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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2020. évi harmadik számunk-
ban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legfrissebb szerzeményeit 
összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb száma a 2020. július és 
szeptember között, kiadói felajánlások, illetve magánszemélyek jó-
voltából beszerzett több mint hatvan újabb kiadványt mutatja be. Az 
újdonságok között találhatjátok a Labrisz nagy port kavart meseköny-
vét, a Meseország mindenkiét, James Martin jezsuita szerzetes Hidakat 
építünk című kötetét, mely a vallásos emberek és az LMBTQI közösség 
közötti párbeszédet erősíti, továbbá Csiszár Gábor Faludy-életrajzát, 
Kórász Krisztián Kasmírsálát, egy meleg poliamor kapcsolatot bemu-
tató Robbie-t, vagy éppen a legújabb Lucky Luke-képregényt, melyben 
egy meleg fodrász is felbukkan. Az antikvár szerzeményeink közül ki-
emelhetjük Dominique Fernandez Becsületbíróságát, John Colapinto 
David Thiessen életéről szóló könyvét, a meg is filmesített A dán lány 
című regényt, Rob Jovanovic George Michael-életrajzát, vagy Allen 
Ginsberg: Május királya című verseskötetét, mely hatalmas szenzáció-
nak számított a rendszerváltás környékén. Könyvtárunk ezen időszak 
alatt két idegennyelvű kiadvánnyal is gazdagodott. 2019 tavasza óta 
elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül: 
http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

James Martin:
Hidakat építünk : hogyan alakíthat ki a katolikus 
egyház és az LMBT-közösség tisztelettel, együtt-
érzéssel és gyöngédséggel teli kapcsolatot?
Magyar LMBT Szövetség, Budapest, 2020

James Martin jezsuita szerzetes Hidakat építünk 
című könyve megmutatja, hogyan férhet meg 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32719
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egymás mellett békében a szivárvány-
színű zászló és a rózsafüzér. A „találkozás 
kultúráját” írja le és ellát minket az ehhez 
hozzásegítő nyelvezettel és látásmóddal. 
Ahogy Ferenc pápa, ő is úgy véli, az egy-
háznak vezető szerepet kellene vállalnia 
abban, hogy a kirekesztést a könyörület-
tel teli befogadás váltsa fel. A könyv szinte  
kötelező olvasmány.

Csiszár Gábor:
Faludy György
Komp-Press, Kolozsvár, 2020

Faludy György úgy vált a magyar költészettör-
ténet legendás alakjává, hogy kevés átfogó ta-
nulmány íródott műveiről, életével kapcsolatos 
tudásunkat pedig leginkább a szerző önéletrajzi 

könyvei alakították. Csiszár Gábor monográfiája új alapokra helye-
zi a Faludy-kutatást: az élettörténet mítoszait korabeli dokumen-
tumokkal, levelekkel szembesíti, a művek 
értelmezésébe pedig korábban kiaknázat-
lan összefüggések bevonásával hoz fordula-
tot. A korai Faludy-publikációk között fontos 
szerepe van azoknak a Villon-átköltéseknek, 
amelyeket a Korunkban közölt. Csiszár 
Gábor könyvének kolozsvári megjelenésé-
vel a közismerten biszexuális Faludy György 
egy olyan városba tér vissza, ahol szívesen 
járt-kelt és otthonosan érezte magát.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32698
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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 homoszexualitá-
sát. Kényszeres tünetek is gyötrik, ezért keresi fel a 

pszichológust. Terápiáját végigkísérve láthatjuk, hogyan enyhülnek 
erős pszichés tünetei a szerteágazó összefüggések megértésével, és 
ezzel párhuzamosan miként halad az önelfogadás útján. Az LMBTQ+ 
szakértő szerző Tamás történetén keresztül mutatja be, mitől ugyanaz 
és mitől más a melegekkel végzett terápia; és mit jelent a mai felfo-
gás szerint egy homoszexuális ember affirmatív, vagyis támogató 
pszichoterápiája. A terápiás folyamat leírása az érintettek és érdek-
lődők számára is közelebb hozza a melegek pszichés állapotát befo-
lyásoló belső folyamatokat és társadalmi behatásokat. „A coming out 
kétségtelenül az egyik legfontosabb történés minden homo szexuális 
ember életében. A külvilág számára azonban úgy hangozhat, mint-
ha a melegeknek ez lenne az egyetlen gondjuk 
másságukkal kapcsolatban, és ha túl vannak raj-
ta, akkor máris megoldódik a problémák túlnyomó 
része. Pedig ez csak egy pillanat az éveken át tartó 
identitásküzdelemben.”

Czeiner-Szücs Anita:
Na, pupák! : a Karinthy, aki színházat csinált
Flaccus, Budapest, 2020

Karinthy Márton 1973-tól Békéscsabán, Pécsett, 
a Gorsiumi Nyári Játékokon, a Thália Színházban, 
a Játékszínben, a Népszínházban és a Reflektor 
Színpadon, valamint a Magyar Televízióban rendezett, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32558
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32660
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majd 1982-ben társigazgatóként megalapította a Hököm Szín-
padot, a színházak államosítása utáni első magyar magánszín-
házat, mely 1988-tól Karinthy Színházként működik, évtizedek 
óta Buda egyetlen állandó kőszínházaként. 
Könyvünk bepillantást enged a tavaly elhunyt 
igazgató-rendező életébe, megismerjük sike-
reit és kudarcait, a színház iránti szenvedélyes 
elkötelezettségét. Bemutatja rendezői pályá-
jának állomásait, színpadi és televíziós ren-
dezéseinek kulisszatitkait és korabeli kritikai 
fogadtatását.

Dermot Turing:
X, Y, Z : az Enigma feltörésének igaz története
Typotex, Budapest, 2020

Az Enigma feltörése a második világháborús 
legendárium része, amellyel a történészektől 
kezdve a hollywoodi forgatókönyvírókig sokan 
foglalkoztak. Utóbbiak ugyan gyakran egy kiváló 
elme vagy egy veszélyesebb esemény köré szőve 

leegyszerűsítették a történelmet, azt viszont elérték, hogy ennek 
az elméleti áttörésnek a ténye és a jelentősége közismert legyen. 
A história az első világháború végén veszi kezdetét. A szabadsá-
gát visszanyert Lengyelországnak elemi érdeke volt, hogy minden 
német üzenetet dekódoljon. Míg ők elsősorban technikai fejlesz-
tésekben gondolkodtak, a franciák a kémkedés hagyományos for-
máit űzték. Ehhez a kettőshöz csatlakoztak eleinte hűvösen, majd 
egyre elszántabban az angolok. A három náció betűkódja az X, Y és 
a Z. A több évtizedes összjáték számtalan kalandos epizódját meg-
örökítő könyvben benne van mindaz, amit a filmekben láttunk, a 
kicsempészett papírokat a fürdőben fotózó ügynöktől kezdve a ha-
táron a legmegbízhatatlanabb vezetőre bízott menekülő tudóson 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32725
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keresztül egészen a kudarcokat legyűrő le-
gendás közös fejtörésekig minden. A szerző 
az angol kódtörő csoport talán leghíresebb 
alakjának, a melegsége miatt meghurcolt 
Alan Turingnak az unokaöccse, ám a törté-
netben ezúttal máshová helyezi a hangsúlyt: 
miközben betekinthetünk a kémtörténetek 
kulisszái mögé, a kódfejtés művészetét és az 
együttműködés erejét csodálhatjuk.

Lichter Péter:
Steven Spielberg filmjei : A cápától a Schindler 
listájáig
Scolar, Budapest, 2020

Steven Spielberg nem véletlenül vált a filmtörté-
net egyik legsikeresebb rendezőjévé: ösztönös 
stílusérzékével már pályafutása kezdetén hát-

borzongató hatékonysággal tudta nézőit a moziszékekbe szegez-
ni. A hetvenes évek óta generációk nőttek fel a filmjein izgulva: 
A cápa, az E. T., a Jurassic Park, a Ryan közlegény megmentése 
vagy a Különvélemény hatása máig nem fakult meg, a rendező 
legtöbb munkája akárhányszor újranézhető. Ez 
a könyv magyar nyelven először elemzi átfogó-
an Spielberg eddigi életművet: az olvasmányos, 
gyakran személyes hangvételű esszék elsősorban 
a filmek gyártástörténetére és stílusára fókuszál-
nak, de a rendező életútja is gyakran visszaköszön 
bennük. A kötet érinti a Bíborszín (1985) leszbikus 
vonatkozásait is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32726
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Herczeg József:
Gyilkosok és áldozatok
Magánkiadás, Ajka, 2020

A volt ajkai rendőrnyomozó 20. századi magyar-
országi gyilkossági ügyeket tárgyaló kötetének 
egyes fejezetei tárgyalják többek közt az 1958-as 
szőnyi pedofil gyermekgyilkosságot (a 10 éves 

Pintér Palikát a 27 éves Pente Béla erőszakolta meg és ölte meg), 
mely ügy alaposan felkorbácsolta a hangulatot, annak idején nö-
velte a melegellenes hangokat, s részletesen beszámolt róla a saj-
tó is. Az egyik utolsó fejezet pedig Pipás Pistát, a tanyavilág férfi 
ruhában járó női bérgyilkosát mutatja be.

Koszó-Stammberger Kinga (szerk.):
Amerikai elnökök könyve : történelemformáló 
ikonikus vezetők
Ringier Axel Springer Magyarország, Budapest, 2020

Üdvözöljük az Amerikai elnökök könyve világában! 
1789-ben George Washingtont választották az 

Egyesült Államok első elnökévé, és ez az amerikai függetlenségi há-
ború korszakalkotó eseményei után segített átlépni a világtörténelem 
egy új időszakába. Azóta az Egyesült Államok, sőt a világ történelmét 
is azok az emberek formálják, akik az ország legmagasabb tisztsé-
gét töltik be. Az olyan lelkesítő vezetőktől, mint Abraham Lincoln, az 
olyan vétkes és vitatott figurákig, mint Richard Nixon, a Fehér Ház 
adott otthont a történelem legikonikusabb személyiségei közül jó 
néhánynak. A Bookazine Bestseller Amerikai elnökök könyve felöleli 
mindegyikük életrajzát. Ez a könyv – minden elnök részletes bemuta-
tásával, Washingtontól Trumpig – nagyszerű bepillantást nyújt azok-
nak az embereknek az életébe, akik olyanná alakították az Egyesült 
Államokat, amilyennek ma látjuk. Reméljük, élvezettel olvas róluk.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32704
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32720
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A bookazine tárgyalja egyebek mellett az LMBT-mozgalmat a hetve-
nes években, Harvey Milk meggyilkolását, a Clinton-érában elfogadott 
„Ne kérdezd, ne mond el” törvényt, valamint annak eltörlését Barack 
Obama idején, és a házassági egyenlőség 2015-ös megvalósulását.

