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Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfogadásáért és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió
és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.
A koronavírus-helyzetre való tekintettel
a Háttér Archívum és Könyvtár határozatlan ideig zárva tart.
Továbbra is elérhető online katalógusunk, valamint
e-mailben (archivum@hatter.hu) is fogadjuk a megkereséseket.

Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2020. évi negyedik számunkban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legfrissebb szerzeményeit összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb száma a 2020.
október és december között, kiadói felajánlások, illetve magánszemélyek jóvoltából beszerzett több mint negyven újabb kiadványt
mutatja be. Számos érdekes kötet szerepel az újdonságok között:
Frédéric Martel világszerte nagy visszhangot kiváltó könyve, A Vatikán kínos titkai, Sebastian Barry Costa-díjas regénye, a Végtelen
napok, mely az amerikai polgárháború idején játszódik, Simone
de Beauvoir évtizedekkel ezelőtt született, ám csak most megjelent Elválaszthatatlanok című műve, két kollégista lány intim
barátságáról, a Titkos útjaink, mely egy hidegháborús leszbikus
románc története, a HIV-pozitív tinédzser mindennapjait bemutató Pozitív, Frank O’Hara verseinek első magyar kiadása vagy igazi
kuriózumként a Sotus című regény, mely a thaiföldi elit iskolák
világát idézi meg. Az antikvár szerzeményeink közül kiemelhetjük
az Olykor a kovgörl is elandalodhat című, leszbikus szálat is tartalmazó regényt, a 2010-ben meg is filmesített Gigolát, vagy a Mikó
Sándor belsőépítészről szóló kiadványt, akihez a híres meleg szórakozóhely, az Egyetem presszó belső kialakítása is kapcsolódik.
Könyvtárunk ezen időszak alatt három idegennyelvű kiadvánnyal
is gazdagodott, többek között Oscar Wilde peréhez kapcsolódva.
2019 tavasza óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő
linken keresztül: http://hatter.hu/archivum/katalogus
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Frédéric Martel:
A Vatikán kínos titkai : homoszexualitás, hatalmi játszmák, képmutatás
Park, Budapest, 2020
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„A papságon belüli homoszexualitás nagyon komoly kérdés, ami aggodalommal tölt el.” Ferenc
pápa. Papi cölibátus, az óvszerhasználattal szembeni egyházi tilalom, a szexuális visszaélések
rendszeres eltussolása, XVI. Benedek pápa lemondása, a klérus
nőgyűlölete, a papi hivatások számának drasztikus visszaesése, a
Ferenc pápa elleni áskálódások – Frédéric Martel szerint ezeket a
jelenségeket egyetlen titok köti össze, mely sokáig kimondhatatlan volt. A neve: Szodoma. A bibliai Szodoma városát a hagyomány
szerint Isten azért pusztította el, mert lakosai homoszexuális gyakorlatot folytattak. Csakhogy korunkban éppenséggel a Vatikánon
belül található a világ egyik legnagyobb homoszexuális közössége. A francia szerző négy éven át belülről követte a Vatikán életét
és nagyjából harminc országra kiterjedően folytatta nyomozásait.
Több tucat kardinálisnak tette fel kérdéseit, több száz püspökkel
és pappal találkozott. Könyve, A Vatikán kínos titkai, az egyház
rejtett oldalát tárja fel: azt a legkisebb papi szemináriumoktól a
Vatikánig felépülő rendszert, amelyet egyszerre jellemez a homoszexuális kettős életvitel és
a legradikálisabb homofóbia. A katolikus egyház Martel állítása szerint mélyen skizofrén:
minél nyíltabban homofób egy papi méltóság
a társadalom előtt, annál valószínűbb, hogy a
magánéletében homoszexuális.

Sigmund Freud:
Három értekezés a szexualitásról
Helikon, Budapest, 2020
„Freud ezen értekezéseinek tudománytörténelmi
jelentősége is van” – írta Ferenczi Sándor, a kötet
fordítója, a mű első, 1915-ös kiadásának élén.
A meghökkenést és botrányt okozó kis könyv –
amely első ízben németül 1905-ben látott napvilágot, Freud addigi pszichoanalitikai munkásságának összegzéseként – a lélektani kutatás és terápia új útjait nyitotta meg. A
nemiséget – visszanyúlva az erotika klasszikus görög értelmezéséhez – fejlődésében és összetettségében tette a lélektani vizsgálódás tárgyává, az analitikus terápia tapasztalataival bizonyítva a
libidó, az elfojtás, az átvitel, a szublimáció, a gátlás jelenségeinek
fontosságát az ember pszichés működésében. Az értekezések
részletesen foglalkoznak a homoszexualitással is.
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Karl Lagerfeldnek (1933-2019) nemcsak a megjelenése volt egyedi, hanem az életútja is. A kifutók császára, a divat nagyatyja egész életében
álarcok mögé bújt, s bár való igaz, hogy olykor
felfedni látszott néhány titkát, valójában mindig
is misztikus köd övezte. Ahogyan ő fogalmazott: „Olyan akarok
lenni, mint egy látomás. Felbukkanok és eltűnök.” Vajon milyen
ember rejtőzött a világ leghíresebb napszemüvege mögött? Milyen
múltja volt az örök jelen időben létező ikonikus alaknak? A kötet
szerzője, Laurent Allen-Caron újságíró az „Egy nap, egy sors” című
műsor számára készített, Karl Lagerfeldről szóló, 12 részes „Lenni
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Laurent Allen-Caron:
A titokzatos Lagerfeld
Kossuth, Budapest, 2020

és látszani” című dokumentumfilm-sorozat ötletgazdája és rendezője. Az Allen-Caron általa készített riportokban Lagerfeld barátai,
ismerősei és munkatársai mesélnek a meleg divattervező pályafutásáról és arról a férfiről, akinek álmait, vágyait Párizs testesítette
meg, ahol azzá a minden részletében megkomponált, jellegzetes
figurává vált, akit világszerte ismerünk.
Bill O’Reilly – Martin Dugard:
Az SS kiiktatása : hajsza a történelem legkegyetlenebb háborús bűnösei után
Libri, Budapest, 2020
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A Harmadik Birodalom rémtetteire már közvetlenül
a második világháború lezárása után fény derült,
ezért a népirtást elkövető háborús bűnösök jellemzően a szökés mellett döntöttek. Néhányukat hamar elkapták – mint az SS hírhedt vezérét, Heinrich
Himmlert –, mások azonban elkerülték a letartóztatást, köszönhetően egy olajozottan működő szervezetnek, mely éppen az ilyen
bűnösök bújtatására szakosodott. Utóbbiak közé tartozott Josef
Mengele, „a halál angyala”, aki iszonyú orvosi kísérleteket végzett
Auschwitzban; Martin Bormann, Hitler brutális személyi titkára; Klaus
Barbie, a könyörtelen „lyoni hóhér”, s talán valamennyi közül a legförtelmesebb: Adolf Eichmann. Az SS kiiktatása eposzba illő hőstörténet arról a titkos háborúról, amit az önjelölt „nácivadászok” vívtak.
Ebbe a végtelekig eltökélt és igencsak sokszínű csapatba tartozott
többek között egy francia házaspár, egy, a normandiai partraszállás
idején katonaként szolgált amerikai ügyvéd, egy német ügyész, aki
sírig tartó hűséget esküdött a náci pártnak, több izraeli Moszad ügynök és a haláltáborok egyik túlélője is. Ezek a férfiak és nők évtizedeken kutattak az SS még szökésben lévő tagjai után, hogy egyikük se
úszhassa meg a felelősségre vonást és sok esetben a halálos ítéletet.
Az SS kiiktatása egyszerre felemelő és hátborzongató, s új

részletekkel szolgál a történelem egyik legmesteribb hajszájáról.
Érintőleges szál: a kötet tárgyalja Fritz Bauer zsidó származású nyugat-német ügyész homoszexualitását.

