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Minden kedves olvasónkat kö-
szöntünk 2021. évi negyedik szá-

munkban, mely a Háttér Archívum és 
Könyvtár legfrissebb szerzeményeit 
összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle 
legújabb száma a 2021. október és 
december között, kiadói felajánlások, 
illetve magánszemélyek jóvoltából 
beszerzett közel hatvan újabb kiad-
ványt mutatja be. Ezúttal is számos 
érdekes kötet szerepel az újdonságok 
között: a sokszínűség pszichológiá-
ját képviselő Családhatározó, Faludy 
György válogatott levelezése, a tava-
lyi homofób és transzfób törvényre  
reagáló antológia, külföldi és magyar szerzők írásaival (Mágnes  
mellett a vas), egy német transz témájú mesekönyv vagy éppen a  
Judas Priest énekesének önéletrajza. Antikvár szerzeményeink kö-
zül kiemelkedik Thurzó Gábor Nappalok és éjszakák című, 1944-es 
meleg témájú regénye, az első magyarországi transz témájú kuta-
tás eredményeit összegző A lélek műtétei, Oscar Wilde Telenyje vagy  
De profundis című művének 1924-es kiadása. Könyvtárunk ezen idő-
szakban több idegennyelvű kiadvánnyal is bővült, egyebek mellett 
Jens Schadendorf GaYme Changer című kötetével vagy Donald J. West 
Homosexuality című úttörő munkájával, 1968-ból. 2019 tavasza óta 
elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:   
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Bátki Anna:
Családhatározó : a sokszínűség pszichológiája
Open Books, Budapest, 2021

Mit is nevezünk családnak? Erre a sokrétű kérdésre 
most neves pszichológusok, szociális szakemberek, 
gyógypedagógusok és családterapeuták adják meg 
saját válaszaikat, miközben részletesen be is mutat-

ják a különféle családtípusokat. Hiszen a családok nagyon sokfélék 
lehetnek. Gyakori, hogy a szülők elválnak, és külön élve nevelik a 
gyerekeiket. Az is sokszor megesik, hogy a válás után a szülők újra-
házasodnak, és mozaikcsaládokban élnek tovább. Az sem ritka, hogy 
különféle okokból egy párnak nem születik gyereke, így ők ketten al-
kotják a családot. Ha a gyerekvállalás akadályba ütközik, segítségre 
van szükség: így születnek asszisztált reprodukciós eljárásokkal utó-
dok. Az örökbe fogadó szülők nem a biológiai gyermeküket nevelik. 
Vannak, akik átmenetileg fogadnak a családjukba gyerekeket, ők a 
nevelőszülők. Globalizált világunkban igen gyakori, hogy más-más or-
szágból érkeznek a szülők, vagy egy tőlük távol álló kultúrában neve-
lik a gyerekeiket, ők a többkultúrájú családok. Szivárványcsaládokkal 
is találkozhatunk: ez esetben két férfi vagy két nő nevel együtt gye-
reket vagy gyerekeket, aki(k)nek az egyikük lehet a biológiai szülője, 
de az is előfordul, hogy egyik sem az. Az is lehet, hogy a szülő mentá-
lis betegséggel küszködik vagy fogyatékkal él, ahogyan az is, hogy a 
szülők sérült gyereket nevelnek. Vannak veszélyeztetett, súlyos anya-
gi nehézségek közepette élő családok is. Sokféle családban sokféle 
élethelyzet, kihívás adódik: kötetünk bepillantást enged ezek dinami-
kájába, és a téma szakértőitől arra is választ kaphatunk, hogy miként 
kezeljük a felmerülő nehézségeket.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34976
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Faludy György:
Ne uszítsatok levelezésre! : Faludy György  
hagyatékából
Európa, Budapest, 2021

A kötet válogatás Faludy György eddig feldolgo-
zatlan levelezéséből: a kézirattárakból és ma-
gántulajdonból összegyűjtött levelek nagyobb 
része Faludy írása, de közöl hozzá írottakat is. Az 

írásokból kirajzolódik a költő irodalmi és baráti kapcsolatrendsze-
re. A Faludy-levelek terjedelme és témája rendkívül változatos, ám 
egyvalami közös bennük: az írójuk mesélő- és anekdotázókedve. 
Történetek és panaszok sorjáznak családtagokról, kortárs írókról, 
emigránsokról és politikusokról. A magánéleti események, életraj-
zi kalandok mellett persze az irodalom is teret kap: az új alkotá-
sokról vagy az olvasmányokról szóló beszámolók adják az írások 
másik visszatérő témáját. Mindezt útleírások és eszmefuttatások 
színezik, például az élet értelméről és civilizációnk pusztulásáról. 
A levelek között természetesen bőven találunk meleg utalásokat 
is. A kötet összeállítója: Csiszár Gábor (1978-) irodalomtörténész, 
középiskolai kutatótanár. Doktori disszertációját Faludy életmű-
véből írta, amiért MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült. 
A költő életét és munkásságát bemutató, 2020-ban megjelent 
monográfia szerzője. Négy Faludy-verseskötet jelent meg szer-
kesztésében, legutóbb a Villon-balladák.

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł:
A szivárványforradalom utópiája : 10 kérdés  
és 100 érv
Kairosz, Budapest, 2021

Az olvasók kezébe most kerülő – egyesek sze-
rint – hiánypótló kötet szerzője Agnieszka 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34876
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34878
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Marianowicz-Szczygieł lengyel konzervatív pszichológus, aki e té-
makörben számos tanulmányt publikált, s tudományos munkája 
mellett jelentős szerepet vállal a gender-problémakörrel kapcsola-
tos ismeretterjesztésben is. Milyenek a „genderizmus” hétköznap-
jai, hogyan látja a kutató tudós e kérdéskört a jogszabályok és a 
gyakorlat tükrében? A szerző számtalan példával igyekszik tájé-
koztatást adni az óvodás kori érzékenyítéstől kezdve a tizenéves 
korban elvégzett nemváltoztató műtéteken át a szülők és a kör-
nyezet mindezeket el nem fogadó válaszainak törvényi elutasítá-
sáig, egészen a témakör mindannyiunk hét-
köznapját meghatározó jellegéig. Homo- és 
transzfób gondolatok széles tárházát nyújtja 
a pamfletszerű kötet – épp ezért senkinek 
nem ajánljuk.

Vladimír Palko:
Jönnek az oroszlánok : miért tart Európa és 
Amerika egy új zsarnokság felé?
Gondolat, Budapest. 2021

Rendeznének-e ma nürnbergi pert? Melyik ideo-
lógia győzött a hidegháborúban? Tudták-e, hogy 
a kommunizmus Brüsszelben született? Hogyan 
alakult át a kommunista ideológia Nyugaton, ami-

kor Keleten eltemették? Bekövetkezik-e Európában és Amerikában 
a keresztényüldözés? Milyen jellegűek a nyugati keresztény poli-
tikai pártok? Kibontakozott-e csöndes polgárháború a katolikus 
egyházban? Milyen lesz a világkormány, ha létrejön? Vladimír 
Palko könyve ezekre a kérdésekre kínál válaszokat. Állításaival 
lehet egyetérteni és lehet vitatkozni, de kérdéseit nem lehet fél-
resöpörni – írja a fülszöveg. A kötet hangsúlyosan – mintegy 300 
oldal terjedelemben – tárgyalja az LMBTQ és gender kérdést, azok 
állítólagos veszélyeit. A szerző: Vladimír Palko kandidátus, docens 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34959
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1957-ben született Pozsonyban. A Komenský 
Egyetemen 1981-ben matematika szakot végzett. 
1998–2010 között a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának képviselője, 2002–2006 között bel-
ügyminiszter volt. Jelenleg egyetemi matemati-
katanár. Nős, három gyermeke és öt unokája van. 
2021-ben Ferenc pápa a Nagy Szent Gergely-rend 
tiszti fokozatával tüntette ki.

Koniorczyk Borbála – Merker Dávid:
Hosszúlépés Budapesten : séták, titkok,
történetek
21. Század, Budapest, 2021

Tudjuk hol lakott itt Vörösmarty Mihály. És 
Littmann Pepi, az ortodox zsidó férfiimitátor, a 

pesti orfeumok sztárja. És hogy kik faragták Budapestet márvány-
ból és koszlott Trabant-ülésből. Kik voltak a szerencselovagok, hi-
vatásos bajkeverők, hazafiaskodó zsidók és sóletzabáló fajvédők, 
a megalomániások, a minden rendszerhez ügyesen simulók, a 
házat a lakók kényelme elé helyező Bauhaus-hívek és a stukkóle-
verős IKV-szakik, akik megformálták a budapesti utcákat és azok 
látszólag értelmetlen kiszélesedéseit, az értéktelen homlokzatok 
mögé dugott értékes házakat, a budai villák és a pesti kapualjak 
párhuzamos világait? 8 éve sétálunk hivatásból Budapesten, a vá-
rosban, amit a legjobban szeretünk. Első könyvünk, a Hosszúlépés 
Budapesten négy, fotelből és valóságban is bejárható sétával ve-
zet keresztül a fővároson, hogy megismertessük azokat a tarka-
barka, nagyon vidám vagy nagyon szomorú, cigaretta-, vágott 
liba, parfüm és pincedoh, de legfőképp összetéveszthetetlenül 
Budapest-szagú sztorikat és (anti)hősöket, amelyektől Budapest 
az ami. Koniorczyk Borbála és Merker Dávid. Mi a közös bennük? 
Közös élet, közös kislány, Vilma, közös cég, a népszerű városi séta- 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34975
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szervező hosszúlépés.járunk? Mindkettejüket az urbanisztika, a 
szociológia érdekelte, ezt tanulták belföldön és külföldön, és ka-
matoztatták itthon, egyetemi katedrától az önkormányzati szférá-
ig. Együtt alapítottak városi sétaszervező céget 2013-ban. A hosz-
szúlépés.járunk? közel nyolcezer sétájából 
több százat vezettek már. Rendszeresen 
írnak, nyilatkoznak, szakértenek a fővá-
ros múltjáról, jelenéről, híres nőiről. A „vá-
ros a vérükben van”: első közös könyvük, a 
Hosszúlépés Budapesten oldalairól vissza-
köszön a közös évek tapasztalata és tudása, és rajongásuk közös 
tárgya, Budapest színes-szagos világa – és Littmann Pepi példáján 
keresztül egy érdekes nemi szerep áthágó személyiség története.

Milbacher Róbert:
Legendahántás : 50+1 tévhit a magyar iroda-
lomban
Magvető, Budapest, 2021

Vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt 1848. 
március 15-én? Honnan származik az Arany 
Jánosnak tulajdonított mondás, hogy „gondolta 

a fene”? Az elmúlt években szépíróként is jelentkező nagyszerű 
irodalomtörténész, Milbacher Róbert új könyvének célja népsze-
rűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait, legújabb 
eredményeit egy-egy rejtélyen keresztül. A könyv célközönsége 
a középiskolai magyartanárok, a diákok és az irodalom iránt ér-
deklődő olvasók. A Legendahántás leginkább a 19. század első 
fele szerzőinek (Kölcseytől Petőfin át Aranyig) jól ismert és a nem-
zeti kánonban (közoktatásban) szereplő műveinek újszerű ér-
telmezési lehetőségeit mutatja be. Szó van benne a Hymnusról, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34977
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a Szózatról, a Nemzeti dalról, a Toldiról, a magyarok istene kép-
zetről. Általánosságban olyan megcsontosodott állításokat jár 
körbe, amelyeket mára a tudomány megcáfolt. Az egyes írások 
tudományos kutatási eredményekre építenek, de közérthetően 
és humorosan közvetítik azok főbb meglátásait. A könyvet gazdag 
képanyaggal illusztrálták. Az utolsó fejezet címe: Magyar talál- 
mány-e a homoszexualitás kifejezés?, mely Kertbeny Károly éle- 
téről és munkásságáról szól.