Vassányi Miklós:
Alaszkától Yucatánig : amerikai útinapló, avagy 
ismerd meg Amerikát, és ismerd meg önmagad!
Magyar Napló, Budapest, 2020

Az utazó kockáztat. Volt idő, amikor a hosszabb 
utakra vállalkozók indulás előtt végrendelkeztek, 
hiszen a világ kiszámíthatatlan, a jövő bizonyta-
lan, korántsem biztos a hazatérés. Vassányi Miklós,  

a filozófus és nyelvész egyaránt otthonosan mozog a középkori teo-
lógusok és az amerikai őslakos indiánok és az eszkimók világában. 
Ezt az otthonosságot az egyetemek, a könyvtárak, a gyűjtemények 
és múzeumok csöndes kényelme biztosítja. De mi történik akkor, 
ha a tudós kilép a könyvtárból, és maga mögött hagyja a jól ismert 
szabályokat és rendet, ha az iskolázott nyelvész belép a bábeli nyel-
vzavar mindennapjaiba? Ha elindul Minnesotából Alaszkába, majd 
Mexikóba, azután végigjárja az USA keleti partját, s ha ezt ráadásul 
a családjával teszi meg, feleségével, Ágival, a tinédzser Virággal és 
az óvodás Vanesszával? Megtörténik szinte minden, ami az isme-
retlennek nekivágó, szűk pénztárcájú családdal megeshet. Az ér-
zékletesen megírt útinaplóból megismerjük a merész vállalkozás 
derűs és lidérces pillanatait, láthatunk burleszkbe illő jeleneteket, 
egzotikus állatokat és embereket, fenséges és ellenséges természe-
ti jelenségeket és tájakat. A szerző ha akarná sem tudná levetkőzni 
a tudós tanárt. Tanítja az olvasót, ámde mindvégig az az érzésünk, 
hogy a naplóírás gyógyír arra a sok-sok megpróbáltatásra, mely-
lyel a könyvtárak és egyetemek falain belül soha nem találkozha-
tott volna, s amelyek végső soron a szeretteiért érzett felelősséget 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32703
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erősítették benne, és az önismeret belső utazásának eseményeivé 
alakultak át... Érintőleges szál: bemutatja a szerző, hogy az iskolai 
beiratkozásnál hogyan kérdeznek rá a középiskolás gyermekek 
nemi identitására, szexuális orientációjára.

Talabos Dávidné Lukács Nikolett:
Oscar Wilde : élete, életműve, öröksége
VVMA, Budapest, 2018

Hogyan jelenik meg Dorian Gray egy fotókönyvben? 
David Bowie és Morrisey zenéit Oscar Wilde ihlet-
te? Salomé miként került egy flamenco balettbe? 
Oscar Wilde (1854-1900) hősei és művei megszám-

lálhatatlan alkotót ihlettek meg a művészet legkülönfélébb ágaiból. 
Nincs ez másként hazánkban sem, ahol Ady, Babits és Kosztolányi 
regényeiben, verseiben, cikkeiben bukkan elő az ír mester, akinek 
életéről sajnos eddig mindössze két monográfia jelent meg magya-
rul hazánkban. Jelentősége páratlan, elég ha csak 
napjaink egyik legismertebb brit polihisztorára, 
Stephen Fry-ra gondolunk. A kötet Wilde életének és 
munkásságának vizsgálatán túl jogtörténész szem-
mel ábrázolja pereinek eseményeit, majd hiánypót-
ló jelleggel vezeti végig az érdeklődő olvasót Oscar 
Wilde örökségén a balettől a popkultúráig.

Szilvay Gergely:
A melegházasságról : kritika a klasszikus gon-
dolkodás fényében
Századvég, Budapest, 2016

Szilvay Gergely nem kisebb feladatra vállalko-
zik könyvében, mint hogy fejezetenként „cáfol-
ja” a melegházasság mellett általában felhozott 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31486
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31270
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érveket. Azt a klasszikus konzervatív-vallási álláspontot védel-
mezi, hogy a házasság a nemi komplementaritáson alapul. Szóba 
kerül a gender-elmélet, valamint a melegházassággal kapcsolatos 
politikai, filozófiai és teológiai kérdések is. Így vizsgálja a homo-
szexualitás veleszületettségét és megváltoztathatóságát; hogy 
demokratikus-e a melegházasság; hogy nem veszélyezteti-e a sza-
badságot; és hogy miért nem változtathatja meg a pápa a kato-
likus egyház tanítását. Eközben elfeledett gondolkodókat ismer-
tet meg az olvasóval és rámutat arra is, hogy 
a felszabadítást ígérő posztmodern valójában 
egy „mindent elbizonytalanító lidércnyomás”, 
amelytől a hagyomány szabadíthat meg min-
ket. S arra is választ keres, hogy vajon a pápa 
valaha is felülvizsgálhatja-e az egyház homo-
szexualitással kapcsolatos állásfoglalását. 
Egészen biztos, hogy vitákat kiváltó kötet – az LMBTQI közösségen 
belül mindenképpen.

Joseph J. Nicolosi – Linda Ames Nicolosi:
A homoszexualitás megelőzése : útmutató  
szülőknek
Szent István Társulat, Budapest, 2016

Dr. Joseph és Linda Ames Nicolosi, a közismerten 
homofób amerikai pszichiáter házaspár évek 
óta folytat terápiás tevékenységet olyan homo-
szexuális személyekkel, akik számára komoly 

szenvedést jelent a saját nemük iránti vonzódás. A praxisukban 
megfordult személyek esetében, titkolt vagy nyíltan vállalt nemi 
identitásuk nem teljesítette várakozásaikat, és mindannyian úgy 
gondolták, hogy homoszexuális érzéseik gyermekkoruk esemé-
nyeire vezethetők vissza. A szerzők ebben a nagy botrányt ka-
vart könyvben fejtik ki nézeteiket ebben az ideológiákkal átszőtt 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32652
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témakörben, és fektetik le az ún. reparatív terápia alapját. Könyvük 
címzettjei a szülők, számukra fogalmazzák meg közérthetően mon-
danivalójukat. Egyúttal kifejezetten a családközpontú, hagyomá-
nyos keresztény értékrend mellett kötelezik el magukat, bár saját 
álláspontjuk mellett betekintést engednek a különféle társadalmi 
nézőpontok körüli vitába is. A szerzők esetleírásokat és klienseik-
kel folytatott valós párbeszédet is közölnek. Az LMBTQI emberek 
és hozzátartozóik számára kifejezetten kártékony kiadvány.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Sally Rooney:
Baráti beszélgetések
21. Század Kiadó, Budapest, 2020

Frances hidegfejű, szenzitív fiatal nő, Dublinban 
tanul, írói pályáját építgeti. Legjobb barátnője 
a szépséges, leszbikus Bobbi, aki öntelt és hiú 
ember. Egyik este megismerkednek egy ismert 

fotóssal és egyre közelebb kerülnek hozzá. Frances be kell vallja 
magának, mennyire imponál neki az idősebb nő ízléses ottho-
na és jóképű férje, Nick. Frances és a férfi flörtölni kezdenek, de 
kalandjuk, ami kezdetben szórakoztató 
csacskaságnak tűnik, később fájdalmas 
érzésekhez vezet… A Baráti beszélgetések 
hibátlanul megkomponált, csalafinta hu-
morú történet a fiatalok életének veszélyes 
pillanatairól, hiteles érzéseikről. Rooney 
regényében feltárja, milyen bonyodalma-
kat szülhet a nők közötti barátság.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32545
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Ella Frank:
Robbie : vallomások I. – Robbie
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

A kapcsolatok bonyolultak. A szerelem változik. 
És mikor a szív kerül sorra, akkor az bizony törhet 
és fájhat is. Ezt mondta magának Robert Antonio 
Bianchi, hiszen másképp tényleg nem lett volna 
magyarázata erre, amit tett… Semmi, csak a ma-

gány, pár pohár margarita, meg egy vodka, és a nyilvánvaló vágy, 
hogy megvallja a gyengeségét két férfinak, akik valószínűleg csak 
a bajt hozzák majd rá. De a bajban nem talált semmi újdonságot. 
Ezt mondta volna a bolond húga vagy bármelyik barátja is: ha le-
het rosszul dönteni, Robbie megtette. És íme, a három ember tör-
ténete... Az erotikus regény három meleg férfi közötti poliamor 
kapcsolat kialakulásának történetét mutatja be.

Sarah Pinborough:
Halott vagy
21. Század Kiadó, Budapest, 2020

A Ne higgy a szemének! című No.1 Sunday Times 
bestseller és a 13 perc szerzőjétől. Marcie viszony-
ba kezd Jason Maddox-szal, amivel egy csapásra 
bekerül a társadalmi elit köreibe. Vagyonos, nagy 
múltú családok, ősi titkok. Marcie ugyan behá-

zasodott ebbe a világba, de soha nem fog igazán közéjük tartoz-
ni. Jason főnöke egy utazásról új feleséggel tér vissza Londonba. 
A nő fiatal, dögös, szabados: senki nem tudja levenni róla a sze-
mét. Marcie férje sem. Bekövetkezik a visszafordíthatatlan tragé-
dia. Vannak, akik gyilkolni is hajlandók a csillogó gazdagságért. 
Vajon Marcie mire képes, hogy megtarthassa? A házasságból 
gyilkosság lesz?... A regény mellékszereplője, Keisha beleszeret a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32657
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32619
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férjes Marcie-ba, aki aztán viszont szereti őt. Csak a férjektől kell 
megszabadulni…

Lucey Foley:
Vadászparti
21. Század Kiadó, Budapest, 2020

Az isten háta mögötti vadászlakban, Skócia erdő-
ségeinek mélyén összegyűlnek a régi barátok egy 
fergeteges szilveszteri partira. A szépség. A tökéle-
tes pár. A rapszodikus alkat. Az újdonsült szülők. 

A hallgatag. A belvárosi srác. A kívülálló. Az áldozat. Nem baleset 
volt – gyilkosság történt… barátok között... Akik között egy meleg 
párt (Nick és Bo) is találunk. Lucy Foley írt 
már három regényt, amelyeket tizenhat 
nyelvre fordítottak le, de ez az első thril-
lere, és a Vadászparti sikere minden kép-
zeletet felülmúlt – világszerte több mint 
negyven kiadásban kapható, és hosszú 
időre kibérelte magának az eladási listák 
csúcsát. Foley Londonban él.

