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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2021. évi első számunk-
ban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legfrissebb szerzemé-
nyeit összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb száma a 2021. 
január és március között, kiadói felajánlások, illetve magánsze-
mélyek jóvoltából beszerzett kereken ötven újabb kiadványt mu-
tatja be. Számos érdekes kötet szerepel az újdonságok között. 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság két kiadványán túl szakirodalmi 
gyűjteményünket gyarapította Pardi Anna új könyve Arthur Rim-
baudról, Roxane Gay esszégyűjteménye, Jean Boisson A rózsaszín 
háromszög című, a meleg holokauszt témáját feldolgozó alap-
könyve, vagy éppen a Szenzációk nyomában a békeidők Budapest-
jén című antikvár kötet, mely Vay Sándor történetét is feldolgozta. 
Megjelent a magyar származású Rebecca Makkai AIDS-témájú re-
génye, a Négy betű, a Szivárványálom és a Könyvmolyképző Kiadó 
az utóbbi hónapokban több meleg vagy leszbikus témájú regényt 
kiadott, valamint Elton John emlékirata is megjelent magyar nyel-
ven. Könyvtárunk ezen időszak alatt két idegennyelvű kiadvány-
nyal is gazdagodott: Armistead Maupin meleg témájú regényeivel. 
2019 tavasza óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő 
linken keresztül: :  http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Pardi Anna:
A század gyermeke : Arthur Rimbaud
Kairosz, Budapest, 2020

Nagyság, nagyság. Arthur szívének semmi sem 
elég, ezért oly borzasztó társ. Vad fájdalmak köly-
ke ő, aki az engedetlenség gyönyörével reagál 
kitaszítottsága gyötrelmeire. Alvilági férj alvilági 
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hitvessel, akik a szó konok munkájához önvédelemből ragasz-
kodnak, hogy egyáltalában életben maradhassanak. Mikor Paul 
egyszer azt bizonygatta Mathilde-nak, hogy Arthur a végtelen fia, 
az asszony dühösen rácsapta az ajtót. Az volt valóban a fiú. A hal-
hatatlan lélek nem elégszik meg halandó, véges feladattal; neki 
végtelen és halhatatlan dolgokra van szüksége, amilyen ő maga is. 
Arthur nemhiába gyónja a papnak élte végén: „Miután oly komo-
lyan éltem…” Igen, a vadság fokán álló misztikus volt ő… a legbo-
nyolultabbak közül való.

Roxane Gay:
A rossz feminista : esszék
Athenaeum, Budapest, 2020

„A rózsaszín a kedvenc színem. Régebben mindig 
azt mondtam, hogy a fekete, mert az menőbb, de 
valójában a rózsaszín minden árnyalatát imádom. 
Ha veszek valami kiegészítőt, szinte mindig rózsa-
színt választok. Rendszeresen olvasom a Vogue-t, 

és ezt nem iróniának szánom, bár talán annak tűnik. A szeptem-
beri kiadást egyszer még a Twitterre is feltettem.” Roxane Gay hu-
moros, éleslátó írásai végigkísérik a színes bőrű nő útját, az utóbbi 
évek kulturális mérföldkövei men-
tén kalauzolva az olvasót, és kom-
mentálják a feminizmus mai állását 
(például az abortusz kérdésében). 
Esszéiből egy rendkívül éles látó nő 
portréja rajzolódik ki, aki arra tö-
rekszik, hogy megértse önmagát, a 
társadalmat, amelyben él és a kul-
túrát, amelyben szocializálódunk.  
A kötet LMBTQI-témákat is érint.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32548
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Lesley-Ann Jones:
John Lennon élete, szerelmei és halála
Kossuth, Budapest, 2020

1980. december 8-án este sok milliónyi ember érez-
te úgy, hogy kifordult a sarkából a Föld, hiszen New 
Yorkban meggyilkolták a világ egyik legnagyobb 
és legnépszerűbb rockzenészét. A neves újságíró 
és életrajzi szerző, Lesley-Ann Jones páratlan ere-

detiséggel és alapossággal tárja fel John Lennon személyiségét, éle-
tét, kapcsolatait, tragikus halálát és halhatatlan zenei örökségének 
titkait. A szerző az alapokig leásva mutatja be Lennon szakmai és 
magánéleti mélypontjait és legszebb pillanatait. Eddig nem vizsgált 
forrásokat, soha nem látott képeket és Lennon közeli ismerőseivel 
készített exkluzív interjúkat felhasználva a lehető legalaposabban 
mutatja be a világ egyik legnagyobb zenészlegendájának rövid, négy 
évtizedes életét. Olyan fontos személyek szólalnak meg a könyvben, 
mint Lennon első felesége, Cynthia, hajdani barátnője, May Pang vagy 
Andy Peebles, angol riporter, aki pár nappal a gyil-
kosság előtt hosszú interjút készített a sztárral. Sok 
könyv készült eddig a Beatlesről és John Lennonról, de 
Lesley-Ann Jones műve az egyik legalaposabb és lege-
redetibb. Az életrajz foglalkozik John Lennon állítóla-
gos meleg kapcsolataival is.

Mary L. Trump:
Túl sok és sosem elég : avagy hogyan teremtette 
meg a családom a világ legveszélyesebb emberét
Scolar, Budapest, 2020

Hogyan vált Donald Trump a világ legártalmasabb 
emberévé? Klinikai szakpszichológus unokahúga, a 
nyíltan leszbikus Mary L. Trump leleplező portréban 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32809
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32754
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tálal ki az amerikai elnökről és mérgező családjáról. A könyv, amelyet 
a Trump-klán sem tudott betiltatni, két hónappal az amerikai meg-
jelenés után már magyarul is elérhető. Ez a könyv bennfentes per-
spektívából nyújt betekintést Donald J. Trump lelkivilágába és az őt 
kinevelő mérgező családi környezetbe. Mary L. Trump klinikai szak-
pszichológusként és Donald Trump unokahúgaként képes megvilágí-
tani a család sötét történetét, és hitelesen tudja bemutatni, miként 
vált a bácsikájából az egész világ egészségügyi, gazdasági és társa-
dalmi biztonságát veszélyeztető személy. Mary L. Trump a gyerekkora 
jelentős részét maga is a nagyszülei óriási New York-i házában töltöt-
te, ahol Donald és a testvérei is felnőttek. A családot alapvetően meg-
határozták 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 ül-
jön, 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 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 próbál-
ta már feltárni Donald J. Trump súlyos jellemhibáit. Mary L. Trumpnak 
azonban a kellő felkészültsége és az első kéz-
ből szerzett tapasztalatai is segítségére van-
nak 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 család-
ban, aki elő mert hozakodni az igazsággal.
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Gertrude Himmelfarb:
Egy nemzet, két kultúra
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2020

Gertrude Himmelfarb szerint tiszteletet érdemel-
nek az amerikaiak, amiért annak ellenére, hogy 
„két kultúrára” szakadtak, mindmáig „egy or-
szág” tudtak maradni. Profetikus látomásának 

újabb fejezeteit mi is nyomon követhetjük a hírekben, a híradók 
képkockáin. Gertrude Himmelfarb (1922-2019) amerikai történész, 
a neokonzervatív mozgalom első nemzedékének képviselője. 
Egyetemi tanár, több fontos intézmény tudományos tanácsadó 
testületének, valamint a brit és az amerikai akadémiának is tagja 
volt. 2004-ben az Egyesült Államok elnökétől megkapta a rangos 
National Humanities Medalt. Számos nagyszabású eszmetörténe-
ti mű írója. Ez az első magyar nyelven megjelent könyve, mely az 
LMBTQI-mozgalomról és a „genderideológiáról” is szól.

Neményi Mária – Ságvári Bence – Tardos Katalin:
A diszkrimináció személyes és társadalmi ész-
lelése és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 
jogtudatosság
Egyenlő Bánásmód Hatóság, Budapest, 2019

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megbízásá-
ból az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Szociológiai Intézete 2010-ben és 2013-ban bonyolította le „Az 
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésé-
nek mértéke – fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT-
emberek” című, országos reprezentatív mintavételen alapuló 
kutatás két hullámát, amely egy komplex, a hátrányos megkülön-
böztetés különböző dimenzióinak feltárását célzó kutatássorozat 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32810
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32907
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része volt (Neményi et al. 2013). A kutatássorozat célja a külön-
böző élethelyzetekben tapasztalt, hátrányos megkülönböztetést 
eredményező gyakorlatok és ok-okozati összefüggések feltárása 
volt, különös figyelemmel a nők, a romák és a fogyatékos em-
berek védett csoportjaira. A hatósági stratégiák szempontjából a 
kutatási program további fontos célja a jogtudatosság vizsgálatá-
val azoknak az aktuális folyamatoknak a feltérképezése, melyek 
iránymutatásul szolgálhatnak a diszkrimináció csökkentésében, a 
társadalmi szemléletformálásban. Az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóintézete 2017-ben a kutatássorozat harmadik, majd 2019-
ben a negyedik hullámát végezte el. Ezek során egy 1000 fős, or-
szágosan reprezentatív kérdőíves kutatás lebonyolítására került 
sor. A kutatás során (1) az egyénileg megélt diszkriminációt; (2) a 
diszkrimináció társadalmi észlelését, illetve (3) az egyenlő bánás-
mód jogi hátterével kapcsolatos ismereteket és attitűdöket és az 
EBH ismertségét vizsgáltuk (Neményi et al. 2017). A negyedik hul-
lám adatfelvételére 2019. júniusában került sor, amelyet 2017-hez 
hasonlóan az Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. 
készített a havi rendszeres omnibusz kutatása keretében. A kuta-
tás mintája 1000 fő volt, amely nem, életkor, iskolai végzettség és 
lakóhely szerint megfelel a 18 éven felüli magyarországi népesség 
összetételének. A kutatási jelentésben ennek az adatfelvételnek 
a legfontosabb eredményeit mutatjuk be. Ahol van jelentősé-
ge, és az adatok struktúrája lehetővé teszi, ott az eredményeket 
összevetjük a korábbi három kutatási hullám tapasztalataival is. 
Figyelembe kell azonban venni, hogy az első, illetve az utolsó két 
kutatási hullámnak a módszertana némileg eltért egymástól. Míg 
2010-ben és 2013-ban a kérdezés papír alapú kérdőív segítségé-
vel történt (PAPI módszer), addig 2017-ben és 2019-ben a kérde-
zőbiztosok ehhez laptopot használtak (CAPI módszer). A 2010-es 
és 2013-as kutatás egy „dedikált” adatfelvétel volt, azaz csak a 
diszkriminációhoz és az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó kér-
dések kaptak helyet a kérdőívben. Ezzel szemben a 2017-es és a 
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jelen kutatás egy omnibusz kutatás keretében zajlott, tehát nem 
csak ennek az egy témának a kérdéseire kellett az embereknek 
válaszolniuk. Végezetül – és talán ez a legfontosabb szempont – a 
két-két kutatási hullám mintavételi eljárása nem teljesen azonos. 
Emiatt a konkrét, százalékos eredmények egyszerű egymás mellé 
helyezése bizonyos esetekben félrevezető lehet, ez azonban azt 
nem befolyásolja, hogy a változások általános trendjeivel kapcso-
latban megállapításokat tegyünk.