Csere Péter:
Kriminális történelem : a 20. század híres ma-
gyar bűnügyei
Unicus Műhely, Budapest, 2021

Húsz megdöbbentő történet a huszadik század-
ból! Ez a könyv a história legalsóbb bugyraiba ve-
zet bennünket. Olyan történelmi tablót tár elénk, 

amelyből a tettesek, a rendőrök, a nyomozók személyes tettein túl 
a kor bűnelkövető és -feltáró eszközeinek fejlődése, valamint az 
adott korszak – Osztrák-Magyar Monarchia, Horthy-rendszer, szo-
cializmus, rendszerváltozás – légköre is tetten érhető. Szó esik a 
könyvben a férfiruhás női bérgyilkosról, Pipás Pistáról, valamint a 
szőnyi pedofil gyilkosságról is, mely bűnügy sajtómegjelenésében 
homofób felhangok is voltak.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33029
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Kőrössi P. József (szerk.):
Mágnes mellett a vas : nőiszoba – transz – 
férfiszoba
Noran Libro, Budapest, 2021

Ennek a válogatásnak az ötletét, mint ahogy azt 
az előszóban is olvashatjuk, „a düh, az indulat, a 
szomorúság, végső soron a fájdalom szülte”. A ta-

valy elfogadott homofób törvényről van szó, mely jelentős mér-
tékben korlátozza az LMBTQI téma megjelenítését az iskolákban 
és a kereskedelemben is. A végrehajtási rendelet szerint „óvoda, 
iskola közelében nem lehet árusítani, nem lehet az üzlet kirakatá-
ba tenni, és a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban 
lehet árulni minden olyan gyermekeknek szóló terméket, amely a 
születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem 
megváltoztatását, a homoszexualitást népszerűsíti, illetve a sze-
xualitást öncélúan ábrázolja”. Innen a sorozatcím, a Szigorúan fó-
liázott könyvek, melynek első kötetében Kőrössi P. József  a lesz-
bikus, a transznemű és a meleg téma megjelenését mutatja be a 
világ- és a magyar irodalomban. A kötet szerzői: Reinaldo Arenas, 
Baranyai László, Bán Zsófia, Donat Blum, Mateiu I. Caragiale, 
Iszmat Csughtáí, Forgách András, Roger Martin du Gard, Jean 
Genet, Gerevich András, Radclyffe Hall, Rakel Haslund-Gjerrild, 
Hans Henny Jahnn, Kassai Zsigmond, Zuska Kepplová, Kiss Noémi, 
Pierre Lepori, Yves Navarre, Nádasdy Ádám, Ion 
Negoiţescu, Alfredo Oriani, Örkény István, Hilde 
Ostby, Leonardo Padura, Umberto Saba, Shyam 
Selvadurai, Zadie Smith, Szántó T. Gábor, Szendi 
Nóra, Szvoren Edina, Antonio Tabucchi, Tóth 
Krisztina, Ljudmila Ulickaja, Pablo Herrán de 
Viu, Michał Witkowski.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34955
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Douglas Stuart:
Shuggie Bain
Park, Budapest, 2021

Glasgow-nak leáldozott: a bányák és gyárak 
bezártak, az iparváros munka nélkül maradt. 
Shuggie Bain a 80-as évek Skóciájának kegyet-
len, feszültségekkel terhelt világába születik, a 

külvárosok és a bányásztelepek tehetetlenséggel, durvasággal és 
alkoholizmussal teli valóságába. Douglas Stuart önéletrajzi regé-
nye keresetlen szavakkal, kérlelhetetlen pontossággal és rengeteg 
szeretettel kíséri végig Shuggie életét a kamaszkor végéig. A kikö-
zösített, meleg kisfiú és a büszke, törékeny alkoholista anya kál-
váriája felejthetetlen tisztelgés egy magára hagyott város és egy 
derékba tört élet méltósága előtt.

A. R. Capetta:
Robin a világ ellen
Cartaphilus, Budapest, 2021

A középiskola valódi szörnyeteg, és egymás után 
falja fel Robin Buckley társait. A második év kezde-
tén barátai mind beadják a derekukat, és képte-
lenek a randikon, a leendő főiskolán és karrieren 
kívül bármi másról beszélni. Robinnak azonban 

komolyabb gondjai is akadnak az életében, mint hogy ilyesmi-
ken aggódjon. A fiatal lány rádöbben, hogy osztálytársa, Tammy 
Thompson iránti érzései messze túllépnek a barátságon, szerelme 
azonban az üresfejű és kiakasztó Steve Harrington után epekedik. 
Miután Hawkinsban a melegek pusztán mendemondák szintjén 
léteznek, Robin egyre inkább úgy érzi, hogy csak valahol messze 
innen lehet önmaga. De hogyan menekülhetne el akár egy nyári 
vakáció erejéig engedély, pénz és társ nélkül? Hawkins legfurább 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34992
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34957
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lánya egész eddigi életében a beilleszkedéssel próbálkozott. Itt 
az ideje kitörni. A Stranger Things közönségkedvenc karakterét 
megelevenítő Robin a világ ellen magával ragadó felnövéstörté-
net arról, hogy egyetlen embernek kell minket elfogadnia – saját 
magunknak.

Holger Edmaier – Kai D. Janik:
A világ legszebb ruhája
Projekt 100% MENSCH gemeinnützige UG, 
Stuttgart, 2021

Ez a történet Annáról szól, akit mindenki Máténak 
hív, mert senki sem tudja, hogy ő tulajdonképpen lány és nem fiú. 
Mielőtt „A világ legszebb ruhája“ létre tudott jönni, a szerzők sok em-
berrel dolgoztak együtt, sok transznemű személlyel beszélgettek az 
elmúlt években. Belátást adtak személyes élményeikbe, elmesélték 
gyerekkori emlékeiket és beszéltek a Coming-out-tapasztalataikról. 
Anna története így az ő történetük is. Minden Coming-out máskép-
pen zajlik le, nincs egy mindenkire passzoló „szabásminta”, ami után 
lehet cselekedni. De Anna története sok elemet mutat fel, amit más 
transz lányok életében is feltalálunk. Ennek a történetnek szerencsés 
kimenetele van, de ez sajnos nem mindig van így. Sok transz ember 
traumatikus élményekről mesél, amiket gyerek- vagy ifjúkorában élt 
át – vagy mert titokban kellett tartaniuk a nemi identitásukat, vagy 
mert a környezetük nem vette őket komolyan, vagy egyszerűen nem 
értette őket meg. A ruha Anna vágyát szimbolizálja a nemi önkifeje-
zésre, hogy a valódi nemi identitását külsőleg is kimutathassa. Szülei 
bíznak gyerekük érzéseiben, abban, hogy ismeri a saját, a valódi 
nemi identitását és ezt el is ismerik. Így újra egymáshoz találnak. De a 
könyv vége arra is mutat, hogy az út, amin Anna és szülei elindulnak, 
nem lesz könnyű. Transz gyerekek szülei sok bizonytalansággal, fé-
lelemmel és szomorúsággal szembesülnek, nehézségekkel kell meg-
küzdeniük és ehhez támogatásra van szükségük.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34929
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Mame:
TharnType story 2. : gyűlöletből szerelem
Ulpius Baráti Kör, Budapest, 2021

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl té-
ged? És laktál már vele egy szobában? Ha nem, 
itt az ideje megtudnod, milyen is lehet. Tharn és 
Type története. Szerelem és gyűlölet története. 
Féltékenységek és ármányok története. Tharn és 

Type elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. 
Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de mélységesen 
homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus arcvo-
nású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srácnak és 
egy heteró srácnak, aki mindennél jobban utálja a meleg pasikat, 
egy kis helyen kell osztozniuk az év hátralévő részében. Hogyan 
fog végződni a történetük? Gyűlölettel? Vérrel, és háborúval? Vagy 
talán szerelemmel? A TharnType napjaink legnépszerűbb BL regé-
nye és TV sorozata. Nemcsak Tharn és Type különlegesen alakuló 
kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet hol drámai, hol 
szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.

Bob Halford:
Vallomás : a Judas Priest énekesének önéletrajza
Trubadúr, Budapest, 2021

A Judas Priest kétségkívül a heavy metal egyik 
legismertebb és legmeghatározóbb együttese: 
lemezeikből jelen állás szerint több mint 50 mil-
lió példányt adtak el világszerte. A legendás brit 

zenekar össze téveszthetetlen énekstílusáról és extravagáns szín-
padi megjelenéséről egyaránt elhíresült frontembere, Rob Halford 
ezúttal saját szavaival eleveníti fel kalandos életútját Walsall füs-
tös iparvárosából a toplisták és a világhír csúcsaira, és vet számot 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34965
https://hatter.hu/archivum/katalogus/33028
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a Judas Priest hullámvölgyektől sem mentes, immáron fél évszá-
zados pályafutásával. Rob Halford memoárja több őrült sztorik 
és izgalmas műhelytitkok szórakoztató gyűjteményénél. A könyv 
legfőbb vonzereje abban a tabukat nem ismerő nyíltságban rejlik, 
mellyel a szerző feltárja egyedülálló karrierjének árnyoldalát: egy-
kori alkohol- és drogfüggőségét, rendőrségi ügyeit, depresszióját, 
a zenekarból való kilépését a kilencvenes évek elején, és annak 
több évtizedes vívódását, hogy a nyilvánosság előtt sokáig titkolni 
kényszerült homoszexualitását. És mint minden őszinte gyónás-
ban, úgy a Vallomásban is megtalálható a feloldozás lehetősége – 
annak magával ragadó története, hogy a „Metal God” miképp tért 
vissza az ezredfordulót követően méltó helyére, a Judas Priest élé-
re, és hogyan találta meg végül magánéletében is a sokáig hiába 
keresett boldogságot.

Katy Birchall:
Szexoktatás : az utazás
Kolibri, Budapest, 2021

A világhírű Netflix-sorozathoz kapcsolódó regény! 
Maeve bátyját, Seant letartóztatták, és csak a 
testvéréhez fordulhat segítségért. Így hát Maeve 
útnak indul, de nem kell egyedül megbirkóznia a 
feladattal – még ha szeretne is –, 

hiszen az esetlen szexguru, Otis, a mindig pozitív – 
és egyben nyíltan meleg – Eric és hűséges barátnő-
je, Aimee vele tartanak… Seant egy buliőrült társa-
ság lopással vádolja, és minden bizonyíték ellene 
szól. Vajon sikerül Maeve-nek és a barátainak fel-
fejteni az elnyomott félelemek, eltitkolt szerelmek 
és homályos motivációk összekuszálódott szálait?

