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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2021. évi második szá-
munkban, mely a Háttér Archívum és Könyvtár legfrissebb szerze-
ményeit összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb száma a 2021. 
április és június között, kiadói felajánlások, illetve magánszemé-
lyek jóvoltából beszerzett kereken huszonöt újabb kiadványt mu-
tatja be. Számos érdekes kötet szerepel az újdonságok között:  
Vidra Szabó Ferenc és Hős Gábor transzemű és interszex embere-
ket bemutató riportkönyve (Újjászületők), a Szivárványon innen és 
túl című ismeretterjesztő kiadvány, a brit irodalomtörténet első 
meleg témájú regénye (A számkivetett szív), Simone de Beauvoir 
leszbikus szálat is tartalmazó önéletrajzi regénye (Elválasztha-
tatlanok), vagy Zelei Bori Csörög című, második könyve, melyben 
leszbikus és meleg kapcsolatok is hangsúlyosan megjelennek. 
Könyvtárunk ezen időszakban bővült egy antikvár Wilde-kötettel, 
és három idegennyelvű kiadvánnyal is, köztük Kurimay Anita törté-
nész Queer Budapest című hiánypótló kötetével. 2019 tavasza óta 
elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:  
http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Vidra Szabó Ferenc – Hős Gábor:
Újjászületők : nemváltoztató élettörténetek
Aposztróf, Budapest, 2021

Alig találunk olyan rétegét a mai magyar társada-
lomnak, amelyről olyan kevés és hiteles informá-
cióval rendelkeznénk, és amellyel kapcsolatban 
annyira mély előítélettel és téveszmékkel talál-

koznánk, mint a transzszexuálisok köre, akik a születésükkor rá-
juk osztott biológiai nemet nem érzik önazonosnak, és akik ezáltal 
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frusztrációt, testi diszfóriát élnek meg. Akik úgy érzik, hogy „rossz 
testbe születtek”. Huszonhárom érintett élettörténetét ismer-
hetjük meg, a legfiatalabb tizenhat, a legidősebb ötvenegy éves. 
Többségük a fővárosban él, vagy a nemváltoztatás sikere érdeké-
ben oda költözött, de találunk közöttük vidéki városban és község-
ben élőket is. Az egymást követő történetek során megismerjük 
a nemváltoztatás folyamatát, végigkövetjük az orvosi és hivatali 
lépéseket, találkozunk a folyamatban anyagi, pszichés vagy bü-
rokratikus okok miatt megrekedtekkel. Az interjúalanyok között 
van, aki kamaszként még saját bizonytalanságával harcol. Van, aki 
kiskora óta magabiztosan a másik nemhez tartozónak érzi magát, 
de találunk olyan személyt is, aki többgyermekes családapaként 
lépett a nemváltoztatás útjára. Megismerhetünk drogfogyasztó 
prostituáltat, jól kereső menedzsert, transznemű aktivistát, álla-
mi gondozottat, hívő keresztényt, vagy a legszűkebb környezete 
előtt is rejtőzködő személyeket. A kötet magját a társadalomban 
csendesen elvegyülők adják, akik mindenki számára elfogadható, 
átlagosnak mondható életre vágynak, és sokan közülük már így is 
élnek, múltjukat – többnyire önvédelemből – elfedve a többi em-
ber elől. Lehetnek épp a szomszédunk, a kollégánk, egy többször 
látott idegen az utcán, vagy egy ügyünket intéző, minket szolgá-
ló személy. Akiről soha nem gondolnánk, hogy nem fiúként vagy 
lányként született, mert erről mára nem árulkodik szinte semmi.

John Baylis – Steve Smith – Patricia Owens:
Világpolitika és globalizáció : bevezetés a nem-
zetközi kapcsolatokba
Antall József Tudásközpont, Budapest, 2021

A Világpolitika és globalizáció számos kiadást 
megért alapmű, a nemzetközi kapcsolatok 
diszciplínájának méltán legnépszerűbb beve-

zető tankönyve, mely most végre magyarul is elérhető a hazai 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32987
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közönség számára. A könyv célja többrétű: áttekintést nyújta-
ni globalizált korunk világpolitikájáról, valamint tudományos 
alapossággal, mégis közérthetően megismertetni a nemzetközi 
politika kulcsfogalmait és alapvető kérdéseit. Az egyes fejezetek 
szerzői a téma elismert szakértői, akik a történelmi-elméleti meg-
alapozottságon túl arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a leg-
újabb nemzetközi fejleményeken keresztül mutassák be, hogyan 
valósul meg az elmélet a gyakorlatban. Az aktuális példák mellett 
hatvanhat, részletesen elemzett esettanulmányban köszönnek 
vissza a tárgyalt gondolatok, koncepciók és folyamatok a világ-
politika színteréről. A Világpolitika és globalizáció tankönyv, s a 
lehető legjobb értelemben tanít: készen kapott válaszok helyett 
önálló gondolkodásra, véleményalkotásra ösztönzi az olvasót ér-
vek és ellenérvek ütköztetésével, valamint az olvasottak tovább-
gondolására inspiráló kérdéssorokkal. Kihagyhatatlan a nem-
zetközi kapcsolatok tudományterületével foglalkozó egyetemi 
hallgatók számára, de tanulságokkal szolgálhat mindazok részé-
re is, akik a társadalomtudományok iránt érdeklődnek, vagy csak 
szeretnének pontosabb képet kapni arról, mit is jelent valójában 
a globalizáció napjainkban szinte közhelyszámba menő fogalma. 
A kötet szót ejt a feminizmusról, a társadalmi nemről és az LMBTQ 
szervezetekről is.

