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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2020. évi második 
számunkban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legújabb 
szerzeményeit összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle összességében 
hatodik száma a 2020. április és június között, kiadói felajánlások, 
illetve magánszemélyek jóvoltából beszerzett közel 50 újabb 
kiadványt mutatja be. Az újdonságok között találhatjátok Ritter 
Andrea El(ő)bújás című pszichológiai kötetét, Molnár Gál Péter 
várva várt Coming outját, Nádasdy Ádám novellagyűjteményét (A 
szakállas Neptun) vagy éppen A Faith No More képes testemantuma 
című képregényt. Az antikvár szerzeményeink közül kiemelhetjük 
a Rosszkor születni című svájci regényt, a Budapest Pride-ok 
témakörét is érintő Utcák, terek szabadsága című kiadványt vagy 
az Alan Turing életéről szóló, meg is filmesített Kódjátszmát. 2019 
tavasza óta elérhető könyvtárunk katalógusa is, méghozzá a 
következő linken keresztül: http://hatter.hu/archivum/katalogus
További jó hírrel is szolgálhatunk: a koronavírus okozta vész-
helyzet elmúltával, bár egyelőre korlátozottan, de ismét várjuk  
látogatóinkat.

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Ritter Andrea:
El(ő)bújás : egy meleg férfi útja az önelfogadásig
HVG Könyvek, Budapest, 2020

Hogyan fogadjuk el nem többségi szexuális 
orien tációnkat? A 30 éves, vallásos Tamás több 
ok miatt sem tudja felszabadultan megélni 
homo szexualitását. Kényszeres tünetek is gyöt-

rik, ezért keresi fel a pszichológust. Terápiáját végigkísérve lát-
hatjuk, hogyan enyhülnek erős pszichés tünetei a szerteágazó 

http://hatter.hu/archivum/katalogus
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32558
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összefüggések megértésével, és ezzel párhuzamosan miként halad 
az ön elfogadás útján. Az LMBTQ+ szakértő szerző Tamás történe-
tén keresztül mutatja be, mitől ugyanaz és mitől más a melegekkel 
végzett terápia; és mit jelent a mai felfogás szerint egy homo-
szexuális ember affirmatív, vagyis támogató pszichoterápiája.  
A terápiás folyamat leírása az érintettek és érdeklődők számára is 
közelebb hozza a melegek pszichés állapotát befolyásoló belső fo-
lyamatokat és társadalmi behatásokat. „A coming out kétségtelenül 
az egyik legfontosabb történés minden homoszexuális ember életé-
ben. A külvilág számára azonban úgy 
hangozhat, mintha a melegek nek ez 
lenne az egyetlen gondjuk mássá-
gukkal kapcsolatban, és ha túl van-
nak rajta, akkor máris megoldódik a 
problémák túlnyomó része. Pedig ez 
csak egy pillanat az éveken át tartó 
identitásküzdelemben.”

Darida Veronika:
Filozófusok bábszínháza
Kijárat, Budapest, 2020

Darida Veronika legutóbbi színházi tárgyú mun-
káit tartalmazza a könyv. A kö-
tetben szereplő írások 2017 és 
2020 között születtek, s külön-

böző folyóiratokban, periodikákban (pl.: Híd; 
Balkon Kortárs Művészeti Folyóirat; Helikon 
Irodalom- és Kultúratudományi Szemle; Elpis 
filozófia tudományi folyóirat, Élet és Irodalom) 
jelentek meg eredetileg. Az egyik írás a két 
neves meleg rendező: Pier Paolo Pasolini és 
Rainer Werner Fassbinder színházáról szól.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32627
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Anne Choma:
Gentleman Jack : Anne Lister titkos élete
HVG Könyvek, Budapest, 2019

A kalandos életű Anne Lister sorra szegte meg a 
19. század szigorú szabályait. A merész és szen-
vedélyes nő anatómiát tanult, politizált, üzletelt 
és bejárta Európát. Nem hagyta, hogy keresztül-
nézzenek rajta saját neme iránti vonzódása mi-

att. Titkosírással lejegyzett naplójában kíméletlenül őszintén vall 
magánéletéről: többek között arra is fény derül, hogy miért nem 
köt látszatházasságot, és melyik partnerének hányszor volt orgaz-
musa. Megtudhatjuk azt is, hogyan reagált a társadalom arra, ha 
valaki nyíltan felvállalta nemi identitását. Anne Lister, gúnynevén 
Gentleman Jack, nemcsak korának egyik legizgalmasabb szemé-
lyisége, de minden bizonnyal a világ egyik legszorgalmasabb nap-
lóírója is volt: 34 éven át írt, 27 kötetnyi, 6600 oldalas naplója érté-
kes kordokumentum, amely a UNESCO Világemlékezeti Listájára 
is felkerült. Az első modern leszbikus naplójából a BBC és az HBO 
készített kosztümös tévésorozatot. A kötet további érdekessége, 
hogy egyesületünk tagja, Béres-Deák Rita fordította magyarra.

Vanessa Schneider:
Halálos tangó
Partvonal, Budapest, 2019

Őszinte, bensőséges vallomás Vanessa Schneider 
tollából unokatestvéréről, Maria Schneiderről, a 
tragikus sorsú francia színésznőről. Vanessa sa-
ját emlékeiből, mások elbeszéléseiből és a film
történet különféle dokumentumaiból merítve 

mozaikszerűen tárja az olvasó elé Maria magánéletének részlete-
it és karrierjének jelentősebb állomásait. A problémás, önmagát 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32290
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32266
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kereső érzékeny kamaszlány mindössze tizenkilenc évesen kapott 
főszerepet az Utolsó tangó Párizsban című provokatív Bertolucci-
filmben, Marlon Brando partnereként. A botrányos alkotás azon-
ban nemcsak a karrierjét pecsételte meg, hanem a magánéletét 
is. Két nő története körvonalazódik lassan a ’70es, ’80as évek 
Franciaországában, amely igazi hippikorszak, a szexuális szabad-
ság vagy inkább szabadosság, a forradalomba vetett hit kora, ami-
ben kulcsszerepet kap a politika és a nők helyzete is. Az emlék
töredékek hűen mutatják be, hogyan válnak a nők szexuális 
tárggyá, és a szemünk előtt peregnek le a férfiak uralta művész
világ képkockái. A könyvet eredetileg Maria és Vanessa együtt sze-
rették volna megírni, ám végül a sors közbeszólt, és a színésznő 
2011ben bekövetkezett halála után a szerző magára vállalta, hogy 
a nagyközönség elé tárja unokatestvére életét, ami egyben saját 
gyermekkorának, serdülőkorának legbensőségesebb emlékeit is 
felvonultatja. Vanessa Schneider őszintesége lebilincselő fegyver-
ként hat az olvasóra, aki a képzeletben és a valóságban is bejár-
ja Maria Schneider életét. A #metoo-mozgalom 
2017-es kirobbanása pedig felemeli a leplet a 
Tangó hírhedt vajas jelenetéről – a kultikus film 
kulcsjelenete egyik pillanatról a másikra vált a 
mozgalom ikonikus részévé. Érintőleges meleg
szál: Vanessa és Maria Schneider egyik unoka-
testére meleg, akinek állítása szerint Marlon 
Brandóval is volt viszonya.

Julia Boyd:
Szörnyeteg vagy példakép? : korabeli utazók a 
nácik Németországáról
Személyes Történelem, Budapest, 2019

A Szörnyeteg vagy példakép? a nácik felemelke-
désének és uralmának rendkívüli összefoglalása, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32538
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amely nagy munkával gyűjtött, első kézből származó beszámo-
lókra támaszkodik. Egyetemi hallgatók és iskolás diákok, politi-
kusok, zenészek, diplomaták, kommunisták, fasiszták, tudósok, 
olimpikonok, költők, újságírók, turisták, sőt olyan hírességek, 
mint Charles Lindbergh és Samuel Beckett korabeli naplói, levelei 
és írásai szolgálnak forrásul. Az olvasó szinte láthatja, hallhatja, ta-
pinthatja azt az atmoszférát, amiről a kor embere nem sejthette, 
varázslatos megújuláshoz vagy borzalmas viharhoz vezet-e. 
Elgondolkodtató kérdések következnek ebből a mai olvasó szá-
mára: Mennyire lehetett felfogni, mi is történik valójában? Meg 
lehetett-e ragadni a nemzetiszocializmus lényegét? Lehetett-e 
érintetlennek maradni a propagandától? Meg lehetett-e jósolni 
a holokausztot? A történelem akaratlan szemtanúi újszerű bete-
kintést nyújtanak a Harmadik Birodalom összetettségébe, para-
doxonjaiba és végső összeomlásába. A Weimari Köztársaságról 
és náci Németországról beszámoló külföldiek, köztük Christopher 
Isherwood, Eddy Sackville-West (Vita Sackville-West meleg uno-
katestvére) és más meleg turisták beszámolói is megjelennek a 
kötetben.