Neményi Mária – Ságvári Bence – Tardos Katalin:
Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos  
jogtudatosság
Egyenlő Bánásmód Hatóság, Budapest, 2017

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megbízásá-
ból az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Szociológiai Intézete 2010-ben és 2013-ban bo-

nyolította le „Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság 
növekedésének mértéke – fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos 
és az LMBT-emberek” című, országos reprezentatív mintavételen 
alapuló kutatás két hullámát, amely egy komplex, a hátrányos 
megkülönböztetés különböző dimenzióinak feltárását célzó kuta-
tássorozat része volt (Neményi et al. 2013). A kutatássorozat célja 
a különböző élethelyzetekben tapasztalt, hátrányos megkülön-
böztetést eredményező gyakorlatok és ok-okozati összefüggések 
feltárása volt, különös figyelemmel a nők, a romák és a fogyatékos 
emberek védett csoportjaira. A hatósági stratégiák szempontjából 
a kutatási program további fontos célja a jogtudatosság vizsgála-
tával azoknak az aktuális folyamatoknak a feltérképezése, melyek 
iránymutatásul szolgálhatnak a diszkrimináció csökkentésében, a 
társadalmi szemléletformálásban. Az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóintézete 2017 tavaszán, a kutatássorozat harmadik hullá-
maként egy újabb, országosan reprezentatív kérdőíves felmérést 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32908
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végzett. E kutatás során a korábbi évekhez képest némileg szű-
kebb kérdéskör vizsgálatára volt lehetőség, így elsősorban (1) az 
egyénileg megélt diszkriminációt; (2) a diszkrimináció társadalmi 
észlelését, illetve (3) az egyenlő bánásmód jogi hátterével kapcso-
latos ismereteket és attitűdöket és az EBH ismertségét vizsgáltuk. 
Ebben az írásban az adatfelvétel legfontosabb eredményeit mu-
tatjuk be. Ahol van jelentősége, és az adatok struktúrája lehetővé 
teszi, ott az eredményeket összevetjük a korábbi két kutatási hul-
lám tapasztalataival is.

Hajnal Ward Judit:
Tintásüveg : történetek a tengerentúlról
ELTE PPK – L’Harmattan, Budapest, 2019

Szenvedés- és felépülés-történeteket olvasha-
tunk. Kóros álmatlanságtól, alkohol- és drog-
problémáktól, szorongástól, párkapcsolati prob-
lémáktól, az öngyilkosságig vezető pszichiátriai 
betegségtől szenvedő, vagy a transzgender-iden-

titás (Transzmama) és a homoszexualitás elfogadásának (Ma nem) 
kérdéseivel, internetes zaklatással szembe-
sülő szereplők és élethelyzetek szolgálnak a 
későbbi biblioterápiás foglalkozásuk nyers-
anyagául. A könyv olyan nyitott biblioterápia- 
felfogást tükröz, amely az újdonság erejé-
vel hat a szépirodalom-orientált magyar 
biblioterápiában.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32190
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Rebecca Makkai:
Négy betű
Animus, Budapest, 2020

1985. Yale Tishman egy chicagói galéria mun-
katársa, akinek karrierje egy 1920-as évekből 
származó, különleges festmény kollekció nak kö-
szönhetően éppen szárnyalni kezd. Ugyanakkor 
baráti körén viharként söpör végig egy új, addig 

ismeretlen betegség: az AIDS. Ismerősei egymás után halnak meg, 
és közeli barátja, Nico is áldozatul esik a kórnak. Nemsokára már 
csak Fiona, Nico húga marad Yale mellett. 2015. Fiona Párizsba 
utazik, hogy megtalálja gyermekét, akivel megszakadt a kapcso-
lata, miután a lány csatlakozott egy szektához. Régi barátjánál, 
egy híres fotósnál száll meg, aki sok évvel korábban megörökítette 
a chicagói betegek sorsát. Fiona ennyi idő után végre kénytelen 
szembenézni a pusztítással, amit az AIDS okozott az életében. A 
két, egymásba fonódó történet bepillantást nyújt a nyolcvanas 
évek sokkoló válságába és a modern világ káoszá-
ba, miközben Yale és Fiona igyekszik a tragédiák 
közepette is meglátni, mi az, ami szép az életben. 
A Négy betű (eredeti címén The Great Believers) 
számos díjat nyert, gyönyörűen megírt regény az 
örök barátságról és a megváltásról. „Elképesztő ér-
zelmi utazás. Szépséggel, gyengédséggel, szívfájda-
lommal és szenvedéllyel teli.” Publishers Weekly

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32718
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BitterSweet:
Sotus : igaz szerelmünk története
Művelt Nép, Budapest, 2020

A SOTUS egyetemi rendszer. Lényege, hogy a har-
madikos hallgatók „mentor” szerepet vállalnak az 
elsősök felett, de nem éppen a megszokott mó-
don... Arthit a harmadéves „kiképző csapat” kő-
kemény vezetője, akinek az utasításait mindenki 

szó nélkül végrehajtja, egyetlen kivétellel. A 0062-es azonosítószá-
mú gólya, Kongpob nemcsak kiáll elsőéves társaiért, de a maga pi-
masz, 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 felejthetet-
lenül szép pillanatait is.

Lawrence Wright:
Október végén
Animus, Budapest, 2020

Egy HIV-pozitív melegeket fogva tartó indonéziai 
internálótáborban negyvenhét ember hal meg egy 
addig ismeretlen, akut vérzéses lázzal járó, gyors 
lefolyású betegségben. Henry Parsons epidemioló-
gus az Egészségügyi Világszervezet képviseletében 

odautazik, hogy kivizsgálja az esetet, és felvegye a harcot a szokat-
lanul agresszív, gyilkos kórokozóval. Az őt kísérő helyi taxisofőr még 
a nyomozás elején váratlanul, bejelentés nélkül elmegy Mekkába, 
hogy részt vegyen az iszlámhívők éves szertartásán, és ott tudtán 
kívül milliókat fertőz meg az ismeretlen vírussal. Henry a szaúdi her-
ceggel egyetértésben karanténba záratja a szent városban összegyűlt 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32806
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32822
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hárommillió zarándokot… Kibékíthetetlen világpolitikai ellentétek 
feszülnek Oroszország, az USA és a mögéjük felsorakozó szövetségi 
rendszerek között. Kiberháború, atomháború, netán biológiai há-
ború fenyegeti a Föld lakosságát? Elszabadul a pokol. A betegség az 
egész világon elterjed. Megsemmisíti a kormányzati, közigazgatási, 
tudományos és vallási intézményeket, romba dönti a pénzpiacot és 
a gazdaságot, valamint utat nyit a szélsőséges politikai csoportok-
nak, a féktelen bűnözésnek… Vajon Henry Parsonsnak, a családjának 
és az emberiségnek mennyi esélye marad a túlélésre?

Marcel Proust:
A fogoly lány : az eltűnt idő nyomában 5.
Atlantisz, Budapest, 2020

Vannak vágyak – néha a szájunk köré is kirajzolód-
nak –, melyek, ha már engedtük kifejlődni őket, 
nem maradhatnak kielégítetlenül, legyen bármi is 
a következményük: nem bírjuk megállni – ha túl-
ságosan régóta nézzük –, hogy meg ne csókoljunk 

egy fedetlenül hagyott vállat, s ajkunk úgy csap le rá, mint madár 
a kígyóra, vagy hogy egyetlen falással el ne tüntessünk egy süte-
ményt, melyet a farkaséhség igézővé varázsol, nem bírunk lemon-
dani a csodálkozásról, a zavarról, a fájdalomról vagy a derűről, ame-
lyet meggondoltlan szavainkkal váltunk ki lelkéből.

Elton John:
Én
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

A Reginald Dwightnak keresztelt, félénk, Buddy 
Holly-szemüveges fiú London külvárosában, 
Pinnerben nőtt fel, és arról álmodozott, hogy 
popsztár lesz belőle. Huszonhárom éves korára 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32901
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32798
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túl volt az első amerikai koncertjén, ahol a meghökkent közönség 
előtt élénksárga overallban, csillagos pólóban, csizmában és szár-
nyakkal jelent meg a színpadon. Elton John megérkezett, és a zene 
világa már sosem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. Egy drámákkal teli 
élet, kezdve a korai visszautasításoktól a féktelen, slágerlista-ve-
zető szupersztár léten át, az évtizedekig tartó kemény drogfüggő-
ségen keresztül, addig, amikor saját Los Angeles-i medencéjében 
próbált öngyilkos lenni. Diszkózenére táncolás Diana hercegnő-
vel és Erzsébet királynővel; nagyszerű barátság John Lennonnal, 
Freddie Mercuryval, George Michaellel; az Aida, Az oroszlánkirály és 
a Billy Elliot Broadway-sikerekig. Sir Elton John karrierjének sikerei 
a mai napig páratlannak számítanak. Ő minden idők egyik legsi-
keresebb szólózenésze, 26 arany-, 38 platina-, multiplatina- és egy 
gyémántlemezzel. Elton számos díja között szerepel 6 Grammy, 
13 Ivo Novellos és egy BRIT Award. 2018-ban őt nevezték meg a 
legsikeresebb férfi szólózenésznek a Billboard Hot 100 lista törté-
nelmében. AIDS-alapítványa több mint 450 millió dollárt gyűjtött 
össze a HIV/AIDS elleni világszintű küzdelemre. Férjével, David 
Furnishsel él, két fiuk van. Elton egyaránt alázattal és nyíltan beszél 
a zenéjéről és a kapcsolatairól, a szenvedélyeiről és a hibáiról. Ez 
egy élő legenda története, amit sosem felejt el az olvasó.