Elbert Gábor:
Amiről még nem meséltem… – Beszélgetések  
Jakabfi Zsanett BL-győztes magyar labdarúgóval
Sportrops, Budapest, 2021

A kötetben az egyetlen magyar Bajnokok Ligája 
győztes magyar labdarúgó, Jakabfi Zsanett me-
sél kivételes karrierjének állomásairól. A bala-

toni gyermekévektől indulva, a budapesti MTK-s esztendőkön 
át a németországi profi létig. Ott lehetünk vele a két megnyert 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33002
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BL-fináléban is. Beszél a sérülésekkel folytatott küzdelmeiről, de 
szóba hozza a tisztelet kérdését, a magyar válogatottság és a ma-
gyarság szentségét éppen úgy, mint a sokszínűség elfogadását.  
A könyv 176 oldalon 23 fejezetben és egy utóiratban mutatja be a leg-
sikeresebb magyar labdarúgót. Az interjú érinti a Család az család 
kampányt is, Gulácsi Péter kiállását és azt, hogy Jakabfi miért csat-
lakozott a kampányhoz.

Ronald D. Gerste:
Történelmet író betegségek : az ókortól  
napjainkig
Corvina, Budapest, 2021

Egy angol királynő férjével, a spanyol királlyal ösz-
szefogva újra katolikussá akarja tenni az országát. 
Terhesnek látszik, ám kiderül, hogy tumora van – va-

jon lehetett volna enélkül Spanyolország a tengerek ura? Egy német 
császár a liberálisok reménysége, haladó, alkotmányos monarchiává 
formálná Németországot, ám gégerákban szenved. Csak 99 nap ada-
tott meg neki a trónon – vajon elkerülhető lehetett volna az első világ-
háború, ha nem betegszik meg? Birodalmak, országok, nemzetek – az 
irányítóikat megtámadó betegségek újra és újra beleszóltak a törté-
nelem alakulásába, olykor drámai módon megváltoztatva a világ sor-
sát. Sőt, a betegségek a népek életét, kultúráját és gondolkodását is 
nagymértékben befolyásolták, és befolyásolják ma is. Egész korokra 
nyomta rá bélyegét a pestis, a kolera, a szifilisz vagy az AIDS. A sza-
kavatott szerző hosszú utazásra viszi olvasóját, és 
egészen más perspektívából: az orvos tudomány 
nézőpontjából mutatja meg történelmünk fordu-
lópontjait. Ronald D. Gerste (1957, Magdeburg) or-
vos, történész, szakíró; újságíróként a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, a Neue Zürcher Zeitung és a Die 
Zeit washingtoni tudósítója.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32959
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Mark Honigsbaum:
Világjárványok száz esztendeje : a spanyolnát-
hától a COVID-19-ig
Kossuth, Budapest, 2021

Tanulságos utazás a pandémiák száz esztendején 
át, a spanyolnáthától a Covid-19-ig. A tudósok az 
1918-as spanyolnátha-világjárvány óta álmodoz-

nak arról, hogy meg lehet akadályozni a fertőző betegségek ka-
tasztrofális kitöréseit. Ám az orvostudomány és a közegészségügy 
óriási fejlődése ellenére is meglepetésként érnek minket azok a 
baktériumok és vírusok okozta félelmetes pandémiák, amelyek az 
újságok hírrovatait időről időre elborítják. A Los Angeles-i tüdő-
pestistől és az argentínai papagájkórtól az AIDS-, SARS-, Ebola- és 
koronavírus-járványig eltelt bő száz évet egymást követő váratlan 
fellángolások kísérték. Az emberevő cápákhoz hasonlóan a kóroko-
zók is mindig jelen vannak a természetben, és várják, 
hogy lecsapjanak – s ha úgy látszik, hogy valamelyik 
eltűnt, mindig újabbak lépnek a helyére. A könyv ki-
válóan érzékelteti a tudomány korlátait a természettel 
szemben, és bemutatja, hogyan formálták a kórokozók 
miatti válságokat az emberek is legalább olyan mérték-
ben, mint a mikrobák.

