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PROGRAMOK

150 ÉVE MEGNEVEZVE
 

Idén már hatodik alkalommal rendezzük meg az LMBT Történeti Hónapot. Hat 
évvel ezelőtt Ljubljanában gyűlt össze kilenc országból egy európai csapat, akik 
eldöntötték, hogy amerikai és angol hagyományokat követve maguk is megszer-
vezik saját országuk LMBT Történeti Hónapját.

Hat éve minden februárban jó érzés arra gondolni, hogy velünk egy időben 
máshol is megismerhetik a „román Kertbeny” munkásságát, mesélnek a „litván 
Homérosz Egyesület” egykori tagjai, leszbikus témájú filmet vetítenek a „skót 
Gobbi Hilda filmklubban”, és a „szlovák Giselle” lép fel egy fantasztikus show-val 
valahol a pozsonyi éjszakában.

Célunk továbbra is az, hogy felhívjuk a figyelmet az LMBT emberek történelmi, 
kulturális jelenlétére. Az elmúlt öt év alatt több mint kétszáz programot szervez-
tünk: beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket, művészeti és ismeretterjesztő 
kiállításokat, workshopokat, történelmi sétákat és egyéb rendezvényeket, több 
mint ötven együttműködő partnert bevonva a programsorozatba.

150 éve megnevezve – ez az idei programsorozat szlogenje, hiszen Kertbeny 
Károly irodalmár-műfordító és korai melegjogi aktivista 150 évvel ezelőtt alkotta 
meg a homoszexualitás (és a heteroszexualitás) fogalmát. Megnevezte, ezzel 
láthatóvá tette, és lehetőséget adott az önkifejezésre, egy közösség tudatos 
alakítására.

A fesztivált idén Kertbeny életének és melegjogi munkásságának magyar 
kutatója, Takács Judit szociológus nyitja meg február 2-án pénteken este 6-kor a 
Premier Kultcaféban, ahol egy Kertbeny önéletrajzi írásai alapján készült színházi 
előadás és az életét bemutató (vándor)kiállítás is megtekinthető lesz.

Idén több mint 20 szervezet/intézmény ajánl közel 40 programot február szinte 
minden napjára. Némi ízelítő: előadások az amerikai homofil mozgalomról, Faludy 
Györgyről, Király Tamásról, felvilágosodás-kori titkos női körökről, poliamoriáról, 
lengyel melegtörténelemről, filmek apácazárdáról, premodern melegségről, Mag-
nus Hirschfeldről, nápolyi börtönben szövődött leszbikus szerelemről, kiállítások 
meleg sportolókról és transz emberekről, beszélgetések „régi motoros” melegek-
kel és leszbikusokkal, berlini kabaré-performansz, társastáncbál, Pink Budapest 
séta, LMBT politikvíz.

Támogatóink, adományozóink, önkénteseink és természetesen a programot 
ajánló szervezetek, intézmények és egyének munkáját ezúton is köszönjük, nélkü-
lük nem jöhetett volna létre az esemény.

A magyarországi LMBT Történeti Hónap különleges, sokszínű és színvonalas 
kulturális fesztivállá nőtte ki magát, amely nemcsak az LMBT közösség érdeklődé-
sére tarthat számot. Mindenkit szeretettel várunk tehát a programsorozaton!

Háttér Társaság – Labrisz Leszbikus Egyesület

HONNAN HOVÁ? 
– AVAGY IDŐUTAZÁS  
AZ LMBT  
EMBEREK VILÁGÁBAN

A februárról általában mindenkinek 
a karneváli időszak jut eszébe, de 
Magyarországon immár hatodik éve az 
LMBT emberek számára már többet 
jelent ez a hónap. A Háttér Társaság és 
a Labrisz Egyesület lelkes csapatá-
nak köszönhetően 2012-ben hazánk 
is csatlakozott ehhez a nemzetközi 
kezdeményezéshez és minden évben 
itthon is megrendezzük az LMBT 
Történeti Hónapot. A mára kulturális 
fesztivállá változott programsorozat 
nem szól másról, mint időutazásról 
a hazai és a nemzetközi utakon 
egyaránt. Egy hónap, amikor olyan 
dolgokat tanulhatunk, amelyekről egyik 
történelemkönyv sem ír, betekintést 
nyerhetünk akár a Kádár-korszak LMBT 
mindennapjaiba is, amikor még minden 
más volt. Egy olyan izgalmas hónap 
vár ránk, ami mindenkinek tartogat 
valami egyedit, valami különlegeset, és 
ebben az idei évtől a Humen Magazin 
LMBT Történeti hónap különszáma is 
segítségetekre lesz. Mindenkinek jó 
időutazást kívánok!