Antonio Iturbe:
Az auschwitzi könyvtáros
Alexandra, Pécs, 2020

Dita 14 éves, amikor a prágai Terezín gettó-
ból családjával együtt Auschwitzba hurcolják. 
Amikor a gyerekbarakk zsidó parancsnoka, Fredy 
Hirsch megkérdezi, vállalná-e az őrök háta mö-
gött becsempészett nyolc könyv őrzését, a lány 

igent mond. Így lesz Dita a világ legkisebb könyvtárának könyv-
tárosa Auschwitzban. A könyvek azonban veszélyes holmik.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32696
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32656
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És sehol máshol nem annyira veszélyesek, mint Auschwitzban, és 
azon belül is éppen a 31. számú barakkban, a gyerekbarakkban, 
ahol a legkisebb szabályszegésért is kivégzés járhat… Dita Kraus, 
egykori auschwitzi fogoly valós történetén alapuló Az auschwitzi 
könyvtáros hihetetlen és feledhetetlen regény egy fiatal lányról, 
aki nap mint nap az életét kockáztatja azért, hogy az embertelen 
mészárlás kellős közepén, az auschwitzi „családi tábor” gyerek-
barakkjában megőrizze rabtársai számára egy jobb világ reményét. 
Az emberi történelem talán legsötétebb napjaiban, Auschwitz 
poklában született történet messzire világítva hirdeti a reményt 
és a bátorságot. Az auschwitzi könyvtáros a fiatalabb olvasók szá-
mára is átélhetővé teszi a koncentrációs táborok rettenetét és az 
irodalom legyűrhetetlen erejét. A regényben fontos 
szerep jut Freddy Hirschnek, „a holokauszt meleg 
hősének” is. Ő volt az a csehszlovákiai zsidó fiatal-
ember, sportoló és cionista ifjúsági mozgalmár, aki 
a zsidó gyerekek oktatását titokban megszervezte 
a táborban, s Dita az ő szorgalmazására kezdte el 
gyűjteni a könyveket is.

Rodaan al Galidi:
Az autista és a postagalamb
Typotex, Budapest, 2020

Geert egész élete a fogantatás pillanatától kez-
dődően nem a leghagyományosabb mederben 
zajlik. Édesanyja egyedül neveli őt, és az anyuka 
munkahelyének, a senkinek nem kellő hagya-

tékokat kiárusító adományboltnak a hátsó traktusában laknak. 
Geert számára a sok lom jelenti az igazi világot. Éjszakákat tölt el 
itt bütykölgetve. Egy nap ráakad egy törött Stradivari-hegedűre 
és mellette a hegedű hangját rögzítő felvételre. A zene hatásá-
ra a raktári kanapék faanyagát felhasználva először kipótolja a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32629
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repedéseket a hegedű testén, majd pontos másolatok elkészíté-
séhez fog. Hegedűkészítőként meggazdagszik, és végre saját há-
zat vehet. Itt azonban egy újabb abszurd helyzettel szembesül. 
Hiába próbál megszabadulni elődje postagalambjától, az termé-
szetéből adódóan mindig visszatér hozzá. A galambnak különös 
ismeretségeket és egészen groteszk kalandokat köszönhet, hogy 
végül az olvasóval együtt belássa, a bennünket körülvevő világ – 
akárcsak ő maga – nem is olyan fura, sokkal inkább csodálatosan 
és szerethetően különleges. Érintőleges meleg szál van a regény-
ben. A főszereplő autista fiú rendhagyó módon 
fogant: a 17 éves édesanyja, Janine három meleg 
fiúbarátjával együtt egy eldugott helyen szívta a 
spanglit, majd miután a fiúk maszturbáltak, s egy 
közös edénybe csorgatták az ondójukat, a lány 
felkapott egy szívószálat és arra kérte egyiküket, 
hogy ennek segítségével termékenyítse meg őt az 
edény tartalmával.

Morris – Guy Vidal:
Lucky Luke menyasszonya
Pesti Könyv, Budapest, 2020

A kemény vadnyugati élet sosem vonzotta a nő-
ket, pedig éppen azért lett volna nagy szükség 
rájuk, hogy a hétköznapok nyugalmassá válja-
nak. Purgatory városának férfi lakosai az ország 

keleti részében kerestek maguknak társat. A menyasszonyokat a 
veszélyes úton Lucky Luke kísérte el. A helyzet úgy alakult, hogy 
végül neki is lett egy menyasszonya... A történetben egy vélhetően 
meleg fodrásszal is találkozhatunk, akinek karaktere folyamatos 
poénok forrása.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32702
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Christina Lauren:
Autoboyography : egy fiús könyv
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Tanner Scott és családja három évvel ezelőtt köl-
tözött el Kaliforniából Utah államba. A biszexuális 
kamasz nehezen illeszkedett be új környezetébe. 
Most, hogy már csak egy féléve van hátra a közép-

iskolából, alig várja, hogy szabad lehessen az egyetemen, így hát 
elhatározza, hogy az utolsó, Utahban töltött hónapjain nem fogja 
megerőltetni magát. Amikor azonban a legjobb barátja, Autumn 
felveti, hogy jelentkezzen a Provo High nagy presztízsű kreatív írás 
szemináriumára (ahol csábítóan nagy jutalom jár annak, aki egy 
félév alatt képes összerakni egy saját könyvet), Tanner nem tud 
ellenállni a kísértésnek, és belevág. Már csak azért is, hogy bebi-
zonyítsa Autumn-nak, hogy már az ötlet is komolytalan. Miért ne 
lehetne négy hónap alatt megírni egy regényt? Semmiség: négy 
hónap egy egész örökkévalóság! Kiderül, hogy Tannernek csak 
részben van igaza: négy hónap csakugyan hosszú idő. Bár az csak 
egy pillanatba kerül, hogy felfigyeljen Sebastian testvérre, a mor-
mon csodagyerekre, aki tavaly már kiadót is talált a szemináriu-
mon írt regényéhez, most pedig az osztályt tanítja. Ahhoz pedig 
egy hónap sem kell, hogy Tanner fülig belé is szeressen...

Chloe Benjamin:
A halhatatlanok
Maxim, Szeged, 2019

1969-ben, New York City Lower East Side-ján ter-
jed a hír egy rejtélyes nő érkezéséről, egy utazó 
médiumról, aki állítja, hogy bárkinek meg tudja 
mondani a halála időpontját. A Gold gyerekek – 
négy kamasz az öntudatosság fordulópontján 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32318
https://hatter.hu/archivum/katalogus/31741
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– ennek hallatára ki is szöknek, hogy szembesülhessenek a jövő-
jükkel. A jóslatok a következő öt évtizedről szólnak. Az aranyifjú, 
meleg Simon elszökik a nyugati partra, hogy a ’80-as évek San 
Franciscójában keresse a szerelmet; az álmodozó Klara egy Las 
Vegas-i bűvész lesz, a valóság elködösítése, a fantáziák és illúziók 
megszállottja; a legidősebb fiú, Daniel háborús orvosként próbál 
biztonságra lelni 9/11 után; a könyvmoly Varya beleveti magát a 
hosszú élet rejtélyeinek kutatásába, és próbára teszi a tudomány 
és a halhatatlanság közti vékony vonalat. Elsöprő regény figyelem-
re méltó ambícióról és mély érzelmekről. A halhatatlanok a sors év 
választás, valóság és illúzió, jelen élet, világ és a következő közti 
határokat vizsgálja. Mélyen megrendítő testamentuma ez a törté-
net erejének, a hit természetének és a család hajthatatlan vonzá-
sának. A meleg szálon túl az AIDS is fontos téma a regényben.

Ali Smith:
Hogy lehetnél mindkettő
Magvető, Budapest, 2019

Egy reneszánsz festő az 1460-as évek Itáliájában. 
Egy kamasz napjaink Angliájában. Egyikük a 
művészekre nehezedő társadalmi elvárásokkal 
küzd, másikuk a gyásszal. Francesco del Cossa 
élet és halál között ragadt szelleme egy kiállító-

térben bukkan elő, és követni kezd egy kamaszt, aki a festmé-
nye előtt álldogál. George elvesztette édesanyját, aki alig néhány 
héttel azután halt meg, hogy Del Cossa freskóit nézegették az 
észak-olaszországi Ferrarában. A festő egy olyan korba repít visz-
sza, ahol egy művésznek néha le kellett mondania a saját identi-
tásáról ahhoz, hogy megbízást kapjon, George pedig megpróbál 
valahogy bizonyítékot szerezni arra, hogy politikai aktivista any-
ját lehallgatta a titkosszolgálat. Smith regénye olyan, mint egy 
irodalmi Escher-grafika, amelyben sorsok, terek és identitások 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32349
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fonódnak elválaszthatatlanul egymásba. A Hogy lehetnél mind-
kettő 2014-ben elnyerte a Goldsmith-díjat és a Costa-díjat, 2015-
ben pedig megkapta a legrangosabb női irodalmi elismerést, a 
Baileys-díjat.

William S. Burroughs:
Meztelen ebéd
Jelenkor, Budapest, 2019

Burroughsnak, a 2. világháború utáni amerikai 
irodalom fenegyerekének első magyarul meg-
jelenő regénye olyan világot mutat be, amelyet 
a szerző – miután két évtizeden át volt krónikus 
kábítószer-élvező és kereskedő – tudományos 

alapossággal ismer: a szenvtelen, érzelmektől mentes erőszak vi-
lágát. E sötét pokolbugyorban az ember teljesen kiszolgáltatottan, 
önnön szenvedélye rabjaként elveszti kapcsolatát a valósággal, 
a víziók, rémálmok, egy képzelt valóság birodalmába sodródik. 
Morbid humorral, iróniával elbeszélt, apró történetekből össze-
montírozott regény a Meztelen ebéd, amely szerkezetében is köve-
ti a drogok előidézte látomások logikáját, illetve logikátlanságát, 
az áldozatul esettek nyomorúságos széthullását, testi, lelki, fizikai 
leépülését, pusztulását.

Mackenzie Lee:
Útmutató hölgyeknek a kalózélethez
Alexandra Kiadó, Pécs, 2019

Egy évvel azután, hogy bátyjával, Montyval kalan-
dos útra vállalkoztak, Felicity Montague visszatér 
Angliába. Egyrészt menekül egy házassági aján-
lat elől, másrészt szeretne beiratkozni egy orvosi 
iskolába. Ám hiába intelligens és szenvedélyes, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32264
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32296
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az iskola vezetősége elutasítja, mert szerintük csak férfiak képvi-
selhetik a tudományt. Hirtelen azonban új lehetőség nyílik meg 
előtte: egy híres orvos, akit ismeretlenül is csodál, feleségül veszi 
Németországban élő gyerekkori barátnőjét. Felicity rendületlenül 
hiszi, hogy megváltozna az élete, ha találkozhatna az orvossal, 
csakhogy van egy bökkenő: nincs pénze a hosszú útra. Szerencsére 
egy titokzatos fiatal nő hajlandó állni a költségeket, ha vele mehet 
mint a szobalánya. Felicity kételyei ellenére beleegyezik, amikor 
azonban fény derül útitársa valódi indítékára, már együtt sod-
ródnak egy veszedelmes küldetés során a német vidékről Zürich 
utcáira, majd onnan az Atlanti-óceán mélyén rejtőző titkok felé... 
Leszbikus mellékszál.

