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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2022. 
évi második számunkban, mely a Háttér 

Archívum és Könyvtár legfrissebb szerzeményeit 
összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle legújabb száma 
a 2022. április és június között, kiadói felajánlá-
sok, illetve magánszemélyek jóvoltából beszer-
zett több mint ötven újabb kiadványt mutatja 
be. Ezúttal is számos érdekes kötet szerepel az új 
szakirodalmi könyvek között: Murányi L. László 
A szivárvány árnyéka című riportkötete (mely 
egyesületünket és archívumunkat is bemutatja), 
a Magyarország globális története, 1869-2022, melynek egyik fejezete  
a magyarországi LMBTQI mozgalmak és a pride-ok történetét ismer-
teti, a Sólyom-korszak Alkotmánybíróságát bemutató kiadvány, mely  
a Szivárvány-ügyre is kitér, a sokszínűség pszichológiáját képviselő  
Családhatározó vagy Szél Dávid szexedukációs témájú könyve. Mindig  
törekszünk arra, hogy az újonnan megjelenő homofób megközelítésű  
kiadványokat is beszerezzük, így Birgit Kelle Genderkomédia című műve  
és a „Férfinak és nőnek teremtette őket”. A „Gender a nevelésben” kérdés-
ről folytatandó dialógus szolgálatára címmel, a Szent István Társulat 
gondozásában megjelent kiadvány is könyvtárunkba került. Szép- és  
szórakoztatóirodalmi gyűjteményünk olyan könyvekkel gyarapodott ezen 
időszakban, mint a Heartstopper című képregény első kötete, Patti Smith  
Kölykök című memoárja, a TharnType story című népszerű BL-sorozat har-
madik és negyedik része, Platón A lakoma című alapművének új kiadása  
vagy Oliver Sacks újabb önéletrajzi kötete. Antikvár szerzeményeink kö-
zül kiemelkedik az Így élt Leonardo da Vinci című kötet, Viktor Borisovič 
Šklovskij Eizenstein-életrajza, a világhírű szovjet zongoraművész, Richter 
írásait, beszélgetéseit tartalmazó válogatás, Shakespeare szonettje-
it tartalmazó két különböző gyűjtemény vagy Herta Müller Lélegzet-
hinta című regénye. Könyvtárunk egy idegennyelvű kiadvánnyal is  
bővült: Cole Porter amerikai musicalszerző életrajzával. 2019 tavasza  
óta elérhető katalógusunk is, méghozzá a következő linken keresztül:  
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Hanzli Péter
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Murányi L. László: 
A szivárvány árnyéka
Ad Librum, Budapest, 2022

„Ez a könyv egy a szexuális és nemi kisebbsé-
gek – melegek, leszbiku sok, biszexuálisok és 
transzneműek – többségünk számára ismeret-
len, titokzatosnak gondolt világában tett különös 

hangulatú, nagy utazás krónikája. Úgy indultam el ezen az úton, 
hogy semmit sem tudtam azokról az emberekről, akikkel aztán 
útközben találkoztam, helyette magammal cipeltem azokat a ki-
sebb-nagyobb előítéleteket és sztereotípiákat, amelyek erősen 
megterhelik a heteroszexuális többség és az LMBTQ-kisebbség vi-
szonyát. Hamar rá kellett azonban jönnöm, hogy nincs két külön 
világ, mi magunk építünk közénk képzeletbeli falakat vaskos előí-
télet-téglákból. Hús-vér embereket találtam, akik ugyanúgy élnek, 
dolgoznak, szeretnek, éreznek, mint mi, 
heterók. Ezzel a könyvvel szeretném kézen 
fogni és magammal vinni az olvasót erre az 
útra, az LMBTQ távolinak látszó, ismeretlen, 
de végtelenül emberi világába.” (a szerző). 
A kötetben a Háttér Társaság több tagja, 
önkéntese nyilatkozik, és bemutatkozik a 
Háttér Archívum és Könyvtár is.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35067
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Laczó Ferenc – Varga Bálint (szerk.):
Magyarország globális története, 1869-2022
Corvina, Budapest, 2022

Hogyan vettek részt a magyar női aktivisták a 
szüfrazsett mozgalomban, és miként befolyá-
solta Teleki Pál az iraki-török határkonfliktust? 
Hogyan lett bevett vallássá Magyarországon az 

iszlám, és mikor alapították az ország első jógaiskoláját? Mi kap-
csolja össze Horthy Miklóst az egyiptomi Gamal Abdel Nasszerral 
és a chilei gazdasági reformokat a Bokros-csomaggal? Kik vol-
tak a magyar maoisták, és hogyan készülhetett Coca-Cola a szo-
cialista Magyarországon? Milyen okból látogatott Che Guevara 
Budapestre, és miként lett a kubai születésű Carlos Pérez a kézi-
labda-vb magyar gólkirálya? Miért hozott létre autógyárat a japán 
Suzuki Esztergomban, és minek hatására szerveződtek mozga-
lommá a magyar környezetvédők? A könyv nagyszabású kísér-
let Magyarország elmúlt másfél évszázadának újragondolására. 
Szerzői – történészek, irodalmárok, néprajztudósok, közgazdá-
szok, politológusok és szociológusok – az ország és lakosainak ha-
tárokon átívelő kapcsolataiból és globális beágyazódottságaiból 
indulnak ki. Meghatározó jelentőségű, de mégis csak kevésbé is-
mert vagy nem kellően tudatosított történeteket elemeznek tudo-
mányos színvonalon, ugyanakkor közérthető stílusban. Érdemben 
bemutatják, hogy az elmúlt másfél évszázad során az ország mi-
lyen módokon volt a globális történelem némileg sajátos, ugyan-
akkor nagyon is integráns része. A kötet 1997-es fejezete, Takács 
Judit és Hanzli Péter tollából a magyarországi LMBTQI mozgalmak 
és a pride-ok történetét mutatja be.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35197
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Birgit Kelle: 
Genderkomédia : hogyan akar egy abszurd ideo-
lógia uralkodni a mindennapjainkon?
MCC Press, Budapest, 2022

„Gondolkodott ma már a nemén? Gender-
esélyegyenlőség, a nemek sokfélesége – minden-
ki erről beszél. Húsz év alatt észrevétlenül be-

szivárgott az összes hierarchiaszintre ez az abszurd ideológia, és 
mostanra teljes a káosz. Esélyegyenlőségi megbízottak, egyházak, 
vállalkozások, hivatalok – mindenki tud a témáról. Genderesítjük 
a játszótereket, a közlekedési lámpákat, a vécéket, a tanmenete-
ket, a nyelvet, sőt még a Bibliát is. Egyre több polgárnak lassan 
kezd derengeni, hogy mindennek kétes haszna és értelme van, az 
adóforintokat viszont rendíthetetlenül fölemészti. 
Az egyetlen pozitívuma: ritkán ilyen szórakozta-
tó egy világjobbító szándékkal föllépő ideológia! 
Ezért megérdemli a genderőrület, hogy annak 
tekintsük, ami: egy nagy komédiának. Függönyt 
fel!” – olvasható Birgit Kelle homofób és transzfób 
könyvének fülszövegében.

Németh László Imre (szerk.):
„Férfinak és nőnek teremtette őket” : a „Gender 
a nevelésben” kérdésről folytatandó dialógus 
szolgálatára
Szent István Társulat, Budapest, 2022

„Egyre inkább tudatossá válik, hogy valóságos 
nevelési vészhelyzetben vagyunk, különösen az 

érzelmi élet és a szexualitás témakörében. Sok esetben olyan ne-
velési programokat szerveznek és javasolnak, amelyek látszólag 
»semleges élet- és személyfelfogást közvetítenek, de valójában a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35150
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35150


6 7

ÚJDO
N

SÁGSZ
AK

IR
O

DA
LO

M

hittel és a józan ésszel ellenkező antropológiai felfogást tükröznek« 
– fogalmazott Ferenc pápa. Az antropológiai céltévesztés, amely 
széles körben jellemző korunk kulturális légkörére, kétségtelenül 
hozzájárult a család lerombolásához, azzal a céllal, hogy ki kell 
iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán 
történelmi- kulturális jelenségnek/feltételnek tekintenek. Ilyen 
körülmények között a nevelői küldetés azzal a kihívással találja 
szemben magát, amely az általában gender-nek nevezett ideológia 
különböző formáiból merül fel, amely »tagadja a férfi és nő közöt-
ti lényegi különbözőséget és kölcsönösséget«. Nemi különbségek 
nélküli társadalmat vizionál, és lerombolja a család antropológiai 
alapját. Ez az ideológia olyan oktatási programokat és törvényal-
kotási irányelveket vezet be, amelyek a férfi és nő közötti biológiai 
identitástól radikálisan elválasztott személyes identitást és érzel-
mi kapcsolatot mozdítanak elő. A Katolikus Nevelés Kongregációja 
most, illetékességi területén, néhány reflexiót tesz közzé, amelyek 
eligazíthatják és segíthetik mindazokat, akik az új nemzedékek 
nevelésével foglalkoznak, hogy a szeretet minden embernek szó-
ló meghívásának fényénél módszeresen szembesülhessenek az 
emberi szexualitás mostanában leginkább vitatott kérdéseivel” – 
olvashatjuk a katolikus egyházhoz kötődő, homofób és transzfób 
kiadvány fülszövegében.

Danny White:
Harry : nem hivatalos életrajz
Gabo, Budapest, 2022

Harry Styles abban a pillanatban rabul ejtette az 
angolok szívét, amikor mindössze tizenhat éve-
sen először lépett az X-Faktor színpadára. Ez a 
lenyűgöző életrajz, amely gyermekkorától indul-
va, üstökösszerű felemelkedésén, szóló- és film-

színészi karrierjén át részletesen végigkíséri az életútját, minden 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35198
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eddigi könyvnél közelebb hozza a sztárt az olvasóhoz. Az életrajz 
hangsúlyosan foglalkozik Harry Styles kiállásával az LMBTQI kö-
zösség mellett.

