajánlott 
olvasmányok kal zárul.

Brian Bedford – Robin Rauch (szerk.):
Spartacus International Gay Guide, 2000-2001
Bruno Gmünder Verlag, Berlin, 2000

A Spartacus International Gay Guide (röviden 
Spartacus) egy melegeknek szóló nemzetközi úti-
kalauz, ami 1970 óta, évente jelenik meg. Először 
John Stamford publikálta, ma pedig a Bruno 

Gmünder Verlag adja ki Berlinben. 2011-ben a 40. kiadásánál tartott, 
s világszerte hozzáférhető a melegeket ellátó boltokban és online. 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/30192
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32234
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Sok minden változott 40 év alatt: 1970-ben még 109 oldalas volt és 
3000 címet tartalmazott a kiadvány, amely 1982-ben 736 oldalas-
ra, majd 2011-ben 1160 oldalasra bővült. Jelen 2000-2001-es kötet, 
1314 oldalon, a világ több mint 150 országának LMBT helyeit mu-
tatja be, reklámok kíséretében. Országonként, azokon belül pedig 
városonként sorakoznak az információk, Albániától Zambiáig. 
Összességében több mint húszezer hely (bárok, klubok, fürdők, 
szaunák, éttermek, kávézók, szálláshelyek, csoportok, közössé-
gek, szakboltok, utazási irodák, folyóiratok, honlapok stb.) és azok 
elérhetőségei szerepelnek a kiadványban. Az általános bevezetők, 
ismertetők hat nyelven olvashatók (angolul, németül, franciául, 
spanyolul, olaszul és kínaiul), az egyes helyek leírása pedig an-
golul. Átfogó és praktikus jellege folytán a meleg utazók körében 
igen népszerű.

Brian Bedford – Robin Rauch (szerk.):
Spartacus International Gay Guide, 2002-2003
Bruno Gmünder Verlag, Berlin, 2002

A Spartacus International Gay Guide (röviden 
Spartacus) 2002-2003-as kötete, 1218 oldalon, a 
világ több mint 150 országának LMBT (elsősorban 
meleg) helyeit mutatja be, reklámok kíséretében. 

Országonként, azokon belül pedig városonként sorakoznak az in-
formációk, Albániától Zimbabwéig. Természetesen a korabeli bu-
dapesti helyek is szerepelnek a kiadványban (Action, Capella Cafe, 
Chaos Club, Darling, Mystery Bár, Amstel River Café, Café Eklektika, 
Café Limo, Angyal Bár, Heaven 51, Fenyőgyöngye, Pizzeria Club 
ʼ93, Magnum Szauna, Connection Guest House stb.), illetve néhány 
vidéki városról (Debrecen, Eger, Miskolc, Sopron, Szeged) is van 
némi információ. A Magyarországgal foglalkozó általános rész kü-
lön felhívta rá a figyelmet, hogy akkor még különböző beleegyezé-
si korhatár volt heteró (14) és azonos nemű párok (18) esetében. 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32235
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Összességében több mint húszezer hely (bárok, klubok, fürdők, 
szaunák, éttermek, kávézók, szálláshelyek, csoportok, közössé-
gek, szakboltok, utazási irodák, folyóiratok, honlapok stb.) és azok 
elérhetőségei szerepelnek a kiadványban. Az általános bevezetők, 
ismertetők ezúttal öt nyelven olvashatók (angolul, németül, fran-
ciául, spanyolul és olaszul), az egyes helyek leírása pedig angolul.

Brian Bedford (szerk.):
Spartacus International Gay Guide, 2008
Bruno Gmünder Verlag, Berlin, 2008

A Spartacus International Gay Guide (röviden 
Spartacus) egy melegeknek szóló nemzetközi útika-
lauz, ami 1970 óta, évente jelenik meg. Jelen 2008-as 
kötet, 1242 oldalon, a világ több mint 150 országának 