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34900
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Pamela Terry:
A szőlő édes íze
Next21 Kiadó, Budapest, 2021

Lila Bruce Breedlove igazán soha nem érezte ott-
hon magát szülővárosában, Wesleyanben – külö-
nösen nem édesapja korai halála után. Hiszen Lila 
akkor még csak kislány volt. Gimnázium után ő is 
és a fivére, Henry is északra mentek, élték a saját 

életüket. A húguk, Abigail ellenben otthon maradt, hogy támogas-
sa erős, beszédes, kicsattanó és végtelenül szeretetteljes édesany-
jukat. A szívük mélyén Lila és Henry mindig is tudták, hogy egyszer 
még napirendre fog kerülni a gyerekkorral és kisvárosukkal kap-
csolatos emlékek. Amikor idős édesanyjuk hirtelen – és gyanús kö-
rülmények között – életét veszti a ház mögötti szőlőlugasban, Lila 
és Henry hazautaznak. Miközben Geneva halá-
lának körülményeit vizsgálják, döbbenetes tit-
kokra derül fény. Ezek alapjaiban rengetik meg 
a család múltját, további kutakodásra késztet-
ve őket, ami által további életük egészen más 
irányt vesz. Mint kiderül, az édesapa, Seamus 
is meleg, csakúgy mint fia, Henry.

Andrew Ridgeley:
Wham! : George és én
Könyvmolyképző, Szeged, 2021

Most először mesél Andrew Ridgeley élethosszig 
tartó barátságáról George Michaellel, a Wham! 
történetéről és a zenekar megalakulásáról, mely 
átalakította a zenei világot a ’80-as évek ele-

jén. Amikor Andrew az iskolában a szárnyai alá vette a félénk új 
fiút, George Michaelt, rátalált a lelki társára. A könyvben elárulja, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34881
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34964
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hogyan élték meg az utat a siker szédítő hullám-
vasútján, mellyel átszelték az egész világot, mi-
közben örök érvényű lemezeket csináltak. És me-
sél arról is, hogyan tudta túlélni a barátságuk és 
ők maguk a szupersztárságot. A szeretet, a zene, 
a Last Christmas és a tobzódó 1980-as évek emlé-
kei – szemléletes és nagyon személyes krónikája 
annak, milyen is egy poptornádóban élni.

Danielle Steel:
Gyerekjáték
Maecenas, Budapest, 2021

Kate Morgan egy tekintélyes New York-i ügyvédi 
iroda vezető munkatársa. Miután férjét tizenkilenc 
évvel ezelőtt elvesztette egy tragikus balesetben, 
egyedül nevelte fel három gyermeküket. Tamara, 
Anthony és Claire mindig is jó és engedelmes gye-

rekek voltak, kitűnő egyetemeken tanultak, és ma már remek ál-
lásokat töltenek be. Kate kezdettől fogva sokat követelt tőlük, ők 
pedig anyjukat tekintették a példaképüknek, és igyekeztek meg-
felelni az elvárásainak. Ám egy mozgalmas manhattani nyár elég 
ahhoz, hogy Kate gondosan felépített világa a feje tetejére álljon: 
kiderül, hogy mindhárom gyermeke teljesen más úton jár, mint 
ahogy ő hitte (egyik fia, Tammy a Chanel marketingese, aki később 
elárulja az anyjának, hogy a saját neméhez vonzódik). Korábban 
meg sem fordult a fejében, hogy másképp is elképzelhetik az életü-
ket, mint amit ő tart helyesnek számukra. A mintaanyának és sike-
res, független nőnek tartott Kate szembesül a felismeréssel, hogy a 
megélt kudarcban neki is szerepe van, hiszen sohasem gondolko-
zott el azon, hogy valóban ismeri-e a gyerekeit. Vajon a mindenben 
a tökéletességre törekvő Kate el tudja-e fogadni, hogy gyermekei a 
maguk választotta életben akarnak boldogok lenni?

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34967
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Simone de Beauvoir:
Elválaszthatatlanok
Jaffa, Budapest, 2020

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

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

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32816
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válogatott leveleivel kiegészített kötet, amelyet szinte a francia ol-
vasókkal egyidőben vehetünk kézbe, a kivételes irodalmi felfedezés 
izgalmát kínálja.

Antonio Iturbe:
Az auschwitzi könyvtáros
Alexandra, Pécs, 2020

Dita 14 éves, amikor a prágai Terezín gettóból csa-
ládjával együtt Auschwitzba hurcolják. Amikor a 
gyerekbarakk zsidó parancsnoka, Fredy Hirsch meg-
kérdezi, vállalná-e az őrök háta mögött becsempé-
szett nyolc könyv őrzését, a lány igent mond. Így 

lesz Dita a világ legkisebb könyvtárának könyvtárosa Auschwitzban. 
A könyvek azonban veszélyes holmik. 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 törté-
netén 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 „csalá-
di 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 olva-
sók számára is átélhetővé teszi a koncentrációs táborok rettenetét 
és az irodalom legyűrhetetlen erejét. A regényben 
fontos szerep jut Fredy Hirschnek, „a holokauszt 
meleg hősének” is. Ő volt az a csehszlovákiai zsidó 
fiatalember, sportoló és cionista ifjúsági mozgal-
már, aki a zsidó gyerekek oktatását titokban meg-
szervezte a táborban, s Dita az ő szorgalmazására 
kezdte el gyűjteni a könyveket is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32816
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Ralph Brewster:
Hontalanul Budapesten, 1940-1944
Corvina, Budapest, 2018

A szerző Ralph Breswter amerikai és angol szülők 
gyermeke, akinek olasz állampolgársága volt a 
második világháború idején. Mivel nem szándé-
kozott a náci Mussolini hadseregében harcolni, itt 
bujkált Budapesten a negyvenes évek elején. A 

kultúra és művészetek iránt mélyen érdeklődő Breswter megtanult 
magyarul és rejtőzködve a hatóságok elől sok magyar, illetve külföl-
di ismerősénél töltött el egy-egy éjszakát. Ebből fakadóan izgalmas 
találkozások és beszélgetések könyve ez. A beszélgetések a kultúra, 
az asztrológia, az aktuálpolitika és a történelmi eseményekre re-
flektálva alakultak: egyesekből rövid idő alatt ellenségek, vagy akár 
életreszóló szövetségesek lettek, attól függően, ki-ki milyen remé-
nyeket fűzött a háború kimeneteléhez. Az egy-egy éjszakára szál-
lást nyújtók közt vannak barátok, ismerősök, ismerősök ismerősei 
és olyanok is, akikkel aznap találkozott először a várost járva, akár 
egy-egy fürdőben. Ralph ezeknek a Magyarországon töltött háborús 
éveknek a krónikáját írta le. A különleges utazó magyarországi buj-
kálásának dokumentumértékű története a negyvenes évek magyar 
társadalmának eddig még fel nem tárt, izgalmas szeletével ismertet 
meg – közte a korabeli Budapest meleg arcával is.

Alice Walker:
Bíborszín
Európa, Budapest, 2018

A fehér déli irodalom kulcsalakja az elpusztítha-
tatlan és önpusztító, metszően józan és rögesz-
més, istenváró és istenkáromló, könyörületes és 
kegyetlen ember – gondoljunk Flannery O’Connor 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32744
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34875
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egyszerű georgiai hőseire, akik szenvedélyes vággyal keresik a lel-
ki kapaszkodót, vagy Carson McCullert, Katherine Anne Porter és 
Eudora Welty magányosaira, a szeretet-szerelmet szomjúhozókra, 
az önámítókra és a magukat kifejezni nem tudókra. nem véletlenül 
ők a színes bőrű Alice Walker fehér példaképei. Walker 1944-ben, a 
georgiai Eatontonban született, nyolcgyerekes szegény családban. 
Mint ízig-vérig déli író, érzi, tudja, hogy a déli ember nem véletlenül 
olyan, amilyennek az irodalom ábrázolja. Nála azonban a déli tí-
pus a fekete közösség világában jelenik meg – s többnyire asszony. 
„Csak nézd meg magad – vágja a Bíborszín (Kedves Jóisten) hősnő-
jének fejéhez a férje. – Nigger vagy, szegény vagy, csúnya vagy, nő 
vagy. Az istenbe, egy nagy nulla vagy.” És Celie, akinek fejlődését 
tizennégy esztendős korától egy emberöltőn át kísérjük figyelem-
mel, s aki hosszú-hosszú éveken át csak Istenhez írhatta leveleit, 
a maga embersége és két szeretett asszony se-
gítsége révén mégis megáll a lábán, és szem-
befordul a sokszoros átokkal: „Lehetek szegény, 
lehetek nigger, lehetek csúnya, és meglehet, 
hogy főzni se tudok… De itt vagyok.” Keresetlen 
egyszerűségében felemelő, mozgósító mű Alice 
Walker regénye, amelyből Steven Spielberg ké-
szített nagy sikerű filmet. Jelentős leszbikus szál 
Celie és egyik barátnője között.

Ned Vizzini:
Nyomás alatt
Könyvmolyképző, Szeged, 2017

Az ambiciózus, New York-i tinédzser, Craig Gilner 
eltökélte, hogy sikeres lesz az életben – ami azt 
jelenti, hogy be akar jutni a megfelelő gimnázi-
umba, a megfelelő főiskolára, a megfelelő mun-

kahelyre. Ám amint Craiget felveszik a manhattani Vezetőképző 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34995
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Gimnáziumba, a nyomás elviselhetetlenné válik. Nem eszik, nem 
alszik, míg egy este majdnem megöli magát. Craiget, öngyilkossá-
gi kísérletének köszönhetően egy pszichiátriára utalják, ahol nem 
mindennapi új szomszédokat szerez: egy transzszexuális szex füg-
gőt; egy lányt, aki ollóval esett az arcának; és az önmagát megvá-
lasztó Armelio elnököt. Itt Craig végre képes szembenézni szoron-
gásának forrásával. Ned Vizzini, aki maga is járt már pszichiátrián, 
különösen megindító történetet írt a boldogsághoz vezető, néha 
nem várt útról.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Vay Blanka:
Saját ketrec
Európa, Budapest, 2021

A Saját ketrec őszinte, bátor, kíméletlen és vic-
ces könyv önmagunk megismeréséről, az elfo-
gadásról és az újjászületésről, arról, hogy mind 
boldogan akarunk élni. „Nem tudok mást, jobbat, 

mélyebbet, radikálisabbat, politikusabbat és kevésbé politikusab-
bat mondani, mint hogy legyünk kedvesek egymással, és senki ne 
baszogasson senkit. Tényleg. Egyszerűen nem engedhetjük meg 
magunknak.” Vay Blankának egyetlen rövid, eldöntendő kérdést 
kellett megválaszolnia 2015 karácsonya előtt, de az egész élete 
múlt rajta. Pontosabban két élet. Egy korábbi és egy új. A válasz vi-
szont árvízként sodorta el a régit. A Saját ketrec ennek a válasznak 
a története. Hogy miért dönt úgy egy harminchat éves, házas férfi, 
hogy feladja kényelmes, privilegizált társadalmi státuszát, és a to-
vábbiakban nőként azonosítja magát, és választja inkább önma-
gát és az életet. És közben nagyon sok mindenről mesél ez a kötet: 
nőkről, férfiakról, férfias nőkről és nőies férfiakról, családról, igazi 
barátokról, sorstársakról, magányról, feladásról, kudarcokról és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34958
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kitartásról, álmok megvalósításáról és megvalósulásáról, a test át-
alakulásáról és egy új megismeréséről, férfiak pillantásairól, nők 
mosolyáról, zsebes nadrágokról és harisnyákról, első táncokról és 
első randikról, az ölelés intimitásáról, és mindeközben sokat be-
szél a nemi szerepekről, a társadalmi elvárásokról, a politikáról, a 
jogokról, Berlinről, a kisoroszi szigetcsúcsról és a 
jelenkor Magyarországáról. Ismeretlenül is isme-
rős történetek ezek. A Saját ketrec őszinte, bátor, 
kíméletlen és vicces könyv önmagunk megisme-
réséről, az elfogadásról és az újjászületésről, ar-
ról, hogy mind boldogan akarunk élni.