Győrfi Tamás – Kazai Viktor Zoltán – Orbán Endre (szerk.):
Kontextus által világosan : a Sólyom-bíróság 
anti formalista elemzése
L’Harmattan, Budapest, 2021

Jelen kötet megírásának ötlete 2019 végén ve-
tődött fel. A kezdeményezést alapvetően az 
inspi rálta, hogy közeledik az Alkotmánybíróság 

fel állításának harmincadik évfordulója. Úgy gondoltuk, ez az 
esemény kiváló alkalmat szolgáltat rá, hogy reflektáljunk a ha-
zai alkotmánybíráskodás kezdeteire, valamint arra az örökségre, 
amit a Sólyom-korszak bírósága hagyott hátra. Ezt az időszakot 
már számos szakirodalmi munka tárgyalta behatóan, ezért arra 
törekszünk, hogy új fényben világítsuk meg az Alkotmánybíróság 
működésének első éveit. A kötet egyik fejezete, Orbán Endre és 
Szajbély Katalin tollából a Szivárvány-üggyel, az egyesület bejegy-
zésével kapcsolatos alkotmánybírósági beadvánnyal foglalkozik 
és egyebek mellett archívumunk egyes levéltári dokumentumait 
is felhasználta.

Andreas Englisch:
Összeesküvés Ferenc pápa ellen : a titkos vati-
káni szövetség
Open Books, Budapest, 2021

A Vatikánban hidegháború folyik. A Kúria nagy 
hatalmú urai fenyegetve érzik magukat, és azzal 
vádolják az új pápát, hogy bátor reformjaival csak 

árt a katolikus egyháznak. Ferenc pápa ellenségei ezért titokban 
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https://hatter.hu/archivum/katalogus/35235
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35190
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szövetséget kötnek ellene, és a pártütés szálai egészen az egyház 
csúcsadminisztrációjáig érnek. Egyetlen céljuk van: lemondásra 
kényszeríteni a világegyház vezetőjét. Németország legismertebb 
Vatikán-szakértője, számos bestseller szerzője, Andreas Englisch 
felgöngyölíti az összeesküvés szálait, és bemutatja a pápa ellensé-
geit, illetve azt is, milyen eszközökkel igyekeznek legyőzni a szent-
atyát. Ferenc pápa azonban elszántan küzd az igazáért, és folytatja 
harcát az egyházi hatalmasságokkal szemben. Naponta ezrek lá-
togatják a Szent Péter-székesegyházat vagy a Vatikáni Múzeumot, 
de csak keveseknek adatik meg, hogy a svájci gárdisták mellett 
bejussanak a színfalak mögé, ahol egy világhatalom, a katolikus 
egyház szíve dobog. A több mint harminc éve Rómában élő író, új-
ságíró együtt dolgozik a pápai állam lakóival, és nem csak interjúk 
során vagy audienciákon találkozik velük. Három pápa – II. János 
Pál, XVI. Benedek és Ferenc – tevékenységét 
is „testközelből” kísérhette, illetve kísérheti 
figyelemmel. Andreas Englisch érdekfeszítő 
műve segítségével bepillanthatunk a Vatikán 
titkos életébe. A könyv egyik fejezeté nek 
címe: A Vatikán és a homoszexualitás.

Bátki Anna – Ribiczey Nóra (szerk.):
Családhatározó : a sokszínűség pszichológiája
Open Books, Budapest, 2021

Mit is nevezünk családnak? Erre a sokrétű kér-
désre most neves pszichológusok, szociális 
szakemberek, gyógypedagógusok és családte-
rapeuták adják meg saját válaszaikat, miközben 
részletesen be is mutatják a különféle családtí-

pusokat. Hiszen a családok nagyon sokfélék lehetnek. Gyakori, 
hogy a szülők elválnak, és külön élve nevelik a gyerekeiket. Az is 
sokszor megesik, hogy a válás után a szülők újraházasodnak, és 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34976
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mozaikcsaládokban élnek tovább. Az sem ritka, hogy különféle 
okokból egy párnak nem születik gyereke, így ők ketten alkotják 
a családot. Ha a gyerekvállalás akadályba ütközik, segítségre van 
szükség: így születnek asszisztált reprodukciós eljárásokkal utó-
dok. Az örökbe fogadó szülők nem a biológiai gyermeküket neve-
lik. Vannak, akik átmenetileg fogadnak a családjukba gyerekeket, 
ők a nevelőszülők. Globalizált világunkban igen gyakori, hogy 
más-más országból érkeznek a szülők, vagy egy tőlük távol álló 
kultúrában nevelik a gyerekeiket, ők a többkultúrájú családok. 
Szivárványcsaládokkal is találkozhatunk: ez esetben két férfi vagy 
két nő nevel együtt gyereket vagy gyerekeket, aki(k)nek az egyi-
kük lehet a biológiai szülője, de az is előfordul, hogy egyik sem az.  
Az is lehet, hogy a szülő mentális betegséggel küszködik vagy fo-
gyatékkal él, ahogyan az is, hogy a szülők sérült gyereket nevel-
nek. Vannak veszélyeztetett, súlyos anyagi nehézségek közepet-
te élő családok is. Sokféle családban sokféle élethelyzet, kihívás 
adódik: kötetünk bepillantást enged ezek dinamikájába, és a téma 
szakértőitől arra is választ kaphatunk, hogy miként kezeljük a fel-
merülő nehézségeket.

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

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

pesti orfeumok sztárja. És hogy kik faragták Budapestet márvány-
ból és koszlott Trabant-ülésből. Kik voltak a szerencselovagok, hi-
vatásos bajkeverők, hazafiaskodó zsidók és sóletzabáló fajvédők, 
a megalomániások, a minden rendszerhez ügyesen simulók, a 
házat a lakók kényelme elé helyező Bauhaus-hívek és a stukkóle-
verős IKV-szakik, akik megformálták a budapesti utcákat és azok 
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https://hatter.hu/archivum/katalogus/34975
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látszólag értelmetlen kiszélesedéseit, az értéktelen homlokzatok 
mögé dugott értékes házakat, a budai villák és a pesti kapualjak 
párhuzamos világait. 8 éve sétálunk hivatásból Budapesten, a vá-
rosban, amit a legjobban szeretünk. Első könyvünk, a Hosszúlépés 
Budapesten négy, fotelből és valóságban is bejárható sétával ve-
zet keresztül a fővároson, hogy megismertessük azokat a tarka-
barka, nagyon vidám vagy nagyon szomorú, cigaretta-, vágott 
liba, parfüm és pincedoh, de legfőképp összetéveszthetetlenül 
Budapest-szagú sztorikat és (anti)hősöket, amelyektől Budapest 
az ami. Koniorczyk Borbála és Merker Dávid. Mi a közös bennük? 
Közös élet, közös kislány, Vilma, közös cég, a népszerű városi séta- 
szervező hosszúlépés.járunk? Mindkettejüket az urbanisztika, a 
szociológia érdekelte, ezt tanulták belföldön és külföldön, és kama-
toztatták itthon, egyetemi katedrától az önkormányzati szféráig. 
Együtt alapítottak városi sétaszervező céget 2013-ban. A hosszú-
lépés.járunk? közel nyolcezer sétájából több százat vezettek már. 
Rendszeresen írnak, nyilatkoznak, szakértenek a főváros múlt-
járól, jelenéről, híres nőiről. A „város a vérükben van”: első közös 
könyvük, a Hosszúlépés Budapesten oldalairól visszaköszön a 
közös évek tapasztalata és tudása, és rajongásuk közös tárgya, 
Budapest színes-szagos világa.

Szél Dávid:
Tabuk és dilemmák a gyereknevelésben : az al-
tatástól a szexedukációig 0–9 éves korig
HVG Könyvek, Budapest, 2021

Mit tegyünk, ha a gyermekünk hazudott nekünk 
vagy agresszív? Melyik szülő, és meddig marad-
jon otthon a gyerekkel? Miként készíthetjük fel a 
gyerekünket a kiszámíthatatlan jövőre? Mennyi 

képernyőidő jusson egy napra? Lehet-e a szülőnek elege? A nagy 
sikerű Apapara című kötet gyakorló pszichológus, apa és férj 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35042
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szerzője ezúttal megosztó témákról, kőbe vésett hiedelmekről, félt-
ve őrzött titkokról és tudattalan tabukról ír. A gyerek születésétől  
a kiskamaszkor kezdetéig az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó 
dilemmák mellett olyan kényes, ám megkerülhetetlen témákkal is 
foglalkozik, mint például a halál, a pénz, a klímakatasztrófa vagy 
a társadalmi egyenlőtlenségek. A friss kutatási eredményekkel és 
szemléletes példákkal illusztrált szülőnevelési könyvből fogódzót 
kaphatunk izzasztó helyzetekhez és kényelmetlen kérdésekhez. A 
szellemes, tabudöntögető és hiánypótló kötetet olvasva rájövünk, 
hogy olykor azt is mondhatjuk: fogalmam sincs. Ettől nem leszünk 
kevésbé hiteles, tudatos szülők. A kötet Szex, szexualitás című 
fejezete részletesen foglalkozik a nemi identitás és a szexuális 
orientáció kérdésével, és azzal, miként 
lehet erről beszélni egy gyerekkel, egy 
másik fejezet témája a bullyiing, és itt is 
szó esik az LMBTQI embereket érő bán-
talmazásról, valamint az Érzékenység, 
érzékenyítés című fejezet kitér az LMBTQI 
emberekre is.