Julie Murphy:
Dumplin’ : így kerek az élet
Maxim, Szeged, 2019

Willowdean Dickson, azaz Dundika, ahogy ex-
szépségkirálynő anyukája hívja, mindig jól érez-
te magát a bőrében. Hogy mit gondol a tökéletes 
bikinialakról? Azt, hogy vegyél egy csini darabot, 
és vedd fel, akárhogy nézel is ki. Barátnője, Ellen 

– a tökéletes amerikai lány – mindig mellette állt, és semmi prob-
lémájuk nem volt… egészen addig, amíg Will el nem vállalt egy 
munkát a helyi gyorsétkezdénél. Ott találkozott a szexi magánis-
kolás exsportolóval, Bóval. Willt nem is lepi meg, hogy vonzódik 
a fiúhoz, de az már igen, hogy a dolog kölcsönös. Ahelyett, hogy 
Will ettől még magabiztosabbá válna, kételkedni kezd magában. 
Végül úgy dönt, úgy szerzi vissza régi önmagát, hogy megteszi a 
legrémisztőbb dolgot, amit csak el tud képzelni: jelentkezik a Miss 
Clover City szépségversenyre, hogy megmutassa, pontosan annyi-
ra megérdemli azt, hogy ott álljon, mint a sok vékony lány. Ezzel 
egész Clover Cityt megdöbbenti – talán a legjobban épp saját 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31740
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magát... A lányt a versenyre a helyi meleg bár egyik ismert transz-
vesztitája készíti fel. A regény alapján film is készült, Danielle 
Macdonald, Jennifer Aniston, Luke Benward és – a fekete drag que-
en szerepében – Harold Perrineau főszereplésével.

Fredrik Backman:
Egymás ellen
Animus, Budapest, 2018

Van egy város az erdő sűrűjében, távol minden-
től. Szívós és szorgalmas emberek lakják, akik 
tudják, hogy az élet se nem könnyű, se nem fair. 
De bármilyen nehéz idők is járnak, van egy dolog, 

ami lelket önt beléjük, és elfeledtet minden mást: a hoki. Az elő-
ző szezonban történt tragikus események utáni hónapokban já-
runk. A két barátnő, Maya és Ana egy eldugott szigeten tölti a nya-
rat, megpróbálják kizárni a külvilágot, de semmi nem úgy alakul, 
ahogy remélik. Björnstad és a szomszédos Hed közötti rivalizálás a 
pénzért, a hatalomért és a túlélésért folytatott őrült küzdelemmé 
fajul, ami a két hokicsapat egymás elleni meccsén tetőzik. Egy fi-
atal játékos legféltettebb titkáról lehull a lepel (!), és a város ismét 
választásra kényszerül. Azt mondják majd, hogy ebben az évben 
Björnstadba látogatott az erőszak, bár ez hazugság. Az erőszak 
már rég itt volt...

Michael Cunningham:
Az órák
Jaffa, Budapest, 2017

Michael Cunningham, a kortárs irodalom egyik 
legizgalmasabb alakja, Az órák című regényéért 
1999-ben elnyerte a PEN-klub Faulkner-díját, va-
lamint az irodalmi Pulitzer-díjat. A könyv három 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32658
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32699
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nő sorsán keresztül tér és idő metafizikus kapcsolatának szívszo-
rító élményét nyújtja. Első helyszíne London, az idő pedig a máso-
dik világháború kezdő napja. Virginia Woolf írónő öngyilkosságot 
követ el. Teste ott lebeg a folyóban, melynek hídján anyukájával 
éppen átsétál egy kisfiú. A következő helyszín New York City, a XX. 
század végén. Clarissa Vaughan könyvkiadó éppen virágot vásárol 
barátjának, Richardnak, a beteg homoszexuális költőnek, aki most 
nyert el egy rangos irodalmi díjat. A harmadik idősíkon a második 
világháború után vagyunk, Kaliforniában, ahol Laura Braun házi-
asszony neveli fiát, egy meglehetősen fojtogató légkörű házasság-
ban. Cunningham kivételes könnyedséggel és biztonsággal teremt 
kapcsolatot a három nő sorsa között. S miközben a regény ide-oda 
ugrál a XX. században, az író tiszta, erős, költői hangon mesél el 
történeteket emberekről, akik szerelem és magány, remény és el-
keseredés konfliktusaiban próbálnak értékes életet élni, nem egy-
szer családjuk, barátaik és szeretőik ellenében. A könyvből Meryl 
Streep, Nicole Kidman és Julianne Moore, valamint a meleg karak-
tert alakító Ed Harris főszereplésével nagysikerű film készült.

Paul McVeigh:
A jó fiú
Typotex, Budapest, 2017

Belfast falakkal, kerítésekkel körülvett, katoliku-
sok lakta negyedében, Ardoyne-ban él a tizenkét 
éves Mickey. A nyolcvanas évek elején járunk, a 
legádázabb észak-írországi zavargások idején, 
kemény, zárt, szűk és veszélyes világban, ahol 

naponta robbannak bombák, állandó összetűzések (protestánsok 
és katolikusok) tartják félelemben azokat, akik csak (túl)élni akar-
nak, egész utcákban razziáznak brit katonák és az őket pártoló 
helyi rendőrség. A gyerekek korán érnek, a fiúk durvák és erősza-
kosak, a lányokat az utca neveli, nagy a szegénység. Mickey-nek 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32647
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nincs barátja, kilóg a kortársai közül: érzékenyebb, szelídebb, 
okosabb, és nem élvezi a kegyetlen „fiús” játékokat. Rengeteget 
álmodozik, például arról, hogy Amerikába megy, és meggazdago-
dik, aztán maga mellé veszi imádott anyját és kishúgát. A humoros 
és megindító epizódokban bővelkedő, gyerekszemmel elbeszélt 
történet egy nyári szünetet ölel föl, az utolsót, mielőtt Mickey új 
iskolába megy. Sorsdöntő nyár, melynek eseményei serdülővé 
avatják a kisfiút: lát halált, reménytelenséget, küzdelmet, hűséget 
és árulást, erőszakot és végtelen szeretetet, sőt még smárolni is 
megtanul. Aztán egy nap merész ötlete támad.

Becky Albertalli:
Simon és a Homo sapiens lobbi
Libri, Budapest, 2016

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

randiszervező csicskája, ellenkező esetben közszemlére bocsájtja a 
mailt a sulis Tumblren, ami köztudottan a Creekwood gimi pletyka-
központja. És akkor apu, anyu, a barátok, a tanárok és legfőképpen 
Blue is megtudja, hogy Simon MELEG. Hogy kicsoda bluegreen118? 
Ezt még maga Simon sem tudja, bár több hete leveleznek haverokról, 
zenéről, oreozabálásról, vágyakról és félelmekről, no meg arról, hogy 
milyen ciki is ez a coming out-ügy. Blue valódi kiléte azonban teljes 
rejtély… Simonnak fel kell vállalnia az érzéseit, még akkor is, ha az 
egész suli ezzel szekálja majd, vagy ha otthon kitagadják, hiszen Blue 
létezik, egy srác, aki csak rá vár, akiért érdemes… Becky Albertalli első 
regényének hősébe immár 13 országban szerelmesek a lányok, és hát 
mit tagadjuk, a fiúk is. Nagysikerű film is készült belőle, Kszi Simon 
címmel, Nick Robinson főszereplésével.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31434
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Benjamin Alire Sáenz:
Aristotle és Dante a világmindenség titkainak 
nyomában
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2015

Dante tud úszni. Ari nem. Dante magabiztos és köny-
nyen szavakba önti érzéseit. Ari nehezen boldogul a 
beszéddel és kétségektől szenved. Dante belemerül 
a költészetbe és a művészetekbe. Arit a börtönben 

lévő bátyjával kapcsolatos gondolatok nyomasztják. Dante világos 
bőrű. Ari árnyalatai sokkal sötétebbek. Úgy tűnhet, mintha Dante len-
ne az utolsó ember, aki képes lebontani a falakat, amiket Ari maga köré 
emelt. Ám mindezek ellenére, mikor ők ketten találkoznak, külön-
leges kötődés alakul ki közöttük. Rávilágít életük legfontosabb igaz-
ságaira, és segít rájönniük, milyen emberek akarnak lenni. Azonban 
útjuk során hatalmas akadályokba ütköznek, és csak akkor tudnak 
megerősödve túljutni rajtuk, ha képesek hinni egymásban és a barát-
ságuk erejében. „Az identitás és a szexualitás finom, őszinte felfedezése 
és egy szenvedélyes emlékeztető, hogy a szeretetnek – legyen az csalá-
di vagy szerelem – nyíltnak, szabadnak és szégyen nélkülinek kell ma-
radnia.” (Publishers Weekly). „Észre sem vettem, mennyire szerettem 
ezt a könyvet, amíg vége nem lett. Olyan gyorsan haladtam vele, hogy 
fel sem tűnt, milyen gyönyörű és milyen jó érzéssel tölt el. Ez abszolút 
egy új kedvencem. Alig várom, hogy újraolvassam.” (Ariel, goodreads)

Ryan Loveless:
Ethan és Carter
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013

Carter Stevenson folytonos dadogásával és tikke-
lésével huszonnégy éves korára teljes magányra 
kárhoztatta magát. Jóllehet, a barátai is azzal 
nyúzzák, hogy a Tourette-szindrómának rendeli 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31479
https://hatter.hu/archivum/katalogus/30138
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alá az életét, Los Angelesből egy csöndes kaliforniai kisvárosba 
költözik. Meghúzza magát, kerüli az embereket. Nem is sejti, hogy 
újdonsült szomszédja, Ethan Hart, hamarosan feldúlja magányát, 
és kilöki őt a nagybetűs életbe. Ethan már a kezdet kezdetén meg-
vallja az érzelmeit Carternek, bár közben retteg, hogy agysérülése 
kettejük közé áll, noha Ethan sokkal fogékonyabb az érzelmekre, 
mint az átlag. Carternél sokkal több forog kockán: ő többször meg-
égette magát, és nem szeretné, ha megint összetörnék a szívét. 
Ethan minden alkalmat megragad arra, hogy bebizonyítsa, ő és 
Carter összetartoznak. Aztán Ethan tragikus hírt kap. Végső két-
ségbeesésében Carterhez fordul segítségért. Vajon Carter kiállja a 
próbát?