Saundra Mitchell:
The Prom : a végzős bál
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

Emma Nolannek és Alyssa Greene-nek közös a 
célja: egy párként szeretnének mutatkozni a vég-
zősök iskolai bálján. Csakhogy van néhány bök-
kenő – oké, lehet, hogy több is. Alyssa még nem  
coming  outolt. Nem mintha nem szeretne, de 

az anyukája a szülői munkaközösség tagja, és mindent elkö-
vet, hogy azonos nemű párok ne vehessenek részt a bálon. Így 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32836
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Alyssának érthető módon nem nagy kedve van megbeszélni ezt 
vele. Hamarosan az egész város felsorakozik Mrs. Greene mögött, 
és nagyon úgy néz ki, Emma és Alyssa nem fognak boldogan élni, 
amíg meg nem halnak. Egyszer csak a sem-
miből megjelenik két Broadway-sztár, akik 
hajlandók harcba szállni a lányokért (némi 
publicitásért cserébe). De amikor a jó szán-
dékuk csődöt mond, Emmán és Alyssán van 
a sor, hogy megmutassák az indianai kis-
városuknak – no meg az egész világnak –, 
hogy a szerelem az szerelem.

Casey McQuiston:
Red, White, & Royal Blue : vörös, fehér és királykék
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

Mi történik, ha egymásba szeret az amerikai elnök 
fia és a walesi herceg? Mikor édesanyját megvá-
laszják az Amerikai Egyesült Államok elnökének, 
Alex Claremont-Diazból azonnal afféle királyi her-
ceg lesz amerikai módra. Jóképű, karizmatikus, 

zseniális ―a mai fiataloknak szóló színarany a marketingcsapat 
kezében. Csak egyetlen gond van vele: Alex ellenségeskedése egy va-
lódi herceggel, Henryvel az óceán túlpartjáról. És mikor a bulvársajtó 
kezébe jut egy fénykép Alex és Henry – a walesi trónörökös esküvőjén 
előadott – botrányos összecsapásáról, ez az amerikai-brit kapcsola-
tokra is hatást gyakorol. A család- és államfők kárenyhítési tervvel 
állnak elő: megrendezik a két rivális megbékélését. Ami eleinte csak 
az Instagramnak szóló, megrendezett barátság, hamarosan elmélyül, 
és veszélyesebb lesz, mint azt akár Alex, akár Henry valaha várta vol-
na. Hamarosan Alex azon kapja magát, hogy romantikus kapcsolat-
ba bonyolódott a korántsem régimódi Henryvel, ami befolyásolhat-
ja az elnökválasztási kampányt, a feje tetejére állíthat két országot, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32939
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és kérlelhetetlenül felveti a kérdést: a szerelem 
végső soron megmentheti a világot? Miből me-
rítsenek elég bátorságot, és lesz-e akkora hatal-
muk, hogy azok legyenek, akiknek lenniük kell? 
Hogyan érjék el, hogy a valódi énjüket is kifejez-
hessék a politikai protokoll lépéseiben? Casey 
McQuiston bebizonyítja ebben a könyvében, hogy 
a szerelem nem mindig diplomatikus.

Sarina Bowen – Elle Kennedy:
Us : mi
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

Vajon a kedvenc hokisaid veretlenül zárják az első 
közös szezonjukat? Az NHL-ben töltött első öt hó-
nap igazi sikersorozat Ryan Wesley-nek. Sosem 
volt még ilyen boldog: nappal a profik közt játszik, 
esténként pedig a szerelme várja otthon – Jamie 

Canning, a gyerekkori legjobb barát, aki ma már a párja. Csak egy 
dolog árnyékolja be az idillt: élete legfontosabb kapcsolatát titok-
ban kell tartania, máskülönben a médiafelhajtás könnyen derék-
ba törheti a sportolói karrierjét. Jamie tiszta szívből szereti West, 
de gyűlöli a bujkálást. Nem ilyen életet képzelt el magának, és az 
állandó titkolózás kezdi megbosszulni magát. Új munkája sem ép-
pen úgy alakul, ahogy remélte, de tudja, hogy Wesszel az oldalán 
képes lesz túllendülni a nehézségeken. Szerencsére ott van nekik 
a lakás, ahol zavartalanul együtt lehetnek. Vagy mégsem? Amikor 
Wes legkotnyelesebb csapattársa beköltözik az emeletre, félő, 
hogy a gondosan felépített hazugságváruk bármelyik percben 
összeomolhat. Vajon Wes és Jamie nagypályás kapcsolati rutinja 
képes megbirkózni a külvilág fenyegetéseivel? Figyelmeztetés: a 
könyvben szerepelnek szexjelenetek, egy vibráló fotel, távszex, és 
kiderül, hogy a hokijátékosok a zöld összes árnyalatában dögösek.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32837
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Cassandra Clare – Wesley Chu:
A mágia vörös tekercsei
Könyvmolyképző, Szeged, 2020

Magnus Bane boszorkánymester és szerelme, Alec 
Lightwood együtt utazzák be a világot. Magnus 
Bane csak egy jó kis vakációra vágyott Alec 
Lightwooddal, az árnyvadásszal – pazar európai 

körutazásra. Csakhogy jóformán meg sem érkeznek Párizsba, ami-
kor előkerül egy régi barát, és híreket hoz egy Karmazsin Kéz nevű 
démonimádó szektáról. Egy szektáról, amit minden jel szerint 
Magnus alapított. Réges-régen. Viccből. Magnus és Alec Európát 
átszelve veszi üldözőbe a Karmazsin Kezet és titokzatos vezető-
jét, mielőtt a szekta még nagyobb kárt okozna. Ha nem lenne elég 
baj, hogy a romantikus vakációnak lőttek, lépten-nyomon démo-
nokba ütköznek, és már azt sem tudni, ki a barát, ki az ellenség. 
Miközben az igazság után kutatva egyre nehezebb helyzetbe ke-
rülnek, Magnusnak és Alecnek jobban meg kell bíznia egymásban, 
mint valaha – akkor is, ha így rég rejtegetett titkok kerülnek a fel-
színre. Az árnyvadászok világában játszódó új trilógia első kötete. 
„Malec” a javából! Élvezd fergeteges kalandjaikat!

Catherine Bybee:
Vasárnapra elcsábítva
Studium Plusz, Budapest, 2020

Maggie Rosenthal munkája során házasságokat 
szervez, a magánéletben azonban egy független, 
két lábbal a földön járó nő, akit még egy jóképű, 
napbarnított bőrű, elegáns öltönyt viselő férfi 
sem tud egykönnyen elcsábítani. Maggie azért 

érkezik Sapore di Amoréra, a gyönyörű nyaralószigetre, hogy ügy-
felei számára felmérje mint lehetséges helyszínt, nem pedig azért, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32571
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32835
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hogy a sziget tulajdonosával flörtöljön. Azonban a férfi vonzere-
jének nehéz ellenállni – még az a nő is a hatása alá kerül, aki ka-
tegorikusan elutasítja a szerelmet. Valentino Masini sikeres, léleg-
zetelállítóan sármos üzletember, aki minden idejét a munkájának 
szenteli. Álmában sem gondolja, hogy egyszer mindennél jobban 
fog vágyni a nőre, aki egy nap megjelenik a szigetén és hurrikán-
ként felforgatja az egész életét. Ám mikor már épp elhatározza, 
hogy maradásra bírja Maggie-t, valaki értésükre adja, hogy a nő 
jobban teszi, ha eltűnik a szigetről… örökre. Mellékszál: Maggie 
Rosenthal kísérője a szigeten barátnőjének bátyja, a titkon meleg 
filmszínész, Michael.