Kovács Bálint:
Lehetne, hogy csak aludjunk? : novellák
Kalligram, Budapest, 2021

Kovács Bálint első kötete biztos kezű prózaíróra 
vall. Szereplőit látjuk és halljuk, a novellák at-
moszférája belénk vésődik és elkísér minket. A 
mondatok természetes közvetlensége olyan ele-
venséget kölcsönöz a történeteknek, mintha a 

szemünk előtt alakulna mindegyik, mégis érezzük, hogy gondosan 
komponált szövegekkel van dolgunk. A Lehetne, hogy csak alud-
junk? című kötet novellái lírai lassításokban és precíz megfigyelé-
sekben gazdag lenyomatai annak, ahogyan élünk. Egyszerre zak-
latódunk fel és mosolygunk önmagunkon, vagy ismerjük fel a saját 
idegenségünket és esendőségünket egy-egy tör-
ténetben. A novellák gyengéd, mégis kíméletlen 
pillanatfelvételek a magányról, az egyedülléttől 
való félelemről, a mindennapi szorongásainkról, 
az elalvás előtt a fülünkbe lihegő hibáinkról. Ám 
ellenpontozásul ott van az emberi szolidaritás, a 
minden széttartás mögött felsejlő összetartozás 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34991
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vágya. „Ami a tied, azt őrizd”, mondja az egyik novella, ha az csak 
egy érintés, egy kéz súlyának az emléke vagy egy halkuló szuszo-
gás, akkor is – ami a tied, azt őrizd. Az első novella (Hús) meleg 
témájú.

Lipcsey Emőke:
Ugyanaz a folyó : novellák
Kalligram, Budapest, 2021

„Vannak történetek, amelyek úgy, ahogy vannak, 
kerek egészet alkotnak. Semmit nem kell rajtuk iga-
zítani. Az én történetem is ilyen. Mielőtt az erdőbe 
elvonultam, nem gondoltam, hogy az életem valaha 
is kerek egésszé áll össze. Engem mégsem a történet 

izgat, hanem az, ami mögötte van. Mert a lényeges dolgokat csak be-
lül lehet megtalálni. Ha nem azt követed, ami belülről fakad, akkor az 
úton, amelyen jársz, egyre többet veszítesz el önmagadból, s mire az 
út végére érsz, semmi nem marad abból, ami te voltál.” Napjainkban 
sok szó esik az identitásról, illetve annak hiányáról. Ez a novelláskötet 
az identitás kérdéskörét helyezi fókuszba. A történetek hősei akarva- 
akaratlanul azonosulnak, vagy képtelenek azonosulni a sorsukkal, a 
nemükkel, a munkájukkal, a rájuk rótt feladatokkal és kihívásokkal, 
a nemzetükkel, otthon érzik magukat ott, ahol vannak, vagy önma-
guk elöl is menekülnek. A novellák Magyarországon, vagy valahol 
Európában játszódnak. A hősök sorsa összefonódik az adott kor meg-
határozó eseményeivel, eszmevilágával és társadalmi jelenségeivel. 
A könyv „kulisszáihoz” tartoznak a terrortámadások, a világjárvány, 
az elmagányosodás, a digitális tér, a kommunista diktatúra emberte-
lensége, egy disztópikus világ réme. A jelenkor történelme nagyban 
meghatározza a hősök mozgásterét, ugyanakkor identitástudatuk, 
vagy éppen annak hiánya számtalan egyéni választást kínál számuk-
ra. A nemváltás kérdése, s e kapcsán a társadalmi és biológiai nem, a 
hetero- és homoszexualitás körül forog az egyik novella (A fülbevaló).

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34879
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Mikola Emese:
Félrehallgatások : mert nyomokban irodalmat 
tartalmazhat az élet
Holnap Kulturális Egyesület, Budapest, 2018

„Mi lesz, ha megtanulunk viselkedni, és már ön-
magunknak is csak udvariasan fogunk hazudni? 
Olyan simák és unalmasak leszünk, hogy a halá-
lunkat se fogja észrevenni senki.” A 2010-es évek-

ben játszódó kolozsvári családregény – meleg mellékszállal: az 
egyik női főszereplő férje, Csaba homoerotikus kapcsolatba lép a 
divatszalon fotósával.

Becca Prior:
A sorsom te vagy
LAF Kft., Budapest, 2017

Oliver Bancroft gyűlöli a fogorvosi rendelők sza-
gát. Gyermekkora óta kínozza ez a fóbia. Aztán 
felbukkan Courtney Marshall, az ifjú szájsebész. 
Kiderül, hogy együtt nevelkedtek egy árvaház-

ban, de elszakadtak egymástól, amikor Olivert örökbe fogadták. 
Fény derül a gyermekkori traumákra, amiket a fiatalember szán-
dékosan száműzött a gondolataiból. A régi emlékek és az új ér-
zések egyszerre robbannak be Oli életébe, pontosan úgy, mint 
Max, Jessy és Tommy, Court gyerekei, akiket azonnal a szívébe 
zár. Bimbózó kapcsolatuk azonban nehézségekbe ütközik, mert 
Courtney nem szeretné, ha a gyerekek szembesülnének mássá-
gával. Mégis, valahol mélyen mindketten tudják, hogy ez a szere-
lem az égben köttetett. Oliver küzd kettejükért, az álmaiért, azért, 
hogy ők öten boldog család lehessenek. Sok kedves pillanattal, 
erotikával és humorral fűszerezett regény, A tanítvány sorozat és a 
Stockholm-szindróma szerzőjétől.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32995
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32764
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Martinkó Károly:
Homoszexuális gyilkosok
Népszava, Budapest, 1990

Fülszöveg: „Legjobb emlékezetem szerint hat 
éves sem lehettem, amikor egy tányérsapkás 
férfi valamilyen mesével felcsalt a Práter utca és 
a Szigetvári utca sarkán levő öreg lakóházunk 
padlására, s ott az ölébe ültetve ölelgetni kez-

dett. Nekem nemhogy akkor, de máig kétszer olyan idős korom-
ban sem volt fogalmam a homoszexualitásról, mégis rémülten 
igyekeztem kiszabadulni a tányérsapkás alak öléből, ahová vas-
marokkal húzott. Még most, ötven év múltán sem tudom, hogy 
minek köszönhetően úsztam meg ezt a kalandot anélkül, hogy 
az ijedtségem kívül más bajom esett volna. Talán a könyörgésem 
vagy a padlásteret felvert segélykiáltásaim győzték meg „őszatíra-
ságát” arról, hogy neki is a legjobb, ha elenged? Vagy talán a gyen-
ge, de mégsem figyelmem kívül hagyható ellenállásom? A fene 
tudná ezt ma már megmondani! Én tehát megúsztam. De biztos 
vagyok abban, hogy azóta megszámlálhatatlanul sok kisfiú szá-
mára súlyos – ha nem a legsúlyosabb – következményekkel járt 
a „homokosokkal” történt találkozás. Munkám során több olyan 
gyilkossággal találkoztam, melyek áldozatai vagy tettesei homo-
szexuálisok voltak, sőt olyannak is, ahol gyerek volt az áldozat.  
E könyv megírására éppen azért vállalkoztam, mert úgy gondo-
lom, hogy a dokumentumriport-kötetemben bemutatott bűnese-
tek sokak számára figyelmeztetésül szolgálnak, s a bűnügyekből 
levont következtetések talán későbbi tragédiákat előzhetnek meg. 
A szülőket, s mindazokat, akik a gyermek nevelésében valamilyen 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29025
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módon részt vesznek, arra figyelmeztetik, hogy nagyobb oda-
figyelésüknek köszönhetően a jövőben kevesebb fiúgyermek vál-
hat homoszexuálissá, vagy a férfiakat és a nőket szexuálisan egy-
aránt kedvelő biszexuális felnőtt. A kötetből megismert bűnügyek 
a homoszexuálisok számára is bizonyítják, hogy a szexuális vágy 
sokuknál gyilkossághoz, s ami még ennél is elszomorítóbb, gyer-
mekek sérelmére elkövetett gyilkossághoz vezethet. S mivel több 
évtized távlatából nézve maguk a homoszexuálisok is gyakran es-
nek a gyilkosság – ha szerencséjük van, akkor „csak” lopás vagy 
rablás – áldozatává, nekik sem tanulság nélkül ez az összeállítás. 
Könyvemmel csakis a segíteni akarás vezérel, s nem a homoszexuá-
lisokkal szembeni gyűlöletkeltés. Remélem, ők is megértik, hogy az 
én harangom értük is szól, hiszen az elmúlt évtizedek bűnügyi statisz-
tikájának ismeretében jól tudom, hogy többen esnek ők gyilkosság 
áldozatául, mint ahány gyerek veszti életét az ő kezük által.”

Kurt Rieder:
A koncentrációs táborok története
Vagabund, Kecskemét, 2001

A XX. század történelme során diktátorok és poli-
tikai szervezetek elképesztő számú és súlyú dics-
telen cselekedetet hajtottak végre, melyet szélső-
séges ideológiák segítségével próbáltak igazolni. 

A civil lakosság nyílt terrorizálását, táborokba kényszerítését az 
angolok alkalmazták először a búr háború idején, majd az orosz 
államhivatal építette ki – a hajdani Szovjetunió kietlen területe-
in – kiterjedt lágerbirodalmát, a Gulagot. A II. világháború előtt és 
közben pedig a III. Birodalom koncentrációs táborai „szolgálták” 
a „végső megoldás” politikáját. Az állam által vezényelt népirtá-
sokról sok esetben nem rendelkezünk pontos, megbízható ada-
tokkal, így csak töredékesen tudunk képet alkotni az áldozatok-
ról. A könyvből megtudhatjuk azoknak a millióknak sorsát, kiket 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34984
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származásuk vagy politikai hovatartozásuk miatt hurcoltak el. A 
könyv beszámol a brit, német, szovjet és a humánusabb amerikai 
koncentrációs táborokról. A kötet egyik fejezete a rózsaszín három-
szöggel megjelölt, homoszexuális foglyok sorsát mutatja be.