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Nagy Boldizsár (szerk.):
Meseország mindenkié
Labrisz, Budapest, 2020

A kötet történeteiben ismert mesék újraírt válto-
zatait alkották meg a szerzők olyan hősökkel, akik 
valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoport-
hoz tartoznak. Kilenc jól ismert szerző és nyolc új 
alkotó meséje került a gyűjteménybe, melyben 

többek között roma Pöttöm Pannával, meleg Hamupipőkével, sár-
kányölő pincérlánnyal, háromfülű nyúllal, mélyszegénységből, 
bántalmazó családból érkező és örökbefogadott gyerekhősökkel 
találkozhatunk. A tizenhét kortárs szerző friss meseátiratai azokat 
is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. 
Megerősítenek abban, hogy bár nem vagyunk egyformák és kü-
lönböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyi-
unk előtt nyitva áll.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32727
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Kórász Krisztián:
Kasmírsál
Könyv Guru, Budapest, 2020

A Kasmírsál fi atal egyetemista főszereplőjének 
naplóját olvasva egy identitását kereső, magát 
gyakran értéktelennek tartó, érzelmi szélsősé-
gességre és önsértésre is hajlamos, kicsapongó 
életet élő fi atal férfi  lelki vívódásai bontakoznak 

ki előttünk. Bár a huszonéves srác felsőfokú tanulmányai miatt 
érkezik Budapestre, tapasztalatszerzése túlmutat egyetemi tanul-
mányain. A nagyváros számos lehetőséget kínál önmaga megis-
merésére, a kísérletezésre, homoszexualitásának felfedezésére, 
mely lehetőségekkel szereplőnk igyekszik is élni. Labilis szemé-
lyisége, szélsőséges érzelmi reakciói miatt azonban kapcsolatai 
rendre konfl iktusosak és instabilak. A szakmai ihletésű kitalált tör-
ténet megírását többéves pszichiátriai és pszichoterápiás szakmai 
tapasztalat előzte meg. Bár a műben szereplő nevek, személyek 
és események a szerző képzeletének szülöttei, a minél hitelesebb 
végeredmény elérése érdekében a történeti szál – amelynek szö-
véséhez az író önéletrajzi vonatkozásokat is felhasznált – valós 
helyszínekhez és időpontokhoz köthető.

Eszes Máté:
A gyónás : elbeszélések
Z-füzetek Alapítvány, Budapest, 2020

Új elbeszélés-kötettel jelentkezik Eszes Máté, 
benne régi és új novellákkal. A sort két történel-
mi ihletésű írás nyitja meg: A barna kámzsás ba-
rát című elbeszélést Kapisztrán János alakja, Az 
audenciát pedig Kossuth és Metternich legendás 
szócsatája ihlette. A századforduló világát és az 
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első világháború időszakát idézi meg következő három novellája: 
a Menekülés a kábulatba, illetve a Mata Hari tündöklése és bukása, 
valamint a Redl ezredes árulása, mely Alfred Redl ezredesről szól, 
és tárgyalja homoszexualitását is. De ott van még a Kinek kémke-
dett Karády Katalin?, a Párbaj, A gyanú, A Hindu Herceg, A templom 
és A gyónás című elbeszélés is.

Mezei Márk:
Utolsó szombat
Pesti Kalligram, Budapest, 2018

1944. január 14. Budapest, Nagyatádi Szabó 
utca 32. A kopott kapu mögött bujkál a zsi-
dó világ egyik legismertebb szellemi vezetője, 
Áron Rokeáh. Utolsó budapesti estéjén meg-
rázó, áradó erejű üzenettel fordul a híveihez, 
ami néhány héten belül több kiadásban is 

megjelenik. A második megjelenéstől kezdve azonban több tu-
cat mondat kimarad az eredeti szövegből. Mi történt? Véletlen? 
Tévedés? Szándékos hamisítás? Lehetetlen megmondani. A 
kérdés azonban velünk marad: mit akart mondani a belzi reb-
be? A rabbi búvóhelyétől pár ajtónyira két nő keresi önmagát.  
Az egyik jó családból származó, művelt zsi-
dó lány, a másik romlatlan, egyszerű cseléd. 
Egyetemről eltiltott illegális kommunista és 
mélyen hívő keresztény bejárónő. Nem sze-
rethetik egymást, de nem tudnak létezni a 
másik szerelme nélkül. Mindenki ugyanar-
ra a kérdésre keresi a választ: menjen vagy 
maradjon? Küzdjön vagy feladja? Az utolsó 
órák kegyetlen, mégis emberi küzdelmeinek 
történetét tartja a kezében az olvasó.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31628
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Susan Faludi:
Előhívás : mindent apámról
Libri, Budapest, 2018

HAMIS nyilaskarszalag, hogy megmentse a szüle-
it. HAMIS útlevél, hogy amerikai lehessen. HAMIS 
igazolás, hogy nővé válhasson. Egy élet IGAZ kró-
nikája. Pulitzer-díj-jelölés. Az egyik legismertebb 
feminista újságíró, a New Yorkban élő, magyar 

származású Susan Faludi 2004-ben emailt kapott hetvenhat éves 
apjától, akivel addigra már elhidegültek egymástól és alig érint-
keztek. Az apa a levél szerint nemrég tért vissza Thaiföldről, ahol 
férfiból nővé operálták, és ahol Istvánról Stefánie-ra változtatta a 
nevét. Mint írta, elege lett abból az agresszív macsóból, akinek is-
merték, s levelében arra kérte lányát, írja meg nem mindennapi 
életének történetét. Susan Budapestre utazott, ahová a kiváló fo-
tós-retusőr apa a rendszerváltás idején, 1990-ben költözött vissza. 
Beszélgetéseik során egymásnak látszólag teljesen ellentmondó 
elemekből álló, elképesztő élettörténet rajzolódott ki. Susan a 
múlt emlékeinek felkutatásával, a magyar 
zsidóság történetének és Magyarország 
legújabbkori történelmének tanulmá-
nyozásával, illetve régi és új benyomásai 
alapján próbálta megérteni az embert, 
akit az apjának ismert.

Nagy Boglárka (szerk.):
Tíz igaz történet
Libri – Amnesty International Magyarország,  
Budapest, 2015

Ez a kötet tíz emberi jogi jogsértés történetét mu-
tatja be. Az áldozatokat az Amnesty International 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31500
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lelkiismereti foglyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni 
a figyelmet rendszerszintű jogsértésekre, és hétköznapi embere-
ket mozgósítva javulást elérni az esetükben. Az olvasó most tíz 
magyar író: Dragomán György, Gerlóczy Márton, Karafiáth Orsolya, 
Kemény Zsófi, Kiss Tibor Noé, Maros András, Tasnádi István, Parti 
Nagy Lajos Simon Márton, Vámos Miklós interpretációjában talál-
kozhat a sorsukkal. Az Amnesty International független, demok-
ratikus szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma. 
Az emberi jogok védelmét kormányoktól, politikai pártoktól, egy-
házaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül végzi, 
tőlük pénzt nem fogad el, és az általa védett személyek nézeteivel 
nem foglalkozik – kivéve, ha azon nézetek erőszakra uszítanak, 
amit a szervezet elutasít. Az AI kutatásokat végez, melyek alapján 
az emberi jogi sérelmek megszüntetésére ajánlásokat fogalmaz 
meg, hogy lobbizást és sajtómunkát is magában foglaló kampá-
nyok segítségével igyekezzen érvényesíteni ezeket a hatóságok-
nál, kormányoknál és más döntéshozóknál. Tudjon meg többet az 
Amnesty International Magyarországról, és legyen Ön is részese a 
változásnak.
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ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZAKIRODALOM

Tranquillus Gaius Suetonius:
Caesarok élete : tizenkét életrajz
Európa, Budapest, 1961

Suetonius születésének időpontja I. sz. 70 tájára 
tehető, halála évét sem tudjuk bizonyosan, csak 
annyit, hogy igen öregen, valószínűleg 161 körül 
halt meg. A Caesarok élete tizenkét római császár 

életrajzát adja a szerző személyes élményei, levéltári tanulmá-
nyai, kortársak dokumentumai és családi hagyományok alapján. 
Adatai megbízhatók, mégsem folyamodik a száraz történetírás 
módszeréhez. A tudós és a jószemű riporter érzékével választja ki 
a legfrappánsabb dokumentumokat, s felhasználja röpcédulák, 
gúnydalok szövegét, sőt a római házak falára, kerítésére mázolt 
jelmondatokat, útszéli feliratokat is. Ezért friss és ma is eleven 
Suetonius tizenkét császár-életrajza, mely több császár biszexua-
litását is tárgyalja.

Bágyoni Attila:
Szex, szerelem, család
Medicina Budapest, 1974

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

dalmi érettségének valamennyi fokozatával. Ezt már megtették 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30472
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32705
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a nálam erre hivatottabbak különböző szakkönyvekben és nép-
szerű felvilágosító kiadványokban. Egyik célom az volt, hogy köz-
readjam azokat az információkat, amelyeket a rendelkezésemre 
álló módszerekkel kis munkacsoportommal szereztem. Úgy vé-
lem, hogy miután a számszerű információk más szerzők adatai-
val többször is összevetve kerülnek az olvasó elé, viszonylag re-
ális képet adhat a hetvenes évek magyar fiataljairól, illetve azok  
szexuális magatartásáról, szokásairól, nézeteiről. Bár a szülők 
többsége úgy tartja, hogy az ő gyermeke egészen más, mint a töb-
bi, s bizonyára e lapok olvasása során képzeletében a számára leg-
kedvezőbb csoportba helyezi saját gyermekét, szembe kell néznie 
felelősségével. Természetesen az emberek nem egyformák, s így a 
tinédzserek sem. Az egyik fiatal megfontoltabb, a másik kevésbé az. 
Az egyik többet olvas, így többet is tud, mint a másik. Vannak  
hevesebb vérmérsékletűek, és vannak higgadtabbak. De vala-
mennyien itt élnek, ebben a társadalmi környezetben, hatással 
vannak egymásra, figyelik, ellesik, utánozzák egymás szokásait. 
A kép, amelyet a fiatalok vizsgálata nyújt, rendkívül színes és gaz-
dag. Az egészből azonban csupán egy-egy mozzanatot, jelenséget 
mutatok be. Korántsem mindent és nem a teljeset. Annyit mégis 
remélhetünk, hogy sokan belátják: az iskolai szexuális felvilágo-
sítás és a házasságra, a családi életre való felkészítés most már 
valóban indokolt. 1973. október 18-án a magyar kormány határo-
zatot hozott a népesedéspolitikai feladatokról. Remélhetjük, hogy 
a szülők megértik ezt, és segítségére lesznek a pedagógusoknak. 
Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy a tinédzserek, akik-
ről elsősorban szó van ebben a könyvben, ugyancsak elolvassák.” 
A kötet érinti a homoszexualitás témáját is, s kifejezett veszélyként 
azonosítja a homoszexuális prostitúciót.

31



 S
ZA

KI
RO

DA
LO

M
AN

TIKVÁR 

32

Linczényi Adorján – Radnai Béla – Vikár György:
A szexuális élet zavarai
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1977

„Könyvünkben a nemi élet zavarait igyekszünk 
bemutatni és mai ismereteink fényében eredetü-
ket megvilágítani. Ismertetjük a szexualitás ana-
tómiai és élettani alapjait, de sok időt töltünk a 
pszichológiai tényezők ismertetésével is, melyek 

a nemiség fejlődésére hatnak. Ugyanis a zavarok túlnyomó több-
ségének okát ezekben találhatjuk meg, és nem a bonctani vagy 
kórélettani változásokban. A pszichológiai tényezők természete-
sen ebben az esetben is – mint mindig – szorosan összefüggnek 
az emberi nem biológiai fejlődésével és a társadalmi hatóerőkkel. 
Hiszen az ember olyan biológiai lény, amely az állattól általában 
és alapvetően különböző módon életszükségleteit ősidők óta 
csak a társadalmi együttélés segítségével és annak feltételei kö-
zött képes kielégíteni.”