Jeroen Olyslaegers:
Védőr
Helikon, Budapest, 2019

Szabad-e végrehajtani az új, kegyetlen hata-
lom parancsait ott, ahol ez csak a szélsőséges 
politikai érdekeket szolgálja? Ez a súlyos dilem-
ma gyötri a fiatal Wilfried Wilst, aki nem sokkal 
Belgium 1940-es megszállása után csatlakozik az 

antwerpeni rendőrséghez, hogy elkerülje a kötelező munkaszol-
gálatot. Csakhogy most épp azok letartóztatásában kell segédkez-
nie, akiknek az „új rend” a létezését sem tűri el, és miközben kol-
légája és barátja, Lode menteni próbálja a zsidókat, más ismerősei 
készséggel kiszolgálják az ország aktuális urait. Mindkét fél a maga 
oldalára akarja állítani, és a pártatlanság illúziója egyre kevésbé 
fenntartható: Wils, aki legszívesebben mindenek fölött állna, aka-
ratlanul is részesévé válik a XX. század múlhatatlan botrányának… 
Hol húzódik a határvonal a politikai-hatalmi téboly passzív szem-
tanúja és aktív cinkosa között? Megvédhetjük-e magunkat a tör-
ténelem által ránk kényszerített radikális döntésektől, és megóv-
hatjuk-e az eljövendő nemzedékeket tetteink következményeitől? 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32938
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Ilyen kérdéseket feszeget Jeroen Olyslaegers egy-
szerre kíméletlen és szórakoztató regénye, amely 
fanyar humorral és bravúros nyelvezettel eleve-
níti fel a második világháború már megannyiszor 
körüljárt, mégis újabb és újabb számvetésekért 
kiáltó őrületét... Érintőleges szál: a főhős több fi-
atal férfival is szexuális kapcsolatba lép, de aztán 
később megnősül.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Csehy Zoltán: 
Grüezi! : fél év Svájc
Pesti Kalligram, Budapest, 2020

„Egy különleges Svájc-enciklopédia és a legér-
dekfeszítőbb naplók egyike, amilyet csak az em-
ber el tud képzelni: Csehy euforikus kíváncsiság-
gal derít fel múzeumokat és tájakat, temetőket 
és bolhapiacokat, könyvtárakat és templomokat, 

Paul Klee és Alberto Giacometti, Thomas Mann, 
Friedrich Nietzsche és Richard Wagner nyomá-
ba ered. Precíz, ugyanakkor poétikus leírásai 
és reflexiói Ovidius Átváltozásaihoz vezető 
asszociatív kitérőkkel váltakoznak, s a szerző 
kaleidoszkópszerű önarcképét is kirajzolják.” 
Ilma Rakusa. A kötet LMBT-vonatkozásokat is 
érint, például kitér a Zürich Pride-ra.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32551
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Petróczki Kitti:
Lujzi élete
Smaragd, Kecskemét, 2020

Vedd a saját kezedbe végre az irányítást és tegyél 
magadért! Hidd el van hova tovább! Meglátod! A 
történet, Lujzi élete, téged is magával fog ragadni, 
és ki fog rángatni a szürke hétköznapokból. Itt az 
ideje, hogy belefogj ma, a saját jövőd építésébe! 
„A régi szép idők most vannak.” Én meg vagyok 

győződve róla, hogy ez a könyv, megadja neked azt az apró lökést 
az életedben, amely elindíthat a saját jövőd felé! A női főhős, Lujzi 
öccse meleg, és a lány ezt természetességgel fogadja.

Hajnal Kitti:
Főnix
Szivárványálom, Kecskemét, 2020

Kaphat-e főnixként szárnyra hamvaiból egy kap-
csolat? Képes-e egy erősnek indult szerelem túl-
élni az idő, a titkolózás és a kimondatlan szavak 
okozta sebeket? Jake tizenkilenc éves. Három 
szenvedélye van: a festés, a motor, és Noah. 

Három éve alkotnak egy párt, Jake épphogy tizenhat múlt, ami-
kor elcsábította a férfit, aki a tanára volt. A kapcsolatukat így több 
okból is titokban kellett tartaniuk, a négy fal azonban nemcsak 
köréjük nőtt, egy idő után közéjük is állt. Az egyre több súrolódás 
egyre több veszekedést szült, Jake ráadásul egy vitájuk hevében 
elkövetett egy súlyos bűnt, ami tovább mélyítette közöttük a sza-
kadékot. Amikor azonban Noah életében feltűnik valaki más, és 
elszánja magát a szakításra, rá kell döbbennie, hogy ők ketten 
képtelenek elengedni egymást…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32842
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32811
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Hajnal Kitti:
Homokszemek
Szivárványálom, Kecskemét, 2020

A kötet két kisregényt tartalmaz, mindket-
tő komoly, társadalmilag fontos témát érint. 
Homokszemek: Judit szereti a gyerekeit. 
Különösen az idősebb fia, Boti áll hozzá nagyon 
közel, éppen ezért éri villámcsapásként, amikor 

a fiú bevallja neki, hogy meleg. Judit reakciója szakadékot váj kö-
zéjük, amivel egyikük sem tud mit kezdeni. Vajon elveszítik egy-
mást? Judit képes lesz megbirkózni a démonaival, és Boti ki tudja 
várni?... Virágszirmok: Jácint élete maga a pokol, bár erről senki 
sem sejt semmit. Ő és a húga, Lili apjuk terrorjában élnek, amiből 
nem látnak kiutat. Jácint azonban megismer egy férfit, aki úgy tű-
nik, értelmet adhat az életének…

Sam Wilberry:
Flash
Szivárványálom, Kecskemét, 2020

Túlléphetünk-e egy kapcsolaton, ami az életet jelen-
tette számunkra? Meddig lehet parancsolni a szív-
nek? Ábel nem találja önmagát az űrben, ami Alex 
után maradt. Minden róla szól, képtelen szabadulni 
az emlékétől, fogva tartja. Igyekszik egy új életrit-

mus szerint élni, lefoglalja magát, be-
táblázza a hétköznapjait. Egyszóval: 
túlél. Aztán váratlanul jön valaki, aki 
mellett úgy érzi, ismét van értelme a 
boldogságát kutatni… A múlt vissza- 
visszaköszön rá. Vajon le lehet-e zárni 
a legerősebb szerelmet?

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32903
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32902


22 23

Tina Nael:
Moments
Szivárványálom, Kecskemét, 2020

Egy szerelem története. Lehetne szokványos 
szerelem is, mégsem az… A tizenhat és fél éves 
Shawn beleszeret az angol irodalom-tanárába. 
Érzései viszonzásra találnak, és úgy tűnik, a ket-

tőjük közt szövődő szenvedélyes kapcsolat a férfi zavaros múltjá-
nak árnyai ellenére is képes mindent és mindenkit legyőzni. Amíg 
a sors nem szembesíti őket a ténnyel, hogy léteznek legyőzhetet-
len akadályok… Létezik élet a szerelmen túl?

Szerb Antal:
Utas és holdvilág
Sztalker Csoport, Budapest, 2018

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 
időgépén vissza lehet-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 
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lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény, 
amely első megjelenése óta hatalmas világsikerre tett szert. A re-
gényben melegszál is felbukkan. Lásd Mások 2001/1
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Fritz Kahn: 
A szerelem iskolája
Medicina, Budapest, 1968

„Erről a könyvről fenntartás nélkül elmondhat-
juk, hogy ez ma a korszerű szerelem- és házasság-
tudomány alapvető forrás-munkája, éppen úgy, 

mint ahogyan a szerző korábbi műve, Az emberi test csodái is stan-
dard műnek számít, amely már valamennyi világnyelven megje-
lent. A szerelem iskolája a maga területén egyedülálló munka, hi-
szen eddig senki még csak meg sem kísérelte, hogy a szerelmi és 
házasélet szerteágazó problémáit röviden, közérthető formában, 
áttekinthetően rendszerezve foglalja össze egyetlen könyvben.  
A csecsemőgondozástól a nemkívánatos fogamzás elleni védekezé-
sig, a párválasztástól a hálószoba berendezésére vonatkozó tanácso-
kig, a frigid nővel való bánásmódtól a válásig a könyv mondanivalója 
mindenre kiterjed. A műben a szerelmi és házasélet minden kérdésé-
re azonnal megtalálható a válasz, ugyanis az anyag nem csak logiku-
san van elrendezve, hanem azáltal, hogy a szerző pontokba foglalta, 
minden gyorsan megtalálható benne, akárcsak a lexikonban. A köny-
vet élvezetes és világos stílusa, történelmi és irodalmi példái miatt 
úgy lehet olvasni, mint egy érdekfeszítő regényt. A házi könyvtárnak 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/28751
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ugyanúgy nélkülözhetetIen darabja, mint a lexikon vagy az atlasz.  
A szerzőnek az a véleménye, hogy a házasságot korunkban — annyit 
hangoztatott válsága ellenére — semmiféle veszély nem fenyegeti, 
nem vált korszerűtlenné, ellenkezőleg: a modern ember új tartalom-
mal megtelő, meghitt kapcsolatává magasztosul. Ennek az emelke-
dett erkölcsi szinten álló és optimista szemlélettől áthatott műnek 
egyetlen és egyáltalán nem utópisztikus célja, hogy korunk emberé-
nek a házasságban utat mutasson, segítséget nyújtson és házaséle-
tét boldoggá tegye. A mai házasság éppoly boldog lehet, mint vala-
ha volt, ámde ehhez korunk gyorsan elérhető örömökre és könnyen 
megszerezhető élvezetekre beállított emberé-
nek tudomásul kell vennie, hogy ez a boldogság 
senkinek sem hull mennyei mannaként az ölébe, 
nap mint nap meg kell küzdeni érte. Azt mond-
ják: a szerelem vak. Fritz Kahn szerint a házasság 
akkor boldog, ha férj és feleség nem vakon, ha-
nem nagyon is látva szereti egymást.”