Tanith Carey – Angharad Rudkin:
Mi jár a kamasz fejében? : gyakorlati gyermek-
pszichológia mai szülőknek
HVG Könyvek, Budapest, 2021

„AZT VESZEK FEL, AMIT AKAROK.” „ANNYIRA CIKI 
VAGY!” „MINDIG ÉN VAGYOK A HIBÁS.” Vajon mi 

rejlik kamasz gyerekünk hasonló mondatai mögött? Ez a párat-
lanul gyakorlatias könyv a tinédzsereket nevelő szülőkhöz szól. 
Tudományos magyarázatot ad a kamaszkor jelenségeire, feltárja 
a viselkedésük mögött rejlő okokat, és megmutatja, hogyan rea-
gálhatunk a legmegfelelőbben – az adott pillanatban és hosszú 
távon. A könyvben szereplő több mint 100 mindennapi helyzet 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32996
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segítségével megtudhatjuk, mit tegyünk, amikor gyerekünk ránk 
csapja az ajtót, és hogyan kezeljük például az online biztonságá-
val, a szorongásával, az iskolai teljesítményével és a szexualitásá-
val kapcsolatos kérdéseket. Fedezzük fel, mi kell a támogató kör-
nyezet és kommunikáció kialakításához, és hogyan segíthetünk 
gyermekünknek, hogy kiegyensúlyozottan és elégedetten élje 
meg a kamaszkorát. A szűlőknek szóló tanácsadó kötet egyik feje-
zete a szexuális orientációról és a nemi identitásról szól, egy másik 
pedig ahhoz ad tanácsokat, ha a gyermekünk coming outol.

Tanács Eszter: 
Férfiak gyermek nélkül : történetek felelősség-
ről, veszteségről és választásról
HVG Könyvek, Budapest, 2021

Amikor a gyermekvállalásról gondolkodunk, 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni a férfi-
akról. Az apákról és a gyermektelen férfiak-

ról pedig hasonlóképp sztereotipikusan gondolkodunk, mint  
az anyákról és a gyermektelen nőkről. A valóságban a gyermek-
telen és gyerekmentes nőkhöz hasonlóan a férfiak történetei is 
egyediek, ahány gyermektelen férfi, annyiféle történet. Tanács 
Eszter, a Nők gyermek nélkül című kötet szerzője ezúttal gyermek-
telen és gyerekmentes férfiakkal – köztük melegekkel – készített 
interjúkat. Ebben a hiánypótló kötetben 
16 bátor férfi mesél arról, hogyan éli meg 
gyermektelenségét. Emellett andrológus, 
család szociológus, maszkulinitáskutató, 
pszichológus és filozófus is megosztja ta-
pasztalatait. Fontos olvasmány férfiaknak, 
nőknek, gyermekteleneknek és szülőknek 
egyaránt.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35055
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Madeleine Chapman:
Jacinda Ardern : az új korszak vezetője
Alexandra, Pécs, 2021

A világ legfiatalabb női politikai vezetője, akinél 
valóban megfér egymás mellett a család és a karri-
er. Egy politikus, aki világszerte százmillióknak ad 
reményt a terrorizmus, a szélsőségek és a klíma-
változás elleni harcban. Jacinda Ardern 37 évesen 

lett Új-Zéland legfiatalabb miniszterelnöke. A politikus igencsak 
feladta a leckét a konzervatív felfogásúaknak: hivatali idejében 
gyermeket szült, majd hat hét után visszatért a parlamentbe, kislá-
nyával az élettársa maradt otthon. Legalább ennyire fontos Ardern 
politikai progresszivitása és válsághelyzetben mutatott személyes 
kiállása. A mormon családban nevelkedett lány már a középisko-
lában szembesült a társadalmi egyenlőtlenségekkel, az őslakosok 
elnyomásával. 2017-ben lett az Új-zélandi Munkáspárt elnöke, és 
még abban az évben a második legnagyobb pártként kerültek a 
parlamentbe. A miniszterelnöki posztra Ardernt választották meg. 
A 2019-es christchurchi merénylet utáni bátor és határozott kiállá-
sa tovább növelte népszerűségét. 2020-ban vezetésével Új-Zéland 
sikeresen védekezett a koronavírus-járvány ellen, és Ardern maga-
bizosan nyerte meg a választást. Az új-zélandi újságíró, Madeleine 
Chapman a szalagcímek mögé néz, felfedi a miniszterelnökségig 
vezető utat, és összeveti Jacinda Ardern imázsát a valósággal. 
Vajon a politikusnő képes beteljesíteni a benne 
lévő ígéretet, és valóban az új kor meghatározó 
vezetője és példaképe lehet – nem csupán Új-
Zéland, hanem az egész világ számára? Az életrajz 
kitér Ardern meleg aktivistákkal és politikusokkal 
való kapcsolatára, és arra is, hogy miért támogatja 
az azonos neműek házasságát.SZ
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Palcsek Zsuzsanna (szerk.)
Csodás nők a történelemben
IQ Press, Budapest, 2021

Csodás nők - aktivisták, uralkodók, művészek, tu-
dósok - akik megváltoztatták a világot. 
őket mutatja be jelen bookazine (tartalmas kiad-

vány, mint egy könyv, ugyanakkor látványos illusztrációkkal teli, 
mint egy magazin) – melyben leszbikus és biszexuális nőket is ta-
lálunk, mint Eleanor Roosevelt, Gertrude Stein, Anne Lister és Frida 
Kahlo.

Barbara Coloroso:
Bullying : zaklatók, áldozatok, szemlélők : óvo-
dától középiskoláig: hogyan szakíthatjuk meg 
az erőszak körforgását, és teremthetünk össze-
tartóbb közösségeket?
Harmat, Budapest, 2020

Micsoda veszélyes kombináció: a társait terrori-
záló gyerek, a kiszemelt áldozat, aki nem mer segítséget kérni, a 
tétlen szemlélők, valamint a felnőttek, akik a gyermekkor velejáró-
jának tekintik az erőszakot! Ma már sajnos az újsághírek is arra fi-
gyelmeztetnek, hogy az iskolai terror akár tragédiához is vezethet. 
Barbara Coloroso könyve a mai korhoz igazított, 
átdolgozott változatban, az internetes zaklatásról 
szóló fejezettel kiegészülve kerül a magyar olva-
sók kezébe. A gyermeknevelés világszerte elis-
mert szaktekintélye remekül használható eszközt 
ad a szülők, pedagógusok – és mindenekelőtt a 
gyerekek – kezébe. Ha tanácsait megfogadjuk, 
megszakíthatjuk az erőszak körforgását.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34980
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32716
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Tabi Jackson Gee – Freya Rose:
Mit tenne De Beauvoir? : megoldások hétköz-
napi problémáinkra a legnagyobb feministáktól
HVG Könyvek, Budapest, 2020

Vajon mit mondana Andrea Dworkin a brazilgyan-
táról? Mi lenne Mary Wollstonecraft véleménye az 
„álomesküvőkről”? Milyen tanácsot adna Naomi 

Wolf a Tinder-profilunkkal kapcsolatban? Tabi Jackson Gee és 
Freya Rose mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseken keresztül 
vezet be a legnagyobb feministák elméleteibe és mutatja be élet-
szemléletüket. Megismerhetjük a nemek egyenlőségéért vívott 
küzdelmüket, és megérthetjük, miért van szükségünk még ma is 
a feminizmusra. Arra sarkallnak, hogy feltegyük a kérdést: vajon 
a nők tényleg egyenlőek a férfiakkal? Eredeti és gondolatébresztő 
válaszok mindennapi életünk kérdéseire: – Miért hívnak teljesen 
ismeretlen férfiak „csillagomnak” vagy „szívemnek”? – A feminiz-
mus csak a fehérek dolga? – Hagyjam a randipartnerem fizetni, 
ha ragaszkodik hozzá? – Mi a baj az egyéjszakás kalandokkal? – 
Miért nem vallhatom be a partneremnek, ha csak megjátszom 
az orgazmust? – Nőként megkérhetem a férfi partnerem kezét? – 
Felvegyem a férjem nevét, miután összeházasodtunk? – Szeretnék 
egyáltalán gyereket? – A lányom ragaszkodik hozzá, hogy herceg-
nőnek hívjuk. Hol rontottam el? – Nem baj, ha csak háztartásbeli 
szeretnék lenni? – Miért keresek kevesebbet, mint a férfiak? – Miért 
vagyok megszállottja a női celebek kinézetének? – Merjek online 
véleményt mondani? – Miért hiányoznak a nők a filmszakmából? –  
Miért van szükségünk női magazinokra? – Szexista a technoló-
gia? – Miért érzem magam mindig kövérnek? – Muszáj szőrtelen-
nek lennem odalent? – Van joga bárki másnak dönteni arról, hogy 
megtartom-e a magzatom? – Lehet, hogy mégsem vagyok annyira 
heteró, mint gondoltam?

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32747
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Alice Oseman:
Heartstopper : fülig beléd zúgtam
Könyvmolyképző, Szeged, 2022

Két fiú találkozik. Két fiú összebarátkozik. Két 
fiú egymásba szeret. Charlie és Nick egy suliba 
járnak, de nem ismerik egymást… mígnem egy 
napon egymás mellé ültetik őket. Egykettőre ösz-

szebarátkoznak, Charlie pedig hamarosan belezúg Nickbe. Kár, 
hogy semmi esélye nála: Nick tipikus rögbis fiú, 
és biztos, hogy csak a lányok érdeklik… Ám a 
szerelem útjai kifürkészhetetlenek, és mintha 
Nick egyre közvetlenebb lenne Charlie-val… 
Lehetséges, hogy Charlie érzései viszonzásra 
találnak? Derítsd ki te is!

Patti Smith:
Kölykök
Magvető, Budapest, 2022

„Mindketten Robert lelkéért imádkoztunk, ő elad-
ni akarta, én megmenteni.” Patti Smith – a köny-
nyűzene és a költészet találkozási pontjait kereső 
legendás énekes-dalszerző – fiatalkorának és 
egy elveszett generációnak állít emléket Kölykök 

című könyvében. A visszaemlékezés főszereplője egy egész életen 
át visszhangzó szerelem: ám Robert Mapplethorpe, a később világ-
hírű fotóművész még ugyanúgy csak keresi az útját a kötet lapjain, 
mint Patti Smith, a punk leendő keresztanyja. Történetük mögött 
ott lüktet a késő hatvanas és hetvenes évek Amerikája, New York 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35223
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35209


18 19

VI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M
ÚJDO

N
SÁG

excentrikus művészvilága, feltűnik Allen Ginsberg, Andy Warhol, 
Janis Joplin vagy Jimi Hendrix is. A Kölykök 2010-ben elnyerte az 
amerikai National Book Awardot.