Takács Judit (szerk.):
A lélek műtétei
Új Mandátum, Budapest, 2006

Magyarországon ez az első transzszexuális embe-
rekkel foglalkozó, társadalomtudományi megkö-
zelítéseket alkalmazó leíró kutatás, amely a nem-
váltás hivatalos és egészségügyi lehetőségeinek 

feltérképezésével átfogó képet kíván alkotni a transzszexualitás 
jelenségének társadalmi kezeléséről. Könyvünk a Háttér Társaság 
a Melegekért Transzszexuálisok az egészségügyi-szociális ellátó-
rendszerben című kutatásának részeként készült a Társadalmi 
befogadás – 2003 program keretében. Vizsgálatunk transzszexuá-
lis célcsoportját az egészségügyi ellátórendszerbe belépett vagy 
belépni szándékozó emberek alkották, akik önmagukat jelenleg 
vagy korábban transzszexuálisként határozták meg, illetve akik-
ben felmerült az igény nemük megváltoztatására.

Sigrid-Maria Grössing:
Sisi családi körben
Gabo, Budapest, 2013

Erzsébet császárné és királyné sugárzó személyisé - 
ge és tragikus sorsa napjainkban is nagy érdeklődést 
vált ki. Bajorországban nevelkedett, majd 16 éves 
korában Ferenc József császár feleségeként került 
a bécsi császári udvarba, ahol addigi szabad és vi-

dám élete drámai fordulatot vett. Családtagjai gyakran támogatták, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/29096
http://hatter.hu/archivum/katalogus/31719
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Oscar Wilde:
De profundis
Genius Könyvkiadó Rt., Budapest, 1924

Wilde-ot kétévi börtönre ítélték szodómia vádjá-
val, megalázó és gyötrelmes rabság alatt a bör-
tönben megírta legszebb költői művét, „A readingi 

fegyház balladájá”-t és a „De profundis” című vallomást a meg-
aláztatás állapotáról. Sok dicséretet és nem kevesebb tiltakozást 
ébresztett „Az emberi lélek a szocializmusban” című tanulmánya. A 
szocializmus élő probléma volt az irodalmi körökben. G. B. Shaw 
és H. G. Wells a fabiánus néven ismert utópista szocialista társa-
ság alapítói közt voltak. Az értelmiség körében 
különböző utópista elképzelések versengtek 
egymással. Wilde nem volt forradalmi szellem, 
de mélységesen humanista, aki remélte – mint 
a fabiánusok –, hogy az emberiség boldogítását 
békés úton is meg lehet valósítani. A cél az ér-
tékek köztulajdonba vétele. De miféle értékek is 
vannak? Wilde és vele számos széplélek szerint 

elkísérték élete kanyargós útjain, de sok ellensége is akadt. Kora 
egyik legszebb asszonya volt, kivételes egyéniségének, a magyarok 
iránti szeretetének köszönhetően történelmünk egyik legnépsze-
rűbb személyisége. Sigrid-Maria Grössing könyve elsősorban nem 
Sisivel magával foglalkozik, hanem az ő családtagjait mutatja be. 
Megismerhetjük gyermekeit (Zsófia, Rudolf, Mária Valéria), nővérét, 
Ilonát, bátyját, Lajost, kedvenc öccsét, Károly Tivadar, húgát, Mária 
Zsófiát, legkisebb húgát, Zsófia Saroltát, „gonosz” anyósát, Zsófiát, 
valamit a homo szexuális II. Lajos bajor királyt.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32089
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a legfőbb érték a szépség adta gyönyörűség. Ebben a tanulmány-
ban az emberiség legfontosabb teendőjének tűnik mindenkit 
olyan műveltté és olyan árnyalt érzékűvé tenni, hogy arisztokrata 
és zsellér, gyáros és segédmunkás egyaránt felismerje, megértse 
és élvezze a szépséget. – Nyilván ez a legszélsőségesebb utópia, 
amit valaha is kitaláltak. De szép vallomás a szép értéke mellett. 
1924 óta nem jelent meg Magyarországon.

Jean Cocteau:
Vásott kölykök
Európa, Budapest, 1957

Jean Cocteau Vásott kölykök című regényének 
(későbbi kiadásokban: Rettenetes gyerekek) címe 
tartalmi-hangulati megfelelésre utal. A rettene-
tes gyerekek és a rettenetes szülők egyaránt az 
élet racionális törvényeivel szegülnek szembe, 
konokul, végzetesen, s Paul és 

Elisabeth, a gyerekek, éppúgy életükkel fizetnek a 
konok ellenszegülésért, mint Yvonne, a Rettenetes 
szülők-nek az Oidiposz-monda e modern, és a tra-
gikus végkifejlet ellenére meglepően könnyed vál-
tozatának anya főhőse.

Thomas Mann:
A Buddenbrook ház
Európa, Budapest, 1975

Thomas Mann első nagy regénye, A Buddenbrook 
ház 1901-ben jelent meg, és csakhamar világhírű-
vé tette az akkor huszonöt éves írót. A regény a 
nagypolgárság világáról, belső válságáról szól sok 
önéletrajzi vonatkozással. A Buddenbrook ház egy 

29

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29861
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34993
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lübecki kereskedőcsalád alkonyának regénye. „Személyes családi 
tapasztalataimat stilizáltam regénnyé, bár azzal az érzéssel, hogy 
van benne valami irodalmi, vagyis szellemi, vagyis általános érvé-
nyű, de nem is sejtve, hogy miközben egy polgári ház szétzülléséről 
írtam regényt, hírt adtam a nagy széthullásról, egy korszak végéről, 
egy kulturális, társadalomtörténeti cezúráról” – nyilatkozta később 
Thomas Mann erről a könyvéről. A korszakos hanyatlás négy nem-
zedék sorsában tükröződik. Az energikus és kétely nélküli cselek-
vőkészséget a cég utolsó gazdájában, Thomas Buddenbrookban 
felváltja a belső bizonytalanság, az önelemző hajlam – üzletembe-
ri és közéleti tevékenységét egyre inkább úgy játssza el, mint szí-
nész a szerepét. Fia pedig, a kis Hanno, akiben a család biológiai 
elerőtlenedése és egyszersmind fokozódó művészi érzékenysége 
kiteljesedik, már nem csak a neki szánt szerepre, a cég új felvirá-
goztatására, hanem a hétköznapi élet puszta elviselésére is alkal-
matlan – halála véget vet a Buddenbrookok történetének, amely 
egyúttal csakugyan egy korszak, a polgárság nagy, de pusztulásra 
ítélt korszakának története is. A homoszexualitás Mann ezen regé-
nyében is megjelenik, méghozzá Hanno és barátja, Kai kapcsolata 
révén.

James Baldwin:
Ha a néger utca beszélni tudna – Giovanni szo-
bája : két regény
Európa, Budapest, 1990

James Baldwin az amerikai fekete közösség egyik 
kiemelkedő írója. Több műfajú, ellentmondásos 
arculatú szerző. Írt esszét, drámát, novellát, re-
gényt, nevezték a fekete „forradalom” szószólójá-
nak, az amerikai nemzeti lelkiismeret ébren tar-

tójának, ótestamentumi intő prófétának, a „négerprobléma tárca 
nélküli miniszterének”. Fekete írótársai szemére hányták, hogy „túl 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/29533
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fehér”, fehér kritikusai türelmetlen rasszizmussal vádolták. Igazán 
értékes alkotásaiban – mint a kötetben található két kisregényé-
ben is – Baldwin megcáfol minden szűk látókörű vádat: tehetséges 
írónak bizonyul. Az 1956-ban született Giovanni szobáját az ameri-
kai feketék ugyan élesen támadták, egyrészt, mert csak fehéreket 
szerepeltet, másrészt, mert két férfi szerelméről szól, egyértelmű-
en homoerotikus részeket tartalmazva. David, a fiatal amerikai 
Párizsban beleszeret egy csinos olaszba, de képtelen megbékül-
ni saját melegségével, és felbontja a kapcsolatot (közben eszébe 
jut egy kamaszkori élménye Joey-val, gyerekkori barátjával). Az 
elveszett Giovanni olyan állásba kényszerül (prostitúció), ahol ki-
zsákmányolják, elkeseredésében megöli kitartóját, s halálra ítélik. 
David rémülten ismeri fel, hogy végső soron az ő határozatlansága 
az oka Giovanni pusztulásának. A regény előtt Baldwin már jelen-
tős fekete írónak számított, s fekete bőrű olvasóinak nagy csaló-
dást okozott a regény, ám egyben biztosította 
helyét a melegirodalomban. A Ha a néger utca be-
szélni tudna egy család példáján keresztül egész 
Amerika feketéinek helyzetére világít rá, a szeg-
regáció mindennapi jelenlétére, az igazságtalan-
ságra és a szegénységre. 2018-ban film is készült 
belőle, az eredeti címmel (Ha a Beale utca mesélni 
tudna).

Guillaume Apollinaire:
Tizenegyezer vessző
Unió, Budapest, 1990

Apollinaire álnéven jelentette meg valamikor az 
első világháború után ezt a pornográf könyvecs-
két, de azóta minden kétséget kizáróan bebi-
zonyosodott a szerzősége. Nincs olyan erotikus 
sorozat, amelyben ne szerepelne, nincs olyan, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34885
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az erotikus irodalomról szóló írás, amely ne hivatkozna rá. A 
Tizenegyezer vessző az erotikus irodalom csúcsteljesítménye, el-
képesztően trágár, obszcén, vad és kegyetlen (a kritikusok meg-
egyeznek abban, hogy messze fölülmúlja Sade-ot, akit Apollinaire 
egyébként igen nagyra tartott): nincs még egy olyan írás, amely 
ennyire gátlástalanul szabaddá engedné a legalantasabb vágyké-
peket is; és mégis, még a legsötétebb kéjgyilkosságok is úgy van-
nak megírva, hogy van bennük valami humoros, az egész felszaba-
dítóan elvetemült. Kicsit a pornográfia paródiája is, meg a háború 
paródiája, elképesztő nyelvi leleménnyel megírva, s van benne 
több igen jól sikerült versbetét, melyek persze ugyancsak obszcén 
körülmények közt hangzanak el. Minden bizonnyal sokkolni fogja 
a magyar közvéleményt; lesz, aki a hasát fogja majd nevettében, 
s lesz, aki felháborodottan tiltakozni fog. A pornográfia foka még 
nyugati mércével mérve is magas. De mindenki olvasni fogja. A 
könyv vitathatatlanul remekmű a maga nemében, melyben azo-
nos neműek közötti szexuális kapcsolatra vonatkozó utalásokkal 
is találkozunk.