Kozma Miklós:
Az összeomlás 1918–1919-ben
Kárpátia Stúdió, Budapest, 2019

Kozma Miklós első világháborús napjait meg-
örökítő munkájának (Egy csapattiszt naplója) 
folytatása, melyben a szerző – a későbbi média-
vezér – az 191819es történéseket összegezte, 

zömmel szintén naplószerű formában. Kozma 1919-ben Szegeden 
tartózkodott, és a Horthy vezette Nemzeti Hadsereg propaganda- 
és védelmi osztályának vezetője volt. A könyvben felidéz egy 
esetet, amit a Szegeden állomásozó francia erők egy csoportja 
követett el. Egy fiatal zsidó fiú, kommunista agitátor fennakadt  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32348
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a francia gyarmatiak által ellenőrzött egyik ellenőrzőpontnál, 
és kilenc szenegáli férfi megerőszakolta őt. 
Kozma minderre így emlékszik vissza: „kilenc 
feketével történt, egészen szokatlan találko-
zása után lepedőben vitték kórházba, kevésbé 
élő, mint holt állapotban... az afrikaiak nálunk 
ismeretlen fertelmekre is képesek, a szodomia 
is előfordul köztük, különös szokásaikról pedig 
ez a fiatalember igen sokat mesélhetne, aki... 
aligha fog többé agitálni.”

Tilmann Lahme:
A Mannok : családregény
Európa, Budapest, 2018

Az 1974-ben született német irodalomtörténész 
könyve dokumentumokra épülő, különleges csa-
ládregény, Thomas Mann családjának élet- és 
kortörténete az 1920as évek elejétől egészen a 
huszonegyedik század kezdetéig. Thomas Mann 

1905-ben vette feleségül a dúsgazdag müncheni famíliából szár-
mazó Katia Pringsheimet, és 1919ig hat gyermeke – három fia 
és három lánya – született tőle. Tilmann Lahme a legidősebb 
gyermekek, Erika és Klaus kamaszkorától követi nyomon a csa-
ládtagok különkülön is regénybe illően fordulatos, a német tör-
ténelemmel szorosan összefonódó és sok szempontból tragikus 
sorsát. Kronologikus rendben, évről évre, a párhuzamos életraj-
zok módszerével halad. A Mann-családban mindenki írt, ha mást 
nem, emlékezéseket, de mindenki az apa nyomasztó árnyékában. 
Publikált szövegeik mellett Lahme ismeretlen levelek, naplók és 
feljegyzések százait is áttanulmányozta, és bőségesen idéz be-
lőlük. A tényeket és a dokumentumokat beszélteti, ő maga nem 
fűz hozzájuk értelmező, minősítő kommentárokat. Éppen ezek a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31745
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tények oszlatnak el azonban olyan legen-
dákat, amelyeket elsősorban a család
tagok maguk híreszteltek el magukról, így 
többek közt a politikai tisztánlátás és kö-
vetkezetesség illúzióját, valamint a csalá-
di harmónia ködét. A kötet külön érdeme, 
hogy Klaus Mann melegségéről sem hall-
gat el részleteket.

Peter Freestone:
Freddie Mercury : a legjobb barát vallomása
Trubadúr, Budapest, 2016

Peter Freestone, a legjobb barát vallomása: 
„Tizenkét évig napi kapcsolatban álltam vele…, 
ennek jegyében főszakács, mosogató, pincér, ko-
mornyik, inas, titkár, írnok, takarító, gyerekfel-

ügyelő (a gyerek ő maga volt) és személyi levelező voltam. Velem 
járt bevásárolni és műtárgyakat venni, én voltam vele, amikor a vi-
lágot járta, együtt álltunk a siker csúcsán, és a szakadék alján. …
Én voltam a testőre, és én voltam az ápolója, amikor kellett”. Peter 
Freestone személyi titkára volt Freddie Mercurynak. Freddie-vel 
lakott Londonban, Münchenben és New Yorkban; mellette volt a 
halála pillanatában is. Ettől feljogosítva érezte magát arra, hogy 
a legőszintébb vallomást megírja Mercury életéről. A valóságot 
mindarról, amit a pletykák elferdítettek. Peter Freestone bemu-
tatja mindazokat, akik valamilyen módon szerepet játszottak 
Freddie Mercury különleges, hol kicsattanóan vidám, hol pedig tra-
gikus életében: olyan hírességeket, mint Elton John, Dave Clark, 
Elizabeth Taylor és Rod Stewart, de a névtelenségből előbukkanó 
szeretőket, a popszakma ezermestereit és haszonlesőit is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31440
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Arthur Hodges:
Kódjátszma : Alan Turing élete
Gabo Kiadó, Budapest, 2015

A különös cambridge-i matematikusnak, Alan 
Turingnak sikerült feltörnie az Enigma rendsze-
rét, és ezzel megváltoztatta a második világhábo-
rú menetét. Már a háború előtt foglalkozott egy 
univerzális gép megalkotásával, majd 1945 után 

újból visszatért a digitális számítógéppel foglalkozó tervéhez. 
Turing messzelátó álmai egy digitális korszakról a mesterséges in-
telligencia vizióját vetítették előre. 1952ben homoszexulitásáért 
elítélték, és hormonkezelést rendeltek el nála. 1954-ben, 41 éves 
korában öngyilkos lett, és ezzel a britek egyik legnagyobb tudó-
sukat veszítették el. Andrew Hodges életrajza Alan Turingról, erről 
a különleges egyéniségről nagy szeretettel és tisztelettel megírt 
könyv. „Alan Turing egymaga többel járult hozzá Nagy-Britannia 
háborús erőfeszítéseihez, mint bárki más” (Winston Churchill)

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Caroline Bernard:
Frida Kahlo és az élet színei
Kossuth, Budapest, 2020

Mexikó, 1925. A tizenhét éves Frida orvos akar 
lenni, de egy súlyos buszbaleset meghiúsítja a 
továbbtanulásról szőtt álmait. A lábadozás keser-
ves hónapjai alatt talál rá a festészetre, és a szár-
nypróbálgatásai, első festményei teszik elviselhe-

tővé számára a testi korlátok és a fájdalom elfogadását. Beleszeret 
Diego Rivera festőfejedelembe, akit lenyűgöz a lány vad tehetsége. 
Összeházasodnak, és a kor ünnepelt párjaként élnek a szabados 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31493
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32578
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erkölcsű művészvilágban. Szerelmük azonban nem örökkévaló.  
A csalódott Frida a válás után számtalan nagyvárosban megfor-
dul, együtt éjszakázik a huszadik század hírességeivel. S miközben 
élete csúcspontjára, a művészete kiteljesedéséhez ér, a várt bol-
dogság helyett a Diego utáni keserű sóvárgás hatja át. Szerelem 
és halál, élet és halál kettőssége kíséri végig a különleges szim-
bólumrendszert teremtő munkásságát. A regény érinti Frida 
Kahlo biszexualitását, férfiakkal és nőkkel létesített kapcsolatait  
egyaránt.

Dudich Ákos – Oravecz Gergely:
A Faith No More képes testamentuma
Konkrét Könyvek, Budapest, 2020

A Faith No Man nevű együttes romjain alakult, az-
óta már zenei sarokkőnek számító Faith No More 
hőskorszaka 1982 és 1998 között volt, majd 2009
től újra aktivizálta magát, és jelenleg is húzónév-

nek, főzenekarnak számít a fesztiválokon – ahova éppen hajlandó-
ak elmenni. A San Franciscó-i banda a hard rockot rappel, heavy 
metallal és még rengeteg mindennel turbózta fel. A csúcsra má-
sodik énekesük, Mike Patton egyedülálló hangja és előadásmódja 
repítette őket. Amikor Patton még csak egy absztinens főiskolás 
fiú volt, és a gyerekkori haverjaival hülyéskedett a Mr. Bungle nevű 
együttesében – amit Trey Spruance és Trevor Dunn mellett idén 
olyan zenészekkel támasztott fel, mint Dave Lombardo és Scott Ian 
–, nem gondolta volna, hogy pár év múlva egy másik zenekar élén 
nagy kortyokban issza majd négyezer ember előtt a saját vizele-
tét egy teniszcipőből, miközben felalá rohangál a neves Brixton 
Academy színpadán. A nyolcvanas évek hajmetaljának vesznie 
kellett, ezt mindenki tudta. A kérdés csak az volt, melyik vonulat 
fogja kiirtani? Erre gyorsan megadta a választ Kurt Cobain, aki a 
Nirvana és az egész grunge-hullám élén megtette a világnak ezt 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32572
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a szívességet. A széleken azonban olyan különleges, nehezen be-
sorolható zenekarok sepregettek, mint a Primus, a Red Hot Chili 
Peppers, és természetesen a Faith No More. Ezek közös nevezője az, 
hogy gyakorlatilag bármit képesek beépíteni a szerze ményeikbe, 
egyik zenei stílustól kalandozva a másikig egy számon belül, 
anélkül, hogy annak a szerkezete akár csak egy cseppet is meg-
lazulna. Heavy metal, hiphop, new wave, soul, punk, pop, de még 
közép-keleti népzene is felbukkan a labdák között, amelyekkel a 
FNM zsonglőrködik. Ráadásul teszik mindezt a lehető legprofibb 
módon, ami hihetetlen mértékű nyitottságról, tehetségről, intelli-
genciáról és lazaságról tesz tanúbizonyságot. A Faith No More tör-
ténete pedig szinte üvöltött az után, hogy megrajzolják. A zenekar 
igaz történetét Dudich Ákos zenei újságíró és fordító szedte össze, 
a Faith No More basszusgitárosának, Billy Gouldnak a segítségé-
vel, az izgalmas, 84 oldalas forgatókönyvet pedig Oravecz Gergely 
Alfabéta-díjas képregény-
rajzoló öntötte formába. 
Fontos LMBT-szál: az együt-
tes egyik tagja, Roddy Botum 
meleg, és az Easy című szám 
klipjében transzvesztiták is 
szerepelnek.