Travis John Klune: 
A suttogó ajtón túl
Metropolis Media, Budapest, 2022

Wallace Price éppen a saját temetésén vesz részt, 
nagyon furcsán érzi magát, és amikor találkozik 
a kaszással, gyanítani kezdi, hogy valóban meg-
halt. De ahelyett, hogy egyenesen a túlvilágra 
vezetnék, egy különös teaházban találja magát, 

a hegyek között. A tulajdonosa egy Hugo nevű férfi, aki teával és 
süteménnyel várja az élőket, valamint révészként szolgálja a lelke-
ket, hogy megkönnyítse számukra az átkelést. A sikeres és céltuda-
tos ügyvéd azonban nem akarja feladni addigi életét, mindenáron 
vissza akar térni megszokott világába, csakhogy nem hagyhatja 
el a teaházat. Szerencsére annak furcsa és titokzatos lakói támo-
gatást nyújtanak neki, hogy elfogadja a helyzetét, és felfedezzen 
olyan dolgokat, amik addig ismeretlenek voltak a számára. Aztán, 
amikor eljön a teázóba a menedzser, és egy hetet ad neki a túl-
világra való átkelés előtt, Wallace megpróbálja bepótolni mind-
azt, ami kimaradt az életéből. A Ház az égszínkék tengernél című 
könyv szerzőjének új regénye magával ragadó 
történet életről és halálról, gyászról és remény-
ről. Hol szívszorító, hol szívmelengető kortárs 
fantasy, aminek két főszereplője egy szellem és 
egy révész, és azt is megtudjuk belőle, hogy a 
kaszások élete sem könnyű…

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35151
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Mame:
TharnType story 3.
Ulpius Baráti Kör, Budapest, 2022

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

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

Mame:
TharnType story 4.
Ulpius Baráti Kör, Budapest, 2022

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 kerül-
nek. Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de mélysé-
gesen homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35153
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35208
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arcvonású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srác-
nak 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 hábo-
rúval? Vagy talán szerelemmel? A TharnType napjaink legnépsze-
rűbb BL regénye és TV sorozata. Nemcsak Tharn és Type külön-
legesen alakuló kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi diákélet 
hol drámai, hol szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép  
pillanatait is.

Shaun Usher (szerk.):
Szívhez szóló levelek: Szerelem
Kossuth, Budapest, 2022

A Szívhez szóló levelek bestsellersorozat e megha-
tó kötetében a szerkesztő gyönyörű üzeneteket 
gyűjtött össze, amelyek által betekintést nyerünk 
híres művészek, festők, írók és mások heves ér-
zelmeibe, Bonaparte Napóleontól Frida Kahlón és 

Nelson Mandelán át Ayn Randig. Beethoven titokzatos „halhatatlan 
kedvese” után epekedik. Egy viktoriánus korban élő gazdálkodó 
megkéri egy ismeretlen nő kezét. Zora Neale Hurston kapcsolati 
tanácsot ad volt férjének. Mildred Loving egy amerikai polgárjogi 
szervezethez, az ACLU-hoz folyamodik segítségért, hogy szembe-
szállhasson az ország déli részén érvényben lévő rasszista házas-
sági törvényekkel. A 30 levélből álló, megkapó gyűjtemény felfedi 
a szív legmélyebb, örök igazságait, és bemutatja a szerelem kü-
lönféle arcait, az első, szégyenlős érzéseket, a kölcsönös megba-
bonázottságot, a viszonzatlan érzelmeket, az elmúlt szerelmek 
fájdalmát – ritka, szenvedélyes és időtlen példákkal érzékelteti, 
hogy mit jelent szeretni és szeretve lenni. A kötet egyik érdekes-
sége, hogy az azonos nemű szerelem is megjelenik a kötetben, 
így James Schuyler amerikai költő és John Button festő, valamint  

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35149
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Vita Sackville-West költő és Virginia Woolf író között váltott egy-egy 
szerelmes levél is szerepel a válogatásban.

Platón:
A lakoma - Szókratész védőbeszéde
Helikon, Budapest, 2021

Időszámításunk előtt 399-ben hangzott el 
Szókratész védőbeszéde az athéni törvényszék 
előtt. Platón, a nagy filozófus, Szókratész ta-
nítványa e beszéd lerögzítésével és valószínű 
végső megformálásával állított gyöngéd és 

maradandó emléket mesterének. A védőbeszéd elhangzását 
Szókratész életében közvetlenül követte az a beszélgetés, melyet 
barátjával Kritónnal a börtönben folytatott, majd pedig azok a fejte-
getések a lélek halhatatlanságáról, melyeket a baráti kör egyik tag-
jának, Phaidónnak nevéről címet nyert Platón-dialógus foglal össze.  
A lakoma pedig az egyik legjelentősebb meleg vonatkozású ókori gö-
rög szöveg, mely az azonos nemű szerelemről részletesen szót ejt.

Pamela Terry:
A szőlő édes íze
Next21, Budapest, 2021

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

élték a saját életüket. A húguk, Abigail ellenben otthon maradt, 
hogy támogassa erős, beszédes, kicsattanó és végtelenül szere-
tetteljes édesanyjukat. A szívük mélyén Lila és Henry mindig is 
tudták, hogy egyszer még napirendre fog kerülni a gyerekkorral 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/34881
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35053
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és kisvárosukkal. Amikor idős édesanyjuk hirtelen – és gyanús kö-
rülmények között – életét veszti a ház mögötti szőlőlugasban, Lila 
és Henry hazautaznak. Miközben Geneva halálának körülményeit 
vizsgálják, döbbenetes titkokra derül fény. Ezek alapjaiban renge-
tik meg a család múltját, további kutakodásra késztetve őket, ami 
által további életük egészen más irányt vesz. Mint kiderül, az édes-
apa, Seamus is meleg, csakúgy mint fia, Henry.

Sarah Winman:
Csendélet
21. Század, Budapest, 2021

1944, hullanak a bombák Toszkánában, és egy 
borospince romjai között találkozik két idegen. 
Különleges estét töltenek együtt. Ulysses Temper 
fiatal brit katona, Evelyn Skinner hatvanas művé-
szettörténész. Talán kém is? Evelyn azért utazott 

Olaszországba, hogy festményeket mentsen meg a pusz-
tulástól, és felidézze, milyen volt, amikor találkozott E. 
M. Forsterrel, és bele habarodott egy olasz szobalányba 
Firenzében, egy kilátással rendelkező szobában. Ahogy 
Evelyn az igazságról és a szépségről beszél, Ulysses fe-
jében szárba szökken egy gondolat, amely évtizedekre 
megváltoztatja életpályáját, sőt a szeretteiét is.

Oliver Sacks:
Első szerelmek és utolsó történetek
HVG Könyvek, Budapest, 2020

Oliver Sacksot neurológiai esetleírásaiért és az 
emberi viselkedés legváratlanabb és legkevés-
bé ismert megnyilvánulásai iránti szenvedélyes 
érdeklődése tette közkedveltté. A meleg szerző 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35034
https://hatter.hu/archivum/katalogus/32717
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utolsó esszékötete személyesebb hangvételű elmélkedés arról a 
megszámlálhatatlan dologról, ami élete során érdekelte: a páfrá-
nyok, az úszás és a tintahalak iránti szenvedélyétől a skizofréniá-
val, a demenciával és az Alzheimer-kórral foglalkozó utolsó eset-
tanulmányokig. Az Első szerelmek és utolsó történeteket nemcsak 
a Sacksra jellemző beleérzés és tudományos alaposság jellemzi, 
hanem megdöbbentő bepillantást nyújt egy olyan ember gondo-
lataiba, akit egész életében lenyűgözött az őt körülvevő világ, és 
aki maga is folyamatosan lenyűgözi olvasóit.

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

Emma Nolannek és Alyssa Greene-nek közös a cél-
ja: egy párként szeretnének mutatkozni a végző-
sök iskolai bálján. Csakhogy van néhány bökkenő 
– oké, lehet, hogy több is. Alyssa még nem coming 

outolt. Nem mintha nem szeretne, de az anyukája a szülői munka-
közösség tagja, és mindent elkövet, hogy azonos nemű párok 
ne vehessenek részt a bálon. Így 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 semmiből megjelenik két 
Broadway-sztár, akik hajlandók harcba szállni a 
lányokért (némi publicitásért cserébe). De amikor 
a jó szándékuk csődöt mond, Emmán és Alyssán 
van a sor, hogy megmutassák az indianai kisváro-
suknak – no meg az egész világnak –, hogy a szere-
lem az szerelem.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/32836
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Amy Bloom:
Közös titkaink
Libri, Budapest, 2019

Lorena Hickok 1932-ben ismeri meg Eleanor 
Rooseveltet a későbbi elnök, Franklin Roosevelt 
elnöki kampánya során. Lorena szegény sorban 
nőtt fel Dél-Dakotában, ám később korának le-

gelismertebb újságírónője lett Amerikában. Hick, ahogy a barátai 
hívják, először nem rajong az idealista és előkelő Eleanorért, ám 
ahogy egyre jobban megismeri, mégis szoros kapcsolat alakul 
ki közöttük, s a barátságuk végül szerelemmé mélyül. Lorena in-
vitálására Hick is a Fehér Házba költözik mint a fist lady legjobb 
barátja. Valódi státusza éppen úgy nyílt titok, mint az, hogy a fe-
lesége mellett Franklin Roosevelt is szeretőket tart. Az éles eszű, 
független és erős Hick egyszerre csodálja az elnököt, miközben 
egyik legnagyobb riválisa is. Versengés és önfeláldozás, szeretet 
és árulás, gyengédség és kíméletlen harc – Amy Bloom regénye 
magával ragadó képet fest szenvedélyről, politikáról és a Fehér 
Ház kulisszatitkairól. Amy Bloom író, esszéíró, két 
New York Times-sikerkönyv szerzője. Regényeit 
jelölték a rangos National Book Awardra és a 
National Book Critics Circle díjára is. Írásai egye-
bek mellett a New Yorkerben, a New York Times 
Magazine-ban és a Vogue-ban jelennek meg. 
Jelenleg a Wesleyan Universityn tanít kreatív 
írást. Műveit eddig tizenöt nyelvre fordították le.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31734
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Papp Gergely – Kajdi Csaba:
A nagy Cyla-sztori
Helikon, Budapest, 2021