Hollósi Tibor:
Hosszú kések éjszakája
Kossuth, Budapest, 1977

Ernst Röhmnek és a parancsnoksága alá tartozó 
rohamosztagoknak igen nagy szerepük volt ab-
ban, hogy Hitler 1933 elején a kancellári székbe 
emelkedhetett. Mintegy másfél évvel később 
Röhmmel és alvezéreivel meg néhány ezer ember-

rel éppen a Führer parancsára végeztek. „A mór megtette köteles-
ségét, a mór mehet…” Ilyen egyszerű lett volna? Hollósi Tibor igen 
érdekesen ismerteti az eseményeket: az 1934. június 30-i vérfürdő 
megszervezését és végrehajtását, bemutatja a szereplőket, megis-
mertet az SA és az SS történetével. E lényegében felszíni leírással 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29153
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azonban nem elégszik meg. Szorgos kutatómunkával keres vá-
laszt arra, miért kellett leszámolni Röhmékkel, kiknek az akaratára 
cselekedett Hitler, kinek lett haszna az egészből. E vizsgálódások 
során fény derül a birodalmi hadsereg és a nagytőke szerepére, 
továbbá olyan összefüggésekre, melyek lehetővé tették a fasisz-
ták további népellenes intézkedéseinek megvalósítását az orszá-
gon belül, s agresszivitásuk fokozását nemzetközi téren. A kötet 
tárgyalja Röhm és más SA-vezetők homoszexualitását, és ennek 
jelentőségét az eseményekben.

Péter Katalin:
A csejtei várúrnő : Báthory Erzsébet
Helikon, Budapest, 1985

A csejtei várúrnő mai közvéleményünkben vagy 
úgy él, mint koncepciós per áldozata, vagy mint 
öregedő, hiú asszony, aki fiatal jobbágylányok vé-
rétől akart megfiatalodni. Valóban ilyen egyszerű 
lenne az igazság? A kötet az ügy kapcsán létrejött 
iratok segítségével keresi Báthory Erzsébet életé-

nek labirintusában a különös eset magyarázatát.

Szántó György Tibor:
Anglia története
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986

A kötet röviden és szemléletesen mutatja be egy 
méretében kicsiny, teljesítményében hatalmas 
ország hosszú és különös históriáját. Mint min-
den nép, az angolok is bűnnel, hibával, tévedés-

sel, szenvedéssel és dicsőséges küzdelemmel teli múltat tudnak 
maguk mögött. De a békés építőmunka, mindenekelőtt pedig a 
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korán körvonalazódó jogrend, a demokratikus, gyakorlatias intéz-
ményrendszer, a szilárd alapokon nyugvó társadalmi szabadsá-
gok, a türelem és párbeszéd képessége is a britek történelmi ered-
ménye. Angliában a rend és a szabadság régóta megférnek egy 
gyékényen, ha meredek ösvény vezetett is idáig. Stonehenge, ró-
maiak, normannok, Magna Charta, rózsák harca, a Nagy Armada, 
„Dicsőséges Forradalom”, Trafalgar – csupán mérföldkövek azon 
az úton, amelyen Hódító Vilmos, Thomas Becket, VIII. Henrik, 
Cromwell, Nelson, Gladstone, Viktória, Churchill és Fleming, John 
Lennon, Shakespeare és Henry Moore, Swift, Defoe, Dickens és tár-
saik jártak. Hintón vagy gyalog, lovon vagy hajón, gőzmozdonyon 
vagy repülőn – esetleg Rolls Royce-on. Azon a nyelven beszéltek, 
amelyet ma már a világ egyik fele használ, a másik fele most tanul-
ta. E könyv révén velük tarthatunk mi is. Érintőleges melegszál: a 
szerző röviden tárgyalja II. Edward és I. Jakab homoszexualitását, 
s ezek politikai következményeit.

Juhani Nagy János:
AIDS : egy kór dokumentumai, egy kor doku-
mentumai
Magyar Média, Budapest, 1987

„1980 májusában, egy szép tavaszi reggelen, egy 
32 esztendős New York-i agglegény útnak indult, 
hogy felkeresse a manhattani Mount Sinai Medical 
Center nevű, jó hírű egészségügyi intézményt. 

Egyedül ment. A járás igencsak nehezére esett. Sajgott 
a teste, arcáról patakzott a veríték. A száját és a légcsö-
vét mintha tűz égette volna, a szeme láztól csillogott. 
Meg-megszédült. A járóbeteg-rendelőben lesegítet-
ték róla az öltönyét, amely fölöttébb lögyögött rajta. 
Az orvosok lesoványodott, ibolyakék gümőkkel bo-
rított testet pillantottak meg. Némelyik göb vérzett.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28669
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A tüdőben baktériumok fészkeltek, a belekben gomgák. A beteg fia-
talember nehezen kapott levegőt. Halkan, akadozva beszélt.”

Szabad Demokraták Szövetsége:
A rendszerváltás programja : SZDSZ
SZDSZ, Budapest, 1989

„A Szabad Demokraták Szövetsége pártszerűen 
működő országos politikai szervezet, s mint ilyen 
nem egyes társadalmi csoportok, rétegek érde-
keit kívánja képviselni, hanem az egész társada-
lom számára kíván programot adni. E program 
túllép a továbbfejlesztés, a reform, a kibontako-

zás, a megújulás sokat hallott igényén, a BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁST 
tűzi ki célul. A többpártrendszeren alapuló parlamentáris demok-
rácia és a magántulajdonra épülő, a tulajdonformák szabadságát 
biztosító gazdasági rendszer megteremtéséhez ugyanis nem ele-
gendő a jelenlegi viszonyok „megújítása”. Az SZDSZ, egyértelmű 
értékek alapján, elvi politikát folytat. Nem tűzi zászlajára a poli-
tikai és szociális demagógia olcsó jelszavait, programja súlyát és 
komolyságát az adja, hogy megvalósítható. Politikai szervezetek 
vagy akcióprogramot készítenek, amely közvetlenül cselekvésre 
fordítható választ keres az aktuális problémákra, vagy program-
nyilatkozatot, amely általános elveket rögzít. Az SZDSZ a jelen 
helyzetben nem érheti be azzal, hogy csak a napi gondoktól előke-
lő távolságot tartó elveket fogalmazzon meg, de azzal sem, hogy 
rövid idő alatt elévülő akcióprogramot, választási jelszavakat kí-
náljon a társadalomnak. Az SZDSZ programja négy - részben egy-
mástól független, de közös értékekre és elvekre épülő - elemből 
áll. Az „Elvi Nyilatkozat,” amelyet az 1988. november 13-i alakuló 
közgyűlés fogadott el, a szövetség legtágabban vett céljait jelöli 
ki alapvető értékek és az ezeket hordozó hagyományok összeg-
zésével. A program első része, a jelen viszonyaiból is kibontható 
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értékeink megvalósulása felé mutató „Társadalom működési elvei”-t 
írja le. A „Hogyan induljunk el?” című rész a békés rendszerváltás le-
hetséges technikáit, az elengedhetetlenül szükséges kompromisz-
szumok indokait és határait tartalmazza. A különböző témaköröket 
felölelő „Programtézisek” elveinkre épülve, aktuális kérdésekben fo-
galmaznak meg kívánalmakat és megoldásokat. További program-
tézisek kidolgozására egyéneknek és önszerveződő csoportoknak 
szabad tér nyílik, jelentkezésüket várjuk, hisz tudjuk, fontos és égető 
kérdésekre, már ismertekre és újonnan felmerülőkre kell még választ 
adnunk. Az SZDSZ programja tehát nincs lezárva.”

John Colapinto:
A természet hatalma : a fiú, akit kislányként 
neveltek fel
JLX Manager Kft., Budapest, 2001

John Colapinto könyvében a Pulitzer-díjas újság-
író David Thiessen életéről mesél. David szintén 
fiú ikertestvérével 1965-ben született. Egy félre-

sikerült körülmetélés során David nemi szerve megsérült. Az ik-
rek szülei kétségbeesve fordultak segítségért 
Dr. John Money pszichológushoz. Megoldást 
kerestek, ehelyett fiuk Money kísérleti nyula 
lett, hogy az orvos bebizonyíthassa kedvenc 
teóriáját. A gyermek valójában kezdettől fog-
va küszködött a ráerőltetett nemi szereppel. 
Ennek történetét meséli el Colapinto nem 
mindennapi együttérzéssel, miközben ponto-
san megismerteti az Olvasót az eset orvosi és 
történelmi hátterével is.
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Betty Fairchild – Nancy Hayward:
Most, hogy tudod : útmutató meleg és leszbikus 
fiatalok szüleinek
Göncöl, Budapest, 2002

„Ez a könyv a meleg és leszbikus fiatalok szüleinek 
nyújt segítséget abban a ma még bonyolult és sok-
szor fájdalmas folyamatban, melynek során gyer-

mekünk felvállalja és próbálja elfogadtatni szexuális irányultsá-
gát”. Szülők számára íródott könyv, mely megkönnyíteni hivatott 
gyermekük melegségének elfogadását. A hiánypótló kötet röviden 
utalgat történelmi-mozgalomtörténeti eseményekre, s érdekes 
beszámolókra, élettörténetekre épít. A kötet alapvetően az ame-
rikai állapotokra épít, tekintsük akár a bibliográfiát, akár az olyan 
jellegű problémákat, hogy milyen gondokkal nézzen szemben egy 
Pennsylvániában oktató tanár vagy a metodista egyház meleg 
tagja. Megjelent a Háttér Társaság munkatársainak fordításában. 
A gazdag bibliográfiával és jegyzetekkel ellátott könyv – nemcsak 
a szülők, de a pedagógusok figyelmébe is ajánlható.

Sylvia Schneider:
Értsd meg kamasz gyermeked! : fontos kérdé-
sek és válaszok szülőknek
Deák és Társa Kiadó Bt., Pápa, 2008

Ez a könyv részletes és kimerítő választ ad a ka-
maszok szüleiben felmerülő kérdésekre. Szülők 
és a pubertáskor... csupa megoldandó konflik-
tus. Problémák sora vár ránk. De hogyan tovább? 

Ez a könyv részletes és kimerítő választ ad a kamaszok szüleiben 
felmerülő kérdésekre. 15 éves lányunk elérkezett az első komoly 
kapcsolatához. Nem túlságosan fiatal még a szexhez? Hogyan 
boldoguljunk serdülő gyermekünk hangulatingadozásaival? 
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Gyermekeink olyannyira márkafüggők, hogy képtelenek vagyunk 
anyagilag lépést tartani velük. Mindenképp a divatot kell követ-
niük? A könyv egyik kérdése: Mit tegyünk, ha gyermekünk homo-
szexuális? Ill. egy másik kérdés: Mennyire reális a gyermekünket 
fenyegető AIDS kérdése?