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

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

legjobb barátnőjével csókolózott a szénapadláson. Cam a szülei 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31699
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halálát követően a mélyen vallásos nagynénjéhez és jó szándékú, 
de reménytelenül régimódi nagyanyjához költözik. Tudja, hogy 
attól kezdve egészen más lesz az élete. A Montana állambeli Miles 
Cityben a túlélés két legfőbb alapszabálya: olvadj be, és hagyj 
békén másokat! Cam mindkettő tökéletes szakértője lesz – de az 
érzéseit és vágyait nem tudja magában elfojtani. Egy napon a kis-
városba költözik Coley Taylor, a gyönyörű és hibátlan cowgirl, aki 
az iskola legmenőbb srácának a barátnője. Coley és Cam között 
váratlan, intenzív barátság alakul ki, amely, úgy tűnik, akár több 
is lehet, mint barátság… De amikor ez mármár reális lehetőség-
gé válik, Cameront hideg zuhanyként éri a felismerés: csúnyán 
elárulták. Nagynénje drasztikus lépésre szánja el magát annak 
érdekében, hogy „helyrehozza” az unokahúgát – az Isteni Ígéret 
Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlakásos nevelőprog-
ramjába küldi őt. A Cameron Post rossz nevelése egy felejthetet-
len regény önmagunk felfedezéséről és arról, hogy találjuk meg 
a bátorságot ahhoz, hogy a saját szabályaink szerint éljük az éle-
tünket. A regényből Chloë Grace Moretz főszereplésével Sundance
nagydíjas film is készült.

Amy Bloom:
Közös titkaink
Libri, Budapest, 2019

Lorena Hickok 1932-ben ismeri meg Eleanor 
Rooseveltet a későbbi elnök, Franklin Roosevelt el-
nöki kampánya során. Lorena szegény sorban nőtt 
fel DélDakotában, ám később korának legelis
mertebb újságírónője lett Amerikában. Hick, 

ahogy a barátai hívják, először nem rajong az idealista és előkelő 
Eleanorért, ám ahogy egyre jobban megismeri, mégis szoros kap-
csolat alakul ki közöttük, s a barátságuk végül szerelemmé mélyül. 
Lorena invitálására Hick is a Fehér Házba költözik mint a first lady 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31734
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legjobb barátja. Valódi státusza éppen úgy nyílt titok, mint az, 
hogy a felesége mellett Franklin Roosevelt is szeretőket tart. Az éles 
eszű, független és erős Hick egyszerre csodálja az elnököt, miköz-
ben egyik legnagyobb riválisa is. Versengés és önfeláldozás, szere-
tet és árulás, gyengédség és kíméletlen harc – Amy Bloom regénye 
magával ragadó képet fest szenvedélyről, politikáról és a Fehér Ház 
kulisszatitkairól. Amy Bloom író, esszéíró, 
két New York Timessikerkönyv szerzője. 
Regényeit jelölték a rangos National Book 
Awardra és a National Book Critics Circle 
díjára is. Írásai egyebek mellett a New 
Yorkerben, a New York Times Magazine-ban 
és a Vogue-ban jelennek meg. Jelenleg a 
Wesleyan Universityn tanít kreatív írást. 
Műveit eddig tizenöt nyelvre fordították le.

Gayle Forman:
Eltévedtem
Ciceró, Budapest, 2018

A Ha maradnék szerzőjének újabb New York 
Times bestsellerlistás műve. Egy kis híján vég-
zetes baleset egyetlen nap leforgása alatt sors-
közösséget teremt három idegen között. Freya a 
hangját vesztette el első önálló albumának felvé-

tele közben. A meleg Harun szökni készül, menekül mindentől és 
mindenkitől, akit szeret. Nathaniel egyetlen hátizsákkal és ször-
nyű tervvel érkezett New Yorkba, mert már nincs vesztenivalója. 
Telnek az órák, és egyremásra lepleződnek le a titkaik, és lassan 
ébredezik bennük, hogy saját veszteségeikből, bánatukból egyva-
lami jelenthet kiutat: ha osztoznak a másik fájdalmában, ha segí-
tenek a másik kiútját megtalálni. Gayle Forman legújabb regénye,  
az Eltévedtem megrázó, sőt katartikus történet a szerelem 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32221
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elvesztéséről, a szerelem megtalálásáról, az önismeretről és az 
önámításról.

Christopher Moore:
Noir
Agave, Budapest, 2018

San Francisco, 1947 nyara. Nem mindennap esik 
meg, hogy egy olyan titokzatos, szőke hölgye-
mény, mint Stilton – igen, a sajtról kapta a ne-
vét – besétál abba a lekoszlott kocsmába, ahol 

„Kétbütykös” Sammy Tiffin csapolja a piát. Szerelem ez első po-
hárra, de mielőtt Sammy rárepülhetne, megjelenik egy tábornok, 
akinek bizonyos lányok kellenek bizonytalan célokra. Közben gya-
nús tárgyat észlelnek a Csendes-óceán partján, majd egy titok-
zatos valami lezuhan az ÚjMexikói sivatagban, egy Roswell nevű 
helyen. Csakhogy legalább ennyire bizarr dolgok történnek San 
Franciscóban is, és amikor Sammy egyik üzleti terve becsődöl, a 
kiszemelt barátnő pedig gyanús körülmények között eltűnik, a 
férfi elég sok furcsasággal kénytelen szembenézni, hogy megtalál-
ja a nőt. Christopher Moore új könyve a második világháború utáni 
San Franciscóban játszódik, kötekedő 
kocsmatöltelékek, ódivatú ópiumbar-
langok és rasszista rendőrök között. A 
regény Raymond Chandler világát idé-
zi, csak éppen a szereplőgárda inkább 
hasonlít Tapsi Hapsira és társaira. És 
fontos szerep jut benne egy leszbikus 
bártulajdonosnak is. Nagyon noir, na-
gyon Moore.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32222
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Oliver Sacks:
Mozgásban : egy élet
HVG Könyvek, Budapest, 2017

Amikor Oliver Sacks tizenkét éves volt, egy éles 
szemű tanára ezt írta a bizonyítványába: „Sacks 
még sokra viheti, ha képes lesz féken tartani ma-
gát”. Ma már tudjuk, hogy Sackset soha semmi 
nem volt képes féken tartani. A Mozgásban című 

önéletrajzi könyvét az első oldaltól – ahol a motorkerékpárok és 
a sebesség iránti rajongó fiúként tűnik fel – az utolsóig nyugha-
tatlan energia hatja át. Miközben az élményeiről mesél – hogyan 
élt a hatvanas évek elején kezdő neurológusként, drogproblémák-
kal küzdve Kaliforniában, majd New Yorkban, ahol egy krónikus 
betegek számára berendezett kórház eldugott termeiben egy rég 
elfeledett betegségre bukkant –, azt is nyomon követhetjük, hogy 
a páciensei iránti elkötelezettség hogyan vált egyre inkább az éle-
te meghatározó elemévé. Sacks leplezetlen őszintéséggel és hu-
morral mutatja be, hogy ugyanaz a szenvedély hajtotta a fizikai 
kihívások során – ha úszott vagy éppen súlyt emelt –, mint az agy 
titkainak fáradhatatlan kutatása közben. Mesél romantikus és in-
tellektuális szerelmi kalandjairól, a családja és a hazája elhagyása 
miatti bűntudatáról, a skizofrén bátyjával való kapcsolatáról és 
azokról az írókról és tudósokról – Thom Gunnról, A. R. Lurijáról, W. 
H. Audenről, Gerald Edelmanről, Francis Crickről –, akik hatással 
voltak rá. A Mozgásban egy páratlanul eredeti orvos és író törté-
nete, aki megmutatta, milyen sokféle és alapvető módon hatá-
rozza meg emberi mivoltunkat az agyunk működése. Oliver Sacks 
életrajzát megelőzően tizenkét könyvet írt, köztük Az elme szeme, 
a Zenebolondok, A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét, Az antropo-
lógus a Marson című köteteket, valamint az Ébredéseket, amelyből 
Robert de Niro és Robin Williams főszereplésével film is készült. 
A The New York Times „az orvostudomány koszorús költőjének” 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31533
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nevezte Sackset, aki rendszeresen publikált a The New Yorkerben 
és a The New York Review of Booksban. 2015-ös haláláig New 
Yorkban élt, ahol a New York-i Egyetem Orvostudományi Karának 
neurológiaprofesszoraként tartott előadásokat.