„Kajdi Csaba János, az ismert modellügynök és 
rajongott influenszer, Annamária és György máso-
dik fiúgyermeke 1974. augusztus 31-én született 
Budapest IX. kerületében… Na, ez nem egy ilyen 
életrajzi könyv lesz. Nem a nagy múltidézős, visz-

szaemlékezős nagy monológok áradata, hanem nagyon is a jelen, 
persze minden fontos életrajzi eseménnyel átszőve, egy sülve-fő-
ve együttlevős, kísérős, követős, belebújós feltérképezés. Egyfajta 
road movie, illetve esetünkben inkább road book. Napokat és hete-
ket töltünk együtt itthoni fontos állomásokon és meghatározó kül-
földi helyszíneken. Például Pesten és Budán, Párizsban és a tervek 
szerint Nizzában. A könyv megírásának idejére – ahogy azt a korábbi 
tévésorozatban másokkal is megtette egy-egy napra – Pimaszúr be-
léköltözik. Eléggé izgalmas vállalkozás mindkettőnknek. Nyaralunk, 
bulizunk, főzünk, utazunk. Mindvégig sztorizunk, együtt sírunk és 
együtt nevetünk, mert közben folyamatosan felidézzük a legfonto-
sabb eseményeket, helyszíneket, barátokat és szerelmeket, élmé-
nyeket, érzéseket, balhékat, kudarcokat és sikereket. És közben nem 
fogom véka alá rejteni, milyennek látom én őt – a sokszor kicsit sem 
könnyű, végtelenül érzékeny és intelligens palit – ennyi re testközel-
ből. Miközben persze iszonyú hálás is vagyok, hogy ennyi mindent 
megtudhatok és elmesélhetek róla. Mindent, amitől az egyébként 
vérprofi és olykor kőkemény üzletember Kajdi Csabából mára az or-
szág imádott vagy épp gyakorta támadott Cylája lett. Arany-drága 
Követő-rajongó! Kövessetek most minket ezen az olykor felkavaró, 
de összességében mégis roppant szórakoztató élettörténeti és lelki 
utazáson. Vagy ha nem, hát TAKA!” (Papp Gergő – Pimaszúr)

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35054
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Gyovai Helén:
Hol vagytok, olasz amorózók?
Erawan, Budapest, 2021

Ellenállhatatlan udvarlás, mesterfokon űzött csá-
bítás, romantikus hódítás… ezt testesítik meg 
az olasz férfiak a női kollektív fantáziában, igaz? 
Azt gondolhatnánk, hogy az olaszoknak szinte 
kötelező tökéletes szeretőknek lenniük, és hogy 

ennek titkos mesterfogásait valószínűleg már általános iskolától 
kezdve tanítják a fiúknak. Az ébenfekete, enyhén hullámos haj, 
a csábító mosoly, a finom kézcsók, a lehengerlően fondorlatos 
szöveg egész egyszerűen ellenállhatatlan! Vagy legalábbis annak 
tűnik. Vajon miben rejlik a varázsuk? Hogyan hódít és hogyan sze-
ret egy olasz férfi? Miért hisszük el nekik, hogy csak pár lépésre 
vannak a csillagok vagy a toszkánai ház? Gyovai Helén, a Hogyan 
lettem olasz mamma? című sikerkönyv és az Olaszmamma blog 
szerzője új kötetében kilenc valós történeten  
keresztül ered a talján macsók titkainak nyomába. 
Helén olasz-magyar vegyes párosok külön leges 
szerelmes sztorijait és két „bonus tracket” is el-
mesél, arra keresve a választ, hogy van-e valóság-
alapja a legendának… Az egyik történet (Marco, 
építészmérnök Comóban) egy meleg srácról szól, 
aki egy török fiúval, Semih-vel jön össze.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35050
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Szerb Antal: 
A világirodalom története I-II.
Bibliotheca, Budapest, 1958

„Ha a három pompás köteten, a világirodalom re-
gényes életén, mohón és szinte megállás nélkül 
átvágtuk magunkat, s az első kábulatból ocsúdva 
visszaidézzük a szinte fizikai jóérzést, amit a ro-

hanás okozott, rájövünk, hogy fiatalságunk támadt fel, és sodort 
szeszélyes törtében magával… Csak a húszas éveink ismerték a cél-
talan vélemények, sommás ítéletek pergőtüzét, az értékelések és 
újjáértékelések, a felfedezések és megtagadások, a célzások és idé-
zetek záporozást, a vélemények fuldokló bőségét, érvek és ellenér-
vek kifogyhatatlan csatáját. A hajnalig tartó baráti vitákon alkohol-
nál részegítőbben szállt fel a könyvek gőze, megülte agyunkat, hogy 
támolyogva mentünk ki a szabad levegőre. Térben és időben milyen 
felelőtlen száguldás volt ez, népek és stílusok, egyének és korszakok 
seregszemléje, micsoda távoli szellemek lettek barátainknál bizal-
masabbak, szerelmeinknél ismertebbek számunkra, mennyi titok 
részesei voltunk, miket életük és műveik sugalltak. Voltak kegyen-
cek közöttük, akiknek cinkos módra elnéztük gyengéit, hahotázva 
idéztük csínyjeit, könyveiken keresztül-kasul szaladgáltunk, mint a 
játszótereken. Másokat dobogó szívvel tiszteltünk, műveikbe olyan 
áhítattal léptünk, mint a templomba, és szorongva mutogattuk egy-
másnak rejtett kincseit. Olvasni, minél többet olvasni, érezni, minél 
többet érezni – vallottuk mi is a századvég eszményét; beszélni róla, 
minél többet beszélni – kapcsoltuk hozzá a magunk fiatal igényét.” 
(Halász Gábor). A szerző meleg, biszexuális szerzők életművét is tag-
lalja irodalomtörténeti alapművében, mint Oscar Wilde.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35239
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Karátson Gábor:
Így élt Leonardo da Vinci
Móra, Budapest, 1973

A művészettörténet és a tudománytörténet egyik 
legkiemelkedőbb – és egyébként meleg – alakjá-
nak életét és munkásságát mutatja be ez a könyv; 
töredékeket csupán, de ezek a töredékek végül 

mégis képpé állnak össze, nemcsak a Mona Lisa festőjének képévé, 
hanem a reneszánsz tudós portréjává, aki a művészet mellett fog-
lalkozott természettudománnyal, biológiával, technikával, haditu-
dománnyal, zenével, filozófiával. A ma emberének szinte hihetetlen 
az ő sokoldalúsága. És ha körülményes is eliga-
zodni a bonyolult életút labirintusaiban, érdemes 
fáradságot venni, és a mintegy 100 darabból álló, 
gazdag képanyag átböngészése mellett elolvas-
ni a nagy Leonardo életének és munkásságának  
rövid történetét.

Benjamin McLane Spock:
Tinédzserek könyve
Medicina, Budapest, 1973

Amit a tinik nem mernek megkérdezni, de nélkü-
lözhetetlen információk a híres írótól! Benjamin 
McLane Spock (1903. május 2. – 1998. március 15.) 
amerikai gyermekorvos és sza-
kíró volt, akinek 1946-ban publi-

kált Csecsemő- és gyermekgondozás című könyve 
minden idők egyik legnagyobb könyvsikere. A ma-
gyarul 1973-ban megjelent kötet Szerelem, látszat-
szerelem és nemi eltévelyedések című részének 
egyik fejezete a homoszexualitásról szól.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35191
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35237
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Viktor Borisovič Šklovskij:
Eizenstein
Gondolat – Progressz, Budapest – Moszkva, 1977

Viktor Sklovszkij, a hazánkban is jól ismert, je-
les esztéta, irodalomtörténész, filmtörténész és 
szépíró ebben a könyvében a jó ismerős, sőt jó 
barát jogán vall a világ filmtörténetének egyik leg-
nagyobb egyéniségéről, a homoszexuális Szergej 

Eizensteinről. Bemutatja hősének gyermek- és ifjúkorát, első nagy-
szabású elképzeléseinek megszületését és érdeklődését, megvaló-
sult és megvalósulatlan terveit, balul sikerült amerikai útját. A kortárs 
izgatott szemével látja újra a filmtörténeti remekművek, közöttük is 
a Sztrájk, a Patyomkin páncélos, az Október és a Rettegett Iván kelet-
kezésének, első fogadtatásának történetét, az egykori heves vitákat. 
Páratlan beleéléssel érzékelteti az Eizenstein-filmek varázsának tit-
kát, újító lényegüket, a nézőre gyakorolt, mindmáig tartó hatásuk és 
bűvöletük titkát. Könyvében megjelenik előttünk Eizenstein, az em-
ber is; a szerény, munkájába belefeledkező alkotó, a művészi kérdé-
sekben meg nem alkuvó, következetes újító. Sklovszkij könyve nem 
csupán a húszas évek művészetének dokumentuma, hanem egyéni 
emlékezetes stílusban írott, remek olvasmány is.