Zeke Gyula:
Borbélyok, frizőrnők, fodrászok : egy szakma és 
társadalma a modern kori Budapesten
Balassi, Budapest, 2021

Könyveket (eltekintve az eltekintendőktől) so-
sem véletlenül írunk. A tárgyválasztás és a meg-
írás ideje nem csupán a szellemi személyünkről 

szól, sosem csupán az életút feltétlen megállója. Szándékkal vagy 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33016
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32997
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akaratlan, de mindig benne van a kor és a hely is, amelyben és 
ahol születtek. Kor-hely írás ez is, vírusszürkületben. Annak a mér-
hetetlen munkának kívántam emléket állítani benne, amellyel a 
borbély, a fodrász és a társszakmák űzői járultak és járulnak hoz-
zá embertársaik sokaságának szépségéhez és önértékeléséhez, 
nárcizmusához és türelméhez a fenyegető világban, amely mára 
kifogyott az ígéretekből, s „amely az embert gyökerestül kiszakítja 
a megnyugvásból”. (Zeke Gyula) A könyvet több mint 100 korabeli 
illusztráció gazdagítja, egyaránt érdekes olvasmány a társadalom-
tudomány, a történelem és az irodalom iránt érdeklődők számára. 
Az utolsó fejezet (Az AIDS ürügyén) kitér arra, hogy a járvány hazai 
megjelenése hogyan járult hozzá a borbélység megszűnéséhez, 
miként adott alapot a borotválás megtagadásához, és hogy mind-
ezzel kapcsolatban milyen körlevelet küldött az Egészségügyi 
Minisztérium állami közegészségügyi és járványügyi főfelügyelője 
a fodrászoknak 1987 augusztusában. De azt is megtudhatjuk, hogy 
a körlevél visszavonása után egy Váci utcai fodrászüzlet vezetője 
a TV Híradóban is nyilatkozott, fenntartva az AIDS-veszély miatti 
borotválás tilalmát, indoklásul azt hozva fel, hogy „rengeteg kül-
földi vendég, és a Belváros homoszexuálisainak is tekintélyes része 
megfordult itt”.

Juhász Gábor:
Szivárványon innen és túl
Humen Media Hungary, Budapest, 2020

Nemrég tudtad meg egy ismerősödről vagy sze-
rettedről, hogy a saját neméhez vonzódik? Vagy 
már régóta tudod róla, de nem mered érzékeny 
kérdésekkel bombázni? Bizonytalan vagy abban, 
te melyik nemhez vonzódsz? Vagy tudod, hogy 

meleg vagy, de szükséged lenne egy kalauzra az LMBTQIA betűszó 
rengetegében? A szerző, Juhász Gábor egy évtizede résztvevője 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32889
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a hazai melegaktivizmusnak, és 2016-ban társaival létrehozta a 
Melegedő blogot, amely működése alatt az ország legolvasottabb 
LMBT+ témákkal foglalkozó médiumává vált. A tőle ott megismert 
könnyed, szórakoztató stílus és fanyar humor jellemzi ezt a kötetét 
is. A Szivárványon innen és túl az az útmutató, amely részletekbe 
menően foglalkozik minden olyan témával, ami a szexuális orien-
tációt és a nemi identitást érinti. Van itt történelem, földrajz, szub-
kultúra, coming out-tanácsadás, szexuális edukáció, és még sok 
minden más, természetesen meleg szemszögből. Szórakoztató 
formában igyekszik átadni ismeretanyagát, így bárki számára 
kellemes olvasmány lehet, szexuális beállítottságtól függetlenül.  
A Szivárványon innen és túl nem egy szakköny, sokkal inkább egy 
500 oldalas meleg jóbarát, aki pironko-
dás nélkül válaszol minden kérdésed-
re. Még azokra is, amik eddig eszedbe 
sem jutottak. Figyelem! Ettől a könyvtől 
nem válik senki meleggé, leszbikussá, 
vagy unikornissá! Viszont elképzelhető, 
hogy mellékhatásként elfogadóbb lesz. 
Mindenki csak saját felelősségére és Dúró 
Dóra nemajánlásával olvassa!

Gál Mihály:
Cezúrák és cenzúrák : az Országos Mozgókép-
vizsgáló Bizottság tevékenysége, 1920-1948
Gondolat, Budapest, 2020

A szerző ebben a munkájában a magyarországi 
film cenzúra létrejöttét és majd három évtize-
des működését elemzi. Az Országos Mozgókép
vizsgáló Bizottság 1920-tól végezte a magyar 

és külföldi filmek nyilvános előadásának, belföldi forgalmazá-
sának és külföldre vitelének ellenőrzését, ez irányú döntéseivel 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32746
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erőteljesen befolyásolta a hazai mozgóképkultúra formálódását. 
A bevezető tanulmányban a szerző az első magyarországi film-
vetítésektől az 1948-as megszüntetéséig részletezi, miként jött lét-
re a bizottság, hogyan dolgozott s változott létének 28 éve alatt, 
majd nagyjából 200 film cenzúradöntését közli: bemutatja, milyen 
módosításokat, kivágásokat rendelt el egy-egy alkotás esetében.  
E kötetével a szerző – a korábbiakhoz hasonlóan – a magyar kultúr-, 
ezen belül filmforgalmazás-történet egyik kevéssé feltárt területét 
ismerteti meg az olvasókkal, éppen 100 évvel a filmcenzúra meg-
alakulása után. A kötet tartalmazza például a Más mint a többiek 
című, első meleg témájú film engedélyezésével kapcsolato-
san azt a dokumentumot, amely témája okán elutasította a film 
forgalmazását.