Buza Péter:
Szenzációk nyomában a békeidők Budapestjén
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1989

Buza Péter a szaktörténetírás és a riport közé eső, 
műfaji szempontból besorolhatatlan históriai írá-
sok mestere. Olyan hatást ér el, mint egy váratlan, 
de tisztán megszólaló némafilm, melyet fordítva 

fűztek be, s visszafelé pereg. Zugszállók, redakciók, zabpanamák, 
bordélyházak, sztrájktanyává nemesedett sörkert – Budapest 
világ várossá fejlődésének sajátos, de cáfolhatatlan bizonyítékai. 
Ezeket a díszleteket a Buza Péter kitartó történeti nyomozómun-
kája által „feltámasztott” különcök ismét élettel, hangulattal töltik 
meg. A hajdani „szenzációk” ma a felfedezés izgalmával hatnak. A 
kötet egyik témája, mint korabeli szenzáció, Vay Sándor esete.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32952
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Jean Boisson: 
A rózsaszín háromszög : a homoszexuálisok 
deportálása, 1933-1945
Európa, Budapest, 1991

Alighanem kevesen tudják, hogy a náci lágerek-
ben a rózsaszín háromszög a homoszexuálisok 
megkülönböztető jele volt – ahogy a köztörvé-
nyeseké a zöld, a kommunistáké a piros, a zsi-

dóké a sárga és a cigányoké a barna. A lágerirodalom azonban 
furcsamód alig-alig tesz említést róluk, mintha senki sem akarna 
tudomást venni a rószaszín háromszögesekről. Pedig nem lehe-
tett nem észre venni őket, hiszen a jelzés a többinél lényegesen 
nagyobb volt, hogy már mindenki messziről láthassa, kivel is van 
dolga. És még csak nem is elenyésző kisebbségről volt szó: Jean 
Boisson francia történész becslése szerint akár másfél millióan is 
lehettek. A náci doktrína szerint az volt a bűnük, hogy kivonják 
magukat az árja faj szaporításának sürgető feladata alól. Eleinte 
csak „átnevelni” akarták őket: nyilvánosházakban dolgoztat-
ták őket, hátha attól jobb belátásra térnek, különböző hormon-
operációkkal kísérleteztek, s csak mikor végérvényesen kiderült, 
hogy ezzel a módszerrel semmire sem mennek, döntöttek kiirtá-
sukról. Nem a történész tehet róla, hogy kevés az adat. Az a né-
hány homoszexuális, aki túlélte a tábort, jobbnak látja, ha hallgat. 
Mások szégyellik a nem kívánatos sorsközösséget. Megint mások 
pedig talán úgy vélik, hogy a homoszexuálisok 
deportálása „partikuláris” kérdés a nácizmus 
történetében. De hogyan lenne partikuláris 
kérdés az, hogy Európa közepén a XX. század-
ban kiirtanak több százezer embert, csak mert 
más nemi normák szerint élnek? S miért hall-
gat erről minden történész, író és túlélő?
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Koczka Éva:
Büntető jogszabályok
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996

A kiadvány az 1978. évi IV. törvény, vagyis a 
Büntető Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó 
jogszabályok alapján mutatja be az 1996-ban is 
hatályos szabályozást. A törvény különös rész 

XIV. fejezete tartalmazza, a házasság, a család, az ifjúság és a 
nemi erkölcs elleni bűncselekmények között a természet elleni 
fajtalanság tény állását, mely egészen 2002-ig a 18 év feletti és 18 
év alatti azonos nemű személyek közötti szexuális kapcsolatot 
büntette (míg különnemű kapcsolatok esetén ez nem számított 
bűncselekménynek).

Tamsin Spargo:
Foucault és a többszörös nemi identitás  
elmélete
Alexandra, Pécs, 2003

Michel Foucault a francia posztstrukturalista 
elmélet leghírbehozottabb tekintélye. Az egy-
kor „queer” néven emlegetett homofób szi-
tokszót immár viselik azok is, akik korábban 
magukat leszbikusoknak vagy melegeknek ne-

vezték. Mi a különbség a kettő között? Posztmodern találkozó ez 
a szexualitás, a hatalom és a diskurzus foucault-i elméletei, illet-
ve a „queer” gondolat számottevőbb mai hirdetői között, akik 
Foucault eszméit egykoron magukévá tették, revideálták vagy 
bírálták. A nemi hovatartozásról, az identitásról, a nemiségről 
és a kultúrpolitikáról szóló nézeteink, a minden korláton átgá-
zoló figurák eme randevújában nem maradnak érintetlenül. A 
Foucault és a többszörös nemi identitás elmélete című könyv 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32927
https://hatter.hu/archivum/katalogus/29479
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tömör bevezetőt nyújt Foucault nagyhatású ideáihoz, s rálátást 
ad a „queer” kultúra alakulására, s az annak képviselőitől szár-
mazó maguk vallotta nézetekre: a heteronormativitásról, a sza-
domazochizmusról, a performativitásról, a társadalmi neme-
ken átívelő hovatartozásról és a nemi hovatartozás végóráiról,  
a libertianizmus és a különbségtétel viszonyáról, a késői kapitaliz-
musról, valamint az AIDS elméleti és gyakorlati hatásairól. Tamson 
Spargo színpadi színész volt, mielőtt a liverpooli John Moores 
Egyetem Irodalomtörténeti Tanszékének tanára lett. Munkái a val-
lásos irodalomról, a kritikai- és kultúrelméletről, továbbá a vágyak 
jelenségvilágáról szólnak.

Abádi Nagy Zoltán:
Mai amerikai regénykalauz, 1970-1990
Intera, Budapest, 1995

A könyv 50 kortárs amerikai szerzőt mutat be, és 
több mint 70 könyvet elemez az 1970–1990 közöt-
ti amerikai irodalmi életből. Néhány név: Joseph 
Heller, Joyce Carol Oates, Ken Kesey, Saul Bellow, 
John Updike, Kurt Vonnegut – valamint a meleg 

James Baldwin és Truman Capote.

Kiss Barnabás:
A jog egyenlősége – az egyenlőség joga
Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőokta-
tási Kiadó, Szeged, 2006

„Az ember szabadnak és egyenlő jogúnak születik 
és az is marad” (Az ember és polgár jogainak dek-
larációja 1. cikk). Kiss Barnabás doktori disszertá-

ciójának könyvvé szerkesztett változata részletesen foglalkozik az 
egyenlő bánásmód témájával.
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Bódiné Vajda Györgyi (szerk.):
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2011
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012

A Magyar statisztikai zsebkönyv, 2011 című kiad-
vány 637 táblában mutatja be az ország társa-
dalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb 
jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat, 

a hivatalos statisztika által gyűjtött és feldolgozott informáci-
ók alapján. Az adatok a folyamatok leírásán túl térbeli és időbe-
li összehasonlításra is lehetőséget nyújtanak. A kiadvány közli  
a bejegyzett élettársi kapcsolatok adatait is.

Bódiné Vajda Györgyi (szerk.):
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2012
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013

A Magyar statisztikai zsebkönyv, 2012 című kiad-
vány, előző kötetéhez hasonlóan, 637 táblában 
mutatja be az ország társadalmi és gazdasági fo-
lyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fonto-

sabb nemzetközi adatokat, a hivatalos statisztika által gyűjtött és 
feldolgozott információk alapján. Az adatok a folyamatok leírásán 
túl térbeli és időbeli összehasonlításra is lehetőséget nyújtanak. 
A kiadvány közli a bejegyzett élettársi kapcsolatok adatait is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32930
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32931
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SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Walt Whitman:
Fűszálak
Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1955

A meleg Walt Whitman költészete forradalmat je-
lent a 19 század amerikai irodalmában. A korábbi 
romantikus szemlélettel szemben a mindennapi 
élet hétköznapjait szólaltatja meg, a munka ritmu-

sát viszi bele verseibe, a felszabadító harcokat, az új életformát ének-
li, s ezzel megteremti a modern amerikai lírát. Amerika, az amerikai 
demokrácia legnagyobb költője, korának leghaladóbb forradalmi 
törekvéseit fejezi ki rendkívül szuggesztív, eredeti költői tehetségé-
vel. Költőink közül többen fordítottak műveiből, néhány válogatott 
kötete is napvilágot látott magyarul, de egész 
költői életműve eddig ismeretlen volt a magyar 
közönség előtt. Pedig felszabadító egyénisége XX. 
századi költészetünk fejlődésére is hatással volt, 
különösen a magyar szabadvers, az oldottabb rit-
mus térhódításába volt jelentős szerepe. Összes 
versei 1955-ben jelentek meg először magyarul leg-
jobb költőink és műfordítóink tolmácsolásában.

Thomas Berger:
Kis nagy ember
Magvető, Budapest, 1981

Thomas Berger regényét méltán tartják minden 
idők egyik legkülönlegesebb vadnyugati történe-
tének, a két világ – az indiánok és a fehér ember 
világa – közt csetlő-botló, a történelem véres for-
gatagában túlélni igyekvő Kis Nagy Ember minden 

29
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lódításával együtt valamiképp mégis a terjeszkedés lázában égő, 
az indiánokkal szemben könyörtelen Amerika hiteles krónikáját 
tárja elénk. Joseph Heller és Kurt Vonnegut fekete humorát, és a 
fordulatos kalandregények izgalmát zseniálisan vegyítő művet 
Falvay Mihály klasszikus fordításában olvashatjuk. Érintőleges 
transznemű szál, a főhős legjobb őslakos barátja személyében, 
aki berdache.

Panait Istrati: 
Kyra Kyralina
Európa, Budapest, 1981

„Istratinak hívják. Brazilában született 1884-ben; 
apja, akit nem ismert, görög csempész volt, any-
ja román parasztasszony. Nagyszerű asszony, 
aki fáradhatatlan munkában töltött életét csak 
a fiának szentelte. De ő, bár nagyon szerette, 
tizenkét éves korában elhagyja; a kóborlás dé-

mona, vagy jobban mondva, az ismerni és szeretni vágyás hajtja. 
Húszévi bolyongás, rendkívüli kalandok, felőrlő munka, csavargás 
és szenvedés: égető nap tüzében, eső zuhatagában, fedél nélkül, 
űzve az éjjeliőröktől, betegen, szenvedélyektől marcangolva, nyo-
morban kínlódva – ez az élete. Megpróbál minden mesterséget. 
Volt pincér, cukrász, lakatos, bádogos, gépész, mechanikus, föld-
munkás, teherhordó, szolga, plakátember, 
címfestő, mázoló, újságíró, fotográfus… Egy 
ideig részt vett a forradalmi mozgalomban. 
Megjárja Egyiptomot, Szíriát, Jaffát, Bejrútot, 
Damaszkuszt, a Libanon vidékét, a Keletet, 
Görögországot, Itáliát… Született elbeszélő, 
a keleti mesemondók fajtájából; olyan, aki 
meghatódik és megittasul saját meséin, any-
nyira, hogy ha egyszer megkezdődött a mese, 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32950
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senki sem tudja, ő maga sem, egy óráig fog-e tartani vagy ezeregy 
éjszakáig. A kanyargó Duna végtelenje… Ez az elbeszélő zseni oly 
legyőzhetetlen benne, hogy levelében, melyet öngyilkossága elő-
estéjén írt, két ízben megszakítja kétségbeesett panaszait, hogy 
két humoros históriát mondjon el életéből.” Romain Rolland

Faludy György: 
Erotikus versek
Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1990

A világlíra 50 gyöngyszeme – Faludy György 
műfordításai. Ógörög, arab, szanszkrit, japán,  
kínai költők, Robert Burns, Charles Baudelaire, 
Paul Verlaine, Francois Villon és sok más szerző 
szó kimondó, de lírai verseinek fordítása Faludy 
tolmácsolásában.