Hogyan vált Donald Trump a világ legártalmasabb
emberévé? Klinikai szakpszichológus unokahúga, a
nyíltan leszbikus Mary L. Trump leleplező portréban
tálal ki az amerikai elnökről és mérgező családjáról.
A könyv, amelyet a Trump-klán sem tudott betiltatni, két hónappal az
amerikai megjelenés után már magyarul is elérhető volt. Ez a könyv
bennfentes perspektívából nyújt betekintést Donald J. Trump lelkivilágába és az őt kinevelő mérgező családi környezetbe. Mary L. Trump
klinikai szakpszichológusként és Donald Trump unokahúgaként
képes megvilágítani a család sötét történetét, és hitelesen tudja
bemutatni, miként vált a bácsikájából az egész világ egészségügyi,
gazdasági és társadalmi biztonságát veszélyeztető személy. Mary L.
Trump a gyerekkora jelentős részét maga is a nagyszülei óriási New
York-i házában töltötte, ahol Donald és a testvérei is felnőttek. A családot alapvetően meghatározták a traumák, a pusztító kapcsolatok,
az elhanyagolás és az abúzus. A szerző érzékletesen mutatja meg,
miként vezettek bizonyos konkrét események és a meglévő családi
mintázatok ahhoz, hogy az Ovális Irodában egy súlyos személyiségzavartól szenvedő ember üljön, továbbá részletesen ír Fred Trump és
a két legidősebb fia, Fred Jr. és Donald sajátos és káros kapcsolatáról. Mary L. Trump meglepő szellemességgel és humorral képes írni a
gyakran komor, sőt olykor kifejezetten felkavaró családi eseményekről. Egyaránt felidézi Donald családon belül elfoglalt pozícióját és
Ivana (Donald első felesége) nem túlságosan udvarias ajándékozási
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Mary L. Trump:
Túl sok és sosem elég : avagy hogyan teremtette
meg a családom a világ legveszélyesebb emberét
Scolar, Budapest, 2020

szokásait, a nagyanyja betegségét, továbbá azt, hogy miután apján
elhatalmasodott az Alzheimer-kór, Donald – hiába kapott meg tőle
mindent – szinte tudomást sem volt hajlandó venni róla. Számos
elemző, pszichológus és újságíró próbálta már feltárni Donald J.
Trump súlyos jellemhibáit. Mary L. Trumpnak azonban a kellő felkészültsége és az első kézből szerzett tapasztalatai is
segítségére vannak abban, hogy meggyőzően járjon utána a patologikus személyiségzavaroknak. És
nem csupán neki van meg egyedül a kellő szakmai
jártassága, hogy hiteles pszichológiai portrét nyújtson a tárgyáról, de ő az egyetlen a családban, aki
elő mert hozakodni az igazsággal.
Beck Zoltán:
A megszólalás üres helye
Napvilág, Budapest, 2020
Ha egyszerű kérdésekben akarom megfogalmazni, mi is ez a könyv, azt mondanám: három rövid kérdés. „Mi a romológia?”, „Mi a cigány, roma
irodalom?”, „Van-e a képzőművészetnek etnikus
tere?” Nem hiszem, hogy ezek a kérdések megválaszolhatók, inkább azt, hogy ezek mentén elsősorban morális és
esztétikai megfontolások mutatkoznak meg, olyanok, amelyek a
világunk dolgaihoz való viszonyunkat árnyalni, pontosítani vagy
megkérdőjelezni tudják. Amikor úgy döntöttem, hogy a disszertációm alapjául szolgáló kéziratot újra előszedem, hogy kissé leporoljam, és könyvvé formáljam, abban bíztam, hogy az azóta a
fejezetekhez, alfejezetekhez készült jegyzeteim beillesztésével,
az azóta megjelent irodalmak beleolvasásával az írás nagyját elvégzem. Az újraolvasás ellenben azt eredményezte, amit ugyan
mind tudunk, mégis meglepődünk, ha bekövetkezik. A szöveg
számos helyen nem volt világos, sok esetben volt pontatlan,

ÚJDONSÁG

SZAKIRODALOM

8

csacsogó vagy mindentudóan szűkszavú, egyébiránt nagyon is
hasonló hozzám. De ami kifejezetten zavart: nem értettem vele
mindenhol egyet. Az eltelt idő megtermelte ezt a távolságot köztem és köztem. Köztünk, és erre a távolságra, erre a kitöltetlen
helyre tekintettem rá, erre az abban a pillanatban üres helyre. A
papíron lévő szöveg még-ott-van szöveg, létezésének igazolása a
betűk alatti üres helyre benyújtott igény. A rákerülő szöveg mégnincs-ott szöveg, amely nem is várja készen az oda kerülését, de
már tudomása van a létezéséről, megszületése feltételeként. Ezt
az üres helyet kezdtem megírni. Nem teleírni vagy feltölteni vagy
áthidalni, nem: hanem ezt az üres helyet megragadni, megfogalmazni valahogy. Míg végül olyan könyv lett belőle, amely alig-alig
hasonlatos ahhoz, amelyet írni kezdtem. Most
betűk vannak a lapokon, szövegek, amelyek arra
várnak, hogy szóba elegyedjenek, hogy megkérdőjelezzék őket, s hogy úgy járjanak, mint elődeik
– hogy tehát rájuk írjanak. A szerző az egyik tanulmányban a Sorstalanság cigányképét tárgyalja,
s itt szót ejt az egyik szereplőről, a meleg cigány
tábori parancsnokról.

9

„Szoborledöntések, a történelem átírása, cenzúra és futótűzszerűen terjedő virtuális lincselések:
hétköznapjaink egyre inkább tébolyba süllyednek. Új könyvében Douglas Murray, a meghatározó Európa furcsa halála szerzője a tömeghisztéria okait kutatja; hogyan uralt le mindent a nemi és faji megszállottság, hogyan
vált aknamezővé a közösségi média, ahol egy ártatlan megjegyzés
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Douglas Murray:
A tömegek tébolya : áldozatok a politikai korrektség oltárán?
Alexandra, Pécs, 2020
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is nyilvános kiátkozást eredményezhet, és hogyan vált a kultúra
és a tudomány a félelem terepévé az abszurditásig fokozott politikai korrektség nevében. A brit konzervatív szerző a rá jellemző
alapossággal és száraz humorral tárja fel a progresszió és egyenlőség terén létfontosságú eredményeket elérő polgárjogi mozgalmak önmaguk ellen fordulását és szétesését. A klasszikus liberális
eszméktől a posztmarxista filozófián át a kortárs szórakoztatóiparig terjedő nagy ívű elemzésében tüzetesen szemügyre veszi
napjaink bolondériáit és az azokat tápláló, kártyavár stabilitású
eszmerendszereket. A tömegek tébolya provokatív mű, provokációja pedig abban rejlik, hogy ellentmondást nem tűrően kiáll a
gondolat- és szólásszabadság, illetve a szabad vita joga mellett.
Erősen ajánlott olvasmány mindenkinek, aki nem csak Twitterkompatibilissé butított szólamokból kíván tájékozódni a világról”
- olvashatjuk a kötet fülszövegét. A kötet az LMBTQI-aktivizmusról,
a „genderideológia” állítólagos veszélyeiről is szól.

Szeretnéd, hogy gyermeked kizárólagos joggal bírjon saját teste és szexualitása felett?
Szeretnéd, hogy szexualitását az egyenlőség és a
jó önkép határozza meg? Szeretnéd támogatni és
óvni a fejlődés útján? Szeretnéd tudni, hogyan beszélhetsz vele a
szerelemről? Akkor ez a könyv neked szól. Ez az interaktív kötet
bemutatja a szexuális fejlődés tizenegy lépcsőfokát, és segítséget
nyújt abban, hogy szülő és gyermek egyaránt valódi párbeszédbe lépjen önmagával és egymással ezt a fontos témát illetően. A
Szerelem, öröm, bátorság című könyv a szerelemre való képességről szól, és annak felismeréséről, milyenek vagyunk mi magunk a
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Raisa Cacciatore – Erja Korteniemi-Poikela:
Szerelem, öröm, bátorság : a szexuális nevelés
kézikönyve
Scolar, Budapest, 2020

szerelem tárgyaként. Bemutatja, miként fonódik össze szerelem
és szexualitás a felnőtté válás során – végig azt tartva szem előtt,
hogy a fejlődés évei kulcsfontosságúak az egészséges szexualitás
kialakulásában. A kötet érinti az azonos neműek közötti szexuális
és érzelmi kapcsolatot is.