Louis Baldwin:
Nagy emberek nagy szerelmei
Magyar Könyvklub, Budapest, 1995

Szerethetnek-e másként a nagy emberek, mint 
mi, egyszerű halandók? Annyiféle a szerelem, 
ahányféle az ember: önzetlen, mély, szenvedé-
lyes, rajongó, kiszolgáltatott, gátlásos, félénk, hű-

vös – vagy mindezek kevercse. A szerző, aki a különleges életpályák 
kutatója, regényes formában írja meg ezeket az életeket. Ebben a 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35238
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35225
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könyvében a szerelem sokféle megjelenését mutatja be: Antoniustól 
és Kleopátrától a hollywoodi álomvilág híres színészileg számtalan 
híres ember szerelmét tárja elénk. Olvashatunk a korábban nálunk 
tabunak számító – korabeli szóhasználattal élve – „furcsa párok” 
szerelmeiről is: Gertrude Stein és Alice B. Toklas kapcsolatáról, vagy 
a századforduló Angliájának nagy botrányáról: Oscar Wilde és Lord 
Alfred Douglas szerelméről.

Gyarmati Tamás:
Beszéljünk erről... : szexuális ismeretterjesztő 
könyv
Adolesz, Msikolc, 1996

A könyv első kiadása 1994-ben volt. Szakemberek 
körében (szülész-nőgyógyász, pedagógus, védő-
nők) nagy népszerűségnek örvend azóta is. 

A könyv előnyének tartják, hogy nyelvezete egyszerű, idegen sza-
vak és kifejezések használata nélkül tárgyal minden fejezetet. Nem 
terjengős, ugyanakkor mindenről szól, amit fontos tudni a párkap-
csolattól a fogamzásgátláson át a rákszűrésig. A könyvet minősíti, 
hogy 1995-től kezdve ez volt a magyar védőnői szolgálat hivatalos 
kézikönyve, a védőnők és ifjúsági nevelők nagy megelégedésére. 
A kötet az azonos nemű kapcsolatokra is kitér.

Bruno Monsaingeon (szerk.):
Richter : írások, beszélgetések
Holnap, Budapest, 2003

Richter a zenének szentelt egész élete során alig 
beszélt saját eszményeiről, törekvéseiről. Úgy 
tartotta, az eloadóművésznek az a dolga, hogy 
tükörként mutassa meg az alkotónak akaratát; 

saját személyisége érdektelen. A közönség számára Richter, az 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35204
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35241
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ember, ismeretlen maradt. Itt, ezekben a kivételes interjúkban és 
saját naplójegyzeteiben, végre bepillantást enged belső világába. 
Monsaingeon nem sokkal a művész halála előtt készítette el Richter, 
a rejtély című filmjét, melyben a meleg Richter beszél gyerekkoráról 
és pályakezdéséről, elmondja szülei sorsát, mesél a jelentős orosz 
művészekhez stb. fűződő viszonyáról…

31

SZÉPIRODALOM – VILÁGIRODALOM

Harold Albert Lamb:
Világhódító Nagy Sándor
Gondolat, Budapest, 1966

Nagy Sándor alakja egészen kivételes helyet fog-
lal el az emberiség történelmében. Hatalmas 
biro dalmakat hódított meg, és katonai géniuszát 
huszonhárom évszázad sem tudta elhomályo-

sítani. De mégsem ebben rejlik igazi nagysága, hiszen a katonai 
hódítókat legfeljebb saját nemzedékük szokta a „nagy” jelzővel 
megajándékozni. A világtörténelem színpadán nem egy híres had-
vezér szerepel azóta – Hannibal, Scipió, Attila, Napóleon – de ezek 
csak a csatatéren arattak babérokat. Makedóniai Alexandros má-
sért lett a világ népeinek Nagy Sándora – azért mert mérhetetle-
nül nagyobb területekre vitte szét korának műveltségét, a hellén 
civilizációt, mint bárki előtte vagy utána az emberiség híres hó-
dítói vagy felfedezői közül. A könyvből megismerjük Alexandros 
üstökösszerű életpályáját – egy álmodozó, tudásra szomjazó 
ifjú makedón királyfi, Arisztotelész tanítványa elindul, hogy fel-
térképezze és meghódítsa az ismerős sőt az ismeretlen világot, 
s tettei nyomán – eleinte maga sem veszi észre – megváltozik az 
emberiség civilizációjának arculata. S miközben az író rendkívül 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35226
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szuggesztív megjelenítő képességének se-
gítségével fürkésszük a hadvezér, a felderí-
tő, az álomvárakat ostromló és realitásokat 
villámgyorsan felismerő Alexandros életének 
külső és belső világát, egyúttal az ókori tár-
sadalmak hatalmas freskóképei is megeleve-
nednek előttünk. Méltán állapítja meg Lamb 
egyik kritikusa, hogy ez a mű a – biszexuális – 
Nagy Sándorról szóló hatalmas irodalomban 
is kiemelkedő helyre tarthat igényt.

Egon Erwin Kisch:
A Redl-ügy és egyéb történetek
Kriterion, Bukarest, 1974

A mai magyar tizen- és huszonévesek többnyire a 
nevét sem hallották. Az úgynevezett férfikorban 
levő meg középkorú olvasóréteg sem igen tud 
róla sokat, bár néhány kötetét még kiadták 1945 
után, egyet éppen 1969-ben. Akik emlékeznek 
a nevére, azok is általában a „száguldó riporter” 

jelzőt társítják személyével, mert – egyik kötetének címéről – a 
szívesen egyszerűsítő elme ezzel a kifejezéssel azonosítja Egon 
Erwin Kischt. E ragadványnév helyes vagy helytelen voltára még 
visszatérünk, előbb azonban néhány múlhatatlanul szükséges 
életrajzi adattal kívánunk szolgálni a kötet olvasóinak. Kisch az ak-
koriban osztrák vidéki város szerepére kárhoztatott Prágában szü-
letett 1885-ben. Bár családjának egyéb ambíciói voltak vele kap-
csolatban, ő maga már az iskola padjaiban elhatározza, hogy író, 
pontosabban újságíró lesz. Pályáját a prágai német sajtóban kez-
di az akkori hivatásos újságírók szamárlétrájának legalján, mint 
rendőri riporter, de hamarosan melléje tűzi a vezető berlini pol-
gári liberális napilap prágai tudósítójának hírlapíró-igazolványát. 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31906
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Mind jobban és jobban odamerészkedik az egykori újságírás ingo-
ványos talajára, és egyes ügyekben valósággal bravúros eredmé-
nyekkel büszkélkedhetik, amikor kitör az első világháború. Kischt 
azonnal a szerb frontra viszik, ott ismerkedik a „modern” hábo-
rú és a tehetetlen katonai vezetés meg az osztrák-magyar vezér-
karban történt árulás összes következményeivel, a tűzvonalban 
küzdő legénységet sújtó nyomorúsággal. Ezekről a feltűnést keltő 
frontnaplóban (Katona a prágai hadtestnél – 1920) számol be. A há-
ború után előbb Prágában, majd Berlinben telepszik meg. A Hitler-
kormány megalakulása után őrizetbe veszik, de mint csehszlovák 
állampolgárt ekkor még szabadon bocsátják, mire Párizsba költö-
zik. Életének több mint négy évtizedében folyton utazik, a kilomé-
terek tízezreit teszi meg, többször bejárja Európát, meglátogatja 
Ázsiát, Amerikát és Ausztráliát (e két utóbbi földrészen fedőnevet 
használ). Több ezer témával foglalkozik, sőt ezek nagy részének 
aprólékosan utánajár, s közülük sokat meg is ír. Mintegy húsz kö-
tetet publikál, s megéri azt a kitüntetést is, hogy Heine és Thomas 
Mann művei mellett az ő könyveit is elégetik Hitlerék. Nevét szen-
vedélyesen gyűlöli minden fasiszta, prefasiszta és profasiszt rend-
szer és személy szerint annak minden híve, magát Kischt pedig ha-
lálra keresik. A biztos pusztulás 
elől menekül Amerikába a má-
sodik világháború kitörésekor. A 
címadó történet, A Redl-ügy rész-
letes tudósítás az ismert kém-
botrányról – nem elhallgatva az 
osztrák ezredes homo szexuális 
hajlamait.
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Sükösd Mihály (szerk.):
Üvöltés : vallomások a beat-nemzedékről
Európa, Budapest, 1982

Az ötvenes évek amerikai fiatalsága kételyeinek, 
egzisztenciális helyzetéből adódó nyugtalansá-
gának, rossz közérzetének kifejezője-hangadója a 
beat-nemzedék irodalma. Ez a nemzedék McCarthy 
„pápasága” idején eszmélt a világra, a koreai hábo-
rú frontjelentéseit olvasta a fő iskolai tankönyvek 

mellé, a totális pusztulás nukleáris reklámjaival és fenyegetéseivel ta-
lálkozott a mozivásznon és tévéképernyőn, s később sem felejtette el 
emlékeit. Huszadik évük körül a jövő, a napról napra közelgő „felnőtt-
ség”: az átlagpolgár szürkesége rémlik fel előttük fenyegető árnyként. 
Láthatatlan, de olajozottan működő csavarnak lenni a gépezetben, 
leszokni az álmokról, később a véleményalkotásról. Ha mindez átfut 
a tudaton, nem személytelen gondolatok, hanem fogalmaknál eleve-
nebb képek sorában – ilyenkor tör elő az üvöltés, amely a beatiroda-
lom és a beat-zene számos alkotásának címe, és tagolatlan kétségbe-
eséssel adja ki mindazt, amit lázadásuk nem tud és nem akar értelmi 
felismeréssé szilárdítani. Öt és fél évtized telt el e válogatás első meg-
jelenése óta. A beat-nemzedék hajdani tagjai már nem élnek, művei-
ket is megrostálta az idő. Mégsem csupán egy letűnt korszak történel-
mi dokumentuma ez a kötet; a régi beatnikek indula ta nem hűlt ki, 
dühük ma is perzsel.