Andy Weir:
Artemis
Fumax, Budapest, 2017

Jazz Bashara bűnöző. Vagy valami olyasmi. Az 
élet ugyanis elég kemény Artemisen, a Hold első 
és egyetlen városában, hacsak nem vagy gazdag 
turista vagy excentrikus milliárdos. Némi ártal-

matlan, de tiltott áru becsempészése nem eget verő bűn, ugyebár? 
Főleg, ha különböző adósságokat kell törlesztened, mivel a hordá-
ri munkádért kapott fizetés a lakbért is alig fedezi. A dolgok akkor 
kezdenek megváltozni, amikor Jazznek páratlan lehetősége adó-
dik a tökéletes bűntény elkövetésére, amely akkora nyereséggel 
kecsegtet, hogy képtelenség lenne visszautasítani. A lehetetlen 
végrehajtása azonban még csak a kezdet: ráébred, hogy egyene-
sen egy összeesküvés kellős közepébe csöppent, amelynek célja 
nem kevesebb, mint átvenni a hatalmat egész Artemis fölött. Ha 
pedig túl akarja élni, bele kell mennie élete legbrutálisabb ját-
szmájába, olyan tétekkel, amelyek már egyáltalán nincsenek az 
ínyére. A marsi sikerlistavezető szerzője, Andy Weir újabb lenyű-
göző főszereplőt alkotott, Jazz történetét pedig a rá jellemző hu-
morral és tudományos alapossággal írta meg. Az Artemis filmes 
jogai már a könyv bejelentésének napján elkeltek, a 20th Century 
Fox és a New Regency máris dolgozik az adaptáción. A regényben 
érintőleges melegszál van: a női főhős pasiját évekkel korábban 
egy másik férfi hódította el.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31632
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Jean Mattern:
Szeptember
Jelenkor, Budapest, 2016

„Hamarosan tizenegy éve lesz, hogy a lányunk 
meghalt, de azt hiszem, szerette volna ezt a ter-
vemet, büszke lett volna rám. Ez a gondolat újabb 
gondolatot szült, bekapcsoltam a számítógépet, 
és tudtam már, hogy az emlékezetem szeszélye 

szerint kell leírnom az eseményeket, hanyagolva a hivatalos kro-
nológiát. Hogy megadjam a tisztességet a tizenegy sportolónak, 
akiknek még a nevét sem merik nyilvánosan kiejteni, attól félvén, 
hogy ettől megkeseredik az ünnepi hangulat; de azért is, hogy visz-
szacsaljak a fénybe egy férfit, akiről még soha nem meséltem sen-
kinek; aki a tizenegy koporsóval együtt éppen olyan végérvényesen 
eltűnt az életemből, mintha őt is meggyilkolták volna a fürtsten-
feldbruck-i katonai repülőtér kifutópályáján. Sam Cole volt a neve.” 
Egy újságíró, hajdani tudósító emlékszik vissza és írja meg nap-
ról napra 1972 szeptemberének történéseit, amikor a münche-
ni olimpián palesztin terroristák tartanak fogva majd ölnek meg 
tizenegy izraeli sportolót. Mattern regénye nem csupán szemé-
lyes hangvételű tudósítás a tragikus ese-
ményekről, hanem egy megdöbbentő és 
felkavaró kaland története is, melybe az 
elbeszélő a túszdráma közepette sodródik 
egy ismeretlennel. Jean Mattern 1965-ban 
született, középeurópai eredetű család-
ban. Párizsban él és dolgozik. Első három 
regényét számos nyelvre lefordították. A 
Szeptember a negyedik, magyar nyelven a 
harmadik megjelent regénye.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31635
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Molnár Gál Péter:
Coming out
Magvető, Budapest, 2020

Molnár Gál Péter, közismert nevén MGP, a Kádár-
kor meghatározó kritikusa, színházi egyénisége, 
tanúja, szereplője volt. A Népszabadságba évti-
zedeken át írt szellemes, élvezetes, de sokszor 
kíméletlen és elfogult színikritikái megkerülhe-

tetleneknek számítottak. 2004-ben derült ki, hogy Luzsnyánszky 
Róbert néven 1963tól 1978ig az állambiztonság ügynökeként 
tevékenykedett. Az eset megrázta a színházi világot, ő pedig né-
hány hónap alatt Coming out címmel megírta saját történetét 
megzsarolásáról és ügynöki múltjáról. Emellett rendkívül színes, 
szórakoztató és tűpontos portrékat közöl kortársakról, kollégák-
ról, színészekről, rendezőkről, barátokról és ellenségekről, sokak-
ról azok közül, akikkel hosszú és gazdag élete 
során összeakadt. A szöveget keletkezése után 
végül mégsem publikálta – most, másfél évti-
zeddel később, magyarázó jegyzetekkel és an-
notált névmutatóval együtt olvasható.

Nádasdy Ádám:
A szakállas Neptun
Magvető, Budapest, 2020

Nádasdy Ádám novelláiból megtudhatjuk, milye-
nek a melegek: éppen olyanok, mint bárki más. 
Mindeközben mégis olyan kalandokba kevered-
nek, amelyekbe mások nem. Például mit tehet 
egy magyar fiú, ha Angliában melegbárt keresve 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32613
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32565
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éppen egy rendőr akarja útba igazítani? Egy baráti társaság vidéki 
kirándulásán meddig lehet eltitkolnia egy homoszexuális párnak, 
hogy nem csak haverok? És mit keres hajnalban négy pucér férfi 
Rómában a Trevikútban? Nádasdy Ádám 
első szépprózai könyvében szerelmes tör-
téneteket olvashatunk arról, hogyan lehet 
felvállalni az érzéseinket, hogyan lehet úrrá 
lenni testi és lelki vágyainkon, vagy éppen 
hogyan uralkodnak azok mirajtunk. A novel-
lák többsége eredetileg a Mások magazin-
ban jelent meg.

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 vissza-
térő viszályt, amely nemzedékek életét megkeserítve képes tönkre-
tenni 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 olvasóközönség elé bo-
csát. 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.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32184
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Erdőss Alex:
Kereszttűzben
Szivárványálom, Kecskemét, 2019

Beni élete a magyar tinik álma: jóképű, vagány, 
körberajongott sorozatsztár. Titokban azonban a 
saját neméhez vonzódik, és a sorozat vezető ope
ratőrével jár. Marcellnak meg is felel a titkolózás, 
amúgy sem fűz nagy reményeket a kapcsolathoz, 

meggyőződése, hogy csak futó kaland Beni számára. A fiúnak vi-
szont kezd elege lenni a bujkálásból és a magánéletét firtató kérdé-
sekből. Egy interjú során tett meggondolatlan kijelentése következ-
tében elinduló lavina pedig mindkettejüket maga alá temeti…

Bob Schulz:
Csapó! Tessék! : szelfi Terézvárostól Hollywoodig
Aposztróf, Budapest, 2016

Az Atlanti-óceán nyugati partján kikötött magyar 
emigráns igaz történetei, aki zöldségpucolóként 
kezdte, majd álmai megvalósítása során szá-
mos politikussal találkozott, és világsztárokkal 

dolgozott együtt. Mel Gibson, Samuel L. Jackson, Károly herceg, 
Shirley MacLaine, Zsigmond Vilmos, Faludy György, Szabó István, 
Bereményi Géza, Psota Irén, Andy Vajna és még sorolhatnánk azo-
kat a neveket, akikhez barátság vagy éppen egy emlékezetes tör-
ténet fűzi. Fontos mellékszál: a szerző vállaltan meleg, és egy rosz-
szul  végződő szerelmi történetet is felidéz az 1956os forradalom 
idejéből.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32320
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32633
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Werner Richter:
II. Lajos és Wagner Richard
Béta, Budapest, 1943

„Hűvös és borús volt az idő Münchenben 1864 március 
25-én, nagypénteken. Sötét ruhába öltözött emberek-
kel teltek meg az utcák és a tömegek szakadatlanul 
ide-oda hullámzottak a sok templom és kápolna kö-

zött, amelyeknek nyitott kapuin kiszűrődött a Nagyhét gyászba burkolt 
oltárainak gyéren pislogó gyertyafénye. A sötét pompa ebben az évben 
még nyomasztóbban hatott, mint máskor: két hete mult, hogy a király, 
II. Miksa váratlanul elhúnyt és a hirtelen jött fájdalom, amelyet a csen-
des, nemesen polgári gondolkodású uralkodó halála okozott, csak fo-
kozta e szomorú ünnepnap mindig megrendítő komolyságát. A sötéten 
hullámzó emberáradat egy idegent sodort magával. Egy idegent, aki 
hitelezői, sőt az adósok börtöne elől menekült és két nappal ezelőtt állt 
meg e városban, hogy kissé kipihenje magát. Megfázott és fájdalmas 
gégehurutjával küszködve a felsőbajorországi hűvös éghajlat alatt,  
a kicsiny, sovány, öregedő, emberke ma megint úgy érezte, hogy eljutott 
élete végére. A Bayerischer Hof-ban lakott és szállodai szobájában csak 
nemrég írta meg verses sírfeliratát.”