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

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

nya, a valaha-volt megyeszépe, Brett Sawyer kegyelem kenyéren 
tengeti életét. Hap gödörben van, de ott még nem tart, hogy az 
eget is bedeszkázták volna fölötte. Eddig a jó hírek. Szükség is lesz 
rájuk, mert jönnek a rosszak. A menet nem ígérkezik könnyűnek: 
a már ismerős moszkitófészekből, a texasi LaBorde-ból első me-
netben az oklahomai Hootie Hoot nehézfiúihoz kell látogatniuk. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32858
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Útközben a trió új ismerősökre tesz szert, köztük egy esetlen 
igehirdetőre, aki voltaképp nyugdíjas bérgyilkos, de támadnak 
új ellenségeik is, köztük egy vörös hajú törpe, no meg egy egész 
bandányi motoros, akik időközben profi bűnözőkké és hidegvérű 
gyilkosokká váltak. A mű hamisítatlan texasi kalandregény…

Augusten Burroughs:
Kiszáradva
Kelly, Budapest, 2003

Mit tehet az ember, ha egy nap közlik vele a mun-
kahelyén, hogy ha azonnal nem vonul be egy 
alkoholelvonóra, akkor búcsút mondhat az állá-
sának? Kihez fordulhat, ha a szüleivel nincsen be-

szélő viszonyban, a barátai egytől egyig alkoholisták, a szerelme 
pedig halálos beteg? „A reklámszakmában néha előfordul, hogy 
az ember kap egy terméket, ami egy kalap szar, és úgy kell tennie, 
mintha egy fantasztikus, a minőségi élethez nélkülözhetetlen vala-
mivel lenne dolga. Egyszer például egy hajkondicionálóhoz kellett 
reklámot készítenem. A stratégia a következő volt: Érezhető pu-
haság, látható tartás. Valójában vi szont a termék elég silány volt. 
Összeragadt tőle az ember haja, a nők pedig rühellték a fókuszcso-
port felmérésekben. Ráadásul büdös is volt. Olyan szaga lett tőle 
a hajnak, mintha rágógumival és hipóval kenték volna be. Nekem 
azonban valahogy azt kellett elhitetnem az emberekkel, hogy ez a 
legjobb hajkondicionáló, amelyet valaha gyártottak. El kellett hitet-
nem velük, hogy egy szerre gyönyörű és szexi. Elérhető és kívánatos. 
A reklámszakmában minden jobbnak látszik, mint amilyen való-
jában. És pont ezért ez a tökéletes hivatás számomra. Egy iparág, 
amely arra épül, hogy hamis várakozásokat kelt az emberekben. 
Kevesen vannak, akik olyan jók benne, mint én, és ezt annak kö-
szönhetem, hogy évek óta alkalmazom ezt a módszert a saját éle-
temben is. Tizenhárom éves koromban elmebeteg anyám odaadott 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34994
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az agybajos pszichiáterének, aki örökbefogadott. Fertőben éltem, 
pedofilokkal és korlátlan mennyiségű pirulával egy fedél alatt, mi-
közben nem jártam iskolába. Amikor végre kiszabadultam onnan, 
jelentkeztem egy reklámügynökségnél mint autodidakta, enyhén 
különc fiatal tehetség, aki tele van szenvedéllyel 
és ötletekkel. Azt kihagytam az önéletrajzomból, 
hogy nem tudok helyesen írni, és hogy tizenhárom 
éves korom óta rendszeresen leszopok másokat.” 
Augusten Burroughsnak öt önéletrajzi könyve je-
lent meg – mind hasonlóan szókimondó alkotás. 
Rend szeresen tartott előadásokat egyetemeken 
és főiskolákon az alkoholizmusról.

Jesús Ferrero:
A bukott angyalok
Patak, Leányfalu, 2006

A gimnazista fiúkból álló kis társasággal életük 
legmeghatározóbb időszakában, a szerelemmel 
való megismerkedés pillanatában találkozunk. 
Érzékeny lelkű, művelt franciatanáruk, Diago 
önként vállalja a mester szerepét, és egyenként 

bevezeti őket a testi-lelki szerelem titkaiba. 
Különös bűverővel rendelkező személyiségének 
egyikük sem tud ellenállni, kivéve talán a törté-
net elbeszélőjét, aki a másik négy fiú, Valentín, 
Jonás, Hans és Cándido legközvetlenebb bizal-
masa is egyben. A bukott angyalok az életnek 
azt a kényes, szépségesen tragikus pillanatát ra-
gadja meg, amikor végérvényesen eldől az em-
ber sorsa.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32865
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Pedro Juan Gutiérrez:
Havanna királya
Magvető, Budapest, 2008

Reynaldo Havannában él, és mivel a beceneve 
(Rey) „király”-t jelent, pimaszul úgy mutatkozik 
be mindenkinek, hogy ő Havanna királya. Ez az 
egyetlen tulajdona: a neve. És az emlékei, me-

lyektől egyre csak szabadulni akar. Nincstelenként tengeti napja-
it Havanna számtalan nincstelenjének társaságában, ahol lassan 
a női és a férfi test az egyedüli dollárkompatibilis árucikk. Ahol 
hősünk tizenévesen már harmincasnak néz ki, és még életében 
nem evett húst, egyetlen ruhája van, amit éppen visel, és ha sem-
mi sincs a zsebében, akkor kéreget vagy lop. Váltogatja a nőket, 
a csodálatosan romlott mulatákat és negritákat, akik kitartják. 
De nem képes feldolgozni, hogy osztozni kénytelen rajtuk a turis-
tákkal, meg nagyjából mindenkivel, aki egy pohár italt tud fizetni 
nekik. Kuba látszatra maga a paradicsom, a Karib-tenger gyöngy-
szeme, miközben lakosai éhségüket és nyomorukat a bujaság 
mámorába fojtva, egymás testét a végletekig kihasználva várják 
és kísértik a halált, mely a nevüket is eltörli, be-
temetve az emlékeket. Gutiérrez kegyetlen vilá-
gában minden érinthető és szagolható, a regény 
közel hozza mindazt, ami távolról akár élhetőnek 
is tűnhetne. Nem óv meg minket önmagától, fel-
emészti az egzotikus kliséket, és olyan nyomot 
hagy a gyomrunk táján, amilyenre csak igazán 
kivételes alkotások képesek.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32863
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Oscar Wilde:
Teleny
Lazi, Szeged, 2010

Vitathatatlan, hogy Oscar Wilde (1854-1900) igazi 
zseni volt, hiszen csak egy zseni tudja oly szélső-
ségesen megosztani a közvéleményt, mint ahogy 
tette ezt ő. A tragikus sorsú író bizarr, megrendítő, 
rejtelmes pályájú könyvével jelentkezik a kiadó, 

egy megdöbbentő művel forró erotikáról, szerelemről és megszál-
lottságról. Pompás, szórakoztató, ugyanakkor igen szomorú szen-
vedélytörténet ez a homoerotikusnak is nevezhető regény, mely 
a már-már beteges rögződés és a nagyon is emberi hűtlenség 
drámája, s bizony olyan könyv is a Teleny, melyet a világirodalmi 
köztudat még pár évtizeddel ezelőtt is szégyellt és figyelmen kívül 
hagyott. A történet elsősorban a Teleny és Camille Des Grieux kö-
zött kibontakozó szerelmi kapcsolatról szól. Köntörfalazás nélkül, 
nyíltan mond ki a szerző olyan dolgokat, amivel megbotránkoz-
tatja az olvasót. Érzékletesen ábrázolja a francia bordélyok duhaj 
mindennapjait, a különféle szeretkezések legintimebb pillanata-
it. Ám nem csupán ebből áll a mű, hiszen az író egyúttal lerántja 
a leplet kora társadalmáról is, görbe tükröt állítva a viktoriánus 
kor erkölcsi normái elé. A fiatal Camille és Teleny 
mindent elsöprő szerelme meghiúsul, a társa-
dalom bűnösnek tartja az ifjú szerelmeseket, 
az a társadalom, amely a valóságban sokkal na-
gyobb fertőben van, sokkal mocskosabb bűnök 
terhelik, az a társadalom, amely Wilde-ot is ki-
vetette magából, s csak később ébredt rá, hogy 
egy kivételes művésszel, a 19. századi irodalom 
legnagyobb alakjával művelte ezt.
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Martin Louis Amis:
Siker
Európa, Budapest, 2010

Gregory és Terry mostohatestvérek, de úgy kü-
lönböznek egymástól, ahogy csak a szakadt proli 
különbözhet a kifinomult úriembertől. Gregory 
egy galériában dolgozik, művelt, gazdag, pima-

szul jóképű, egyformán imádják a férfiak és a nők, s ennek meg-
felelően változatos a szexuális élete. Terry közben valami 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 annak idején 
jótékonysági rohamában fogadta örökbe a kis Terryt, miután elár-
vult: 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 örök-
be fogadott szegény fiú… s persze a géneket sem lehet becsapni: 
„aki prolinak született, az proli marad”. Vagy mégsem? Lehet, hogy 
Gregory nem is annyira az élet császára… s hogy 
Terry számára is van még esély? Lehet, hogy föl-
cserélődnek a szerepek? Martin Amis 1978-ban 
megjelent kegyetlen szatírája az író első korsza-
kának kiemelkedő regénye: bámulatos beleér-
zéssel bújik ellenszenves, hazudozó hőseinek 
lelkébe, s miközben ragyogóan ábrázolja az osz-
tálykülönbségeket, egy vérfertőző kapcsolat tra-
gikus történetét is elmeséli…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34897
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Carson McCullers:
Egy aranyszem tükrében
Európa, Budapest, 2011

„…a szerelmes csupán egyvalamit tehet: tőle tel-
hetően őriznie kell magában szerelmét, egy egész 
új belső világot kell teremtenie – egy feszült, kü-
lönös, önmagában teljes világot.”  Szerelem = 
magány: ez az egyenlet a mccullersi világ alap-

törvénye. Az 1967-ben elhunyt kiváló amerikai írónő, az emberi 
kapcsolatteremtés természet rajzának érzékeny ismerője, feledhe-
tetlen gyengédséggel, egyszerűséggel mesél a szeretet-szerelmet 
sóvárgó, a szeretetében- szerelmében csalódó, elbukó emberek 
megható vagy éppen groteszk kálváriájáról.  Az amerikai Dél po-
ros, tikkasztó, erőszakot gerjesztő légkörében játszódnak kisregé-
nyei és elbeszélései, mindennapi emberek között, akiknek belső 
biztonságát sarkaiból fordítja ki a hirtelen támadt, olykor ésszel 
megmagyarázhatatlan rokonszenv szerelemmé, tartós érzelmi 
kapcsolattá növesztésének a vágya. Két tiszt, 
egy közlegény, két feleség, egy szolga és egy ló 
a kisregény szereplőgárdája, akik közül ketten 
is melegek. A szerelmi szálak csupa betegesen 
viselkedő alak között húzódnak. Új fordítása a 
korábban sokszor, így a Csalhatatlan vér antoló-
giában is megjelent kötetnek.