Erdei Zsolt
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LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

A 6. LMBT Történeti Hónap megnyitója
IDŐPONT: 2018. február 2. péntek 18:00–18:30
HELYSZÍN: Premier Kultcafé
SZERVEZŐ: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus  
Egyesület

Kertbeny Károly bibliográfus, fordító, a világ egyik első 
melegjogi aktivistája 150 évvel ezelőtt, 1868-ban alkotta 
meg a „homoszexuális” szót, majd egy évvel később két 
pamfletet is közzétett, amelyekben a homoszexualitás 
büntetőjogi üldözése ellen érvelt. Az évforduló kapcsán 
az LMBT Történeti Hónapot Takács Judit szociológus, 
az MTA TK Szociológiai Kutatóintézetének tudományos 
tanácsadója, Kertbeny egyik nemzetközi szinten ismert 
kutatója nyitja meg.

MÁSkor – MÁSként – MÁSképp
IDŐPONT: 2018. február 2. péntek 18:30–19:30
HELYSZÍN: Premier Kultcafé
SZERVEZŐ: PszichoSzínház

Bácskai Juli Pszichoszínháza bemutatja MÁSkor – 
MÁSként – MÁSképp című előadását a Háttér Társaság 
szervezésében, az LMBT Történeti Hónap keretében.
ÍRÓ, PSZICHOLÓGUS-SZAKÉRTŐ: Bácskai Juli.  
FŐSZEREPBEN: Chován Gábor, Fritz Attila.  
KÖZBEHEGEDÜL: Bóna János.

FEBRUÁR 2.

 PROGRAMOK
02 FEBRUÁR 2–3.

04 FEBRUÁR 3-10.

06 FEBRUÁR 10-16.

08 FEBRUÁR 16-22.

10 FEBRUÁR 22-27.

12 FEBRUÁR 28-MÁRCIUS 3.

13 KERTBENY KÁROLY  
a „homoszexualitás”  
kifejezés atyja

14 TAKÁCS JUDIT INTERJÚ 
„Nem csak fehér  
heteroszexuális  
férfiak éltek errefelé  
az elmúlt ezer évben”

16 HORTHY-KORSZAK 
Hogyan éltek a melegek  
a Horthy-korszakban? 
Interjú Kurimay Anita  
történésszel

18 SZÍNHÁZ AJÁNLÓ

19 HELYSZÍNEK

20 TÁMOGATÓK

ÚTMUTATÓ
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PROGRAMOK

150 éve megnevezve: Kertbeny Károly, az első 
magyar melegjogi aktivista – kiállításmegnyitó
IDŐPONT: 2018. február 2. péntek 19:30–20:00
HELYSZÍN: Premier Kultcafé
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

Ki volt Kertbeny Károly Mária? Osztrák, magyar, vagy mind-
kettő? Bibliográfus, műfordító, a magyar kultúra népszerű-
sítője vagy egy Európát beutazó kalandor? Mikor használta 
először az általa megalkotott „homoszexuális” kifejezést? Mi 
a melegjogi munkájának jelentősége? Mindezeket mutatja be 
a Háttér Archívum vándorkiállítása, amelyet a megnyitón kívül  
az alábbi programokon és helyszíneken is megtekinthettek.