Gál Mihály:
„A vetítést vita követte” : a Filmátvételi Bizott-
ság jegyzőkönyvei, 1968-1989
Gondolat, Budapest, 2015

A munka a Kádár-korszak kultúrtörténeté-
nek egy még feltáratlan területét mutatja be. 
A Filmátvételi Bizottság 380 jegyzőkönyvét közli és 

a forgalmazásra kiválasztott filmeket végigkíséri az átvételtől a be-
mutatásig. A kiadvány ekként a Cezúrák és cenzúrák : az Országos 
Mozgóképvizsgáló Bizottság tevékenysége, 19201948 című kötet 
folytatása. A kötet több (részben legalábbis) LMBT-témájú film en-
gedélyeztetésével is foglalkozik, így az Éjféli cowboy, az Őrült nők 
ketrece, A negyedik férfi vagy a Rocky Horror Picture Show.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32745
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Csáki Judit - Alföldi Róbert:
Alföldi Róbert : magánügy
Libri, Budapest, 2015

Alföldi Róbert a mai Magyarország égető tár-
sadalmi problémáit veszi szemügyre, olyan 
kérdéseket körüljárva, amelyek időről időre 
vaskos szalagcímekkel szerepelnek a médi-

ában, olykor tüntetéseket, máskor törvényeket provokálnak. 
Beszélgetőtársai helyzetükkel példázzák az adott problémákat; 
olyan emberek ők, akikből sok van, akik személyükben, élet-
útjukban, közegükben számos tipikus jegyét mutatják a mai 
Magyarországnak. Mégis olyanok, akik képesek voltak bebizonyí-
tani, hogy másként is lehet, hogy hozhatnak az életüket átformáló 
döntéseket. Alföldi Róbert csupán annyit kért tőlük, hogy legyenek 
őszinték, beszéljenek nyíltan olyan kérdésekről is, melyek sokun-
kat foglalkoztatnak mégis gyakran szégyenkezünk miattuk. És 
ahogy elénk tárják magánügyeiket ezek a rendkívüli módon élő 
hétköznapi emberek rádöbbentik az olvasót, hogy az egyes ember 
éljen bárhol, foglalkozzon bármivel beleszólhat a saját életébe, 
képes irányítani a sorsát.

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Rodney Garland:
A számkivetett szív
Tericum, Budapest, 2021

Egy igazi kuriózum A számkivetett szív: az első 
meleg témájú detektívregényként tartják szá-
mon, valamint egyike az első Angliában kiadott, 
nyíltan homoszexuális regényeknek. A törté-

net szerint Julian Leclerc öngyilkos lett. Menyasszonya felkeresi 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33015
https://hatter.hu/archivum/katalogus/33012
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a férfi egykori barátját, Anthony Page pszichiátert, hogy kiderít-
sék a tragédia okát. Page, bár felhagyott a szerelemmel és testi 
vágyaival, visszatér a melegélet színterére. Végül nemcsak egy-
kori szerelme, hanem a saját életének kétségeivel is szembesül-
nie kell a nyomozás során. A magyar származású Hegedűs Ádám 
(1906-1958) Rodney Garland álnéven írott elgon-
dolkodtató könyve egy detektívregény izgalmá-
val tárja elénk a második világháború utáni me-
leg közösség külső és belső megpróbáltatásait. 
A regény fordítója, és az utószó írója Bojti Zsolt, 
akinek tolmácsolásában hamarosan az Imre című 
amerikai melegregény is megjelenik magyarul.

Mame:
TharnType 1 : gyűlöletből szerelem
Művelt Nép, 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-
regénye és TV-sorozata. Nemcsak Tharn és Type különlegesen ala-
kuló kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet hol drámai, 
hol szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33001
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Richard Ford:
Kanada
Athenaeum, Budapest, 2021