Az egyetlen hivatalos epizódkalauz a rajongásig szeretett tévé
sorozathoz. A száz legnépszerűbb epizód egyenkénti leírása. Végig
színes fotókkal illusztrált. Pillantás a kultikus, legkedvesebb
epizódok színfalai mögé. Exkluzív képanyag a gyártó Warnertől.
Vadonatúj interjúk a műsor készítőivel, Marta Kauffmannal, David
Crane-nel, a díszlettervező John Shaffnerrel és másokkal. Hat
fiatal New Yorkban: lakótársak, haverok – a recept azonnal klas�szikussá vált és tucatszámra készítették a hasonló szituációs komédiákat, még jóval a Jóbarátok hőskora után is. Szerelmek,
szakítások és feledhetetlen heccek – a többi program közelébe
se ért ennek az ikonikus sikernek, amelyből szállóigék sokasága
híresült el. Igazi kulturális cunami volt ez, amely kapásból gigasztárrá tette az összes szereplőt. A nézők tíz évadon keresztül lebilincselve figyelték, hogyan éli meg Monica, Rachel, Phoebe, Ross,
Chandler és Joey húszas és harmincas éveit, hogyan barátkoznak,
hogyan szembesülnek saját ambícióikkal, és persze azt, hogy
mekkora adag szarkazmussal vesznek körül minden egyes történést. A Mindörökké Jóbarátok dokumentálja a díjak sokaságával
– négy Emmy, tizenegy People’s Choice, és a legjobb alakításért
járó Golden Globe Jennifer Anistonnak – kitüntetett műsor forgatását és egyes epizódjait. Flashbackszerű nosztalgia és bennfentes információk: a rajongók mindent megtudhatnak arról, hogyan
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Gary Susman – Jeannine Dillon – Bryan Cairns:
Mindörökké Jóbarátok : az epizódok története
21. Század, Budapest, 2020

született meg minden idők legizgalmasabb tévéműsora Monica és
Rachel lakásában és a Central Perkben. Vicces interaktív anyagok:
Joey önéletrajza: melyik a valódi és melyik hamis; A legmókásabb
Hálaadásnapi menük toplistája; Kérdezz-Felelek „Embriókkal”
(Most komolyan, mi Chandler Bing foglalkozása?); Kövesd Ross
hűtlenkedési útvonalát „A másnapos reggel”-ben; Ki ez a celeb?
Tíz évad vendégcelebjei – áttekintő kalauz. A kiadvány megemlíti
Joe leszbikus feleségét is.
SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Costa-díjas regényében az ír McNulty család történetét meséli el Sebastian Barry. Hőse, az alig
tizenhét éves Thomas McNulty a nagy éhínség
elől menekül Amerikába, ahol nemcsak munkát, de új családot is talál. A kontinensre érkezve
hamar megismerkedik a kamasz John Cole-lal, barátságuk pedig
szerelemmé fejlődik. Előbb nőnek öltözve
szórakoztatják a gyengédségre vágyó bányászokat egy határmenti városkában, majd az
1850-es években együtt lépnek be a seregbe. Harcolnak az indiánok ellen az amerikai
polgárháborúban, és amikor a véletlen az
útjukba sodor egy sziú kislányt, Winonát, úgy
döntenek, örökbe fogadják. A különc család
együtt járja be a háború sújtotta Amerikát.
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Sebastian Barry:
Végtelen napok
Magvető, Budapest, 2020

BitterSweet:
Sotus : igaz szerelmünk története
Művelt Nép, Budapest, 2020
A SOTUS egyetemi rendszer. Lényege, hogy a harmadikos hallgatók „mentor” szerepet vállalnak az
elsősök felett, de nem éppen a megszokott módon... Arthit a harmadéves „kiképző csapat” kőkemény vezetője, akinek az utasításait mindenki
szó nélkül végrehajtja, egyetlen kivétellel. A 0062-es azonosítószámú gólya, Kongpob nemcsak kiáll elsőéves társaiért, de a maga pimasz, mégis bájos módján nyilvános kihívást intéz Arthit személye
és tekintélye ellen. A Sotus minden idők egyik legnépszerűbb BL
regénye és TV sorozata. Nemcsak Arthit és Kongpob különlegesen
alakuló kapcsolatát mutatja be, de a Sotus rendszeren keresztül az
egyetemi élet hol drámai, hol szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.
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A hidegháború csúcspontján járunk. Az Egyesült
Államok és a Szovjetunió nukleáris fegyverek garmadáját szegezi egymásra, ám a valódi háborút
nem fegyverekkel vívják: a kölcsönös megsemmisítés árnyékában farkasszemet néző szuper
hatalmak a propaganda csataterén küzdenek. A CIA titkárnőjeként
dolgozó Sally és Irina kritikus fontosságú megbízást kap: nekik kell
visszacsempészni Borisz Paszternak kommunistaellenesnek ítélt
Zsivago doktorát a Szovjetunióba, miután a CIA úgy véli, hogy a
nyugati világ képzeletét lángra lobbantó remekmű segítségével
megrendítő erejű csapást mérhet a szovjet rezsimre. A harcedzett

ÚJDONSÁG

VILÁGIRODALOM

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

Sally Forresterre és a tapasztalatlan, ám gyorsan tanuló Irina
Drozdovára nehéz feladat vár, hiszen a könyvet és annak csempészeit hajszoló szovjet ügynökök nem ismernek kegyelmet, kettejük barátságon túl
nyúló
kapcsolatát pedig a CIA sem nézi jó szemmel.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációjának bizonyuló Titkos útjaink lenyűgöző és
hiteles regény a 20. század irodalmi klasszikusának titkos történetéről és két erős nő túlélésért
vívott küzdelméről a hidegháború kíméletlen
világában.

1954-ben Simone de Beauvoir írt egy önéletrajzi ihletésű regényt, amely életében sosem látott
napvilágot. A kéziratot, amely egy életre-halálra szóló barátság megrázó és intim története,
több mint fél évszázaddal később a nevelt lánya adta közre. Ez
a mindeddig ismeretlen Beauvoir-írás igazi irodalmi szenzáció! A
kilencéves Sylvie – akinek alakjában Simone de Beauvoir gyerekkori önmagát rajzolta meg – az Adélaide katolikus leányiskolába
jár, ahová egy őszi napon új tanuló érkezik: egy rövid barna hajú,
eleven, szemtelen kislány, Andrée. Ők ketten hamar barátságot
kötnek, sülve-főve együtt vannak. Tanáraik úgy is nevezik őket:
az elválaszthatatlanok. Sylvie-t elbűvöli Andrée, csodálja éles
eszét, merészségét, sokoldalú tehetségét. Tudja, barátnője különleges teremtés, és szenvedélyes szeretettel csüng rajta – élete első nagy érzelmi fellángolása ez. A lányok nem csak abban
hasonlítanak egymásra, hogy előkelő, jómódú családban nőnek
fel, és szigorú katolikus nevelést kapnak: mindketten lázadnak
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Simone de Beauvoir:
Elválaszthatatlanok
Jaffa, Budapest, 2020

a megcsontosodott polgári szokások és hagyományok, a rájuk
kényszerített női sors ellen. Sylvie és Andrée együtt tapasztalják
meg kibontakozó nőiségük és szexualitásuk, szellemi lázadásuk
korlátait és buktatóit. Ám míg egyiküknek végül sikerül kivívnia a
függetlenségét és szabadságát, a másik sorsa tragikus fordulatot
vesz. Andrée, azaz a valóságban Zaza történetét Beauvoir több ízben feldolgozta, legteljesebben az Egy jóházból való úrilány emlékeiben. Az Elválaszthatatlanok voltaképpen ennek a műnek az
előképe. Az írónő különleges érzékenységgel és érzékletességgel
ábrázolja a nők elé korlátokat és elvárásokat állító, merev, rideg
polgári világot, a korabeli francia családi életet, a hétköznapokat.
Az eredeti fotókkal és a két elválaszthatatlan barátnő válogatott
leveleivel kiegészített kötet, amelyet szinte a francia olvasókkal
egyidőben vehetünk kézbe, a kivételes irodalmi felfedezés izgalmát kínálja.