Barbara Sichtermann – Guntram Schwotzer:
Klasszikus szerelmespárok
Athenaeum 2000, Budapest, 2000

A világtörténelem legismertebb szerelmes párjai: 
azonos és különböző neműek, művészek és 
politi kusok, irodalmárok és szabadságharcosok, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31472
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32592
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filozófusok és filmsztárok. A paradicsombeli Ádám és Évától 
Goethe és Christiane weimarbeli életén át a Titanic tragikus párjáig 
(Jack és Rose) – az ókortól kezdődően, a középkoron át a posztmo-
dernig vezet a párok élete. Történeteik sora lebilincselő áttekintés 
– hogyan változott a szerelem az idők folyamán. Hogyan éltek és 
hogyan szerettek a párok a francia forradalom idején vagy a szám-
kivetettségben? Tragikus elválások, megrészegítő szenvedélyek, 
legyőzhetetlen akadályok, szerelem, féltékenység és mindent el-
söprő vágy – erről „mesél” ez az ötven klasszikus szerelmespár, 
köztük I. Ferenc József és a magyarok királynéja, Erzsébet, valamint 
két színészóriás: Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva. A rövid történe-
tekben végigkísérhetjük szerelmük és életük történetét, az ún. 
tényoldalon pedig életük és műveik pontos adatait találjuk. Egy 
ajánlás pedig abban segít, mit érdemes elolvasni, megnézni, meg-
hallgatni vagy felkeresni, ha még többet szeretnénk tudni róluk. Az 
értékelés pontozással jellemzi a párkapcsolatokat. Ha valaki sze-
retne elmélyedni a részletekben, Az erotika kis szótárát se felejtse 
el fellapozni. A magyar vonatkozású részekkel kiegészítette: Orosz 
Anett. Nekünk témába vágó szerelmespárok: Arthur Rimbaud és 
Paul Verlaine, Oscar Wilde és Lord Alfred Douglas, Gertrude Stein és 
Alice B. Toklas, Virginia Woolf és Vita Sackville-West, Jean Cocteau 
és Jean Marais.

Demeter Judit:
Tájékoztató : az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
2007. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-
tásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalma-
zásának tapasztalatairól
Egyenlő Bánásmód Hatóság, Budapest, 2007

2005. februárjában az Egyenlő Bánásmód Hatóság mindösz-
sze egy hosszú egyeztetés eredményeként megalkotott – a hazai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28989
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jogalkotásban előzmény nélküli – általános antidiszkriminációs 
törvény, a hatóságra és eljárására vonatkozó kormányrendelet 
alapján és néhány, az emberi jogok érvényesítésében elhivatott, 
a közigazgatásban jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező mun-
katárssal kezdte meg tevékenységét. Mivel konkrét ügyekben az 
egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatokra 
vonatkozóan gyakorlatilag semmilyen tapasztalat nem halmozó-
dott fel korábban a közigazgatásban, nagyban 
épített a hatóság az Alkotmánybíróságnak az 
Alkotmány 70/A §át érintő döntéseire. A jogsza-
bályok alkotmányosságának vizsgálatából levont 
következtetéseknek az egyedi életviszonyokra, 
az emberi méltóságot sértő konkrét cselekmény 
megítélésére vonatkozó alkalmazása nagy kihí-
vást jelentett a hatóság számára.

Magyar Bálint – Sándor Klára:
A szabadság minősége – Az élet minősége 
javasla tok a nagykorú SZDSZ programjához
Szerzők, Budapest, 2007

„2004-ben sokunk vágya teljesült azzal, hogy az 
Európai Unióba belépő Magyar Köztársaság jogi-
lag a legfejlettebb európai nemzetek szövetségének 
tagjává vált. Mégsem lehetünk elégedettek. Magyar 

honfitársaink hat évvel kevesebbet élnek, tíz évvel rövidebb ideig egész-
ségesek, fele akkora arányban beszélnek idegen nyelveket, harmad-, 
legfeljebb feleannyira képesek használni az információs társadalom 
technológiáit, mint az átlagos európai polgárok. Életesélyeik ezért 
rosszabbak, életükkel ezért elégedetlenebbek, miközben a fokozódó 
globális versenyben gyakran nehezebben teljesítenek. Amíg ezekre a 
problémákra nem találunk kielégítő válaszokat, addig Magyarország 
hiába tagja az európai közösségnek: a magyarok nem lesznek – mert 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32593
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nem lehetnek – az Unió teljes értékű, európai 
életminőségben élő és európai szemléletű pol-
gárai. Elérkezett az ideje, hogy változtassunk 
befelé forduló, önsajnáló panaszkultúrára 
épülő, a felelősséget áthárító hozzáállásunkon 
és kizárólag Kárpát-medence-centrikus szem-
pontjainkon. Hazánk helyét és helyzetét, va-
lamint az ebből következő lehetőségeinket és 
teendőinket végre európai kontextusban kell 
látni és láttatni. Az SZDSZ-nek, hagyománya-
ihoz híven, ebben a politikai szemléletváltás-
ban is vezető szerepet kell vállalnia.” A politikai 
program foglalkozik az azonos neműek élet-
társi kapcsolatával, házasságával is.

Nemere István:
Szex és politika a világtörténelemben
Anno, Budapest, 2008

Lehet-e szex révén megszerezni a hatalmat? 
Lehet. És fordítva: lehet-e a hatalom révén meg-
kapni a szexet? De még mennyire! Nők és férfiak 
használták mindkettőt évezredeken keresztül. A 

szerző jellemző eseteket mutat be: az ókor-
tól napjainkig tizenöt történet, tizenöt valós 
eseménysorozat a könyv tárgya. Férfiak és 
nők, nők és nők, férfiak és férfiak jutottak 
el sokszor a hatalom észtveszejtő csúcsai-
ra a szexnek köszönhetően. A politika nem
egyszer okozta megdicsőülésüket, de vesztü-
ket is. A szex – még inkább. Az egyik fejezet a 
leszbikus svéd királynővel, Krisztinával foglalkozik.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32576


26

 S
ZA

KI
RO

DA
LO

M
AN

TIKVÁR 

Johnny Morgan:
Gaga
Hangoskönyv Kiadó, Budapest, 2010

A világhírű díva fotókkal illusztrált albuma végig kíséri 
a díva eddigi botrányoktól sem mentes életét. Lady 
Gaga zenéjének, öltözködésének és személyének 
megítélése nem egységes. Egyesek divatdiktátornak 

tartják, mások negatívan reagálnak az énekesnő különc öltözködési 
stílusára. Élő előadásait rendkívül szórakoztatónak és újítónak tartják, 
ugyanakkor egyesek negatív véleményt fogalmaznak meg róluk a sze-
xuális túlfűtöttség és a művérhasználat miatt. Gaga elmondta, hogy „él-
hal a divatért” és hogy a divat „a mindene”. A 2010-es Music Tv díjátadó 
gáláján is hússzeletekből álló ruhában vette át a neki ítélt nyolc díjat. 
Gaga nagy hangsúlyt fektet a jótékonykodásra is, a honlapján megvá-
sárolható pólók, és a ruhadarabok eladásából befolyt összeget a rászo-
rulók támogatására adományozza. Lemezeladásai is sikereit igazolják, 
hiszen 2010 májusáig több mint 11,5 millió albumot, illetve több mint 40 
millió kislemezt adott el világszerte. 2010 májusában a Time Magazin a 
világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta, 2010 júniusában pedig 
negyedik helyre került! A közösségi oldalak tekintetében ő a legnépsze-
rűbb híresség – az ő Twitter – oldalát követik a legtöbben (több mint öt 
és fél millióan) és az élő személyek közül neki van a legtöbb rajongója 
Facebookon (több mint 18 millió). A kötet egyik fejezete Gaga és a meleg 
közösség viszonyát taglalja.

Józsa László:
Szex a középkori Magyarországon
Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2011

Józsa László könyve a szex középkori magyar-
országi történetét vizsgálja. A neves patológus 
a honfoglalástól kezdve egészen 1600-ig tekinti 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32594
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32624
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át a témát a fennmaradt források tükrében. Elsőként a szexuali-
tásra vonatkozó nyelvi emlékekről olvashatunk, majd szó esik a 
honfoglalás kori sírok és régészeti leletek tanulságairól, a szüzes-
ség kereszténységgel megjelenő kultuszáról, a szerzetesek mai 
szemmel nézve meglepően szabados nemi életéről, a szexuális 
aberrációkról, a fürdőkről és nyilvános házakról vagy a pornográf 
irodalom megjelenéséről. A szerző beszámol egyegy királyi udvar 
életéről is, mint Zsigmond és felesége, Borbála „hiperszexualitá-
sa”. Foglalkozik továbbá a meztelenséghez és a fürdéshez való 
viszonnyal, a szexuális betegségekkel, s érintőlegesen a homo
szexualitással is. A korabeli metszetekkel illusztrált mű érdekes 
kul túrtörténeti olvasmány.