LMBT (elsősorban meleg) helyeit mutatja be, reklámok kíséretében. 
Országonként, azokon belül pedig városonként sorakoznak az infor-
mációk, Albániától Zimbabwéig. Természetesen a korabeli – nagy-
részt ma már nem is létező – buda pesti helyek is szerepelnek a kiad-
ványban (Action Bar, Café M, Habroló Bisztró, Mylord, Smile Bar & Disco, 
Coxx Club, Gloryhole Klub, Amstel River Café, Café Eklektika, Alterego 
Bar & Lounge, Capella Café, Fenyőgyöngye, Pizzeria Club ʼ93, Magnum 
Szauna, Szauna 69, Black Dream, Connection stb.), illetve néhány vi-
déki városról (Debrecen, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, 
Sopron, Szeged) is van némi információ. A Magyarországgal foglalkozó 
általános rész külön felhívta rá a figyelmet, hogy nem sokkal a kiadás 
előtt fogadták el a bejegyzett élettársi kapcsolatot, mely 2009-ben fog 
életbe lépni. Összességében több mint húszezer hely (bárok, klubok, 
fürdők, szaunák, éttermek, kávézók, szálláshelyek, csoportok, közös-
ségek, szakboltok, utazási irodák, folyóiratok, honlapok stb.) és azok 
elérhetőségei szerepelnek a kiadványban. Az általános bevezetők, is-
mertetők ezúttal is öt nyelven olvashatók (angolul, németül, franciául, 
spanyolul és olaszul), az egyes helyek leírása pedig angolul.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32236
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Rose Collis:
Lesbian portraits
MQ Publications Ltd., London, 1997

Rose Collis angol nyelvű kötete leszbikus port-
rékat tartalmaz. Az ókortól napjainkig mutat be 
röviden számos jelentős leszbikus és biszexuális 
nőt, Szapphótól Anna brit királynőn, Anne Listeren, 

Rose Bonheur francia művészen, Alla Nazimova orosz-amerikai 
színésznőn, Selma Lagerlöf svéd írónőn, Romaine Brooks ameri-
kai festőn, Radclyffe Hall angol írón, Gladys Bentley afrikai-ame-
rikai jazz énekesen, Virginia Woolf írón, Marlene Dietrichen, Frida 
Kahlón, Barbara Gittings amerikai aktivistán, Audre Lorde írón, 
Elaine Noble politikuson át Martina Navratilova teniszezőig. Az ő 
személyükön keresztül a szerző azt is igyekszik ábrázolni, miként 
is változott a történelemben a leszbikusok helyzete. A rövid port-
rékat irodalmi idézetek, valamint Ekaterini Harvey színes rajzai 
kísérik.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32248
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Spartacus International Gay 
Guide, 2008 37
Steinle, Karl-Heinz 34
Stern, Anton 32, 33
Suhog a selyem, libben a bár-
sony 26
Sullivan, J. Courtney 12
Szabó László 26
Szépmíves Könyvek 8
Szerb Antal 4

Szex és szocializmus avagy 
„Hagyjuk a szexualitást a 
hanyatló nyugat ópiumának” 22
Szexológia 19
Szólíts a neveden 11
Tanács Eszter 3
Theis, Wolfgang 30
Thurzó Gábor 27
Tóth Eszter Zsófia 22
Two Lives Publishing 35
Ulpius-ház Könyvkiadó 26
Várkonyi Judit 19
Vásárhelyi Lajos 28
Vaughan, Brian K. 11
Vezeklés nélkül 16
Waters, Sarah 26
Will & Will : egy név, két sors 13
Winston, Robert 5
Wolfert, Raimund 30
Zagreb Pride 32
Zuschauer und Akteure. Akteurin-
nen und Zuschauerinnen : porträts 
aus vier Jahrhunderten 33
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Köszönjük a következő kiadók könyvadományait: Athenaeum, 
Corvina, Fejed Benő, HVG Könyvek, Jelenkor, Libri, Magvető, Pesti 
Kalligram, Pesti Könyv Kiadó, Prae Kiadó, Schwules Museum, 
Szépmíves Könyvek.

Köszönjük továbbá a Budapest Pride, valamint magánszemélyek 
támogatását.

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

A Háttér Archívum és Könyvtárról bővebben lásd:
http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar 

Katalógusunk elérhető a következő oldalon:
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Címünk: 1136 Budapest, Balzac utca 8-10.

A helyben olvasható anyagokhoz előzetes egyeztetés alapján lehet 
hozzáférni, elektronikus-levélben, az archivum@hatter.hu címen.



Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2019. október

1136 Budapest, Balzac u. 8-10.
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670

E-mail: hatter@hatter.hu

Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfoga-
dásáért és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió  
és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény 
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.
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