Egy nem túl megértő közösségben nincs könnyű
dolga egy HIV-pozitív tininek. Meg kell küzdenie
a félelmeivel, önmaga és a betegsége felvállalásával, valamint el kell fogadnia önmagát, főleg
akkor, amikor életében először szerelmes lesz.
Simone Garcia-Hampton új iskolába kezd járni, és ezúttal minden
más. Igaz barátokat szerez, ismertté válik, mint a suli színdarabjának rendezője, és flörtöl Milesszal, a fiúval, akitől minden alkalommal elolvad, amikor csak meglátja. Az utolsó, amire vágyik,
hogy kiderüljön, hogy HIV-pozitív, mivel legutóbb… hát, legutóbb
elég csúnyán alakultak a dolgok. A betegségét egyszerű kordában
tartani, de folyamatosan titkolni az egészet közel sem annyira.
Ahogyan Simone és Miles egyre jobban összemelegednek – amikor
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Camryn Garrett:
Pozitív
Maxim, Szeged, 2020

16

már jóval többről van szó, mint a félénk kis csókokról –, a lány
olyan nyugtalanságot kezd érezni, ami aggasztóbb, mint a gyomrában repkedő pillangók. Tudja, hogy el kell mondania a fiúnak,
hogy pozitív, főleg ha a szexig jutnak a dolgok köztük, de halálra
rémíti a gondolat, hogy Miles vajon hogyan reagál majd. Aztán talál
egy névtelen cetlit a suliszekrényében: „Tudom, hogy HIV-fertőzött
vagy. Hálaadásig van időd szakítani Milesszal. Különben mindenki
más is tudni fogja.” Simone ezután is ösztönösen meg akarja óvni a titkát, de ahogyan egyre
jobban látja, mennyi előítélet és félelem járja
át a környezetében lévő embereket, elgondolkodik rajta, hogy vajon nem-e az az egyetlen
módja annak, hogy feléjük emelkedjen, ha
szembenéz a gyűlölködőkkel, és kiáll magáért… A HIV-témán kívül más vonatkozással is
találkozunk: Simone-t ugyanis egy meleg pár
neveli.

Olli Suominen sorra veszíti el az esernyőit. De
mintha saját magát is elveszítette volna valahol,
miközben, úgy tűnik, mindene megvan: a Domb
tövében él családjával, egy ifjúsági könyvkiadó
igazgatójaként a munkája érdekes, sőt egy új
hobbija is van, amióta szórakozottságában teljesen véletlenül belépett egy filmklubba. Ám amikor kiadója számára új szerzőt keres,
kamaszkori szerelme, Kerttu jelentkezik be nála a Facebookon,
és ezzel minden megváltozik. Ahogy sorsa egyre inkább összefonódik Kerttuéval, Olli makulátlan és kiszámítható élete kicsúszik
az irányítása alól: elfojtott emlékek törnek a felszínre gyerekkori
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Pasi Ilmari Jääskeläinen:
Dombvárosi rejtekjáratok
Typotex, Budapest, 2020

nyarakról és kalandozásokról a rejtekjáratokban, az álom és az ébrenlét összemosódik, a sötét reménytelenséget felváltja az elsöprő szenvedély, és Olli esélyt
kap arra, hogy megtalálja régi önmagát.
Frank O’Hara:
Töprengések vészhelyzetben
Magvető, Budapest, 2020
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Umberto Eco:
A rózsa neve
Európa, Budapest, 2020
Az író első regénye, amely aztán több kiadásban
is megjelent. „Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét aratta ezzel a regényével az
olasz szemiotika-professzor. A súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regény: krimi.
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Frank O’Hara a 20. század második felének egyik
legnagyobb hatású amerikai költője. Rövid pályafutása New Yorkhoz kötődik, ahol az utolsó
avantgárdként emlegetett csoport, a New York-i
költői iskola emblematikus szerzője volt. Versei
esendők, hétköznapian egyszerűek, de mindig
meglepően sűrűek és letisztultak. Lírájára nagy
hatással volt a képzőművészet, a jazz, a New York-i házibulik és
éjszakai bárok világa. A mindössze negyvenévesen, tragikus balesetben elhunyt szerző azóta bevonult az amerikai klasszikusok
közé. A meleg költő verseit tartalmazó kötet a Versum szakmai
támogatásával, Gerevich András és Krusovszky Dénes fordításában
jelent meg.

A rózsa neve persze nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a
regény végén (a legeslegvégén!) nem kapna választ arra a kérdésre, hogy miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek
árnyékában. „Ki a tettes?” Ez a kérdés – figyelmeztet a regényhez
írott „széljegyzeteiben” Umberto Eco –nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa
nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami
a rózsától a „tettesig” sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül
maradunk...” Érintőleges szál, az első áldozat, egy fiatal szerzetes
ugyanis a „szodómia” bűnébe esett.

A regény – egy orwelli ihletésű disztópia – egy jövőbeli, vallási fundamentalista államban játszódik, ahol a főhősnőt csupán azért tartják becsben,
mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége
az atomerőművek által okozott sugárszennyezést
követően is megmaradt. Az ultrakonzervatív Gileád Köztársaság – a
jövő Amerikája? – szigorú törvények szerint él. A megmaradt kevéske
termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy az ott beléjük vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály gyermekeit.
Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő
Serena Joy és pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön. Ha letér erről az útról, mint minden
eltévelyedettet, őt is felakasztják a Falra, vagy kiűzik
a Telepekre, hogy ott haljon meg sugárbetegségben.
Ám egy ilyen elnyomó állam sem tudja elnyomni
a vágyat – sem Fredéét, sem a két férfiét, akiktől a
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Margaret Atwood:
A szolgálólány meséje
Jelenkor, Budapest, 2020

jövője függ… A regényt 1986-ban Nebula-díjra és Booker-díjra jelölték, 1987-ben pedig megnyerte az első Arthur C. Clarke-díjat. A
Booker- és Arthur C. Clarke-díjas kanadai írónő kultuszregényéből –
a világhírű Nobel-díjas angol drámaíró, Harold Pinter segítségével –
szokatlan gondolati mélységeket feltáró film is készült. A történetnek
van egy fontos leszbikus szereplője is.

Rosa a dániai Aarhusban nő fel a nyolcvanas években hippik, graffitisek és illegális házfoglalók között. Édesanyját jobban érdeklik a gombák és a kapitalizmus elleni küzdelem, mint az, hogy ki lehet
lánya biológiai apja. Ahogy kislányból serdülővé
érik, Rosát egyre inkább beszippantja a street art világa, füzetébe
lelkesen jegyzi fel a városban gomba módra szaporodó utcai alkotásokat, és egy életre szóló londoni utazást követően maga is graffitizni kezd. Közben a konzervatív Jacob barátnője lesz, csatlakozik
egy török lánybandához, graffitiháborúba keveredik egy ismeretlennel, ráadásul beleszeret egy illegális házfoglalóba, aki mindent
megtesz azért, hogy megváltoztassa a világot. Rosa maga sem veszi észre, hogy életének szálai mind jobban összekuszálódnak… Az
egyetem elvégzése után Rosa művészettörténészként helyezkedik
el, de az utcai alkotások iránti vonzalma még mindig a régi. Egy
Tintagomba nevű művészre specializálódik, akinek a világ legkülönbözőbb pontjain feltűnő, ironikus és gondolatébresztő alkotásai
egyszerre provokálják és lenyűgözik a nézőket. Amikor Rosa egy
új Tintagomba-mű miatt Berlinbe vetődik, a múlt eseményei lassan felszínre bukkannak, és Rosának a művészet és az élet területén is szembe kell néznie az igazsággal… Sissel-Jo Gazan 2017-ben
megjelent könyve sajátos atmoszférájú, meglepő és fordulatokban
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Sissel-Jo Gazan:
Tintagomba
Jaffa, Budapest, 2020