Dell Parsons szüleit bankrablás miatt lecsukják, 
ikertestvére, Berner pedig elszökik otthonról. A 
család egyik barátja nyújt segítséget a magára 
maradt fiúnak, amikor átcsempészi őt az USA-ból 
Kanadába, Saskatchewan tartományba. A kiet-

len prérin, egy isten háta mögötti, lerobbant kisvárosban Arthur 
Remlinger várja; egy megnyerő modorú, titokzatos, karizmatikus 
alak, akinek múltja sötétségbe vész. A férfi hiába bánik a fiúval 
szinte saját fiaként, lobbanékony, erőszakos természet; Dell úgy 
érzi, Remlinger mellett ébernek és óvatosnak kell lennie… A két-
lelkű Charley gnómszerű, izmos, vad indián; zsíros, fekete haját 
strasszos női csattal tűzi fel, ajkán rózsaszín rúzs, a szeme körül 
fekete festék nyoma látszik. Ő lesz a fiú gyámja és tanítómestere, 
aki felkészíti Dellt a feladataira a libavadászattól kezdve a túlélé-
sig. Ford regényének lapjain megelevenednek a kietlen vidék fura 
figurái: Charley, a különc indián, Florence, a festőnő; bevándorlók, 
olajmunkások, utazó kereskedők. Dellnek ebbe a közösségbe kell 
beilleszkednie, itt kell felülkerekednie a megpróbáltatásokon, és 
megőriznie önmagát. A Kanada elemi erejű regény a határok átlé-
péséről, a családi kötelékek titokzatos erejéről és az egyedüllétről. 
Richard Ford visszafogott, letisztult prózája érzékenyen ábrázolja 
a legnagyobb kalandot: az életet. A Kanada mestermű, Richard 
Ford pedig az egyik legnagyobb élő amerikai klasszikus.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32988
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Simone de Beauvoir:
Elválaszthatatlanok
Jaffa, Budapest, 2020

1954-ben Simone de Beauvoir írt egy önéletraj-
zi ihletésű regényt, amely életében sosem látott 
napvilágot. A kéziratot, amely egy életre-halálra 
szóló barátság megrázó és intim történe-

te, több mint fél évszázaddal később a nevelt lánya adta közre.  
Ez a mindeddig ismeretlen Beauvoir-írás igazi irodalmi szenzáció!  
A kilencéves Sylvie – akinek alakjában Simone de Beauvoir gyerek-
kori 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, sül-
ve-főve együtt vannak. Tanáraik úgy is nevezik őket: az elválasztha-
tatlanok. Sylvie-t elbűvöli Andrée, csodálja éles eszét, merészségét, 
sokoldalú tehetségét. Tudja, barátnője különleges teremtés, és szen-
vedélyes szeretettel csüng rajta – élete első nagy érzelmi fellángolása 
ez. A lányok nem csak abban hasonlítanak egymásra, hogy előkelő, 
jómódú családban nőnek fel, és szigorú katolikus nevelést kapnak: 
mindketten lázadnak a megcsontosodott polgári szokások és hagyo-
mányok, a rájuk kényszerített női sors ellen. Sylvie és Andrée együtt 
tapasztalják meg kibontakozó nőiségük és szexualitásuk, szellemi 
lázadásuk korlátait és buktatóit. Ám míg egyiküknek végül sikerül ki-
vívnia a függetlenségét és szabadságát, a másik sorsa tragikus fordu-
latot vesz. Andrée, azaz a valóságban Zaza történetét Beauvoir több 
ízben feldolgozta, legteljesebben az Egy jóházból való úrilány emlé-
keiben. Az Elválaszthatatlanok voltaképpen ennek a műnek az előké-
pe. 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 fotók-
kal és a két elválaszthatatlan barátnő válogatott leveleivel kiegészí-
tett kötet, amelyet szinte a francia olvasókkal egyidőben vehetünk 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32816
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kézbe, a kivételes irodalmi felfedezés izgalmát kínálja.

Camryn Garrett:
Pozitív
Maxim, Szeged, 2020

Egy nem túl megértő közösségben nincs könnyű 
dolga egy HIV-pozitív tininek. Meg kell küzdenie a 
félelmeivel, önmaga és a betegsége felvállalásá-
val, valamint el kell fogadnia önmagát, főleg akkor, 
amikor életében először szerelmes lesz. Simone 

GarciaHampton új iskolába kezd járni, és ezúttal minden más. Igaz 
barátokat szerez, ismertté válik, mint a suli színdarabjának rendező-
je, és flörtöl Miles-szal, a fiúval, akitől minden alkalommal elolvad, 
amikor csak meglátja. Az utolsó, amire vágyik, hogy kiderüljön, hogy 
HIV-pozitív, mivel legutóbb… hát, legutóbb elég csúnyán alakultak 
a dolgok. A betegségét egyszerű kordában tartani, de folyamatosan 
titkolni az egészet közel sem annyira. Ahogyan Simone és Miles egyre 
jobban összemelegednek – amikor már jóval többről van szó, mint a 
félénk kis csókokról –, a lány olyan nyugtalanságot kezd érezni, ami 
aggasztóbb, mint a gyomrában repkedő pillangók. Tudja, hogy el kell 
mondania a fiúnak, hogy pozitív, főleg ha a szexig jutnak a dolgok 
köztük, de halálra rémíti a gondolat, hogy Miles vajon hogyan rea-
gál majd. Aztán talál egy névtelen cetlit a suliszekrényében: „Tudom, 
hogy HIVfertőzött vagy. Hálaadásig van időd szakítani Milesszal. 
Különben mindenki más is tudni fogja.” Simone ezután is ösztönösen 
meg akarja óvni a titkát, de ahogyan egyre jobban látja, mennyi előí-
télet és félelem járja át a környezetében lévő embe-
reket, elgondolkodik rajta, hogy vajon nem-e az az 
egyetlen módja annak, hogy feléjük emelkedjen, ha 
szembenéz a gyűlölködőkkel, és kiáll magáért… A 
HIV-témán kívül más vonatkozással is találkozunk: 
Simone-t ugyanis egy meleg pár neveli.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32813
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Linn Skaber:
A szívem egy bezárt bódé : kamaszmonológok
Scolar, Budapest, 2020