Lulu Wang:
Tavirózsa színház
Trivium, Budapest, 2001

„1960-ban, egy két esztendeig tartó éhínség kez-
detén születtem. Egész kicsiny koromból csak 
anyám görbe hátára emlékszem, de szó sem volt 
arról, hogy púpos lett volna, éppen ellenkezőleg… 
A kulturális forradalom ötéves koromban kezdő-

dött. Mindenhol aggódó szemeket és síró gyermekeket láttam, aki-
ket elszakítottak szüleiktől. Az egész világnak vérszaga volt. Kilenc 
éves koromtól apámat egy távoli vidékre helyezték. Egy évvel ké-
sőbb anyám átnevelőtáborba került. Ami az ezután következő idők-
ben történt, arról szól a könyvem. Ezt az időszakot serdülőként él-
tem meg és ez az egyetlen szempont amelyből e viharos időszakot 
szemlélni tudom. Olyan ember szemlélete ez, aki kegyetlen politikai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32946
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32869
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tájfun közepette igyekszik biztonságosan megkapaszkodni, egy 
olyan leányé is, aki lassan felnőtté érik, ezzel azonban nem tud mit 
kezdeni.” Lián saját világa megteremtésével próbálja meg elviselni 
a nehézségeket. A közeli tavat elnevezi Tavirózsa Színháznak és az 
ottani „közönségnek” meséli el a mindennnap átélt eseményeket, 
melyen át fölsejlik a válságtól gyötört Kína, a kultúrforradalom 
erőszakossága, hazugsága, ami mögött azonban ott van az embe-
rek egymás iránti szeretete és megbecsülése is. 1998-99-ben az év 
könyve, több millió eladott példány.

Will Self:
Dorian
Európa, Budapest, 2011

Londonban vagyunk, a szexuális forradalom utá-
ni, de még az AIDS-járvány előtti lázas, féktelen 
világban, egy új homoszexuális szubkultúra szü-
letésének idején. Henry Wotton, a kábítószerfüg-
gő arisztokrata és barátja, Baz Hallward koncep-
tualista művész 1981-ben ismerkedik meg Dorian 

Grayjel, egy tökéletes testű, még romlatlan fiatalemberrel. És 
mindketten rögtön beleszeretnek. Baz videoinstallációban örökíti 
meg Dorian szépségét, s hogy mi történik aztán Doriannel és a vi-
deokazettákba zárt képmásával, azt könnyű kitalálni… A Dorian 
ugyanis pontosan követi Oscar Wilde klasszikus regényének cse-
lekményét; ám miközben Will Self valósággal versenyre kel nagy 
elődjével, s az angol nyelv egyik mai nagymestereként létrehozza 
ezt a bravúros „szövegmást” vagy „imitációt”, mégis mindegyre 
meghökkenti az olvasót: az ő Dorianjének története mocskos, ke-
gyetlen, visszataszító, vértől és egyéb nedvektől lucskos, rothadó 
testektől bűzlő… és mégis lenyűgözően vonzó és művészi. Will Self 
Oscar Wilde-imitációja egyes kritikusok szerint blaszfémia, egy 
finom klasszikus regény meggyalázása, mások szerint az angol 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32899
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irodalom egyik legnagyobb mai zsenijének maradandó alkotása. 
Will Self 1961-ben született; újságíróként és stand-up komikusként 
kezdte pályáját; s 1991-es szépírói debütálása óta számos regényt 
és elbeszéléskötetet jelentetett meg. Jó ideig maga is drogozott, 
s így áradó nyelvi fantáziáról tanúskodó, bravúros, merész, meg-
hökkentő és felkavaró írásainak gyakori témája a drogos szub-
kultúra, de írt már a messzi jövőben vagy épp a holtak világában  
játszódó regényt is…

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

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

Az írót az első világháború kitörése Francia-
országban érte, s ellenséges állam honpolgára-
ként társaival együtt öt évig gyötrődött különbö-
ző francia internálótáborokban. Nagy regényekre 

emlékeztető ellenállhatatlan sodrású „feljegyzéseiben” rendkívüli 
egyszerűséggel és erővel idézi fel a nacionalista gyűlölködésnek 
kiszolgáltatott internáltak szenvedéseit, a rabok erőszakosan 
beszűkített elveszejtő és félelmetes infernóvá torzuló világát. 
Egyedüli iránytűje, mentsége és menedéke a megértő humaniz-
mus az óvja meg őt minden durva elfogultságtól, általánosítástól, 
s ez teszi lehetővé hogy rabtartóinak egyik-másikában meglássa 
az embert, s hogy ne a francia népből, kultúrából ábránduljon 
ki, hanem a polgári demokráciának álcázott imperializmusból. 
Rabságának második felében egyre világosabban látja, hogy a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32951
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háború céltalan vérontása kizárólag imperialista érdekeket szol-
gál, s bár emberileg érthető, szubjektív sértettsége miatt nem tud 
teljesen kivülálló józansággal, határozottan állást foglalni a hábo-
rús felek igazságának, igazságtalanságának kérdésében, magát a 
vérontást embertelennek, jogosulatlannak tartja. Érintőleges cro-
ss dressing szál: a fogolytáborban megtartott színi előadásokon 
férfiak játsszák a női szerepeket.

Galgóczi Erzsébet: 
Vidravas
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984

A vidravas tányér alakú, nyeles, gyilkos szerszám, 
az apró háziállatokat pusztító kisvadak ellen 
használják. Az egyik téli reggel ilyen csapóvas 
csípi be a regény hősnőjének, Rév Orsolyának a 
kezét. Orsolya szüleit kuláknak nyilvánították, őt 

ezért kizárták a Képzőművészeti Főiskoláról. Szülőfalujában várja, 
hogy folytathassa tanulmányait. Hozzájuk kerül, egy Pestről kitele-
pített idős asszony, a nemzetközi hírű geológus felesége. A tudóst 
szabotázs vádjával először halálra, majd életfogytiglani börtönre 
ítélték… 1952-t írnak. Embertelen rendelkezések nyomorítanak 
és tesznek próbára öreget és fiatalt, falusit és városlakót egyaránt. 
Van, aki nem bírja elviselni az új, megváltozott 
körülményeket, és elpusztul, fizikailag vagy er-
kölcsileg megsemmisül. És van, aki addig isme-
retlen erőforrásokat tud fölfedezni magában. 
A leszbikus Galgóczi Erzsébet regényében 1956 
nyaráig követhetjük az eseményeket. A szerep-
lők egyéni, mégis általános lélektani és társa-
dalmi törvényeket sűrítő sorsát az írónő gazdag 
életismerettel, nagy tömörítő erővel, érzékeny-
séggel tárja elénk.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32947
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Faludy György:
Dobos az éjszakában
Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1992

„1947 és 1988 közt Magyarországon versesköte-
tem nem láthatott napvilágot. Könyveim többsé-
ge, költemények és próza, nagyobb részt angolul 
jelentek meg, mindaddig, míg Püski Sándor 1980-

ban, New Yorkban, 600 oldalon közreadta Összegyűjtött verseimet” 
– mondja Faludy a bevezetőben. A kötet egyik legnépszerűbb verse 
(talán csak Márai Halotti beszéde vetekszik vele e téren a modern 
klasszikusok közül) éppen a magyar nyelvhez íródott szerelmi val-
lomás, amely megmutatja, hogyan írhatott a költő mindenkor és 
mindenhol magyarként magyarul: „Magyar nyelv! Vándorutamon 
kísérőm / sértett gőgömben értőm és kísértőm / te hangolás ba-
rangoló kalandom / te zengő és borongó hang a lanton / bőröm, 
bérem, bírám borom, míg bírom / és soraimmal sorson túl a síron, 
/ kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász: / mennyei poggyász.” 
(Óda a magyar nyelvhez) „Most” folytatja a Magyarországra visz-
szatelepedett kortalan költő előszava, „amikor kétszáz és egyné-
hány költeményt, vagyis verseim mintegy harmadát válogatom 
össze, enyhe aggodalmat érzek. Szeretnék mindent beletenni, amit 
közönségem kedvel vagy legalább tűr, és mindent, amit magam is 
szeretek, ha esetleg az olvasó nem 
is fogadja örömmel. Ennek ellené-
re sem lesz semmi a kötetben, ami 
bármilyen irányzatú, gondolkodá-
sú vagy vallású embert sért, kivéve 
a nyilasokat és kommunistákat. 
De e versek számát is nagyon szűk-
re szabtam, mert náluk fontosabb 
jelenségek is akadnak a világon.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32953
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Bánáti Péter:
A transzvesztita és más történetek
Magvető, Budapest, 2004

Bánáti Péter A transzvesztita és más történetek lap-
jain félmúltunk idejében kalandozik. Hálóját közös 
emlékeinkbe meríti, és a feledéstől megmenti a 
diktatúra évtizedeinek emberi és tárgyi maradé-
kait. A lassan lepusztuló bérházakban, a lerobbant 