William Shakespeare:
Shakespeare szonettjei
Petit Print Könyvkiadó, Budapest, 1994

„Nem szerelem a szerelem, amit / a változás át-
változtat lehűtve, / s ami a távolban távolodik” – 
írja Shakespeare a 116. szonettben. Az e kötetben 
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https://hatter.hu/archivum/katalogus/35206


34 35

AN
TIKVÁR

VI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M

olvasható sorok őszintesége, hőfoka él s embersége fogódzót ad 
a szerelmet és a verset szerető és tisztelő Olvasó kezébe. E könyv 
útikalauz a szerelemhez: az együtt járó fiataloknak jövőbe muta-
tó világítótorony, s a halálban is hűséges házastársaknak rendü-
letlen sarkcsillag. Shakespeare átforrósodott szavai bizonyítékai 
az ifjúság szerelmének, az ifjúság szerelme pedig bizonyítéka 
Shakespeare igazának. E szonettek nemcsak a szerelmes gon-
dolatokat erősítik, de szerelmet vallani is segítenek. A kötetben 
gazdag jegyzetanyag, Shakespeare szonettjei-
nek és drámáinak kapcsolatát bemutató rövid 
összefoglalások világítják meg az Olvasónak 
a versek-művek születésének korát, azok hát-
terét. Csillag Tibor 7 éven át csiszolt, mai fel-
fogású fordítása új fényben tárja az Olvasó elé 
Shakespeare szonettjeit - a „szerető szerelmet”.

William Shakespeare:
Szonettek
Szukits, Szeged, 1995

William Shakespeare 1609-ben – kalózkiadásban 
– megjelent szonettciklusa a világirodalom legrej-
telmesebb művei közé tartozik, népszerűségével 
talán csak Catullus és Villon versei veteked hetnek. 
Shakespeare életművén belül is csak a Hamletet 
övezi hasonlóan felfokozott érdeklődés. Magyarul 

több teljes fordítása is olvasható: a múlt században Győri Vilmos és 
Szász Károly (1880), majd Ferenczi Zoltán (1916-1922), Szabó Lőrinc 
(1921), később Keszthelyi Zoltán (1943) fordította le a teljes szonett-
ciklust. Justus Pál (1905-1965) társadalomtudós, költő, műfordító, a 
Szociáldemokrata Párt egyik vezetője, országgyűlé si képviselő 1956-
ban adta közre a saját fordításait, melyeket a megelőző évek tragi-
kus körülményei között készített. Justust a koncepciós perek során 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35203
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1949-ben bebörtönözték, és csak 1955-ben szabadult. A szonetteket 
börtönévei alatt fordította egy oxfordi kiadás és egy szótár segítségé-
vel – fejben, papír fecnikre. E fordítások értéke azonban, mint ezt az 
olvasó is tapasztalhatja, nem az alkotás ellenében ható körülmények-
ben rejlik: Justus méltó és egyéni változatot teremtett. Shakespeare 
szonettjei között találunk olyanokat is, amelyeket férfihoz írt.

William Golding:
Kígyónyelv
Új Palatinus, Budapest, 2008

Azt a bizonyos első regényt, mely William Golding 
számára meghozta a nemzetközi hírnevet, huszon-
egy kiadó utasította vissza, mire 1954-ben végre 
megjelenhetett. Miután a könyv napvilágot látott, 
a kritikusok hamar a „pesszimista” jelzőt aggatták 

szerzőjére. A kiváló angol regényíró és költő később, például a Nobel-
díj átvételekor mondott beszédében már tiltakozott e megbélyegzés 
ellen, és nem is alaptalanul, mégis, ha akarjuk, legtöbb művében tet-
ten érhetjük a fent említett vonást. A Nobel-díjas sorozatban megje-
lenő, utolsó Golding-regény, a Kígyónyelv a hellén kor hanyatlásának 
idejét eleveníti fel, a delphoi jósda utolsó papnőjének visszaemléke-
zései szerint. Az idősödő Püthia életét kisgyermekkorától kísérhet-
jük figyelemmel, amikor még ő volt Ariéka, a csúnya kis görög lány. 
Ariékának, ahogy cseperedik, meg kell birkóznia a felnőtté érés, majd 
a papnővé válás nehézségeivel, el kell tűrnie, hogy Apollón isten dur-
ván magáévá teszi, s miközben emberek és népek sorsát meghatáro-
zó vallási szerephez jut, szert tesz Apollón homoszexuális főpapjának 
egy életre szóló igaz barátságára. Golding kiemelkedő műveit nem 
fűzi egybe pontosan követhető képzeletbeli vonal, de allegorikus 
művei, amilyen ez az utolsó regénye is, gyakran fordulnak a klasszi-
kus irodalom és a mitológia felé, hogy annak segítségével tükrözzék 
vissza a napjaink embere számára fontos lelki és etikai kérdéseket.

VI
LÁ

GI
RO

DA
LO

M
AN

TIKVÁR

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35240


36 37

AN
TIKVÁRVI

LÁ
GI

RO
DA

LO
M

Herta Müller: 
Lélegzethinta
Cartaphilus, Budapest, 2010

Amikor 2002-ben Kertész Imre átvette az irodalmi 
Nobel-díjat, sokan mondták, hogy e rangos kitün-
tetés csupán részben szól az írói teljesítménynek, a 
döntésbe belejátszhatott, hogy a témának alig akad 
nemzetközi szinten elismert feldolgozása. Hét évvel 
később az a Herta Müller bánsági származású német 

írónő állt a svéd uralkodó, Károly Gusztáv előtt, aki Lélegzethinta című 
regényében a szovjetek által elhurcolt romániai németek lágertapasz-
talatát írta meg valós emlékekből. Az írónő édesanyja öt évet töltött 
egy szovjet munkatáborban, a történet azonban elsősorban nem az ő 
élményeit dolgozza fel, hanem Oskar Pastior avantgárd művészét, aki-
vel éveken át tartó interjúsorozatot készített az írónő. Eredetileg közö-
sen tervezték megírni a regényt, amit végül a művész halála akadályo-
zott meg. Herta Müller Pastior visszaemlékezéseit lírai áradású, egyes 
szám első személyben előadott vallomássá alakította. Leo Auberg 
nagyszebeni meleg fiú mindössze tizenhét évesen kerül egy kelet-uk-
rajnai lágerbe, ahol lassan nemcsak a szénlapátolás és a koldulás 
mesterségét tanulja ki, de megérti mit jelent a rend az éhségangyal 
fölforgatta világban a kegyetlenség és a jóság egyensúlya, a száj és a fej 
boldogsága. A lágerboldogságról című fejezetben mintha egyenesen 
Köves Gyurival folytatna párbeszédet a narrátor, aki hazaérve is rabja 
marad a zsigerekig hatoló éhségnek. Az egész történeten ezenfelül vé-
gigvonul a bűntudattal terhelt, titkolt és szintén egy-
fajta éhség formájában megnyilatkozó homoerotikus 
vágy. Az élet legfinomabb jelenségeire is szavakat ta-
láló, mégis leginkább a hiányt tematizáló, ritmikusan 
hullámzó prózastílusban írt regényt – melyet az író-
nő utószava és Dragomán György kísérő tanulmánya 
egészít ki – széles körben érdemes ajánlani.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/30228
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Indig Ottó: 
Kánikula
Franklin Társulat, Budapest, 1947

Az utolsó békebeli nyáron egy magyar író vetődik 
a francia Riviérára, ott megismerkedik egy külö-
nös amerikai lánnyal, meg egy svéd házaspárral: 
róluk, az ő bonyolult kapcsolatukról szól a re-

gény. Három szenvedély kergeti egymást, három szerelem lobog a 
titokzatosan szép svéd asszony körül: az amerikai lányé, a magyar 
íróé és a férjé. A lányt egy tragikus éjszaka élménye végül öngyil-
kosságba kergeti, hogy emléke tiltó árnyékként éljen tovább a má-
sik kettő, az író és az asszony között. Megoldatlan viszonyuknak 
maga a történelem vet véget: a Riviérán végigcsap a háború híre, 
a szállók kiürülnek s a fejvesztett menekülésben szétszóródnak a 
kánikula parázsló részegségében egybefonódott sorsok. A regény 
tengelyében egy kényes probléma áll: a leszbikus szerelem prob-
lémája. Indig Ottó az író és művészpszichológus biztos érzékével 
nyúl a kérdéshez s az amerikai lány furcsa, zaklatott és rokonszen-
ves alakjában olyan élő és hiteles figurát teremt, akire mindig a 
személyes találkozás élményével gon-
dolunk. A regény erotikusan villódzó 
légköréhez kitűnően illik a Riviéra nyári 
életének háttere, pezsgő hangulatával, 
ragyogó tájképeivel s mulatóinak és 
hoteljainak nemzetközi társadalmával. 
A Kánikula lebilincselő olvasmány s iz-
galmas pillanatkép a katasztrófa előtti 
Európa modern világáról.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/31675
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Faludy György:
Elfeledett versek : kötetbe nem sorolt és publi-
kálatlan művek
Alexandra, Pécs, 2010

Mindig a fennálló irodalmi rend ellen lázadt, so-
sem publikált a Nyugatban. Az őt híressé tevő át-
költéseket legkiválóbb kortársainak hada ítélte el; 
fordítási, az antik formákat elvető és helyesírási 

tanait a hivatalos literatúra mindig elvetette. Életútja is többször 
elsodorta az irodalmi élet fősodrából. Mindezek ellenére mégis fo-
lyamatosan népszerű volt az olvasók körében, ifjúságától haláláig 
a közönség szeretete övezte. Ez a születésének századik évforduló-
jára megjelent válogatás korábban ismeretlen verseit gyűjtötte 
össze: kéziratban maradt, újságokban megjelent, ám kötetbe soha 
sem sorolt, valamint ifjúkori kötetekben szunnyadó költeményeket 
nyújtott át az olvasóknak. A válogatást Csiszár Gábor Faludy-kutató 
tette közzé, benne homoerotikus témájú költeményekkel is.