gazdag regény, amely egyaránt szól családi titkokról, szerelemről,
politikáról, művészetről és a barátság erejéről. A főszereplő pótapja
meleg, a legjobb barátnője pedig leszbikus.
Linn Skaber:
A szívem egy bezárt bódé : kamaszmonológok
Scolar, Budapest, 2020
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„Nem könnyű a változások, fordulópontok, átrendeződések korszakában élni. Ilyen érzés kamasznak lenni. Mintha csak valaki átrendezte volna a
szobádat a tudtod nélkül, anélkül, hogy megkérted volna rá. Hirtelen minden ismeretlen, teljesen más, te pedig ott
állsz az új szobádat fürkészve, és arra gondolsz: mi ez a váratlan
változás? Mi történt itt? Hol vannak a játékaim, az érzéseim, a biztonságom és az ismerős illatok? Hová lett mindez? Ez itt az enyém
lenne?” Linn Skaber az életről, a pattanásokról, a békéről és a hiányérzetről kérdezte a fiatalokat, arról, hogy milyen érzés egyszerre gyermeknek és felnőttnek lenni, mi a legcsodálatosabb vagy
a legfélelmetesebb a kamaszkorban, és miért olyan idegesítőek
a felnőttek. A válaszokból fiktív monológok születtek, amelyekben a szerző igyekezett megragadni ennek az izgalmas és szép,
ugyanakkor nehéz időszaknak a folyamatát.
Mindegyik történetben magunkra ismerhetünk,
akár a változások korában élünk, és válaszokra
várunk, akár szülőként, a partvonalról szemléljük az eseményeket. Az illusztrációk a népszerű norvég grafikusművész, Lisa Aisato munkái.
A kötetben megtaláljuk egy meleg (Mit kérek
a komfirmációmra) és egy leszbikus kamasz
(Olyan rohadt jól néznek ki a fiúk nyáron) monológját is.

Dante Alighieri:
Isteni színjáték
Magvető, Budapest, 2020
Dante sovány, nagy orrú, keserű ember volt. 1300
körül elhatározta, hogy világraszóló művet fog
írni, olyat, amit akkor már ezer éve nem írtak. És
sikerült neki, mert nem tragédiát írt, hanem ahogy
ő nevezte komédiát. Az Isteni Színjáték azért tud
sokszor vicces lenni, mert keserű ember írta. Sziklaszilárdan hitt
Istenben, de kénytelen bevallani: Istent úgyse lehet érteni. És a mi
szerencsénkre tett egy nagy felfedezést: nem Istent kell megérteni, hanem az embereket, Isten teremtményeit. Talán őket figyelve
megtudjuk: milyen Ő. Ezt a könyvet akár Emberi Színjátéknak is
nevezhetnénk, pedig kizárólag halottak szerepelnek benne - no
de van ennél élettelibb, színesebb, kalandosabb történet? Kedves
Olvasó! Jöjjön velünk a Túlvilágra, és nézze meg, mi vár önre. Nem
lesz fenékig tejfel!... Nádady Ádám új Dante-fordítása. A 15. és 16.
énekben esik szó a homoszexuális értelmiségiekről és államférfiakról, akiket Dante az alsó Pokol 7. körébe sorolt, példának hozva
Brunetto Latini firenzei jegyzőt és Jacopo Rusticucci nemest.
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A gimi utolsó évének első napján… Minden megváltozik. Sal egészen idáig biztosan tudta, hol a
helye az őt örökbe fogadó, meleg apukája mellett és a szerető mexikói-amerikai családjukban.
De most váratlanul kísérteni kezdi a múltja, és az
életét felforgató események következtében a legjobb barátjával,

ÚJDONSÁG

VILÁGIRODALOM

Benjamin Alire Sáenz:
Életem kifürkészhetetlen logikája
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Samanthával együtt kénytelen szembenézni a hit, a veszteség és a
fájdalom kapcsán felmerülő kérdésekkel. Sal verekedni kezd, mindent megkérdőjelez, és már nem is tudja, ki ő valójában. De ha
nem az, akinek hitte magát, akkor ki ő? Benjamin Alire Sáenz, az
Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában díjnyertes írója lenyűgöző, sokrétű történetet sző szeretetről, identitásról, elveszített és megtalált családokról.
Fredrik Backman:
Egymás ellen
Animus, Budapest, 2018
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Van egy város az erdő sűrűjében, távol mindentől. 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 előző szezonban történt tragikus események utáni hónapokban járunk. A két barátnő, Maya és Ana egy eldugott szigeten
tölti a nyarat, 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 fiatal 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. A regény önálló folytatása a Mi vagyunk
a medvék című, világsikert aratott kötetnek. Viszontláthatjuk benne mindazokat, akiknek életébe Backman remek, éleslátásról és
együttérző lélekről tanúskodó történetszövésének segítségével
már betekinthettünk. Magával ragadó könyv a hűségről, a barátságról és a mindennel dacoló szeretetről – meleg mellékszállal.
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Fredrik Backman:
Mi vagyunk a medvék
Animus, Budapest, 2017
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Van egy város valahol az erdő közepén, ahol a tél
hosszú, az emberek pedig kemények, mint a jég.
Nincs se turizmus, se ipar, se munka, de a remény
még pislákol. Van ugyanis valami, ami mindenkit
érdekel. Amihez kivétel nélkül mindenki ért. Ez
pedig a hoki. Aki azt hiszi, hogy az csak egy játék, nagyon téved. A
hoki itt maga a remény. Ebben a szezonban mindenki a Björnstad
Hockey junior csapatába veti minden bizodalmát. Egy maroknyi
tizenévesbe, akikre hatalmas felelősség nehezedik, mert esélyesek arra, hogy visszahozzák a játék és a város dicsőségét. Fiúk és
lányok, apák és anyák története ez a könyv. Egy csapat története,
amely mindennél fontosabb. A férfiasságé és a csoportszellemé.
A tehetségé. Családoké. És egy bűntetté, amely olyan hullámokat
gerjeszt, akár a vízbe dobott kő. Mennyire fontos a győzelem? Mit
érünk a csapatunk nélkül? Mit bír ki egy barátság? Hogyan védhetjük meg a gyerekeinket?
Backman Björnstad-sorozatának első része
egészen más, mint amit a szerzőtől megszoktunk, mégis hihetetlenül ismerős. Ezt a történetet meg kellett írni. Mert nemcsak a björnstadiakról, de rólunk is szól, mégpedig húsba
vágóan. Aki egyszer belépett Backman világába, az nehezen szakad el tőle. Fontos meleg
mellékszál!

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM
Nagy Boldizsár (szerk.):
Meseország mindenkié
Labrisz, Budapest, 2020
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A kötet történeteiben ismert mesék újraírt változatait alkották meg a szerzők olyan hősökkel, akik
valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak. Kilenc jól ismert szerző és nyolc
új alkotó meséje került a gyűjteménybe, melyben többek között
roma Pöttöm Pannával, meleg Hamupipőkével, sárkányölő 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 különböző utakat járunk
be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll.