Rob Jovanovic:
George Michael : a poplegenda
T. Bálint, Törökbálint, 2012

George Michael talány. A legnyitottabb és legtöb-
bet nyilatkozó popsztárok egyike, aki ugyanak-
kor elszántan védelmezi magánéletét. A Wham! 
1981-es megalakulásától a legmerészebb álmait 
is túlszárnyalva szegődött nyomába hírnév és va-

gyon. A Wham! hangzása fémjelezte az 1980-as évek zenei világát, 
de miután 1986-ban felbomlott, Michael szólóénekesként még 
többre vitte. Rob Jovanovic George Michaelről írt életrajza elem-
zi Michael zenei teljesítményét és stílusteremtő videóit, többek 
között a 2006-os turnét dokumentáló anyagot, amellyel Michael 
visszatért a zenei ipar senkiföldjéről. Kitér azokra a problémákra 
is, amelyek a meleg szupersztárt manapság nyomasztják, és meg-
erősíti kulturális ikonként elfoglalt helyét.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Babits Mihály:
Erato : az erotikus világköltészet remekei
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973

Az Erato a bécsi Hellas Verlagnál jelent meg 
1921-ben, 500 számozott példányban és terjesz-
tése csak előzetes feliratkozás alapján történt.  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32706
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32687
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A könyvbarátok számára készült kiadást az akkoriban nagyon 
népszerű Bayros metszeteivel díszítették, és bibliofil értékének 
megfelelő áron juthattak hozzá az érdeklődők. Magyarországon 
először 1947-ben jelenhetett meg a budapesti Officina Kiadó gon-
dozásában, kétnyelvű kiadásban. Babits meglehetősen hajszolt 
körülmények között készítette el az antológiát. Annak ellenére, 
hogy az erotikus világirodalom remekéből választott verseket, 
sokféle vád és támadás érte, sokszor még barátai részéről is.  
Tóth Árpád és Szabó Lőrinc azonban végig támogatták munkájá-
ban, és bár a fordítások mindegyikét Babits szignálta, néhányat ők 
készítettek el. A mai olvasó nyilván csodálkozva hall e rég elvonult 
viharokról. Ma főként azokra a kiváló fordításokra figyel, amelyek 
aligha jöttek volna létre a kötet kínálta alkalom nélkül. A kötet-
ben szerepel egyebek mellett Szapphó: Dal az el nem jött leányról, 
Catullus: Lesbiához című verse, valamint Shakespeare egy férfihoz 
szóló szonettje, valamint az ál-szapphó verseket alkotó Louys két 
költeménye is.

Martin Amis:
Siker
Magvető, Budapest, 1987

Gregory és Terry mostohatestvérek, de úgy külön-
böznek egymástól, ahogy csak a szakadt proli kü-
lönbözhet a kifinomult úriembertől. Gregory egy 
galériában dolgozik, művelt, gazdag, pimaszul 
jóképű, egyformán imádják a férfiak és a nők, s 

ennek megfelelően változatos a szexuális élete. Terry közben va-
lami vacak állásban dolgozik, s valószínűleg onnan is ki akarják 
rúgni, elszív napi három doboz cigit, mindig vagy részeg, vagy 
másnapos, és már nem is emlékszik rá, mikor volt utoljára együtt 
nővel. Nem véletlen, hogy ennyire különböznek: Gregory apja an-
nak idején jótékonysági rohamában fogadta örökbe a kis Terryt, 
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miután elárvult: apja megölte a kishúgát (s előtte valószínűleg az 
anyját is). S hiába kapott elit nevelést, a gyerekkori trauma még 
mindig benne él, mint ahogy a folytonos megalázottság is, hogy 
ő csak az örökbe fogadott szegény fiú… s persze a géneket sem 
lehet becsapni: aki prolinak született, az proli marad. Vagy még-
sem? Lehet, hogy Gregory nem is annyira az élet császára… s hogy 
Terry számára is van még esély? Lehet, hogy fölcserélődnek a sze-
repek? Martin Amis 1978-ban megjelent kegyetlen szatírája az író 
első korszakának kiemelkedő regénye: bámulatos beleérzéssel 
bújik ellenszenves, hazudozó hőseinek lelkébe, s miközben ragyo-
góan ábrázolja az osztálykülönbségeket, egy vérfertőző kapcsolat 
tragikus történetét is elmeséli…

John Irving:
Garp szerint a világ
Árkádia, Budapest, 1988

Jenny Fields, a cipőkirály leánya ápolónőként dol-
gozik egy bostoni kórházban. Férjhez menni nem 
akar, gyereket viszont igen, ezért egy haldokló há-
borús sebesülttel ejteti magát teherbe. Ily módon 
egyszer s mindenkorra végzett a férfinemmel, a 
továbbiakban a gyermek nevelésének szenteli 

életét – elszegődik egy iskolába ápolónőnek hogy fia, Garp fejlő-
désének menetelét, választott tantárgyait, tanárait is ellenőrizni 
tudja. Kész csoda hogy ezek után Garpból normális ember lesz, 
hogy a világban – annak minden borzalmával: erőszak, gyilkosság, 
megbecstelenítés, autóbaleset, csonkítás – mégis megállja helyét. 
Garp írónak készül. Minő véletlen, ekkor már az anyja is. Bécsben 
töltött tanulmányútjuk s az ott létrejött alkotások eredményekép-
pen Jenny tesz szert nagyobb hírnévre, akaratlanul egy feminista 
mozgalom élére kerül, emiatt később híressége jutalmául erő-
szak áldozata. De első művével Garp is pályadíjat nyer – szerelme 
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kezét, aki csakis híres, de legalábbis a hírnév irányába mutató 
íróhoz hajlandó feleségül menni. Boldog házaséletüket egy ideig 
nem árnyékolják be házasságon kívüli kapcsolataik – a nem várt 
borzalmak épp ezért annál elemibb erővel érik az érdekelteket s 
az olvasót. John Irving groteszk, posztmodern rémmeséje jelentős 
mű, az elmúlt évtized amerikai irodalmában kevés a hozzá fogha-
tó maradandó érdekességű újdonság.

Allen Ginsberg:
Május királya
Cserépfalvi, Budapest, 1990

„Kötetben meg nem jelent Ginsberg-fordításaimat 
tartja kezében az olvasó. Közülük: jó néhány 

nem nyert – részben nem is nyerhetett – bebocsáttatást az Európa 
Könyvkiadónál 1984-ben megjelent Ginsberg-könyvbe, A leples bi-
tangba. Más verseket azóta fordítottam le. Noha kétségkívül elősze-
retettel bajlódtam olyan költeményekkel, melyek fittyet hány-
nak az általam is gyűlölt politikai és szexuális tabuknak, mégsem 
csupán tiltott árut kínálok az érdeklődőknek. Szívemnek kedves 
versek magyarítására törekedtem, ajándékul szánva ezt a köny-
vet a költő hatvanadik születésnapjára. Az ajándékkal, mint annyi 
mással, megkéstem, e munkának most már az ünnep-sugallta jó-
indulat támasza nélkül kell helytállnia magáért. Budapest, 1986. 
február 15. Eörsi István. – Eltelt újabb négy év, és most végre meg-
jelenhet ez a könyv. A közbeeső időben csak egyetlen Ginsberg-
verset fordítottam le: az Üvöltést. Erre a munkára 
egyrészt az ösztönzött, hogy Orbán Ottó közismert, 
szép fordítása nem tartalmazza – elkészülte idején 
nem is tartalmazhatta – a teljes szöveget. Másrészt 
az azóta kiterebélyesedett – és Ginsberg által kü-
lönös gonddal művelt – Ginsberg-filológia a költe-
mény sok részletét más megvilágításba helyezte. 
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Harmadrészt vonzott egy olyan új magyar változat gondolata, mely 
az asszociációk és képzetek brutalitására és definíciószerű megfo-
galmazására helyezi a hangsúlyt.”

Dominique Fernandez:
Becsületbíróság
Európa, Budapest, 1999

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

1793-ban igencsak megritkított Sainte-Foy család Oroszországban 
menedékre lelt kései leszármazottja, foglakozására nézve a Perm-
Orenbourg Rt. hídépítő üzletkötője nagyra becsülte Csajkovszkijt; 
szerette orosz felesége is: románcait, zongoradarabjait – 1893 bol-
dog békeidején lakás is, pénz is, igény is volt a házimuzsikálásra. 
A férfi gyanút fog: olyan körülmények merülnek fel, amelyek el-
lentmondani látszanak a hivatalos verziónak. Nyomozni kezd. 
Felteszi a kérdést: lehetséges, hogy Csajkovszkij volt a cár utasítá-
sára összehívott héttagú becsületbíróság alanya, vagy fogalmaz-
zunk pontosabban: tárgya? A válasz: igen. A kiváló francia író regé-
nye pompás korrajz és letehetetlen bűnügyi történet.”

Robert Matthias Musil:
Törless iskolaévei
Európa, Budapest, 1999

Robert Musil Thomas Mann kortársa, de ellentét-
ben a Buddenbrook ház fiatalon híressé lett szer-
zőjével, csak későn, tulajdonképpen csak halála 
után került be az irodalmi köztudatba. Ma már 
a század legjelentősebb prózaírói közt tartják 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31846
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32685
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számon. Bemutatását első regényével, az 1906-ban megjelent 
Törless iskolaiévei-vel kezdjük. A Törless iskolaévei nemcsak for-
mában hozott új és korszakot indító elemeket – előrevetítve az 
expresszionista stílust – , a huszadik századi bonyolultabb lélektan 
irodalmi felhasználásának is egyik kiváló korai példája. Musil mes-
terien rajzolja meg a rideg intézeti légkört, ahol a nevelői munka 
csupán a tanítást és az elkövetett hibák megtorlását jelenti, ahol 
az önmagukkal és a külvilággal vívódó kamaszok magukra utalva 
élik át életüknek talán legnehezebb korszakát. Megmutatja, mi-
lyen kitűnő táptalaj az ilyen környezet az erőszakosak, a kegyetle-
nek, a mások megalázásában gyönyörködők számára, és – Törless 
alakjával – hitet tesz a maga humanista szemléletéről: Törless 
szembefordul erőszakos, kegyetlen társaival, és fellázad a terror 
szelleme ellen.