SZTK rendelőkben, a Híradó moziban, a fénytelen Budapest utcáin 
járnak-kelnek „hősei”, s fel-felbukkannak körülöttük házmesterek, 
párttitkárok, munkahelyi kollektívák tagjai.Minden és mindenki 
romlott kicsit – a kisebb-nagyobb magalkuvások és árulások nyo-
mot hagynak az arcokon. Bánáti Péter költői szövegekkel, másutt 
apokaliptikus képekkel vagy a végletekig vitt humorral fordul olva-
sóihoz. Irodalommá varázsolja a szürkeséget, hogy szívesen köves-
sük őt e feledni vágyott világba. „…elvette az asztalomról a Halálokok 
Magyarországon, 1978-79 című bizalmas KSH-kiadványt, nézegette 
az adatsorokat, táblázatokat. Hát nekem már nem is volna szabad él-
nem, kiáltott fel derűsen, és pergette tovább a lapokat. Te, fiam, nem 
akarsz lelőni?” „Mondjuk, amnéziája az egyáltalán nincs. Mindenre 
kristálytisztán emlékszik. Arra is, amikor a felesége kiadta az új szom-
szédoknak. Akkor már nem küzdöttek egymásért, nem küzdöttek az 
öregség ellen, nem tettek úgy, mintha tíz évvel fiatalabbak lennének, 
hogy csak elhatározás kérdése, és lefogynak nyolc 
kilót, járnak kocogni, újra bridzselni, csak elhatá-
rozás kérdése, hogy belevessék magukat a társa-
sági életbe, jöjjenek-menjenek, ő visszaszerezze 
a jogosítványát, amit a szeme miatt vettek el, 
hagyta, nem ellenkezett, a nagy elszámolás szele 
megcsapta mindkettőjüket. De azért bízott ben-
ne, hogy korrektül leélhetik azt a kis időt, ami még 
hátra van nekik. Hát nem.” Lásd. Mások 2005/2

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31770
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Menyhért Anna – Horváth Györgyi – Kiss Noémi – 
Parragh Szabolcs (szerk.):
Kortárs irodalmi olvasókönyv : szemelvények, 
íróportrék, bibliográfia
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Budapest, 2005

A Kortárs irodalmi olvasókönyv negyven mai 
magyar szerzőtől közöl szemelvényeket, rövid 

ismertető-elemző jellegű portrékban mutatja be őket, biblio-
gráfiáiban pedig felsorolja a szerzők műveit, s a velük készült in-
terjúkból, valamint a róluk írott legfontosabb tanulmányokból és 
kritikákból ad válogatást. A kötet a Balassi Bálint Magyar Kulturális 
Intézet új tankönyvsorozatának első darabja. Az intézet – és a Pécsi 
Tudományegyetem – komplex magyar nyelvi-hungarológiai képzé-
sének részeként kortárs magyar irodalmat is hallgató külföldi diá-
kok, külföldi magyar szakos egyetemisták, irodalomtanárok, de a 
mai magyar irodalom iránt érdeklődők szélesebb tábora – számá-
ra is értékes és hasznos lehet. A művek szerzői: Bartis Attila, Bódis 
Kriszta, Bodor Ádám, Borbély Szilárd, Darvasi László, Erdős Virág, 
Esterházy Péter, Garaczi László, Hajnóczy Péter, Hamvai Kornél, 
Karafiáth Orsolya, Kemény István, Kertész Imre, Kovács András 
Ferenc, Kukorelly Endre, Láng Zsolt, Mizser Attila, Nádas Péter, 
Nádasdy Ádám, Németh Gábor, Oravecz Imre, Orbán János Dénes, 
Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Péterfy Gergely, Petri György, 
Rakovszky Zsuzsa, Schein Gábor, Szécsi Noémi, Szijj Ferenc, Szilágyi 
István, Tandori Dezső, Tar Sándor, Térey János, Tolnai Ottó, Tóth 
Krisztina, Varró Dániel, Závada Pál. Meleg vonatkozások: Nádasdy 
Ádám meleg témájú novellái (Angol keringő, Ha egyszer kibillen) és 
versei (Tizenkét képaláírás) is szerepelnek az antológiában.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32905
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Kertész Imre:
Sorstalanság
Magvető, Budapest, 2005

A Sorstalanság Kertész egyik nyilatkozata sze-
rint nemcsak a nácizmusról szól, létrejöttéhez a 
magyar szocializmusban szerzett tapasztalatok-
ra is szükség volt. Az önéletrajzi ihletésű regény 
egy 15. évében járó magyar zsidó fiúról, Köves 

Gyuriról szól, aki megjárta az auschwitzi és buchenwaldi koncent-
rációs tábort. A fiú apját munkaszolgálatra hívják be, ezzel indul 
a cselekmény. Ő maga mostohaanyjával él tovább, s Csepelre jár 
dolgozni egy hadiüzembe. Egyik nap azonban rendőr szállítja le 
az autóbuszról, és társaival együtt az egyik téglagyárba kísérik. A 
gettóba zárt zsidókat nemsokára Németország felé irányítják, egy 
vagonba terelik, amely Auschwitzban köt ki. Hogy nem végzik ki őt 
és több társát, az annak köszönhető, hogy munkaképesnek ítélik 
őket. Így továbbmehetnek Buchenwaldba. Itt kora hajnaltól késő 
estig dolgoznak egy hadiüzemben. A rendkívül fárasztó munkától, 
valamint az alultápláltság miatt a főhős szervezete meggyengül. 
Egy kisebb táborban, amelybe átszállítják, komolyan megbeteg-
szik, ezért visszakerül Buchenwaldba, ahol a rabkórházban helye-
zik el. A halálra várva, miközben kezd felépülni, éri a hír, hogy a 
koncentrációs tábor felszabadult. Köves Gyuri útnak indul haza-
felé, Pestre, ahol időközben minden megváltozott (apja meghalt, 
mostohaanyja újra férjhez ment, lakásukba idegen család költö-
zött), és ahol a főhős – élményei következtében – nem képes beil-
leszkedni újra a régi életébe. Hontalanul próbál új életet kezdeni. 
Érintőleges melegszál: a regény egyik szereplője, a cigány tábori 
parancsnok meleg. Mint ahogy Citrom Bandi fogalmaz egy helyen: 
„Cigány - majd, kevéske töprengés után, ezt állapította még meg: 
Homokos az ipse, nem vitás.”

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32692
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Bauer Barbara:
Légikisasszonyok
Jaffa, Budapest, 2012

Minden nő ábrándozott már arról, milyen lenne 
légikisasszonyként dolgozni. Minden férfi ábrán-
dozott már arról, milyen lenne légikisasszonyt 
szeretni. Hiszen a stewardessek mind gyönyörű 

lányok, magasak, vékonyak, mosolygósak, bájosak, és nem utol-
só sorban belevalók. Amikor a repülőtéren elegáns egyenruhá-
jukban, maguk mögött húzva könnyű gurulós bőröndjüket, emelt 
fővel átvágnak a várakozó utasok hadán, olyan impozáns látványt 
nyújtanak, hogy mindenfelől irigykedő pillantások kísérik őket. 
Ez a varázslatos világ szippantja be a négy kezdő légiutas-kísérőt, 
akik már az első nap örök barátságot fogadnak egymásnak. Ők 
lesznek az elválaszthatatlan négyes: a Szende, 
a Szórakozott, a Dög és a Meleg, vagyis Anna, 
Szonja, Dia és Dani. Kalandjaik minket is tíze-
zer méter magasra repítenek, ahol a hétközna-
pi utasokon túl szexéhes pilóták, ármánykodó 
kolléganők, hatalmaskodó politikusok, meg-
vadult focirajongók, fékezhetetlen iskolások, 
elkényeztetett széplányok és könnyű hódí-
táshoz szokott üzletemberek teszik próbára a 
személyzet türelmét.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32900
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Armistead Maupin:
Babycakes
HarperPerennial, New York, 1994

A szereplők, akik a három korábbi Mesék a város-
ról könyv lapjait szeretettel és nevetéssel töltöt-
ték meg, most újra itt vannak, amikor egy átlagos, 
hétköznapi férj és ambiciózus felesége felfedezik, 
hogy a gyermekvállalás többről szól, mint ami 

látszik. Váratlan segítség érkezik egy brit uralkodó, egy gyászoló 
meleg szomszéd és postán rendelhető menyasszonyok nemzetkö-
zi körének formájában. Armistead Maupin korunk társadalmi víg-
játékát írta meg.

Armistead Maupin:
Further Tales of the City
HarperPerennial, New York, 1994

A regény 1981-ben, a Reagan-kormányzat első 
évében játszódik, és azt képzeli el, hogy Jim Jones 
valós alakja túléli a Jonestown-i mészárlást. A 
könyv a nyolcvanas 
évek eleji melegkultú-

ra dekadencia-korszakának, a Stone-
wall utáni, AIDS előtti korszaknak a 
végét is megörökíti, mivel Michael 
Tolliver karaktere a Jon Fieldinggel való 
szakítás után felfedezi a promiszku is 
oldalát.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32909
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32910
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Magyar Világ Kiadó 31, 35
Mai amerikai regénykalauz, 
1970-1990 27
Makkai, Rebecca 11
Maupin, Armistead 40
McQuiston, Casey 15
Medicina Könyvkiadó 23
Menyhért Anna (szerk.) 37
Mitchell, Saundra 14
Moments 22
Művelt Nép Könyvkiadó 12
Nael, Tina 22
Négy betű 11
Neményi Mária 7, 9
Október végén 12
Olyslaegers, Jeroen 18
Pardi Anna 3
Parragh Szabolcs (szerk.) 37
Pesti Kalligram 19
Petróczki Kitti 20
The Prom : a végzős bál 14
Proust, Marcel 13
Red, White, & Royal Blue :  
vörös, fehér és királykék 15
A rossz feminista : esszék 4
A rózsaszín háromszög : a  
homoszexuálisok deportálása, 
1933-1945 25
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Ságvári Bence 7, 9
Scolar Kiadó 5
Self, Will 32
Smaragd Kiadó 20
Sorstalanság 38
Sotus : igaz szerelmünk 
története 12
Spargo, Tamsin 26
Studium Plusz Könyvkiadó 17
A század gyermeke :  
Arthur Rimbaud 3
Szegedi Egyetemi Kiadó 27
Szenzációk nyomában  
a békeidők Budapestjén 24
Szépirodalmi Könyvkiadó 33, 34
Szerb Antal 22
A szerelem iskolája 23
Szivárványálom Könyvek 20, 21, 22
Sztalker Csoport Kiadó 22
Tardos Katalin 7, 9

Tavirózsa színház 31
Tintásüveg : történetek a  
tengerentúlról 10
A transzvesztita és  
más történetek 36
Trivium Könyvkiadó 31
Trump, Mary L. 5
Túl sok és sosem elég : avagy ho-
gyan teremtette meg a családom 
a világ legveszélyesebb emberét 5
Us : mi 16
Utas és holdvilág 22
Új Magyar Könyvkiadó 29
Vasárnapra elcsábítva 17
Védőr 18
Vidravas 34
Walt Whitman 29
Wang, Lulu 31
Wilberry, Sam 21
Wright, Lawrence 12
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Köszönjük az Animus, a Könyvmolyképző, a Scolar és a 
Szivárványálom könyvadományait. Köszönjük továbbá a magán-
személyek 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 gyűjtemé-
nye továbbra is kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk a 
kölcsönöz hetőség 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.