„A füstnél soványabb árnyak a láng ritmusára imbolyogtak. Miért gyújtanak tüzet? Hiszenpusztulni kell
a sziklakemencétől, amely hajnalig árasztja vissza a
nappal forróságát. – Tűznézés… – súgta magyarázva egy Hiéna, aki
odajött közben, és kíváncsian megtapintotta Fécamp arcát. – Este
tűznézés van! Visszalátnak a Voltba… Fécamp még mindig azt várta, hogy felébred a szörnyűségből… A vékony árnyak imbolyogtak,
a tűz lobogott és tűhegynyi porszemeket dobált a szél. A csontváz
lihegve súgta mellette: – Ami Volt, az a Völgyben maradt, de tudni
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Kiss Ferenc – Németh Győző - Podmaniczky Ferenc:
Jégvirág a pokolban : Rejtő Jenő életrajzi képregény
Erdélyi Szalon, Szentendre, 2020

MAGYAR IRODALOM

Kórász Krisztián:
Kasmírsál
Könyv Guru, Budapest, 2020
A Kasmírsál fiatal egyetemista főszereplőjének
naplóját olvasva egy identitását kereső, magát
gyakran értéktelennek tartó, érzelmi szélsőségességre és önsértésre is hajlamos, kicsapongó
életet élő fiatal férfi lelki vívódásai bontakoznak
ki előttünk. Bár a huszonéves srác felsőfokú tanulmányai miatt érkezik Budapestre, tapasztalatszerzése túlmutat egyetemi
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kell!… Ez a tűznézés…” Kiss Ferenc: Még abban az évben két lelkes
rajzolóbarátomat kerestem meg az ötlettel, mi lenne, ha bizományba megrajzolnák nekem a történetet. Az volt a koncepcióm, hogy a
doni halálmenet képkockái barnás tónusban jelennének meg, mint a
régi fotográfiák, Rejtő visszaemlékezéseinél viszont kiszínesednének
a rajzok, amikről visszaköszönnének Korcsmáros Pál klasszikus figurái. Csordás László rajzolta volna a komolyabb hangvételű anyagot,
míg Podmaniczky Ferenc a humoros, memoár jellegű részeket… Rejtő
Jenő életéről az utóbbi években sok minden kiderült. Legalább annyi,
mint amennyi homályban maradt. Tudjuk, hogy Reich Jenőnek született, de azt nem, hogy hivatalosan is felvette-e írói nevét, a Rejtő Jenőt
és kikeresztelkedett-e? Képregényünk nem kutatja Rejtő korabeli nyilatkozatainak valóságtartalmát. Elfogadja, amit állít, mert az igazság
mindenkinek az, amiben hisz, vagy amit hinni vél. Itt illene most „Jó
szórakozást!” kívánok Önöknek, ha a Don-kanyari halálmenet embertelen eseményei – melyet az író páratlan humora ellenpontoz – alapjaiban nem írnák fölül ezt a vidámnak tűnő mondatot.Így csak kérni
tudom kedves Olvasóimat, hogy tartsanak Rejtő Jenővel és sorstársaival ezen a kegyetlenül hosszú és dermesztő úton – egyenesen a
pokolba… A Rejtő Jenő életéről szóló képregényben találkozunk egy
meleg zsidó úri szabóval és hamburgi transzvesztitákkal is.

tanulmányain. A nagyváros számos lehetőséget kínál önmaga
megismerésére, a kísérletezésre, homoszexualitásának felfedezésére, mely lehetőségekkel szereplőnk igyekszik is élni. Labilis személyisége, szélsőséges érzelmi reakciói miatt azonban kapcsolatai rendre konfliktusosak és instabilak. A szakmai ihletésű kitalált
történet 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
szövéséhez az író önéletrajzi vonatkozásokat is felhasznált – valós
helyszínekhez és időpontokhoz köthető.
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Vojtech Zamarovský:
A görög csoda
Madách – Móra, Bratislava – Budapest, 1980
Ez a könyv a napfényes Hellaszba vezet el bennünket. Az Akropolisz alatti Athénba, a hősi Spártába,
az „aranylókincsű Mükénébe” és a legendás
Knósszoszba, Olümpiába és Delphoiba, Déloszra és Rhodoszra, s
más városokba, amelyek dicsősége ma, évszázadok múltán sem
halványodott. Abba a csodálatos országba, ahol egymással és
az égi „nemenyészőkkel egyenlő” emberek éltek, ahol a csoda „a
kényszerűség virága”. A kiadvány érintőlegesen foglalkozik a görög
homoszexualitással is.
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„Tudatos, következetes alkotói program vállalása
nem feltétlenül az életkorral járó tapasztalatból,
bölcsességből fakad. Ezért szemlélhetjük egységesen Mikó Sándor eddigi belsőépítészeti munkásságát, ezért elemezhetjük összefoglalóan.
Érdemes végignéznünk a folyamatos tervezői tevékenység sikeres
állomásait, mert a tudatos alkotói magatartásból komoly tanulságokat vonhatunk le a környezetalakítás és formálás feladataira vonatkozóan. Mikó Sándor belsőépítészeti tervei mindig kommunális belső terek kialakítására készülnek. Az egyes bútorok, elemek
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Kovács Anikó:
Mikó Sándor
Corvina, Budapest, 1979

és kistárgyak (mint például egy-egy tükör, gyertyatartó, váza,
tál) közösségi terekben és lakásokban egyaránt megjelentek.”
Jelentős LMBT-szál: Mikó Sándor volt a híres meleg szórakozóhely,
az Egyetem presszó belsőépítése, s a kiadványban felvételek is láthatók az Egyetem berendezéséről.
Török András:
Oscar Wilde világa
Európa, Budapest, 1989
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A 19. század végi angol irodalom talán legszínesebb alakja, Oscar Wilde (1854-1900) klasszika-filológusnak indult, később költő, prózaíró, esszéista lett. Világra szóló sikereit drámáival aratta, ám
igazi műfaja a csevegés, az élő beszéd. Az európai
dekadencia angliai szálláscsinálója, később mártírja lett, a kifinomult másod-, sőt harmadlagos élmények prófétája. A művészi
pózokból, mesterkélt allűrökből fölépített hedonista dandy figurájából kordivatot csinált. Wilde maga írta: „A zsenimet az életembe oltottam, a műveimbe csak a tehetségem jutott.” Meséi, versei,
tanulmányai, szépprózája, a Dorian Gray arcképe, A boldog herceg,
a Salomé, a Bunbury ma is népszerűek, két utóbbi drámáját a nagy
klasszikus darabok közé sorolja a kritika. Wilde bámulatos karrierje 1895-ben egyik napról a másikra derékba tört, amikor őfelsége
bírósága homoszexualitás vádjával kényszermunkával súlyosbított fegyházbüntetésre ítélte. A botrány akkoriban megrázta az
egész újság–olvasó Európát. A börtönből roncsként szabadult, s
még aznap Franciaországba távozott. Ott, álnéven élte le hátralévő három évét. Mint levelezéséből tudjuk, megtörve, de korántsem boldogtalanul – továbbra is képes volt kinevetni magát.

Miklóssy János:
A budapesti prostitúció története
Népszava Kiadó Vállalat, Budapest, 1989
„A milliomos klub tagjai elhatározták, rendeznek
egy Disznó-estét. Írattak valami színdarabnak nevezett fércelményt. És akadt író, tényleges író, aki
megírta. És akadt színésznő, mégpedig primadonna, aki eljátssza. A színdarabon kívül mezítelen színésznők tánca,
„malac” kuplék, befűtött és dívánnyal ellátott öltözők voltak műsoron.” A királyi metresz – szeretője karján – hófehér ruhában járta a
mulatóhelyeket (Schmidt feltűnése után egyedül többé sehol sem
mutatkozott), és bíborszínű damaszt halotti öltözékben várta otthonába a kedvesét. „Üljön le – kedveskedett ekkor Juci. – Így nem
lehet szót érteni … Ha nem fogadja el az ajánlatomat, mehet, ahová akar.” A karosszék, amelybe a kerítőnő invitálására a leány letelepedett, azonnal hátrahanyatlott és karjai vaskapocsként ölelték
át a tehetetlenné vált áldozatot. Ekkor lépett a szobába az angol.
Berta, amikor meglátta, rögtön elájult… A kultúrtörténeti kötet
érintőlegesen a homoszexuális prostitúcióval is foglalkozik.
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ELTE-tankönyvként, szociális munkásoknak jelent
meg ez a könyv. Sok mindent megtudhatunk belőle: a homoszexualitás lehetséges eredetmagyarázatait, a társadalmak melegséghez való viszonyát,
a homoszexualitás ideológia- és mozgalomtörténetét, a melegmédia-politikát, a kereszténység, a buddhizmus, az iszlám, a zsidó vallás viszonyát a témához, és olvashatunk a melegholokausztról, a
leszbikus folklórról, tipológiáról, a feltárulkozásról (Coming out) stb.
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Tóth László:
A homoszexualitásról
T-Twins, Budapest, 1994

A könyvben lévő függelék a 70-es, 80-as évek hazai meleghelyzetét
mutatja be. Tóth László szerzőtársa a kötetben: Takács Judit.
Tóth Eszter Zsófia – Murai András:
Szex és szocializmus avagy „Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának”?
Libri, Budapest, 2014
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Délegyházi nudistastrand, NDK-s turistalányok a
Balatonon, Postinor tabletta, botrányos szépségkirálynő-választás, prostitúció, nyitott házasság,
szex (ezen belül a melegség és leszbikusság) a magyar filmekben,
Veres doktor az Ifjúsági Magazinban – és mindezek hátterében a
szocialista 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 hogyan lehetett a szexualitásról beszélni, milyen volt a szexuális felvilágosítás. 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 gondot jelentett néha, olyannyira, hogy az Ifjúsági Magazin társkereső
rovatot is működtetett e célból.