Kim Leine:
Kalak
Scolar, Budapest, 2016

Élet és irodalom különbözőségével mindenki tisz-
tában van. Habár, természetesen, ismerünk re-
gényes életeket, valamint életregényeket is. Kim 
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Leine műve nem a különbözőség jegyében fogant. Élete és szavai 
egységben állnak. Ha nem volna ennyire regényes – regényszerű 
–, amit ír, akár memoárnak is tekinthetnénk e művet. Családon 
belüli erőszak, promiszkuitás, alkoholizmus, drogfüggőség, elide-
genedés – Leine minden rémálmot végigélt, hogy aztán papírra 
vethesse az ébredés tiszta mondatait. Minden szenvedéstörténet 
szükségszerűen túlmutat önmagán: az ég és a föld, Isten és em-
ber kapcsolatát szimbolizálja. Teremtéstörténet. 
És mint ilyen: közös. Mindannyiunk ügye. „Fent 
vagytok. Tudom, hogy odafent vagytok” – írja 
Leine. A feloldozás pedig már az olvasó dolga. 
Az önéletrajzi regény első felében a meleg apjá-
val való kapcsolatáról ír Kim Leine, aki szexuális 
abúzust követett el vele szemben, de a könyvben 
egy meleg kapcsolatot is bemutat a szerző.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Thurzó Gábor:
Nappalok és éjszakák : regény
Révai, Budapest, 1944

Thurzó Gábor nevét a közönség három érdekes 
regényéből, elbeszéléseiből és kritikáiból jól is-
meri már. A Nappalok és éjszakák című regénye 
azonban még azoknak is meglepetés, akik ad-

digi pályáját figyelemmel kísérték. Egy színész, egy tanár és egy 
különös idős asszony bonyolult kapcsolatáról szól a történet, ar-
ról, hogyan küzd egymással ez a három ember, hogyan igyeksze-
nek menekülni sorsuk elől, amely mégis foglyul ejti őket. Az asz-
szony vak szenvedéllyel kapaszkodik a színészbe, meddő napjai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31277
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egyetlen vigaszába, azt azonban elhódítja tőle az ifjúság varázsla-
ta, s egy rejtelmes vágy, – míg végül mindhármuk élete kisiklik, s 
a várt boldogság helyett beteljesedik rajtuk az összeomlás tragé-
diája. Thurzó Gábor remek realizmussal ábrázolja a vidéki várost 
és társadalmát, a tanári kart, a művészek felemás helyzetét ebben 
a társadalomban, ugyanakkor azonban élesen 
megvilágítja az emberi lélek legmélyebb rétegeit 
is, amelyben a szenvedés és a megalázás drámái 
forrnak. Műve kiemelkedő alkotása az új magyar 
irodalomnak, s azoknak a külföldi törekvéseknek 
a rokona, amelyek a realizmust mágikus, démoni 
hangulattal itatják át. Az egyik első olyan magyar 
regény, melyben feltűnik a homoszexualitás té-
mája. (A regény 1970-ben újra megjelent A hal és 
a háló címmel.)

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

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

gény fő mondanivalója. A tanár félelmetes, démonikus figurának 
ismeri meg a színészt, aki talán még arra is képes, hogy megváltoz-
tassa a valóság törvényszerűségeit, és új dimenziókat teremtsen a 
meglévők helyett. Később azonban rá kell ébrednie, hogy kettőjük 
közül mégis ő az erősebb, mert a valóság talaján áll. E szinte jel-
képessé növesztett kapcsolat mellet az írónak alkalma van arra is, 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31597
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hogy hiteles képet fessen a kisvárosról, remek alakokat vonultas-
son fel – e környezet jellegzetes bábfiguráit, s közben izgalmasan, 
fordulatosan bonyolítsa a cselekményt. S ahogy végül a kisvárosi 
tanár szinte menekülve kiszalad a környezetéből, hogy új életet 
kezdjen, miközben összegyűlt már az eljegyzését ünneplő közön-
ség, az már annak finom ironikus jelzése, hogy a történelem is for-
dul, s akarva-akaratlanul új lehetőségek elé állítja az embert.

Kuncz Aladár:
Fekete kolostor : feljegyzések a francia
internáltságból
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975

Az írót a francia háború kitörése Franciaországban 
érte, s ellenséges állam honpolgáraként társaival 
együtt öt évig gyötrődött különböző francia inter-
nálótáborokban. Nagy regényekre emlékeztető el-

lenállhatatlan sodrású „feljegyzéseiben” rendkívüli egyszerűséggel 
és erővel idézi fel a nacionalista gyűlölködésnek kiszolgáltatott in-
ternáltak szenvedéseit, a rabok erőszakosan beszűkített elveszejtő 
és félelmetes infernóvá torzuló világát. Egyedüli iránytűje, ment-
sége és menedéke a megértő humanizmus az óvja meg őt minden 
durva elfogultságtól, általánosítástól, s ez teszi lehetővé hogy rab-
tartóinak egyik-másikában meglássa az embert, s hogy ne a francia 
népből, kultúrából ábránduljon ki, hanem a polgári demokráciának 
álcázott imperializmusból. Rabságának második felében egyre vi-
lágosabban látja, hogy a háború céltalan vérontása kizárólag impe-
rialista érdekeket szolgál, s bár emberileg érthető, szubjektív sér-
tettsége miatt nem tud teljesen kivülálló józansággal, határozottan 
állást foglalni a háborús felek igazságának, igazságtalanságának 
kérdésében, magát a vérontást embertelennek, jogosulatlannak 
tartja. Érintőleges cross dressing szál: a fogolytáborban megtartott 
színi előadásokon férfiak játsszák a női szerepeket.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32951
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Marosi Gyula:
Motívumnak jó lesz
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976

Sikeres, pózoló „nagymenők” között, lezárt so-
rompók előtt hogyan találja meg helyét a fiatal 
művész, aki úgy érzi, sokra hivatott, van mondan-
dója a világ, az emberiség számára, de nemcsak 
az érvényesülés lehetőségeit nem találja, hanem a 
morális alapot sem, ahol szilárdan megvethetné a 

lábát és megteremthetné a maga világát? Megpróbálja ugyan meg-
őrizni a maga szuverén egyéniségét, de ez a szuverén én nagyon 
is málló anyagú, javarészt póz és máz – világnézetének kontúrjai 
bizonytalanok, elmosódottak, jelleme nem elég szilárd, nem tudja 
pontosan, mit kezdjen önmagával. Túlságosan csábítja a pénz és 
a siker, az életforma, amit lelke mélyéből megvet, ami ellen mel-
lesleg foggal-körömmel harcba indul, s nem tudja nélkülözni még-
sem. Különböző szerepekben, ez a fiatalember a hőse Marosi Gyula 
két kisregényének. A fővárosba került vidéki fiatalember jobb híján 
modellt áll egy hírneves szobrásznak – az úr közreműködésével ké-
szül el A pikulás ifjú majdan felállítandó, derűt, harmóniát sugárzó 
szobra egyik közterünknek. – Egy szerencsés véletlen folytán rábíz-
zák egy film szövegkönyvének megírását a még ismeretlen fiatal 
íróra; a film forgatása köré fonódik a másik, címadó kisregény a 
Motívumnak jó lesz története. A két kisregény szerzőjéről, a második 
kötetével jelentkező Marosi Gyuláról e helyütt talán elég is annyi, 
hogy otthonosan mozog választott műfajában a szatírában, kaján 
élvezettel és élvezetesen írta regényeit (különösen a Motívumnak 
jó lesz groteszk realizmusa remek). Atmoszférája szuggesztív, szö-
vege lendületes, ritmusa sodró, karakterei kitűnőek. Kíméletlen és 
mulatságos történeteiben harapós irónia és önirónia, epés, robba-
nó indulatok sisteregnek. Bár csak burkoltan utal rá, A pikulás ifjú 
szobrászművésze homoszexuális.
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Kárpáti Andor:
Kurvajó!
Dee-Sign, Budapest, 2002

Az orgia a modern kor robbanásának, a min-
den területen való felszabadulásának pillana-
ta. Mindenre kiterjed ez az orgia, a valóságra, az 
értelemre, a szexualitásra, a kritikára és ellenk-
ritikára, a növekedés válságára. Forognak a ru-

lett-tányérok és lehet, hogy nyerünk Kárpáti Andor regénye a rom-
lás átláthatóságának bizonyítéka. Ez a megrögzött világvándor, 
orgazmuspilóta, drogfenevad szinte mindent pud arról a negatí-
vumról amelynek furcsa hangjai magasba lendülnek és addig csá-
polnak amíg meleg pozitívumeső nem hull alá a kívül-belül fénylő 
magas égből. Mintha száguldó tölgyfa lenne ez a fiú, sokszorosan 
megpróbálja Isten türelmét, az Öreg végül mindig magkegyelmez 
neki. A könyvben ágáló Andor maratoni élvező, szenvedő, szem-
lélődő. Jönnek a lányok-asszonyok, megakad tekintetűk az ázott 
hajú idegenen és estére már nincsen rajtuk bugyi. És az idegen 
csal és lop és hazudik…

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

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

életüket, vagy kénytelenek álarc mögé rejtőzni, hogy megfelel-
jenek elvárásnak, családnak, barátnak, munkahelynek? Ezekre 
a kérdésekre kutat válasz után könyvében a szerző. A másságot 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31445
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34982
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sokáig titokként kezelték és titokban tartották. Genetikai örökség? 
Szocializáció? Betegség? Vagy egész egyszerűen „csak az ördög bé-
lyege”? A regény, amit Ön most kezében tart, egyszerre izgalmas 
és megdöbbentő, tréfás fordulatokkal fűszerezett lélektani dráma. 
Főhőse Carl – vagy ahogy ő szívesebben nevezi magát, Louis – ka-
landjain keresztül ismerheti meg élvezetét: azt amit él, és azt is, 
amelyet élni szeretne. A könyv nem kíván tehát mást elérni, mint 
együttérző és megértő soraival az ismeretlenség fátylát egy kicsit 
félrelibbenteni, s egy nem beavatott ember fantáziájával a témát, 
a mások életét körberepülni. Jó olvasást, izgalmas tűnődést!”

Szerb Antal:
Utas és holdvilág
Magvető, Budapest, 2005

Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy nem adhatja 
föl ifjúsága eszményeit, és nem hajthatja fejét 
„csak úgy” a házasság jármába, ha nem a nászút-
ján? Szerb Antal regénybeli  utasa holdvilágos 

transzban szökik meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, 
továbbélje az az ifjúságot, amely visszavonhatatlanul elveszett.  
A szökött férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek idő-
gépén vissza lehe-e szállni a múltba, vajon torzónak maradt 
élet- epizódokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e 
valamikor az ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt „fel-
nőttsége” bilincseitől? Az utas és holdvilág a magát kereső ember 
önelemző regénye. Mihály, a regény hőse hiába akar előbb a há-
zassága révén konformista polgári életet élni, s hiába szökik meg 
ez elől az élet elől, a regény végén ott tart, ahol az elején: mégis 
bele kell törődnie  mindabba, amibe nem akar. „És ha az ember 
él, még mindig történhet valami” – ezzel a mondattal zárul a finom 
lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény, 
amely első megjelenése óta hatalmas világsikerre tett szert.
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Lévai Katalin:
A szerelemfüggő
Alexandra, Pécs, 2013

„Akkor jó, ha ketten vagyunk, mert ketten tudjuk 
szeretni egymást. Egyedül nehezebb, rejtett, elszi-
getelt érzelemben. A magányos szerelem olyan, 
mint a zuhanás, mely sosem ér földet.” Lévai 
Katalin regényének hősnője így elmélkedik be-

teljesületlen szerelméről, amely lelki egyensúlyának végzetes 
megbomlásával fenyegeti. Ám érzelmei elfogadhatatlanok a kis-
városi közegben, ahol él, hiszen egy saját neméhez vonzódó fiatal 
nőről van szó. Mi lesz ennek a vége? Szerelme, a tanárnője kötél-
nek áll, vagy az elutasított leány végül bosszút áll magáért? Mi a 
bűn és van-e rá feloldozás? A súlyos téma arra sarkallta a szerzőt, 
hogy összetördelve a tőle megszokott barátságos, mesélős stílust, 
egyes szám első személyű vallomásos lírát írjon; szavai költészetté 
állnak össze A szerelemfüggő lapjain.