Nádasdy Ádám:
Nyírj a hajamba
Magvető, Budapest, 2017

Nádasdy Ádám a megszemélyesítés költője. 
Minden fontos dolog – a magány, a szerelem, a 
küzdelem – hirtelen személlyé változik verseiben, 
és minden személyből fogalom lesz. Jelképek er-

deje helyett most párás trópusi őserdőkön, árapály-mosta partokon 
át vezet a versek útja. Olyan idegen tájakon, amiket csak hasonla-
tokkal tehetünk otthonossá. Nádasdy Ádám hét éve jelentkezett 
legutóbb verseskötettel. A Magvető Kiadó a legújabb verseket tartal-
mazó Nyírj a hajamba című könyvvel a hetvenéves szerzőt köszön-
tötte. A kötetben meleg témájú alkotásokat is olvashatunk.

https://hatter.hu/archivum/katalogus/29733
https://hatter.hu/archivum/katalogus/35205
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George Eells:
The Life That Late He Led : A Biography of Cole 
Porter
G. P. Putnam’s Sons, New York, 1972

Az egyik legismertebb amerikai musicalszerző 
Cole Porter. Már hatéves korában tehetségesen 
hegedült, nyolc évesen zongorázott. Jó anyagi 
háttérrel rendelkező családja támogatta tanul-

mányait. A konzervatórium után a Yale Egyetemre járt: már az 
itt töltött évek alatt 6 musicalt és 300 dalt írt. Később rövid ide-
ig a Harvard Egyetemen jogot tanult, majd átiratkozott a zenei 
fakultás ra. A diploma átvétele után belevetette magát a New York- i 
nagyvilági életbe, ám első darabja megbukott. 1917-ben Párizsba 
költözött, az első világháború utolsó éveit pedig az idegen légió 
soraiban töltötte. 1919-ben megnősült, ám kapcsolatuk legin-
kább üzleti alapon működött, tekintettel Porter közismert homo-
szexualitására is. Házasságuk ennek ellenére tartósnak bizonyult: 
egészen Linda haláláig, 1954-ig tartott. Párizsban is komponált, 
az amerikai sikerre azonban az 1920-as évek végéig várnia kellett. 
1928-ban a Párizs című musicalhez írt egyik dalát felkapta a kö-
zönség, és ettől kezdve ontotta a sikerdarabokat. A Broadwayn 
telt házzal futottak musicaljei, Hollywoodban pedig sorra filme-
sítették meg szerzeményeit. Talán legismertebb zenés darabjai, 
musicaljei a William Shakespeare Makrancos hölgyét feldolgozó 
Csókolj meg, Katám! (angolul: Kiss me Kate) és a Kánkán, örökzöld 
dalai pedig: az Anything Goes, a Begine The Beguine, az Everytime 
We Say Goodbye, az I Love Paris, az It’s De-Lovely, az I’ve Got You 
Under My Skin, a Love For Sale, a Night And Day, a So in Love, a True 
Love és a You’re the Top. 1937-ben tragikus baleset érte lovaglás 

https://hatter.hu/archivum/katalogus/35207
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közben: mindkét lába eltört, idegpályái megsérültek, így ezt kö-
vetően soha nem tudott többé igazán lábra állni. A nyilvánosság 
előtt egyre kevesebbszer mutatkozott, főleg miután jobb lábát 
amputálták, valamint elvesztette anyját, majd feleségét is. 73 éves 
korában, 1964. október 15-én halt meg Santa Monica-i otthoná-
ban egy veseműtét után. Életét mutatja be George Eells könyve.
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Gyarmati Tamás 30
Gyovai Helén 26
Győrfi Tamás (szerk.) 8
Harmat Kiadó 15
Harry : nem hivatalos életrajz 7
Heartstopper : 
fülig beléd zúgtam 17
Helikon Kiadó 21, 25
Holnap Kiadó 30
Hol vagytok, olasz amorózók? 26
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Hosszúlépés Budapesten : 
séták, titkok, történetek 10
21. Század Kiadó 10, 22
HVG Könyvek 11, 12, 13, 16, 22
Indig Ottó 38
IQ Press 15
Így élt Leonardo da Vinci 28
Jacinda Ardern :  
az új korszak vezetője 14
Kajdi Csaba 25
Kánikula 38
Karátson Gábor 28
Kazai Viktor Zoltán (szerk.) 8
Kelle, Birgit 6
Kígyónyelv 36
Kisch, Egon Erwin 32
Klune, Travis John 18
Koniorczyk Borbála 10
Kontextus által világosan : 
a Sólyom-bíróság  
antiformalista elemzése 8
Kossuth Kiadó 20
Kölykök 17
Könyvmolyképző Kiadó 17
Kriterion Könyvkiadó 32
Laczó Ferenc (szerk.) 5
A lakoma : 
Szókratész védőbeszéde 21
Lamb, Harold Albert 31
Lélegzethinta 37
L’Harmattan Kiadó 8
The Life That Late He Led :  
A Biography of Cole Porter 40

Magvető Kiadó 17, 39
Magyar Könyvklub 29
Magyarország globális 
története, 1869-2022 3, 5
Mame 19
MCC (Mathias Corvinus 
Collegium) Press 6
Medicina Könyvkiadó 28
Merker Dávid 10
Metropolis Media 18
Mi jár a kamasz fejében? :  
gyakorlati gyermekpszichológia 
mai szülőknek 12
Mit tenne De Beauvoir? :  
megoldások hétköznapi  
problémáinkra a legnagyobb 
feministáktól 16
Monsaingeon, Bruno (szerk.) 30
Móra Könyvkiadó 28
Murányi L. László 4
Müller, Herta 37
Nádasdy Ádám 39
A nagy Cylasztori 25
Nagy emberek nagy szerelmei 29
Németh László Imre (szerk.) 6
Next21 Kiadó 21
Nyírj a hajamba 39
Open Books Kiadó 8, 9
Orbán Endre (szerk.) 8
Oseman, Alice 17
Összeesküvés Ferenc pápa ellen :  
a titkos vatikáni szövetség 8
Palcsek Zsuzsanna (szerk.) 15
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Papp Gergely 25
Petit Print Könyvkiadó 34
Platón 21
Progressz Könyvkiadó 29
A Redl-ügy és egyéb történetek 32
Ribiczey Nóra (szerk.) 9
Richter : írások, beszélgetések 30
Rose, Freya 16
Rudkin, Angharad 12
Sacks, Oliver 22
Shakespeare szonettjei 34
Shakespeare, William 34, 35
Šklovskij, Viktor Borisovič 29
Smith, Patti 17
Spock, Benjamin McLane 28
A suttogó ajtón túl 18
Sükösd Mihály (szerk.) 34
Szél Dávid 11
Szent István Társulat 6
Szerb Antal 27
A szivárvány árnyéka 4
Szívhez szóló levelek: Szerelem 20

Szonettek 35
A szőlő édes íze 21
Szukits Könyvkiadó 35
Tabuk és dilemmák a gyerek
nevelésben : az altatástól  
a szexedukációig 09 éves korig 11
Tanács Eszter 13
Terry, Pamela 21
TharnType story 3. 19
TharnType story 4. 19
Tinédzserek könyve 28
Ulpius Baráti Kör 19
Usher, Shaun (szerk.) 20
Új Palatinus Könyvesház 36
Üvöltés : vallomások 
a beatnemzedékről 34
Varga Bálint (szerk.) 5
Világhódító Nagy Sándor 31
A világirodalom  
története I-II. 27
White, Danny 7
Winman, Sarah 22



Köszönjük a 21. Század Kiadó, a Corvina, a HVG Könyvek és 
a L'Harmattan könyvadományait. Köszönjük továbbá a magán-
személyek adományait.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az 
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, filme-
ket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyomtat-
ványokat és egyéb tárgyi emlékeket. A könyvtár gyűjteménye 
továbbra is kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk a kölcsö-
nözhetőség kialakításán.

A Háttér Archívum és Könyvtárról bővebben lásd:
http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar 

Katalógusunk elérhető a következő oldalon:
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Címünk: 1136 Budapest, Balzac utca 8-10.

A helyben olvasható anyagokhoz előzetes egyeztetés alapján lehet 
hozzáférni, elektronikus-levélben, az archivum@hatter.hu címen.
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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


„A Háttér Archívum és Könyvtár önkénteseiként régóta foglalkozunk  
a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex emberek nem-
zetközi és hazai történetével. (...) Úgy gondoltuk, érdemes lenne a magyar-
országi történeti vonatkozásokról egy külön kiállítást szervezni, melynek 
keretében a kezdetektől egészen az ezredfordulóig tekintjük át az LMBTQI 
közösség hazai históriáját. Mindehhez az Amerikai Egyesült Államok buda-
pesti nagykövetségétől kaptunk anyagi támogatást, melyet ezúton is kö-
szönünk. (...) Melyek a legkorábbi magyarországi források a közösség hazai 
történetével kapcsolatban? Hogyan élhettek a férfiakat szerető férfiak és a 
nőket szerető nők a középkorban? Miként ítélte meg a jog az azonos neműek 
kapcsolatát a kora újkorban és a hosszú 19. század folyamán? Milyen ismert 
emberekről tudunk, akik vélhetően a közösségünkhöz tartoztak? Hol lehe-
tett ismerkedni az elmúlt évszázadokban, mi jellemezte az LMBTQI embe-
rek térhasználatát, elsősorban Budapesten? Miként változott a társadalom 
LMBTQI emberekhez való hozzáállása a 20. század folyamán? Hogyan látta 
az LMBTQI embereket az orvostudomány a 19. század végén vagy éppen az 
1980-as években? Milyen úton jutottunk el ahhoz, hogy megszűnjön a férfi-
ak közötti szexuá lis kapcsolat büntethetősége Magyarországon? Hogyan 
változott meg ezt követően a közösség mindennapi élete? Milyen hatásai 
voltak a rendszerváltásnak? Hogyan kezdődött, majd teljesedett ki a ma-
gyarországi mozgalom? Miként jelentek meg az LMBTQI emberek a magyar 
irodalomban, a képzőművészetekben, a filmekben vagy a televízióban?” 
Mindezt igyekszik bemutatni kiállításunk, amely online elérhető:

https://lmbtqitortenelem.hu
Hanzli Péter – Nagy Sándor

https://lmbtqitortenelem.hu/page/nyito
https://lmbtqitortenelem.hu/page/nyito
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