Titus Petronius Arbiter:
Satyricon
Szukits, Szeged, 1994
A Satyricon az egyetlen nagy jelentőségű regény
az ókor évszázadaiból. Tragikus, hogy az eredeti
szöveg legfeljebb hatoda, de lehet, hogy annál
is kevesebb maradt reánk, az is helyenként alig

ANTIKVÁR

VILÁGIRODALOM

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

összeilleszthető töredékben. A Satyricon rendkívüli könnyedséggel foglal össze egy lényegében szatirikus, a római brutalitást is
bemutató, a szexualitást kigúnyoló és egyúttal felmagasztaló,
majdnem minden társadalmi és vallási babonát kinevető történetsort vagy kalandok sorát, mely talán pikareszknek tűnik, de
mégsem nevezhető annak, mert bizonytalan figurák helyett kitűnő jellemek szerepelnek benne. A történetben fontos szerep jut
egy meleg párnak is.

Sissy, az amerikai Délről származó proletársarj az
Eisenhower-korszakba született bele. Marginális
helyzete egy testi fogyatékosságnak köszönhető. 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 álmodó kovgörlök. A civilizáció és az ősvadon ellentétének két pólusán jellegzetes robbinsi teremtményeket találunk. Tom Robbins
regényét, amelyből 1993-ban film is készült (Néha a csajok is úgy
vannak vele címmel), a kov-buddhista ideológia játékos komolytalansága, a szokatlan nyelvi humor emeli meg és teszik szórakoztató irodalommá. Leszbikus szállal is találkozhatunk a regényben,
méghozzá az egyik női kommunában.
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Tom Robbins:
Olykor a kovgörl is elandalodhat
Kalligram, Pozsony, 1994

Laure Charpentier:
Gigola : a selyemfiú-lány
K.u.K. K., Budapest, 2011

VILÁGIRODALOM
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Párizs a hatvanas években. A 25 éves, fiús életet
élő homoszexuális lány elrontott orvosi tanulmányai és az első, szerencsétlenül végződő szerelem
után az éjszakai életbe veti magát. Gigola néven
tökéletesen férfias dendivé válik. Szmokingban jár, vörös szegfűvel a gomblyukában, ezüstgombos, kobra fejű botot lóbálva. Így
lesz a Pigalle prostituáltjainak és az előkelő negyedek gazdag nőinek a kedvence, lányokat futtató, kifinomult selyemfiú-lány. Dől
a pénz és az alkohol. De találkozása a távolságtartó Alice-szal, aki
a legjobban ellenáll vágyának és uralkodásának, a hanyatlását jelenti. Az 1972-ben kinyomtatott Gigolát akkor a cenzúra betiltotta. A kígyófejű bot gombjának erotikus képe riasztotta volna el a
véleményformálókat? Évtizedekkel évvel később Gigola még mindig a hatvanas évek Pigalle-jának egyik legelbűvölőbb (vagy legbotrányosabb) személyisége. Laure Charpentier író-filmrendező,
tucatnyi sikeres regény szerzője. A Gigolát
2010-ben filmesítették meg Charpentier
rendezésében, a címszerepet Lou Doillon
alakítja. A szerelemnek nincs neme mondta egy interjúban a szerző, akinek története
– maga vallja – nagymértékben önéletrajzi
ihletésű. A filmváltozat diadalt aratott, díjat
nyert a sevillai Európa Filmfesztiválon, és
Cannes-ban is bemutatták.
ANTIKVÁR
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Szabó László:
Bűnügyi múzeum
Minerva, Budapest, 1968
A bűnügyi irodalom kedvelői örömmel veszik
kézbe Szabó László kötetét, amelyben – ha lehet
– még az előzőekben közölteknél is érdekesebb,
izgalmasabb bűnesetekről kap színes beszámolót. A szerző hiteles dokumentumok felhasználásával vezeti végig
az olvasót az első világháború előtti évek nagy szélhámosságaitól a
hatvanas évek bűncselekményeiig. Szélhámosok, sikkasztók, rablók és gyilkosok az egyes történetek szereplői. A közölt történetek
nem a fantázia szülöttei, hanem korunk valóságának tartozékai. Az
ismert és népszerű újságíró nem egyszerűen „ismerteti” az eseményeket, hanem mindig megkeresi azt a fonalat, amelyen elindulva
feltárja az esetet kiváltó okokat, s az olvasó levonhatja a megfelelő
tanulságot. Az egyik írás Pipás Pista történetét meséli el.
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Kozáry Andrea:
Facing Facts! Make Hate Crime Visible : Hate
Crime – Meaning, Development, Critique : Hansbook for Law Enforcement
Dialóg Campus, Budapest, 2019
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A gyűlölet-bűncselekmények az elmúlt évtizedben minden eddiginél nagyobb figyelmet kaptak,
mert – sajnos – a mindennapi valóság részét képezik az egész világon, és a magyar társadalmat is érintik. A vonatkozó nemzetközi
és nemzeti tanulmányok szerint a különböző területek szakemberei egyetértenek abban, hogy a gyűlölet-bűncselekményekre
adott válasz javításának kulcsa a rendőrök alapképzésének megreformálásában rejlik. A kézikönyv célja a figyelem felkeltése és a
felhasználók segítése a rendőrségi hozzáállás problémáinak jobb
megértésében és azonosításában. A tananyag nagy részletességgel tárgyalja a gyűlölet-bűncselekményeket. A
kézikönyv tartalma a bűnüldözés terén folytatott uniós kezdeményezéseken alapul. A nemrég elhunyt szerző összefoglalja és felhasználja a kutatással kapcsolatos tevékenységek
saját tapasztalataiból származó eredményeit
különböző projektekben, workshopokon, konferenciákon, szemináriumokon és munkacsoportok ülésein.

André Aciman:
Find Me
Faber & Faber, London, 2019

35

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

A világszerte nagy népszerűségnek örvendő Szólíts
a neveden szerzője visszatér csodásan összetett
lelkű szereplőihez, hogy évtizedekkel első találkozásuk után tovább kutassa, vajon hány különféle
alakban is jelenhet meg a szerelem. Egyetlen közelmúltbeli regény sem beszélt olyan megrendítően a szerelem természetéről, mint André Aciman lenyűgöző könyve, a Szólíts a neveden. Legelső, 2007-es megjelenésekor Stacey D’Erasmo, a New York
Times kritikusa „szerelmes levélnek, vallomásnak, különlegesen
gyönyörű könyvnek” nevezte. Mintegy háromnegyedmillió eladott
példány után pedig megszületett a később Oscar-díjjal is jutalmazott filmváltozat, amelyben Timothée Chalamet játszotta a kamasz
Eliót, Armie Hammer pedig Olivert, a fiatal doktoranduszt, akivel
egymásba szeretnek. A Találj rám!-ban (angol címén: Find Me) először Samuellel, Elio édesapjával találkozunk: épp látogatóba utazik
Firenzéből Rómába a fiához, aki időközben sikeres zongoraművész
lett. Egy fiatal nővel való véletlenszerű találkozása a vonaton fenekestül felforgatja az idős Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralévő részét. Nem sokkal ezután Elio Párizsba költözik,
ahol ő maga is találkozik valakivel, Oliver pedig, aki időközben családos ember és főiskolai tanár lett Amerikában, hirtelen azon kapja
magát, hogy szeretne visszalátogatni Európába. Aciman érzékeny
szerző, egyetlen rejtett rezdülés, az érzelmek egyetlen árnyalatnyi
változása sem kerülheti el a figyelmét, hiszen ezekből áll össze a
szenvedély. A Találj rám! visszatér az egyik legnagyszerűbb kortárs
szerelmi regény világába, tovább feszegetve a kérdést, elmúlhat e
valaha az igazi szerelem? A mű ezúttal angol eredetiben olvasható.