Titus Petronius Arbiter:
Satyricon
Glória, Budapest, 2002

A Satyricon az egyetlen nagyjelentőségű regény 
az ókor évszázadaiból. Tragikus, hogy az erede-
ti szöveg legfeljebb hatoda, de lehet, hogy an-
nál is kevesebb maradt reánk, az is helyenként 

alig össze illeszthető töredékben. Némi vigaszt legfeljebb abban 
találhatunk, hogy a múltból csak töredékesen, vagy nagyon is 
sértetten fennmaradt emlékek megőrizték az eredeti egész szép-
ségét, mint például az athéni Parthenon. A Satyricon rendkívüli 
könnyed séggel foglal össze egy lényegében szatirikus, a római 
brutalitást is bemutató, a szexualitást kigúnyoló és egyúttal fel-
magasztaló, majdnem minden társadalmi és vallási babonát kine-
vető történetsort, vagy kalandok sorát, mely talán pikareszknek 
tűnik, de mégsem nevezhető annak, mert bizonytalan figurák 
helyett kitűnő jellemek szerepelnek benne. A Satyricont sokat az 
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elmúlt korokban pornográfiának nevezték. Ezzel az ostobaság-
gal kár lenne vitába ereszkedni, bár kétségtelen, hogy – az elavult 
jelzők használata szerint – a Satyricon néhány része „sikamlós”, 
ha nem is pornografikus. A XX. században nagy művész, Federico 
Fellini fejezte ki Petronius iránti hódolatát a Satyricon hallatlanul 
nagy erejű, bámulatra méltó megfilmesítésével. Egyesek Fellini 
szemére vetették, amiért hozzátoldásokat eszközölt a reánk ma-
radt szövegen, de ezek a hozzátoldások is az eredeti szellemében 
születtek. Petronius ugyanúgy élvezte volna a filmet, mint ahogy 
Fellini élvezte Petronius szövegét.

William Somerset Maugham:
Életem
Holnap, Budapest, 2002

„Az a vágy hajtott, hogy röviden összefoglaljam, 
és hangsúlyossá tegyem azon dolgokat, melyek 
életem folyamán elsősorban érdekeltek.” – írta a  
meleg/biszexuális William Somerset Maugham 
ezen könyvéről, melynek eredeti címe (Summing 
Up) összegzést jelent. 
Egy önéletrajzszerű ösz-

szegzés, amely anélkül, hogy felfedné 
a személyes ént, az írói hitvallás leg-
figyelemreméltóbb megnyilvánulása. Ez 
nemcsak egy profi szerző klasszikus 
vallomása a stílusra, az irodalomra, a 
filozófiára, a színházra és annak közön-
ségére vonatkozó gondolatait illetően, 
de leleplező bepillantás egy nagy író 
műhelyébe is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32684
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David Ebershoff:
A dán lány
I.P.C. Könyvek - Nouvion Trade S. A., Budapest, 2012

Egy részben megtörtént eseményeket feldolgozó, 
gyengéd portré a házasságról arra a kérdésre ke-
resi a választ: Mit tennél, ha valaki, akit szeretsz, 
minden értelemben meg akarna változni? Egy 
kérdéssel indult – a feleség apró szívességet kér 

a férjétől, miközben mindketten a stúdióban 
festegetnek –, és olyan átváltozáshoz vezetett, 
amelyre egyikük sem számított. A tényeket és a 
fikciót romantikus látásmóddal elegyítő regény 
a házasság bensőségességét mutatja be, és Lili 
Elbe, az egyik első nemi helyreállító műtéten át-
esett ember, valamint a házastársi hűség, a sa-
ját ambíciói és vágyai gúzsában őrlődő feleség 
figyelemre méltó történetét meséli el.

James Lecesne:
Trevor
Pozsonyi Pagony, Budapest, 2014

Trevor egy vidám, jó humorú, tizenhárom éves 
fiú, de otthon és az iskolában különcként kezelik. 
Trevor művész szeretne lenni, mégpedig olyan, aki 
megváltoztatja a világot. De miért vesz föl csillogó 

Lady Gaga-jelmezt halloweenkor? Trevor szerint azért, mert jól néz 
ki, és amúgy is Lady Gaga a példaképe. A többieknek erről teljesen 
más a véleménye. Egy ideig a szülei és a barátai is megpróbálnak 
úgy tenni, mintha Trevor egy átlagos srác lenne. Hisz ez volna a leg-
jobb, nem? Könnyebb elfogadni azt, aki olyan, mint te vagy én. Ha 
valaki nagyon más, akkor mindenki félrenéz, és reménykedik, hogy 
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nem jól látja. De Trevor különleges, tehetséges és más, 
és ilyen is akar maradni. De meddig úszhat szemben az 
árral? A Trevor egy fordulatos, amerikai kisregény a ka-
maszkori útkeresésről, a másságról és az elfogadásról. 
Elfogadni magunkat és egymást nem a legegyszerűbb, 
de a legszebb feladat a világon.

Piper Kerman:
Orange Is the New Black : túlélni a női börtönt
Twister Media Kft., Budapest, 2014

Piper Kerman szép karrierrel büszkélkedhet, tartós 
kapcsolatban él, szeretetteli családi légkör veszi kö-
rül. Az égvilágon semmi sem emlékeztet benne arra 
a vakmerő, fiatal lányra, akire annak idején, úgy tíz 
évvel ezelőtt egy bőröndnyi drogpénz csempészé-

sét bízták. De a múltja nem ereszti. A jól szituált nő, zsebében egy 
híres magánegyetem diplomájával most csak a 11187424-es számú 
fogvatartott a connecticuti Danbury szövetségi börtönében. 15 hó-
napra ítélték, és most egyike annak a több millió embernek, akiket az 
Egyesült Államok büntetés-végrehajtási rendszere magába szippant. 
Az első meztelen motozástól a szabadulásig Kerman megtanul alkal-
mazkodni e furcsa világ szigorú viselkedésmintáihoz és légből kapott 
szabályrendszeréhez. A társadalom minden 
közegéből akadnak itt nők. Apró figyelmessé-
gekkel, szikár bölcsességekkel és az elfogadott-
ság élményével ajándékozzák meg Kermant. 
Szívszorító, vicces, olykor felháborító Kerman 
története, melynek során bepillanthat az olvasó 
egy női börtön mindennapjaiba. Megtudhatjuk, 
milyen dolgokért kerül annyi nő hűvösre, és mi 
történik velük odabenn.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32648
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UN Women:
Human Rights of LBTIQ Women in Ukraine
United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women), New York, 
2019

Az elmúlt években Ukrajnában egyre nagyobb teret nyert a lesz-
bikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberekkel 
(LMBTIQ) szembeni erőszak és diszkrimináció, és egyre nagyobb 
az igény az emberi jogok tiszteletben tartására, bármilyen alapú 
korlátozás nélkül. Az ukrán leszbikus, biszexuális, transznemű, in-
terszex és queer nők emberi jogai című kiadvány áttekintést nyújt 
az ENSZ és a nemzeti emberi jogi eszközökről az LBTIQ nők jogaival 
kapcsolatban, és összefoglalja az ukrajnai jogaikkal kapcsolatos 
helyzetet. Bár az egész LMBTIQ közösség szembesül megkülön-
böztetéssel, erőszakkal, társadalmi kirekesztéssel és marginalizá-
lódással, ez a brosúra kifejezetten az LBTIQ nőkre összpontosít,  
A nők elleni megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésé-
ről szóló egyezmény (CEDAW) Ukrajna nyolcadik időszakos jelen-
tésének Záró megjegyzéseiben ismertetett ajánlásokat követve.  
A CEDAW az ukrajnai LBTIQ női kérdések szempontjából is releváns, 
mivel fontos rendelkezéseket tartalmaz a nemek közötti egyenlő-
ség előmozdítása érdekében, és olyan eszközökkel látja el a részes 
államokat, amelyek elősegítik minden nő emberi jogainak teljes 
megvalósítását. Az UN Women és az Insight LMBTIQ civil szervezet 
által készített kiadvány célja, hogy támogassa azokat a civil tár-
sadalmi aktivistákat, akik az LMBTIQ-jogok ukrán jogszabályokba 
és politikákba történő integrálását szorgalmazzák. Az UN Women 
CEDAW in Action! projektje a Global Affairs Canada finanszírozásá-
val technikai és pénzügyi támogatást nyújtott a kiadványhoz.
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Bernardine Evaristo:
Girl, Woman, Other
Black Cat, New York, 2019

Nyüzsög az élettől és kicsattan az energiától – egy 
szerelmes dal a modern Nagy-Britanniának és a 
fekete nőiségnek. A Girl, Woman, Other (Lány, nő, 
más) tizenkét nagyon különböző szereplő éle-
tét és küzdelmét követi nyomon. 

Leginkább nők, feketék és britek, elmesélik család-
juk, barátaik és szeretőik történetét országszerte 
és éveken át. Örömtelien sokszólamú és vibrálóan 
kortárs, ez egy fantasztikusan újfajta történet, ko-
runk regénye: ünnepi, mindig dinamikus és teljesen 
ellenállhatatlan.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32686
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Köszönjük a 21. Század Kiadó, az Alexandra, az Animus, a Komp-
Press, a Könyv Guru, a Könyvmolyképző, a Labrisz Leszbikus 
Egyesület, a Magvető, a Magyar LMBT Szövetség, a Scolar és a 
Typotex könyvadományait. Köszönjük továbbá a magánszemé-
lyek 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 8-10.

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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A 9. LMBT Történeti Hónap pályázati felhívása
Jövőre ismét LMBT Történeti Hónap! 

Szervezz programot! Jelentkezz most!

2021 februárjában immár kilencedik alkalommal rendezzük meg az LMBT 
Történeti Hónapot. Ha szeretnél a magyar és a nemzetközi LMBT történelem, 
kultúra, művészet témakörébe illeszkedő rendezvényt szervezni, jelentkezz!  
A pályázat nem csak LMBT szervezeteknek, csoportoknak szól; szívesen 
vesszük más civil szervezetek, oktatási intézmények, szakkollégiumok, könyv-
tárak, múzeumok, kulturális és művészeti csoportok, tudományos műhelyek, 
sajtóorgánumok, valamint magánszemélyek programterveit is.
A rendezvény formája lehet: előadás, beszélgetés, workshop, filmvetí-
tés, kiállítás, zenei program, kulturális rendezvény, kreatív program stb.
A programtervben a következőket kell megfogalmazni: 
• cím, téma, cél, programfelépítés
• időtartam és javasolt helyszín, időpont (ha van)
• a program rövid ismertetése (max. 300 karakter)
• a programot szervező személy/szervezet/csoport rövid bemutatása
• a program nyelve és a programhoz szükséges technikai igények
• kapcsolattartó neve és elérhetőségei
Az elbírálásnál előnyt jelent az évfordulókhoz kapcsolódó programok 
benyújtása, a korábban fel nem dolgozott témák megjelenítése, valamint 
az újszerű, interaktív feldolgozás.
A Háttér és a Labrisz a programok összehangolását és kommunikációját 
biztosítja, valamint tanácsokat ad a tervezett programokhoz, azok lehet-
séges helyszínéhez kapcsolódóan. A program költségeit, megszervezését, 
lebonyolítását a pályázó vállalja.

A pályázatok beadási határideje: 2020. november 30. 
A beérkező anyagokról a pályázók december 10-ig kapnak visszajelzést. 

A pályázatokat a következő linken lehet beküldeni: 
http://lmbttortenetihonap.hu/programjavaslat 

Kérdéseket az info@lmbttortenetihonap.hu címre írhattok.
További információk: http://lmbttortenetihonap.hu/

https://www.facebook.com/lmbttortenetihonap
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Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2020. 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 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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