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 szépség-
királynőválasztás, 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. A kötet a leszbikusok és melegek 
filmes reprezentációjával is foglalkozik a Kádárkorban.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32228


 S
ZA

KI
RO

DA
LO

M
AN

TIKVÁR 

28

Hajas Barnabás:
Utcák, terek szabadsága : kézikönyv szerve-
zőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámész-
kodóknak
Századvég, Budapest, 2014

A gyülekezési jog a gyakorlatban egy sor jogi, 
etikai, politikai kérdést vet fel. Meddig terjed az 

intézményvédelem, hol kezdődik a rendőrség beavatkozási te-
repe, meddig nem zavarják a tüntetők jogát az ellenük ugyanott 
tüntetők? Hol nem lehet élni a gyülekezés jogával, meddig tart-
hat, kik nem tüntethetnek, hogy nem tüntethetnek, hol nem tün-
tethetnek? E kérdések megválaszolásához sokat segít ez a kötet, 
még akkor is, ha a tüntetési kultúra a jogon kívüli problémák egész 
sorát foglalja magába, ez a kötet pedig elsődlegesen állam és jog-
tudományi elemző írás. Kik, hol, hogyan és 
miért tüntetnek, az adott helyen kiknek, hol 
és mit enged meg a jog? Ezek nagymérték-
ben társadalmi, politikai és kulturális kér-
dések. A szerző ezekre kísérel meg választ 
adni a jog nyelvén, de bőséges társadalmi, 
politikai tapasztalatokkal felvértezve, ame-
lyek gazdagsága kiemeli kötetét a szokvá-
nyos jogtudományi munkák közül. A kötet 
érinti a Budapest Pride-ok témakörét is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32575
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SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Guy de Maupassant:
A Szépfiú
Európa, Budapest, 1973

„Egy éhenkórász fiatal kalandor a kishivatal-
nokok nyomorúságos életet éli Párizsban. Georges 
Duroynak kackiás bajusza, búgó hangja, bárso-
nyos tekintete van. No meg nagyra törő álmai. 
Lelkiismerete viszont nincs egy csepp sem. Hamar 

rájön, hogy a nők segítségével karriert csinálhat, vagyont szerez-
het, sorra csábítja és sorra hagyja el hát őket, szélhámosságtól, 
zsarolástól sem riadva vissza. A Szépfiú útja egyre feljebb vezet a 
nyárspolgári Harmadik Köztársaság haszonelvű, korrupt, léha és 
züllött világában, hogy végül az ország egyik leggazdagabb és 
legbefolyásosabb emberének meseszép lányát vezesse oltár elé,  
a Becsületrend Lovagjaként. „A Szépfiú én vagyok”, mondta magá-
ról a szerző, az egykori duzzadó izmú, napbarnított szajnai evezős, 
a párizsi széplányok bálványa. Flaubert tanítványa négy hónap 
alatt harminchét kiadást megért regényével egy csapásra felnőtt 
mesteréhez.”

Carson McCullers:
Egy aranyszem tükrében : kisregények és  
elbeszélések
Európa, Budapest, 1973

Az amerikai Dél poros, tikkasztó, erőszakot ger-
jesztő légkörében játszódnak Carson McCullers 
kisregényei és elbeszélései, mindennapi em-
berek között, akiknek belső biztonságát sarka-
iból fordítja ki a hirtelen támadt, olykor ésszel 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31605
https://hatter.hu/archivum/katalogus/30483
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megmagyarázhatatlan rokonszenv szerelemmé, tartós érzelmi 
kapcsolattá növesztésének a vágya. A címadó kisregény, az Egy 
aranyszem tükrében cselekménye valamikor az 1930-as években 
játszódik, amikor gyilkosságot követnek el az amerikai Délen, 
egy katonai támaszponton. „A tragédia részesei a következők: 
két tiszt, egy közlegény, két asszony, egy filippínó meg egy ló.” A 
sótlan Penderton százados és zabolátlan, kacér felesége, Leonora 
egymástól elhidegülve ugyan, de viszonylag békésen élik minden-
napjaikat, amíg az erődbe nem vezénylik az egyszerű gondolko-
dású, életvidám Langdon őrnagyot depressziós, szívbeteg fele-
ségével, Alisonnal. Négyük összetetten alakuló baráti és szerelmi 
viszonyrendszere önmagában is robbanással fenyegethetne, a 
lélektani detonátor szerepe mégis egy minden értelemben kívül 
állónak jut: az osztálytudatos Dél legaljának, egy fiatal, tanyasi 
származású, jóformán analfabéta közlegénynek. Williams közle-
gényt kölyökkora óta azzal riogatták, hogy „a nők halálos kórt ter-
jesztenek, amelytől megvakul, megbénul és pokolra jut a férfi” – ám 
egyszer véletlenül megpillantja a házában anyaszült meztelenül 
járkáló Leonorát... Carson McCullers második regénye eredetileg 
1941-ben jelent meg, és témái, a homoszexualitás, a szadizmus, 
a voyeurség, a fetisizmus akkoriban nagy megütközést keltettek. 
John Huston 1967es filmváltozatában Marlon Brando és Elizabeth 
Taylor játszotta a főszerepeket.

Vera Mutafcsieva:
Cem szultán
Európa, Budapest, 1976

A fiatal bolgár történész, több népszerű regény 
szerzője, ezúttal rendhagyó történelmi regényt írt 
Cem szultán tragikus sorsáról. Egy képzeletbeli bí-
róság – az idő ítélőszéke – elé idézte meg mindazo-

kat a valódi és képzelt személyeket, akik hősének életében szerepet 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31712
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játszottak: nők és férfiak, honfitársak és idegenek, barátok és ellensé-
gek mondják el egymás után a valóban megtörtént és a képzelt ese-
ményeket. Elbeszélésükből nem csupán Cem szultán alakja éled újjá 
majdnem ötszáz esztendő távolából, hanem megelevenedik a kor is, 
a tizenötödik század végének tragikus történelme. A földönfutó köl-
tő, aki mindössze tizennyolc napig volt szultán, tizennyolc keserves 
esztendővel fizet a tűnő dicsőségért, tizennyolc évig fut versenyt a 
halállal. Mindent feláldoz az életért, az élet illúziójáért, odahagyja 
szülőföldjét, biztonságot, segítséget keresve, de a halál elől nem tud 
elmenekülni. Testét lassan ölő méreg pusztítja el, miután lelkét már 
régen megölte a fogság, s miután mindenki elhagyta, még a jó barát 
is, aki önként követte a száműzetésbe, és az idegen asszony is, akit 
tiszta szívvel szeretett.

Elisabeth Szél:
Gyere meghalni Amszterdamba
Dunakönyv Kiadó Kft., Budapest, 1991

A Spanyolországban élő, magyar származású 
írónő regénye a hatvanas években játszódik. A 
könyv lapjain végigkísérhetjük Joselito és társai 
pokoljárásának összes stációját a drogok hamis 
szabadságának és a homoszexualitás izgalmas 
kalandjának útján. Az édesanya, Pura de Torres 

hiába küzd a fiáért, az iraki központtal rendelkező kábítószercsem-
pész maffia befolyása erősebb. A rendőrség is te-
hetetlenül áll szemben a tényekkel. A „l’amour 
bleu” kétes boldogsága végül is tragédiába tor-
kollik... Mi a szerepe Gérard-nak, a nyomozónak a 
kétségbeesett anya mellett? Miért éppen a vétlen 
fiú az áldozat? Mindezt megtudhatjuk a madridi, 
párizsi, londoni és amszterdami helyszíneken ját-
szódó regény lapjairól.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31474
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Tom Robbins:
Olykor a kovgörl is elandalodhat
Kalligram, Pozsony, 1994

Sissy, az amerikai Délről származó proletársarj az 
Eisenhower-korszakba született bele. Marginális 
helyzete egy testi fogyatékosságnak köszönhe-
tő. A lánynak két óriási hüvelykujja van, amely 
minden idők legrendkívülibb autóstopposává 

predesztinálja őt. A beatnemzedék tagjaival egy időben rója az 
utakat, s a regényben felbukkanó Út-filozófus Kerouac éppúgy a 
csodálói közé tartozik, mint a mozi-vadnyugatot valósággá álmo-
dó kovgörlök. A civilizáció és az ősvadon ellentétének két pólusán 
jellegzetes robbinsi teremtményeket találunk. Tom Robbins regé-
nyét, amelyből 1993ban film is készült (Néha a csajok is úgy van-
nak vele címmel), a kov-buddhista ideológia játékos komolytalan-
sága, a szokatlan nyelvi humor emeli meg és teszik szórakoztató 
irodalommá. Leszbikus szállal is találkozhatunk a regényben.