Kőbányai János:
Emlékek a Beat-korszakból
Múlt és Jövő, Budapest, 2014

A beatzene olyan egyedi virága az egyetemes 
kultúrának, mint minden más művészeti mozga-
lom, amely nem ismer határokat. Ahogy az egyik 
helyen elektromos energiát termelő szélmalmo-

kat hajtó, s néhány méterrel odébb csak pusztán fújdolgáló szél 
sem. (Ezen minden Magyarországról Bécs felé autózó elgondol-
kodik.) Azonban ha e viszonyrendszert nézzük, akkor – ezt szűr-
tem le, egykori beat (rock, jazz, majd folk) kritikusi – pontosab-
ban: e „érzéki-erotikus” csoda maradéktalan élvezésének ürügyet 
adó – tevékenységemből, hogy e műfajnak sokkal jelentősebb 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34954
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34893
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ellen-kulturális jelentősége volt, mint az azt megszülő ameri-
kai-brit közeg politikumának. Mert ez „csak” az életforma, s ge-
nerációs ellentétek ellen lázadt. A so called szocialista (állam- 
diktatúra) rendszerben, azonban ez a zene, és a köré szervűlt 
jelenségvilág felszippantott minden kényszerűen elfojtott embe-
ri (fiatalságból eredő) viszonyt – ami kiélhetetlennek bizonyult 
a demokrácia, a szabadság tartós hiányában. (Lehet, hogy ez az 
eredendő oka, és nem az életkorom, hogy a rendszerváltás óta, 
ez a műfaj – még a nosztalgiáját meglovagoló események is – oly 
érdektelen számomra.) A Kádár-rendszer még nem távolodott el  
olyan történelmi léptékű távolsággá, hogy a történelemtudomány 
foglalkozzon vele. Ugyanis, még ha tudat alá is fojtjuk ezt az igaz-
ságot, de még mélyen és zsigerileg benne élünk. Egy-egy beat-
korszakban keletkezett dal is érzelmi, s nem pedig történeti-eszté-
tikai reakciókat vált ki belőlünk. Lehet, a milói Vénusz szebb, de a 
lány(ok), aki(kkel)vel módunkban volt ágyba bújni, sokkal többet 
jelent(enek) számunkra – ezért kár is lenne köztük bármilyen tör-
ténelmi, vagy esztétikai összehasonlítással fáradozni. Ezért csak 
regényt lehetne írni e korszakról most, bőven ömlő, patakzó, sőt: a 
tárgyhoz hűen erekciós kilövelésekbe emelkedő-robbanó prousti 
(Szomory-i) önéletregényt, ha lenne rá idő és tehetség – és poten-
ciális érdeklődés. Átállt, botcsinálta történészként azért azt még 
nem felejtettem el, hogy a fikció – mert a történelem tudomány 
anyagának érzéki sűrítménye – sokkal többet visszaad egy kor-
ból, és nem csak a hangulatából. A szerző beszámol Allen Ginsberg 
1980. szeptemberi budapesti látogatásáról, felolvasó estjéről, és 
közli saját fotóit is.
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Jens Schadendorf:
GaYme Changer: How the LGBT+ community and 
their allies are changing the global economy
LID Publishing, London, 2021

Az LMBT+ közösség: sokáig marginalizálva, meg-
bélyegezve és kriminalizálva – ma a kreativitás, a 
sokszínűség és az innováció legfőbb bajnokai egy 

rendkívül versenyképes világban. Emellett a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás és a befogadás etikai követelményei mára gaz-
dasági irányelvekké váltak, amelyeket minden szervezet szeretne 
elérni. A meleg, leszbikus, transznemű, biszexuális és queer egyé-
nek a sokszínűség és a gazdasági erő szimbólumai – igazi GaYme 
Changers, akik gyorsabban és jobbá fejlesztik a globális gazdasá-
got. Jens Schadendorf naprakész kutatásokkal alátámasztva és 
lenyűgöző történetekkel illusztrálva követte nyomon az LMBT+ 
közösséget és egyre több szövetségesüket szerte a világon, hogy 
felfedezze a forradalom kezdetét. Világossá válik, hogy még az 
ellenségeskedés, az ellenállás és a válság idején is gazdaságilag 
és etikailag előnyös a vállalatok és a társadalmak számára a világ 
minden táján, ha az LMBT+ tagok – egyénileg és 
a szervezetek részeként – az együttműködés új 
formáiban gyökerező dinamikus erőkké fejlőd-
nek a ga(y)me változó eredmények érdekében. 
Schadendorf megmutatja, hogy az LMBT+ integ-
rációba való befektetés megtérül. Ez jó az üzlet-
nek és a társadalomnak, és helyes dolog.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34963
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Miłosz Hodun – Michał Sawicki – Michał Tęcza:
Good Sex Ed : Sexual Education in Europe  
between Evidence and Ideology
Projekt: Polska, Varsó, 2021

Ez a kiadvány egy mini-kalauz a kortárs európai 
szexuális nevelésen keresztül. Segít az olvasónak 
megérteni, hogy melyek a legnagyobb kihívások, 
amelyekkel szembe kell néznie, honnan erednek 

és mit eredményezhetnek. Emellett rámutat a döntő, égető kér-
désekre – létező és lehetséges – a lényegi és földrajzi értelemben. 
Meghatározza a rendszert befolyásoló legfontosabb szereplőket. 
És számos európai ország tapasztalatai alapján bemutatja a leg-
jobb és a legrosszabb gyakorlatokat... Az olvasó, ha befejezte, 
megérti, hogy nincs egyetlen szexuális nevelés – sokféle, változa-
tos szexuális nevelés létezik. Nem lesz kétségük afelől sem, hogy 
mi a jó szexuális felviklágosítás, és miért érdemes azt népszerűsí-
teni és küzdeni érte.

Richard Henley:
All clear : lesbians, gays & bisexuals at work
Swedish Federation for Gay & Lesbian Rights  
[Riksförb. för sexuellt likaberättigande] (RFSL), 
Stockholm, 2006

Ez egy kézikönyv és egy CD-ROM, amely ötleteket 
és új módszereket tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet olyan 
nyitott munkahelyeket létrehozni, ahol szexuális irányultságtól 
függetlenül mindenkit szívesen látnak és tisztelnek. Ez egy olyan 
képzési eszköz, amely segít a tudatosság növelésében és a hozzá-
állás megváltoztatásában!

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34966
https://hatter.hu/archivum/katalogus/34956
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Donald James West:
Homosexuality
Penguin Books, London, 1969

A homoszexualitás problémáinak klasszikus is-
mertetéseként számon tartott könyv 1968-as új 
kiadásában jelentős kiegészítéseket és átdolgo-
zásokat tartalmaz, különösen a leszbikusság té-
makörében. Ma már állítható, hogy ez a könyv 

a legkimerítőbb és leghitelesebb nyomtatásban megjelent be-
számoló ebben a témában. A homoszexualitásra vonatkozó tör-
vények 1967-es liberalizálása Nagy-Britanniában megerősítette 
az igényt egy olyan naprakész műre, amely egy érzelmekkel teli 
témát hűvösen és tényszerűen, a modern ismeretek fényében ke-
zel. A primitív közösségekben, a történelmi időkben és az állatok 
körében tapasztalható homoszexuális viselkedés tényeinek ösz-
szefoglalása a társadalmi, jogi és erkölcsi problémák áttekintésé-
hez vezetett, amelyeket két tipikus esettörténet 
személyesít meg. Az endokrin, biológiai és pszi-
chológiai elméletek mindegyike szóba kerül a 
homoszexualitás lehetséges okainak áttekinté-
se során, majd Dr. West-nek a homoszexualitás 
diagnosztizálására vonatkozó javaslataival, és a 
megerősített homoszexuális esetek kezelésére 
vonatkozó tanácsaival zárul a kiadvány.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34983
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Next21 Kiadó 15
Noran Libro Kiadó 10
Nyomás alatt 20
Open Books Kiadó 4
Palko, Vladimír 6
Park Könyvkiadó 11
Patak Könyvek 34
Penguin Books 49
Prior, Becca 24
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Projekt: Polska 48
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Ridgeley, Andrew 15
Rieder, Kurt 26
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Sawicki, Michał 48
Schadendorf, Jens 47
Scolar Kiadó 38
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Steel, Danielle 16
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Szépirodalmi Könyvkiadó 41, 42
Szerb Antal 44
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utópiája : 10 kérdés és 100 érv 5
A szőlő édes íze 15
Takács Judit (szerk.) 27
Tęcza, Michał 48
Teleny 36
Terry, Pamela 15
TharnType story 2. :  
gyűlöletből szerelem 13
Thurzó Gábor 39, 40
Tizenegyezer vessző 31
Trubadúr Kiadó 13
Ugyanaz a folyó : novellák 23
Ulpius Baráti Kör 13
Unicus Műhely 9
Unió Lap- és Könyvkiadó 31
Utas és holdvilág 44
Új Mandátum Könyvkiadó 27
Vagabund Kiadó 26
Vallomás : a Judas Priest  
énekesének önéletrajza 13
Vásott kölykök 29
Vay Blanka 21
A világ legszebb ruhája 12
Vizzini, Ned 20
Walker, Alice 19
West, Donald James 49
Wham! : George és én 15
Wilde, Oscar 28, 36
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Köszönjük a Noran Libro és a Scolar könyvadományait. Köszönjük 
továbbá a magánszemélyek felajánlásait.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az 
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, filme-
ket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyomtat-
ványokat 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.

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 10. LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

A Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion 
Egyesület szervezésében megrendezett díjmentes programokat 
február 4. és március 6. között tartják az ország több városá-
ban és online. A 2022-ben zsinórban tizedik alkalommal létre-
jövő programsorozat fő fókusza a nemzetközi és hazai LMBTQI-
közösség történelmének bemutatása valamennyi résztvevőnek.

2022-ben csaknem 45 magyar vagy angol nyelvű program kö-
zül választhatnak az érdeklődők. A – többek között Budapesten, 
Szegeden és Debrecenben – megrendezett előadásokon szakér-
tők, pszichológusok, aktivisták és történészek is felszólalnak 
egy-egy témában, mint a magyar transzszerveződés kezdete, az 
AIDS-történet a hazai sajtóban, Czóbel Minka titokzatos alakjáról 
az irodalomban vagy az idén 15 esztendős bejegyzett élettársi kap-
csolat intézményének kialakulástörténete. Az interaktív esemé-
nyeken túl különböző – jellemzően homoszexualitást bemutató – 
filmeket is vetítenek a rendezvények helyszínein. Az idei Történeti 
Hónap középpontjában az Előbújó dokumentumok 2.0: LMBTQI+ 
történetek Közép- és Délkelet-Európában című kiállítás áll, a kap-
csolódó programokon több külföldi előadó is beszél arról, miként 
alakult ki az LMBT-aktivizmus a 20. század második felében a kele-
ti blokk országaiban. A részletes programlista az esemény honlap-
ján, az lmbttortenetihonap.hu weboldalon érhető el.

A tizedik évfordulót csak Magyarországon ünneplik, az első LMBT 
Történeti Hónapot az Egyesült Államokban rendezték meg elő-
ször 1994-ben. Az ötlethez később más országok is csatlakoztak, 
így 2013-ban Magyarország is. A hazai programsorozatba az elmúlt 
években közel hatvan szervezet és csoport, valamint megannyi 
előadó kapcsolódott be.

http://lmbttortenetihonap.hu


Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2022. február

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

E-mail: hatter@hatter.hu

mailto:hatter%40hatter.hu?subject=
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