„Nem könnyű a változások, fordulópontok, átren-
deződések korszakában élni. Ilyen érzés kamasz-
nak lenni. Mintha csak valaki átrendezte volna a 
szobádat a tudtod nélkül, anélkül, hogy megkérted 

volna rá. Hirtelen minden ismeretlen, teljesen más, te pedig ott állsz 
az új szobádat fürkészve, és arra gondolsz: mi ez a váratlan változás? 
Mi történt itt? Hol vannak a játékaim, az érzéseim, a biztonságom és 
az ismerős illatok? Hová lett mindez? Ez itt az enyém lenne?” Linn 
Skaber az életről, a pattanásokról, a békéről és a hiányérzetről kér-
dezte a fiatalokat, arról, hogy milyen érzés egyszerre gyermeknek 
és felnőttnek lenni, mi a legcsodálatosabb vagy a legfélelmetesebb 
a kamaszkorban, és miért olyan idegesítőek a felnőttek. A válaszok-
ból fiktív monológok születtek, amelyekben a szerző igyekezett meg-
ragadni ennek az izgalmas és szép, ugyanakkor nehéz időszaknak a 
folyamatát. Mindegyik történetben magunkra ismerhetünk, akár a 
változások korában élünk, és válaszokra várunk, akár szülőként, a 
partvonalról szemléljük az eseményeket. Az illusztrációk a népszerű 
norvég grafikusművész, Lisa Aisato munkái. A kötetben megtaláljuk 
egy meleg (Mit kérek a komfirmációmra) és egy leszbikus (Olyan ro-
hadt jól néznek ki a fiúk nyáron) fiatal monológját is.

Sara Shepard:
Pretty little liars : hazug csajok társasága
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2019

Alison három éve tűnt el, egy pizsamaparti után, 
és azóta sem látta senki. Az elit pennsylvaniai is-
kolába járó barátai meggyászolták, de megköny-
nyebbülten fel is sóhajtottak. Mindegyikük őrzött 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32834
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32755
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egy-egy titkot, amit csak Alison ismert, és ha 
a pletykára éhes világ tudomására jut, tönk-
reteheti őket. Amikor egymás után kapják a 
névtelen e-maileket és szöveges üzeneteket, 
pánikba esnek. Az áruló vajon a saját köreik-
ből való? Vagy ami rosszabb: Alison visszatért? 
A lányok egyike, Emily leszbikus.

Jodi Picoult:
Gyere haza
Athenaeum, Budapest, 2018

Zoe Baxter sikeres és elismert zeneterapeuta, 
hangszereivel és énekével számtalan beteg em-
bernek segít a gyógyulásban. Számára mégiscsak 
egy dolog igazán fontos: az hogy számtalan si-
kertelen próbálkozás után végre anya lehessen. 

Amikor újra bekövetkezik a tragédia, férje helyett újonnan meg-
ismert barátnője, Vanessa lesz az, aki kiáll mellette, kapcsolatuk 
pedig őszinte szerelemmé alakul. Szembe kell nézniük azonban 
a kirekesztettséggel és azzal, hogy milyen 
mérhetetlen akadályokat kell leküzdeniük 
ahhoz, hogy a társadalom családként te-
kintsen rájuk. A szerző hetedik magyarul 
megjelenő regényében ismét szívhez szó-
lóan ábrázolja e szerelem rezdüléseit és a 
legőrjítőbb fájdalmat, amit egy anya átél-
het: ha le kell mondania gyermekéről.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33013
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SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Zelei Bori:
Csörög
Athenaeum, Budapest, 2021

Zsuzsa és Márta egy buliban találkozik először, aztán 
a sors úgy hozza, hogy a Tabánnál is egymásba bot-
lanak. Megbeszélik, hogy másnap megisznak valamit, 
és számot cserélnek. A két fiatal centinként araszolgat 
egymás felé egyre közelebb. Aztán egy szempillantás 

alatt közös albérlet, lassú reggelek, hosszú éjszakák, duplarandik – te 
az enyém, én a tied. Vagy mégsem? Hiszen az életben semmi sem tart 
örökké. Zelei Bori első regényében emlékképek és gesztusok miniatűr 
rendszerén keresztül mutatja be a párkapcsolatok törékenységét, a kö-
zeledés ősi rituáléját, az őszinteség és az elengedés nehézségeit, vala-
mint a testvéri szeretet kontinenseken átívelő erejét. A leszbikus páron 
túl meleg barátok (Andris, Bélus, Máté és mások) is felbukkannak a tör-
ténetben. A szerző 1980-ban született Budapesten, 
ahol jelenleg is él. Első novelláskötete Kevert cím-
mel jelent meg, és a kamaszkor küzdelmeiről szól. 
Színműírással is foglalkozik, a Gardrób és A hullám 
című drámák szerzője.