Moises Kaufman:
Gross Indecency : the Three Trials of Oscar Wilde
Vintage Books, New York, 1998
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1895-ben Oscar Wilde rágalmazási pert indított
Queensberry márki ellen, amiért nagy nyilvánosság
előtt szodomitának minősítette őt, és ezzel olyan
események láncolatát indította el, amelyek eredménye Wilde saját elítélése és börtönbüntetése súlyos szeméremsértésért. Az eredeti tárgyalási jegyzőkönyveket Wilde
és kortársainak írásaival összeszőve, a Gross Indecency
felsorolja a viktoriánus levelek legkifinomultabb emberének tragikus bukását egy olyan társadalom kezén,
amely maga is kifelé elegáns és kalandos, ugyanakkor
belülről mélyen elnyomó és bosszúálló. „Kaufman egyfajta tűéles stilizációval dramatizálta Wilde bukását,
amelyet maga Wilde is csodált volna.” (Time)

1895-ben az angol bíróság elítélte Oscar Wilde-ot,
a népszerű ír drámaszerzőt, Lord Alfred Douglas
apjának rágalmai alapján. A pert Wilde kezdeményezte, ám mivel a márki sorra vonultatta fel a Wilde ellen tanúskodó férfiakat, végül súlyos szeméremsértés vádjával két év fegyházra ítélték, melynek leghosszabb szakaszát a readingi fegyházban
töltötte le. Rodney Legg Oscar Wilde peréről szóló szövegkönyve
található jelen kötetben, mely egy 90 perces rádió- vagy televíziós
játék alapja lehet. Az angol nyelvű kötet végén korabeli illusztrációk is helyet kaptak.

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Rodney Legg:
Oscar : the Oscar Wilde trials of 1895 : documented in a 90-minute dramatisation for radio or TV
Wincanton Press, Wincanton, 1993
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Köszönjük az Alexandra, az Animus, a Magvető, a Maxim, a Park, a
Scolar és a Typotex könyvadományait. Köszönjük továbbá a magánszemélyek felajánlásait.
Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, filmeket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyomtatványokat és egyéb tárgyi emlékeket. A könyvtár gyűjteménye
továbbra is kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk a kölcsönözhetőség 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 zárva tart.
Továbbra is elérhető online katalógusunk, valamint
e-mailben (archivum@hatter.hu) is fogadjuk a megkereséseket.
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A 9. LMBT Történeti
Hónap – online
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2021. február 5-én, péntek este
kezdetét veszi a 9. LMBT Történeti
Hónap. A vírushelyzet miatt idén
sajnos nem tudjuk a szokásos
módon megrendezni a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek történetét bemutató programsorozatot. A körülmények miatt az LMBT Történeti Hónap az internetre költözik, az online
események azonban reményeink szerint megteremtik annak lehetőségét, hogy országszerte bárki részt vehessen az érdekesebbnél
érdekesebb programokon.
2021. február 5-én online megnyitóval veszi kezdetét a 9. LMBT
Történeti Hónap. Ennek keretében az egykori munkatársakkal folytatott beszélgetés formájában megemlékezünk a 30 évvel ezelőtt indult Mások újságról, valamint átadjuk a 2020-as Háttér-díjat is.
A 9. LMBT Történeti Hónap ezúttal is változatos programokkal várja az
érdeklődőket. Terveink szerint több mint húsz online közvetített beszélgetést és előadást hallgathattok meg, egyebek között transznemű vagy átöltöző személyekről, az aszexualitás történetéről, LMBT
vonatkozású televíziós sorozatokról, az Orlando-téma irodalmi megjelenéséről, a HIV/AIDS megjelenéséről a médiában, Ferencváros
LMBT-vonatkozású helyszíneiről vagy éppen az LMBT anime karakterek történetéről. Idén is lesz Wikipédia-szerkesztő maraton és LMBT
történeti kvíz.
A következő oldalon válogatás olvasható a 9. LMBT Történeti Hónap
2021-es programjaiból. Az eseményekről részletesen olvashattok honlapunkon és az események Facebook-oldalán.
Az LMBT Történeti Hónap szervezői

• január 28. (csütörtök) 19:00 – Sodrásban (Gently down the Stream)
• február 5. (péntek) 18:00 – A 9. LMBT Történeti Hónap megnyitója / Láner
László, Nádasdy Ádám, Pálfi Balázs, Takács Bencze Gábor, Takács Judit
• február 7. (vasárnap) 20:00 – Utcanevek, szobrok, helyek – LMBTQ emlékek
Ferencvárosban / Rádió 9
• február 12. (péntek) 18:00 – Nemeken innen, igeneken túl - Transznemű, nemi szerepváltó és átöltöző karakterek a történelem csarnokából / Dittera-Balogh Andrea
• február 13. (szombat) 17:00 – Szimpozion: 10 éves a „Meleg szemmel” videósorozat / Szimpozion Egyesület
• február 13. (szombat) 19:00 – Világosságára hívott meg titeket – LMBT Keresztény Közösségek Európai Fóruma Budapesten / Mozaik Közösség
• február 14. (vasárnap) 19:00 – Oscar Wilde: Dorian Gray Online színházi előadás.
• február 16. (kedd) 18:00 – LMBT történeti kvíz / Hanzli Péter, Szabó L. Balázs
• február 17. (szerda) 19:00 – Pride Academy: LMBTQ régen és ma: bulik, körök,
képviselet / Dittera-Balogh Andrea
• február 18. (csütörtök) 17:00 – Sissy és utódai / Hanzli Péter
• február 18. (csütörtök) 19:00 – Pinkwashing – Avagy a szivárványos marketing
átverés / Kanicsár Ádám
• február 19. (péntek) 19:00 – Az Oneidától a Keristáig: a kommunák és a többpartnerűség / Dittera-Balogh Andrea
• február 21. (vasárnap) 10:00 – Wikipédia-szerkesztő maraton / Háttér Társaság
• február 23. (kedd) 19:00 – A HIV/AIDS megjelenése a médiában / Kanicsár Ádám
• február 24. (szerda) 17:00 – Mi fán terem az aszexualitás? - Sulyok Viktória
interaktív előadása / Sulyok Viktória
• február 25. (csütörtök) 18:30 – Stonewall a sajtóban / Kanicsár Ádám
• február 26. (péntek) 17:00 – Arccal hátrafelé : Múlt és jövő, a „genderjelen”
-ben / Dunkel Norbert
• február 26. (péntek) 18:00 – Nagyon angolos botrányok : Az LMBTQI téma megjelenése a brit sorozatokban 2000 után / Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett
• február 27. (szombat) 17:00 – Változó test, változó lélek : Az Orlando-téma
megjelenése az irodalomban / Hörcher Eszter Éva
• február 28. (vasárnap) 15:00 – Tęcza nad Polską - Pillanatképek a lengyel
LMBT mozgalom történetéből / Jurewicz Ádám, Hanzli Péter
• február 28. (vasárnap) 17:00 – LMBT anime karakterek történetei / Szimpozion Egyesület
• március 6. (szombat) 17:00 – Frida (2002) filmnézés és beszélgetés – Biszex
láthatóság a történelem során / Budapest Bitangok
• március 11. (csütörtök) 17:20 – Kerekasztalbeszélgetés az LMBTQ emberek
munkahelyi nehézségeiről és diszkriminációjáról / Meghívott vendégek: Miklós Melinda, Sándor Bea, Moderál: Nagy Beáta
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Kiadja a Háttér Társaság,
Budapest, 2021. január
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 elfogadásáért és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió
és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.