John Berendt:
Éjfél a jó és a rossz kertjében
Európa, Budapest, 1997

Kora hajnalban lövések dördülnek a Georgia állam-
beli Savannah egyik legpompásabb palotájában. A 
városka egyik prominens személyisége, Jim Williams 
lelőtte egyik alkalmazottját, a fiatal és igen jóképű 

Dannyt. Mi történt? Előre kitervelt gyilkosság vagy jogos önvédelem? 
Ahogy összeáll előttünk a központi figura, a műgyűjtő és városvédő 
Jim Williams fölemelkedésének és bukásának története, töviről hegyi-
re megismerjük Savannah-t és a társaságot, amely életének környeze-
téül szolgál. Az európai olvasó számára ismerős, bár már letűnt világ 
ez, bogaras arisztokratákkal, hóbortos etikettel, ódon kastélyokkal. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32636
http://hatter.hu/archivum/katalogus/31779
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Mesél habókos feltalálója, nagystílű szélhámosa és gyönyörű herma
frodita bárénekese (énekesnője?); mesélnek rigolyás vénasszonyai, 
hallunk híres szülötteiről, exkluzív nőklubjairól, viszálykodó város-
atyáiról és fényes estélyeiről. Önmagukban is lebilincselő történetek 
egy zseniális elbeszélő előadásban, aki sohasem éri be egy poénnal, 
azután mindig még legalább egy vagy két másik csavar következik... 
Az amerikai Dél furcsa világában játszódó regény, egy hangsúlyos 
meleggyilkossággal. A krimiből Clint Eastwood készített filmet.

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

„Key West, a floridai szigetvilág utolsó szigete az örök 
nyár, a burjánzó trópusi növényzet, a türkizkéken vil-
lódzó tenger, a különleges állatvilág hona, és az észa-
ki tél elől menekülők paradicsoma. Művészek, tudó-
sok, tétlen gazdagok, tehetős turisták, kicsattanóan 

egészségesek, élni vágyók úti célja – és az életből fokozatosan kikopó 
nyugdíjasok, nagybetegek, halni vágyók végállomása. A legváltozato-
sabb sorsok fonódnak össze az amerikai írónő modern komédiájában. 
S ha nem is egészen „happy” sokak hepiendje, a szerző valamennyiük 
sorsát elrendezi – és mindnyájukra süt a floridai nap...” (bookline.hu) 
Lásd még: Mások 2001/10.

Christopher Isherwood:
Isten veled, Berlin
Európa, Budapest, 2008

Christopher Isherwood (19041986) a XX. századi 
brit prózairodalom klasszikusa. Eredetileg 1939-
ben megjelent novella- és naplófüzérét, amelyet 
most újból az olvasó kezébe adunk, a század 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29823
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32591
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legjobb politikai regényének is nevezték, Orwell pedig így írt róla: 
„káprázatos képek egy hanyatló társadalomról”. A szóban forgó 
társadalom az 1930-as évek elejének Berlinje, ahol Isherwood 
hosszabb időt töltött, megörökítve olyan jellegzetes figurákat 
(egy jószívű szállásadónő, egy Sally Bowles nevű fiatal angol  
kabaréénekesnő, egy gazdag zsidó lány, egy homoszexuális pár), 
akik közül hamarosan a nácik áldozatai kerülnek majd ki. Az író 
közvetlen közelről látja, személyesen tapasztalja 
a nácizmus megerősödését és hatalomra jutását, 
s ez az élő történelem közvetve formálja, zilálja 
szét az emberi sorsokat, ám mindez nem drámai 
felvonásokban, hanem a film tárgyilagosabb, 
pontos képsorokra bontott jelenetfűzésének 
megfelelően elevenedik meg előttünk. A könyv-
ből készült a Kabaré című musical és film is.

Anthony Burgess:
Gyilkosság Deptfordban
Európa, Budapest, 2009

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

életrajzát. Akkor volt a négyszázadik évfordulója Christopher Marlowe 
halálának. A mai napig nem sokat tudunk Marloweról. Egy varga fia, 
Cambridgeben magiszteri titulust szerez, kiváló latintudós, az első 
igazán nagy Erzsébet-kori drámaíró, ateista, kém, homoszexuális, gyil-
kos és áldozat. Az ő alakján keresztül teremti újjá az angol nyelv sze-
relmese, Anthony Burgess az angol nyelv, kultúra és történelem egyik 
legnagyobb korát, I. Erzsébet uralkodásának szűk tíz esztendejét. A 
Nagy Armada támadását várva a királynő titkosszolgálata mindenhol 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32632
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összeesküvést szimatol, titkos katolikusok után nyomoz, Stuart Mária 
híveit fürkészi. Ezek közé a kémek közé jelentkezik még cambridge-i 
diákként „Kit” Marlowe, nem annyira hazaszeretetből, hanem in-
kább pénzért. Látva kutakodásának eredményét, a leleplezett össze-
esküvők felakasztását, kibelezését, felnégyelését, már odahagyná  
a testületet, de ez persze lehetetlen. Közben két igaz szerelmet is 
átél: a névtelen színészfiúval, aki a kor szokása szerint női szerepe-
ket játszik (nem is csak a színpadon), és Tom Walsinghammel, a kor 
egyik legbefolyásosabb családjának sarjával, a titkosszolgálat veze-
tőjének unokaöccsével. A kémkedés elviszi Párizsba, Németalföldre, 
Skóciába, alkotótehetsége pedig feljuttatja a csúcsra: a Doktor Faustus 
és A máltai zsidó máig az angol drámairodalom mérföldkövei. És be-
lekezd még egy történelmi darabba, ezt azonban már csak egy másik, 
frissen Londonba érkező tollforgató fejezi be – Will Shakespeare. Az 
Erzsébet-kori Anglia mindennapjai, színei, szagai vesznek körül ben-
nünket, amint kinyitjuk a könyvet. Urak és mes-
teremberek élete tárul elénk, meg uzsorásoké és 
gonosztevőké. Aki szívesen merül bele a történe-
lembe, annak kincsesbánya ez a mű. Mint ahogy 
annak is, aki a tehetség kifejlődését és kifejeződé-
sét vizsgálná – szerző és főhős párhuzamos zseni-
alitása teszi páratlanná Burgess utolsó regényét.

Oscar Wilde:
Teleny
Lazi, Szeged, 2010

Vitathatatlan, hogy Oscar Wilde (18541900) igazi 
zseni volt, hiszen csak egy zseni tudja oly szél-
sőségesen megosztani a közvéleményt, mint 
ahogy tette ezt ő. A tragikus sorsú nagy deviáns 
bizarr, megrendítő, rejtelmes pályájú könyvével 

jelentkezik a kiadó, egy megdöbbentő művel forró erotikáról, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31618


VI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M
AN

TIKVÁR 

36

szerelemről és megszállottságról. Pompás, szórakoztató, ugyan-
akkor igen szomorú szenvedélytörténet ez a homoerotikusnak is 
nevezhető regény, mely a mármár beteges rögződés és a nagyon 
is emberi hűtlenség drámája, s bizony olyan könyv is a Teleny, 
melyet a világirodalmi köztudat még pár évtizeddel ezelőtt is szé-
gyellt és figyelmen kívül hagyott. A történet elsősorban a Teleny 
és Camille Des Grieux között kibontakozó szerelmi kapcsolatról 
szól. Köntörfalazás nélkül, nyíltan mond ki a szerző olyan dolgo-
kat, amivel megbotránkoztatja az olvasót. Érzékletesen ábrázolja 
a francia bordélyok duhaj mindennapjait, a különféle szeretke-
zések legintimebb pillanatait. Ám nem csupán ebből áll a mű, hi-
szen az író egyúttal lerántja a leplet kora társadalmáról is, görbe 
tükröt állítva a viktoriánus kor erkölcsi normái elé. A fiatal Camille 
és Teleny mindent elsöprő szerelme meghiúsul, a társadalom bű-
nösnek tartja az ifjú szerelmeseket, az a társadalom, amely a való-
ságban sokkal nagyobb fertőben van, sokkal mocskosabb bűnök 
terhelik, az a társadalom, amely Wilde-ot is kivetette magából, 
 s csak később ébredt rá, hogy egy kivételes művésszel, a 19. századi 
irodalom legnagyobb alakjával művelte ezt.

Alain Claude Sulzer:
Rosszkor születni : rossz időben rosszat szeretni
Mérték Kiadó, Budapest, 2012

Ez a nagy regény, a svájci német író legfrissebb 
írása a görög sorstragédiák indulataival mesél 
egy szenvedélyes nagy szerelemről, önmagunk 
elárulásáról, és arról, hogy nem lehet kitérni sor-
sunk elől. A 17 éves főhős srác csak annyit tud az 
apjáról, hogy nem sokkal születése után meghalt. 