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
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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LOADING: LOVE

A szerelem és kinyilvánításának szabad-
sága mindig is az ember alapvető szük-
ségletei közé tartozott; enélkül kevesen 
tudnak egy boldog és értelmes életet el-
képzelni. Ennek ellenére még ma is talál-
kozunk azzal a ténnyel, hogy a kisebbségi 
orientációjú embereket társadalmunk-
ban idegen elemként érzékelik, amelynek 
nincs helye történelmünkben. Amikor 
egyesek azzal érvelnek, hogy a homo-
szexualitás és az LMBT olyan trendek, 
amelyek „nyugatról származnak”, nem 
csoda, hogy tankönyveink teljesen meg-
feledkeztek a történelem e szeletéről.
Milyen akadályokkal szembesültek a 
múltban azok a férfiak, akik férfiakat sze-
rettek és a nők, akik nőkhöz vonzódtak? 
Megtalálták-e életük szerelmét azokban 
az időkben, amikor a társadalom üldözte 
emberi természetüket? Kik voltak az elsők 
Csehszlovákiában és Magyarországon, 
akik úgy döntöttek, hogy méltóságukért 
és önrendelkezési jogukért etikai harcot 
folytatnak?
A Nomantinels divadlo, a Post Bellum és 
a Háttér Archívum és Könyvtár közös ki-
állítása az elmúlt száz év tiltott szerelmé-
ről szóló ismeretlen történeteket tár fel 
térségünkben, amelyek ma is élesen és 
aktuális módon szólítanak meg minket.

https://hu.queermemory.eu/

https://hu.queermemory.eu/
https://hu.queermemory.eu/
https://hu.queermemory.eu/
https://hu.queermemory.eu/
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ELŐBÚJÓ DOKUMENTUMOK

Az Előbújó dokumentumok online kiál-
lítás a Blinken OSA Archívum és a Háttér 
Archívum és Könyvtár folyamatban 
lévő munkája, amelyet a Blinken OSA 
Archívum Centrális Galériájában szeret-
nénk fizikai valójában is kiállításként be-
mutatni 2022 februárjában. Ahhoz, hogy 
az LMBTQI+-mozgalmak minél többfé-
le képviselője megjelenhessen, öröm-
mel vesszük a látogatók hozzájárulását. 
Bárki kölcsönözhet vagy adományozhat 
Közép- és Délkelet-Európában, 1945 és 
1999 között keletkezett és az LMBTQI+-
emberek történelméhez kapcsolódó, 
akár személyes vonatkozású szöveges 
vagy audiovizuális dokumentumokat, 
fényképeket.
Döntésedtől függően a kölcsönzött 
vagy adományozott dokumentumok 
bekerülhetnek a kiállítás (online vagy 
tényleges) anyagába, illetve a Blinken 
OSA Archívum állandó gyűjteményébe. 
A dokumentumaid felhasználásának és 
hozzáférhetőségének feltételeit, aho-
gyan a dokumentumot meghatározó 
leírást esetenként egyénileg állapítjuk 
meg közösen az adományozóval.

Amennyiben szeretnél adományozni,  
vedd fel velünk a kapcsolatot a 

records_uncovered@osaarchivum.org e-mail-címen.
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu

mailto:records_uncovered%40osaarchivum.org?subject=Adom%C3%A1nyozni%20szeretn%C3%A9k
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu
https://recordsuncovered.osaarchivum.org/hu
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WIKIPÉDIA SZERKESZTŐ MARATON 
(az LMBT Történeti Hónap programja)

2021. június 27. vasárnap – 15:00

A HÁTTÉR ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI A 

26. BUDAPEST PRIDE-ON
#veddvisszaajövőd

A Háttér Archívum és Könyvtár idén is számos programot szervez,  
a 26. Budapest Pride Fesztivál (2021. június 25. – július 25.) keretében. 
Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Szerkesszünk Wikipédia-oldalakat együtt 
úgy, hogy minél több LMBTQI történeti infor-
máció legyen elérhető  közös tudástárunk-
ban. Tervünk meglévő oldalakat átszerkesz-
teni, angol nyelvűeket magyarra fordítani, 
illetve új bejegyzéseket létrehozni. Az alapel-

vek lefektetése és rövid technikai ismertetés után igazi közösségi 
móka együtt átdolgozni a Wikipédia LMBT történeti tartalmait.

 https://www.facebook.com/events/511623093342153

https://budapestpride.hu/fesztival/program
https://www.facebook.com/events/511623093342153
https://www.facebook.com/events/511623093342153
https://www.facebook.com/events/511623093342153


48 49

Records Uncovered: LGBTQI+ documentary 
heritage in times of populist regimes

2021. július 1. csütörtök – 17:30

The round table discussion „Records Uncovered: 
LGBTQI+ heritage in times of populist regimes” 
organized by Blinken OSA and the Hatter 
Archive and Library is part of our „Records 
Uncovered” project. The round table will bring 
together representatives of counter-archival 

and community based LGBTQI+ archival institutions from Hungary, 
Poland, Romania and Slovenia who will discuss the challenges they 
face in regard of preservation and exposition of LGBTQI+ heritage, 
specifically elaborating on their strategies to cope with populist 
policies and orchestrated ideological attacks on LGBTQI+ groups 
and individuals, which became frequent in the past few years in each 
of these countries. A correspondent to the representatives of these 
archives on the round table will be a member of IHLIA Amsterdam, 
an archive containing valuable holdings on LGBTQI+ documents from 
Central and Southeastern Europe before the 2000s.
During our collaboration with these archives for the „Records 
Uncovered” exhibition all sides expressed their will in taking part 
within a broader platform and network of LGBTQI+ archives in 
Central and Southeastern Europe which can help address common 
issues we encounter in the preservation, acquisition and exposition 
of LGBTQI+ heritage, as well as help the circulation of material among 
the archives. We see this event as a starting point for establishing 
these links and presenting our agendas in the public.
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KERTBENY KÁROLY SÍRJÁNAK 
MEGKOSZORÚZÁSA

2021. július 4. vasárnap – 15:00

LMBTQI TÖRTÉNETI SÉTA
2021. július 11. vasárnap – 15:00

2002-ben a Kerepesi temetőben a Lambda Buda-
pest és a Mások szerkesztősége közadakozásból 
állított síremléket Kertbeny Károlynak (1824–
1882), a magyar származású író-műfordítónak, 
„melegjogi aktivistának”, a „homo szexuális” 
szó megalkotójának. Gyere el te is, tisztelegjünk 

együtt Kertbeny Károly emléke előtt!
Találkozó a Fiumei Úti Sírkert bejáratánál!

https://www.facebook.com/events/381100943113018

Fedezd fel Budapest olyan helyszíneit, amelyek 
az LMBTQI emberek történetéhez kapcsolódnak! 
Hol ismerkedtek régen, a Horthy-korban vagy 
a Kádár-rendszerben az azonos nemű társat 
kereső emberek? Hol voltak az első szórakozó-
helyek? Merre haladt az első felvonulás? Ilyen 

kérdésekre kaphatod meg a válaszokat Hanzli Péter (Háttér Archívum 
és Könyvtár) városi sétáján. – A séta befogadóképessége: 30 fő

Regisztráció: https://forms.gle/aHKFiHghiiDn72P86
https://www.facebook.com/events/503263720814923/

https://www.facebook.com/events/381100943113018
https://www.facebook.com/events/503263720814923
https://www.facebook.com/events/381100943113018
https://forms.gle/aHKFiHghiiDn72P86
https://www.facebook.com/events/503263720814923/
https://www.facebook.com/events/381100943113018
https://www.facebook.com/events/503263720814923
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Érdekel az LMBT+ kultúra? Filmek, regények, 
zene, tudomány, történelem és bulvár? Szeretnéd 
játékos formában próbára tenni tudásod? Úgy 
érzed, sok mindent tudsz a leszbikus, meleg, 
bi szexuális és transznemű emberekről? Vagy  
éppen, hogy nem túl sokat, és kötetlen formában 

szeretnél új ismereteket szerezni? Akkor itt a helyed, játssz velünk!  
A kocsmakvíz csapatjáték, de akkor is várjuk a jelentkezésed, ha egye-
dül jönnél és szeretnél helyszínen megalakított csapatba kerülni.

Regisztráció: https://forms.gle/wwZKWXMqsTQySgHp8
https://www.facebook.com/events/853138485272319/

LMBT+ KOCSMAKVÍZ
2021. július 19. hétfő – 18:00

https://forms.gle/wwZKWXMqsTQySgHp8
https://www.facebook.com/events/853138485272319
https://www.facebook.com/events/853138485272319
https://www.facebook.com/events/853138485272319


Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2021. május

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

E-mail: hatter@hatter.hu

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

mailto:hatter%40hatter.hu?subject=

	Újdonságok
	Szakirodalom
	Szépirodalom – Világirodalom
	Szépirodalom – Magyar irodalom

	Antikvár kiadványok
	Szakirodalom
	Szépirodalom – Világirodalom
	Szépirodalom – Magyar irodalom

	Idegennyelvű kiadványok
	Cím-, Szerző- és Kiadó mutató