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 hazud-
ni? Olyan simák és unalmasak leszünk, hogy a  

halálunkat se fogja észrevenni senki.” A 2010-es években játszódik 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33014
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32995
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Kolozsváron Mikola Emese családregénye, fontos meleg mellék-
szállal: az egyik női főszereplő férje, Csaba ugyanis homoerotikus 
kapcsolatba lép a divatszalon fotósával.

ANTIKVÁR KIADVÁNYOK

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Oscar Wilde:
De profundis
Lampel, Budapest, 1926

Wilde-ot kétévi börtönre ítélték szodómia vádjával, 
megalázó és gyötrelmes rabság alatt a börtönben 
megírta legszebb költői művét, A readingi fegyház 
balladáját és a De profundis című vallomást a meg-
aláztatás állapotáról. Sok dicséretet és nem keve-

sebb 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 szocialis-
ta társaság alapítói közt voltak. Az értelmiség körében különböző 
utópista elképzelések versengtek egymással. Wilde nem volt forra-
dalmi szellem, de mélységesen humanista, aki remélte – mint a fa-
biánusok –, hogy az emberiség boldogítását békés úton is meg lehet 
valósítani. A cél az értékek köztulajdonba vétele. De miféle értékek is 
vannak? Wilde és vele számos széplélek szerint a legfőbb érték a szép-
ség adta gyönyörűség. Ebben a tanulmányban az emberiség legfon-
tosabb teendő jének 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. 1926 óta nem jelent meg Magyarországon.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33017
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Robert Nye:
A néhai Mr. Shakespeare
Gondolat, Budapest, 2014

Az 1998- ban – többek között a Szerelmes 
Shakespeare forgatásával egy időben – íródott 
regény fiktív, posztmodern életrajz: a pontosan 
meghatározhatatlan korú narrátor a nagy londo-
ni tűzvész idején írja életrajzát Shakespeare ről, 

akinek a darabjaiban rendszeresen szerepelt színészként. A száz 
fejezetre tagolódó regény Shakespeare (és a narrátor) életének 
megannyi tükörcserepét jeleníti meg. Ebben igen tág tere nyílik 
és kell is nyílnia a fantáziának, hiszen viszonylag kevés tudható 
teljes bizonyossággal az életéről – nemrégiben Roland Emmerich 
jelenített meg filmvásznon egy elméleti lehetőséget Shakespeare 
szerzőségét illetően –, ami meg tudható, az nem különösebben 
izgalmas: ahhoz, hogy valaki izgalmas fordulatokkal töltse meg a 
drámaíró életét, muszáj fantáziához folyamodnia. Az író ki is ak-
názza az életrajz részletesen minden bizonnyal sohasem feltárható 
elemeiből adódó lehetőségeket, s Pickleherring narrátorként sze-
repeltetésével ahhoz hasonló fogáshoz folyamodik, amilyennel a 
magyarul is olvasható Faust regényében élt: ott Wagner, a famulus 
szemszögből ismeri meg az olvasó Faust életét, itt pedig a színész 
szemszögéből Shakespeare- ét – azaz: mintegy alulnézetből lát-
juk a magas kultúra alakjait és jelenségeit. (Maga Nye korábban 
felesége nézőpontjából is feldolgozta regényként Shakespeare 
életét). S mint egy színésztől elvárható, élénk képzelőerővel meg-
jelenített, mindenféle forrásokból – az írott, történeti forrásokból, 
valamint pletykákból és híresztelésekből is – válogatás nélkül 
merítő, laza szálakkal egymáshoz kapcsoló elbeszélések füzérét 
kapja az olvasó. Az elbeszéléseket maga a narrátor személye kap-
csolja egybe, akit maga nem is egyetlen személy: az egykori kisfiút 
a „nagy ravasz” „Shakespeare William” először nővé, majd végül 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31460
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Ariellé változtatja. A Shakespeare- t, e kulturális ikont ikonstátusá-
ból a hétköznapok világába illeszteni törekvő elbeszélő erénye a 
shakespeare- i nyelvezet benső ismerete: ennek köszönhetően e 
nyelvezet közegén keresztül ismeri meg a fantáziaszülte esemé-
nyeket, John Shakespeare (aka Falstaff) és Erzsébet királynő ter-
mékeny találkozásától addig, hogy William Shakespeare Francis 
Drake szolgálatába szegődve matrózként körülhajózta a földgo-
lyót. A regény nyelvezete – a közkeletű elnevezéssel élve – poszt-
modern: a kortársi próza nyelvébe a Shakespeare- idézetek kívül 
időnként archaikus fordulatok ékelődnek, s a játékosságot fokozza 
a vendégszövegek és idézetek alkalmazása (a szerző az Utóiratban 
sorolja fel az idézett szerzőket, aki között nemcsak Shakespeare- 
kortársak vannak). A fordító kiváló munkát végzett: a különböző 
stílusrétegek zökkenés nélkül illeszkednek egymáshoz, s a magya-
rul is gördülékeny szöveg megértésében informatív fordítói meg-
jegyzések segítik az olvasót.