Anyja igyekszik a további közlések elől kitérni. Megszemlélvén 
apja egyetlen megmaradt fotóját, furcsa felfedezésre jut: a fotót 
hivatásos fotográfus készítette, műteremben. Az apja csuklóján 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32637
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látható feltűnő óra 19 óra 15 percet mutat. Szerinte ez szokat-
lan időpont egy műtermi felvételhez. A fotó hátlapján egy párizsi 
cím, a fotográfus címe. A fiú ismeri a nevet: az ő keresztapja, aki 
a keresztelő óta soha többé nem jelentkezett. A fiú anyja értesí-
tése nélkül elindul Párizsba… Ahogy egyre többet megtud apjá-
ról, váltakozik a regény szereplője, helyszíne 
és időpontja. Hol az apja jelenik meg, szintén 
17 évesen, az ötvenes évek Svájcában, aki va-
dul igyekszik „normális” maradni, mert szülei 
és környezete ezt követeli meg tőle. Hol a fiú a 
főszereplő, 2530 évvel később, aki dürrenmatti 
szenvedéllyel nyomoz ki minden titkot. A pszi-
chológiai elbeszélés mesterműve ez a regény.

Alan Hollinghurst:
Más apától
Scolar Kiadó, 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, szub-
kultúrákat, s ezeken keresztül egész történel-

mi korszakokat. Cecil Valance, a Cambridge-ben tanuló neme-
sifjú 1913-ban ellátogat barátja, George birtokára. Itt megírja Két 
Hold című költeményét, melyet George húgá-
nak, Daphnénak ajánl, ám George-nak jó oka 
van azt hinni, hogy a vers valójában neki szól. 
Cecil megkéri Daphne kezét a háború alatt, ám 
nemsokára elesik. Daphne ezután hozzámegy 
a halott költő féktelen természetű bátyjához, 
Dudley Valance-hoz, azonban közös gyerme-
keik ellenére sem lel boldogságra mellette.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31466
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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 generációk kutatják Cecil és 
a Valance család titkait, melyekből nem kevés akad…

Marie-Aude Murail:
Oh, boy!
Könyvmolyképző, Szeged, 2014

Három testvér néhány órája magára maradt a vi-
lágban, de megesküdtek, hogy soha senki nem 
választhatja el őket egymástól. A legidősebb 
Siméon, tizennégy éves. Cingár, barna szemű. 
Különleges ismertetőjele: intellektuálisan kora-

érett, már az érettségire készül. A középső Morgane, nyolcéves. 
Barna szemű, elálló fülű, osztályelső. Különleges ismertetőjele: 
a felnőttek minduntalan elfeledkeznek a létezéséről. A legkisebb 
Venise, ötéves. Kék szemű, szőke, elragadóan bájos. Olyan kis-
lány, amilyet mindenki szeretne magának. Különleges ismerte-
tőjele: forró szerelmi történeteket játszik el a Barbie babáival. A 
Morlevent gyerekek nem hajlandók a sorsukat 
az első jöttment szociális asszisztensre bízni. 
Az a cél hajtja őket, hogy kikerüljenek a gyer-
mekotthonból, ahová elhelyezték őket, és csa-
ládra leljenek. Két személy lehetne a gyámjuk. 
Csakhogy eleinte egyiknek sem fűlik hozzá a 
foga. Aztán meg egyszerre mindkettőnek. De 
az egyik nem túl rokonszenves, a másik meg 
felelőtlen, ráadásul meleg... Ja igen! És ez a 
két személy ki nem állhatja egymást.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31543
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

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!

Indig Ottó:
Kánikula
Kráter, Pomáz, 2009

Az utolsó békebeli nyáron egy magyar író vetődik 
a francia Riviérára, ott megismerkedik egy különös 
amerikai lánnyal, meg egy svéd házaspárral: róluk, 
az ő bonyolult kapcsolatukról szól a regény. Három 

szenvedély kergeti egymást, három szerelem lobog a titokzatosan 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31445
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32634
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szép svéd asszony körül: az amerikai lányé, a magyar íróé és a férjé. 
A lányt egy tragikus éjszaka élménye végül öngyilkosságba kergeti, 
hogy emléke tiltó árnyékként éljen tovább a másik kettő, az író és az 
asszony között. Megoldatlan viszonyuknak maga a történelem vet vé-
get: a Riviérán végigcsap a háború híre, a szállók kiürülnek s a fejvesz-
tett menekülésben szétszóródnak a kánikula parázsló részegségében 
egybefonódott sorsok. A regény tengelyében egy kényes probléma 
áll: a leszbikus szerelem problémája. Indig Ottó az író és művész
pszichológus biztos érzékével nyúl a kérdéshez s az amerikai lány fur-
csa, zaklatott és rokonszenves alakjában olyan élő és hiteles figurát 
teremt, akire mindig a személyes találkozás élményével gondolunk. 
A regény erotikusan villódzó légköréhez kitűnően illik a Riviéra nyári 
életének háttere, pezsgő hangulatával, ragyogó tájképeivel s mulató-
inak és hoteljainak nemzetközi társadalmával. A Kánikula lebilincselő 
olvasmány s izgalmas pillanatkép a katasztrófa előtti Európa modern 
világáról. Az erdélyi származású író, dramaturg regénye a Cote D’Azur 
napos tengerpartjára repíti olvasóit. A szerző Franciaországban vé-
szelte át a második világháborút, önéletrajzi ihletésű regénye kiváló 
társadalmi korrajz a harmincas évek nyugatjáról, dekadens szerel-
mekről, unatkozó milliomosokról, akik tudomást sem vesznek a vi-
lágégésről… mert a francia tengerpart a béke szigete, ahol vágyak 
és titkok perzselik a látogatót. Főhősei egy különös szerelmi kvartett 
szereplői, köztük egy leszbikus hajlamú fiatal nő és egy érett korú 
férfi. A történetet Borsódy Eszter posztimpresszionista hangulatú 
grafikái kísérik.

Rosmer János:
Hátsó ülés
Kalligram, Pozsony, 2010

A fiatal költőnemzedék egyik legtehetségesebb 
képviselője első verseivel rögtön az élvonal beli 

folyóiratok kedvelt szerzője lett. Különös hangulatú, egyfajta 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30004
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tipikusan rosmeri idegenségérzetre építő versei a vágy erejének, 
szégyenének/büszke vállalásának, eleve célt tévesztésének doku-
mentumai – a sajáttal és a másikkal, a mássággal és a társadalom-
mal vívott, identitásért folyó harc leképeződései. Az ismeretlen 
kilétű Rosmer János versei a magyar homoerotikus irodalom leg-
jobb hagyományába ágyazódnak be.

Lovas Nagy Anna:
Verazélet
Noran Könyvesház, Budapest, 2011

„A Verazélet katartikus mű. És úgy hiányzik nekünk 
a katarzis, mint egy falat kenyér, mint az éltető le-
vegő. Zsigerekig hat és újraformál ez a könyv, mert 
minden régi és tudni vélt újrafogalmazódik benne, 
lenyűgöző és gyönyörködtető formában. Érthető, 
tiszta, lírai hangon. Szerelem-regény, mondanám, 

de még annál is több. Különlegessége abban áll, hogy bár témá-
ja univerzális, vagyis az élet lényegét kereső, a látószöge merőben 
érdekes. A perifériáról, a marginalitásból, a kirekesztettségből 
szólal meg, így szokatlan megvilágításba helyezi a megszokottat. 
Mindenféle erőszak és erőszakoltság nélkül felforgatja komfortos 
sémáinkat és előítéleteinket. Szelíden és felkavaróan teszi ezt, és 
a hatás, a nyomában fakadó érzés jó. Többé, gazdagabbá válunk 
tőle. Lovas Nagy Anna első regénye olyan sűrű, olyan kerek, mintha 
nem is az első volna. Úgy szól a társadalmi különbségekről, a közös 
traumákról, az egész emberi létezésen belüli női tapasztalatról, a 
meleg szerelemről, a család nélküli magányról, intézetis kivetett-
ségről, az anyahiányról és anyaságról, az identitás-keresés küzdel-
meiről, hogy nem megbotránkoztat, hogy nem vádol, nem mondani 
akar, hanem mond. Felkavaró történetet mesél, aztán szeret és gyó-
gyít. Nem lehet letenni. Nem lehet elfelejteni.” (Bódis Kriszta)

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29916
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Köszönjük a HVG Könyvek, a Konkrét Könyvek, a Magvető Kiadó 
és a Partvonal Kiadó könyvadományait. Köszönjük továbbá a ma-
gánszemélyek felajánlásait.

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 810.

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

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a Háttér Archívum és 
Könyvtár határozatlan ideig korlátozottan látogatható. Az e-ma-

iles egyeztetést követően, egyszerre csak egy látogatót fogadunk. 
Megkérjük látogatóinkat, hogy szájmaszkot viseljenek.

Továbbra is elérhető online katalógusunk, 
valamint e-mailben is fogadjuk a megkereséseket

http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar
http://hatter.hu/archivum/katalogus
mailto:archivum%40hatter.hu?subject=%C3%89rdekl%C5%91d%C3%A9s%20a%20H%C3%A1tt%C3%A9r%20Arch%C3%ADvummal%20kapcsolatosan
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Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2020. július

1136 Budapest, Balzac u. 810.
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670

E-mail: hatter@hatter.hu

Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfogadá-
sáért 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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