IDEGENNYELVŰ KIADVÁNYOK

Anita Kurimay:
Queer Budapest, 1873–1961
University of Chicago Press, Chicago, 2020

A huszadik század hajnalán Budapest virágzó koz-
mopolita metropolisz volt. Az akkoriban a „Duna 
gyöngyeként” ismert város Európa leginnovatí-
vabb építészeti és kulturális vívmányaival büsz-
kélkedhetett, és a növekvő középosztály elköte-

lezett volt a város liberális politikájának előmozdítása mellett, a 
város Kelet és Nyugat közötti szellemi és kereskedelmi csomópont-
jává téve. Ezenfelül, ahogyan azt Kurimay Anita történész feltárja, 
a századfordulós Budapest híres volt féktelen nyilvános szexuális 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32960
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kultúrájáról is, beleértve egy erőteljes meleg szubkultúrát. A Queer 
Budapest a magyarországi nem normatív szexualitások lebilincse-
lő története, ahogyan azokat az egységes metropolisszá váló fő-
város 1873-as születése és a férfi homoszexuális aktusok 1961-es 
dekriminalizálása között értelmezték, megélték és szabályozták. 
Kurimay feltárja, hogyan és miért jutott el egy sor illiberális ma-
gyarországi rezsim a queer élet szabályozásához, de egyben tole-
rálásához és védelméhez is. Azt is kifejti, hogy az  
illiberális állam és a queer közösség bizony-
talan együttélése hogyan ért véget hirtelen a 
második világháború végén. A szexualitás poli-
tikai következményeinek megdöbbentő újraér-
tékelése, a Queer Budapest a queer közösségeket 
Magyarország – és Európa – modern megtestesü-
lésének szerves részeként határozza meg.

Édouard Louis:
Im herzen der gewalt : Roman
S. Fischer, Frankfurt, 2017

Édouard Louis nyíltan meleg francia író, bestseller 
szerző, most német fordításban olvasható újabb 
önéletrajzi regényében (Im Herzen der Gewalt; „Az 
erőszak szívében”) egy drámai éjszaka eseményeit 

rekonstruálja, amely örökre megváltoztatta az életét. A párizsi Place 
de la République téren egyik év decemberében Édouard megismer-
kedett egy fiatal férfival. Valójában haza akart menni, 
de beszélgetni kezdtek. A spontán találkozó végén 
Redát, az algériai gyökerekkel rendelkező bevándor-
ló fiút Édouard felvitte a kis lakásába. Beszélgettek, 
nevetgéltek, de ami egy szelíd kacérkodásként kez-
dődött, olyan éjszakává vált, amelynek végén Reda 
fegyverrel fenyegette meg Édouardot...

https://hatter.hu/archivum/katalogus/33019


Linda Stratmann:
The Marquess of Queensberry : Wilde’s Nemesis
Yale University Press, New Haven, 2013

Queensberry márki éppúgy híres az egyik leg-
nagyobb irodalmi zseni bukásában játszott sze-
repéről, mint arról, hogy segített megalkotni a 
modern boksz szabályait. Queensberry fiának, 
Lord Alfred Douglasnak a szeretője, Oscar Wilde 

pere és kétéves bebörtönzése az irodalomtörténet egyik legna-
gyobb tragédiája maradt. Linda Stratmann lebilincselő életrajza 
azonban új forrásokra és eddig kiadatlan levelekre támaszkod-
va sokkal összetettebb képet fest a márki életéről. Queensberryt 
egész életében tragédiák sorozata érte érzelmileg, és a Wildeügy 
eseményei – amelyeket most először mesélnek el a márki szem-
szögéből – közvetlenül Queensberry személyes vál-
ságaihoz kapcsolódtak. Queensberry élete sorsfor-
dító eseményeinek – bátyja halála a Matterhornon 
és a holttest eredménytelen keresése; apja, bátyja 
és legidősebb fia öngyilkossága – újbóli elbeszé-
lésén keresztül a könyv egy jó szándékú embert 
tár elénk, akit gyakran olyan gyász sújtott, ame-
lyet nehezen tudott kifejezni, és aki megérdemli 
együttérzésünket.
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Köszönjük az Aposztróf és a Humen Media Hungary könyvadomá-
nyait. 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 
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