FEBRUÁR 4. Wikipédia-szerkesztő maraton
FEBRUÁR 5. 30 éve jött létre a Homérosz Egyesület
FEBRUÁR 7. A szodomitától az LMBTQ-ig
FEBRUÁR 8. Lányok a páholyból – előadás
FEBRUÁR 13. Háttér Klub: A szex Einsteinje – filmvetítés és 

beszélgetés Magnus Hirschfeld életéről
FEBRUÁR 15. William Davis és sorstársai. Az LMBTQI emberi 

jogok története az Egyesült Államokban a 
kezdetektől a 19. század végéig + Az amerikai 
homofil mozgalom története

FEBRUÁR 19. Meleg „Happy End” Budapesten – egy angol 
nyelvű ős-melegregényről

FEBRUÁR 20. A Harden–Eulenburg-ügy: egy századeleji 
homoszexuális botrány és annak magyarorszá-
gi sajtóvisszhangja

FEBRUÁR 24. Szimpozion Történetmondó Fesztivál
FEBRUÁR 25. PolitiKVÍZ
FEBRUÁR 27. A homoszexuálisok előtt – filmvetítés

A szodomitától az LMBTQ-ig
IDŐPONT: 2018. február 3. szombat 17:00–18:30
HELYSZÍN: Grand Café (Szeged)
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért, Háttér Archívum

Buzi vagy homoszexuális? Hol nyílt a Molly Klub? Kik voltak 
a tribádisták és az uránisták? Kire mondták, hogy kenguru, 
titkosilona, öcsigörl? Milyen a butch nő? Kik a lipstick lesz-
bikusok és a szakállas lányok? Élhet bárki levendula-házas-
ságban? Mióta gay a meleg? Nagy Sándor (Háttér Archívum) 
kultúrtörténeti előadása arról, milyen kifejezéseket használtak 
az LMBT+ emberek(re) az elmúlt évszázadok során.

Gobbi Hilda filmklub: Hangyaboly
IDŐPONT: 2018. február 3. szombat 18:00–21:00
HELYSZÍN: Mika Tivadar Mulató
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

2018-ban emlékezünk Kaffka Margit halálának 100. évfordu-
lójára. Ehhez kapcsolódva vetítjük le Kaffka 1917-ben megje-
lent kisregényének 1971-ben készült filmváltozatát, Fábri 
Zoltán mára már klasszikus alkotását. Az apácazárdában 
játszódó film az első olyan magyar játékfilm, amelyben bár 
érintőlegesen, de megjelenik a leszbikusság témája. A vetítés 
után színészekkel beszélgetünk.

Az amerikai homofil mozgalom története
IDŐPONT: 2018. február 3. szombat 18:30–20:00
HELYSZÍN: Grand Café (Szeged)
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért, Háttér Archívum

1924-ben alapították meg az első amerikai homoszexuális 
szervezetet Chicagóban. Mi jellemezte az ún. homofil mozga-
lom korát? Mi minden történt a negyvenes, ötvenes, hatvanas 
években? Milyen fontos események előzték meg a nagyhatá-
sú Stonewall-lázadást? Hanzli Péter történész előadása.

FEBRUÁR 3.
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Charme Bál a Történeti Hónapon  
– táncbemutatókkal
IDŐPONT: 2018. február 3. szombat 18:30–00:00
HELYSZÍN: Corvin Dance Center, 6. emelet (van lift)
SZERVEZŐ: Charme Hungary

A Charme Hungary évek óta szervez bált az LMBT Történeti 
Hónap keretein belül. Ezúttal bevezetésként (18:30–19:30) 
szeretnénk egy egyórás tánctanítással bevonni az újonnan a 
tánc világába érkezőket, hogy mindenki otthonosan érezze 
magát a parketten. Táncosaink készülnek egy kis bemutatóval 
az este folyamán, lesz tombola, sok jó zene és még több tánc.

Színes sportélet – kiállításmegnyitó
IDŐPONT: 2018. február 3. szombat 19:00-20:00
HELYSZÍN: Kelet Kávézó és Galéria
SZERVEZŐ: Atlasz Sportegyesület

A sportban egyetlen dolog számít: a teljesítményed – leg-
alábbis így kell(ene) lennie. Kiállításunkon olyan világhírű 
sportolókkal ismerkedhettek meg, akik teljesítményükkel 
kivívták a világ megbecsülését, előbújásukkal pedig hozzájá-
rultak egy valóban színes sportélethez. A megnyitót Manheim 
István, az Atlasz Sportegyesület ügyvivője és Waliduda 
Dániel, a kiállítás kurátora tartja. A kiállítás megtekinthető 
2018. február 17-ig. Február 14-én, szerda este 20:30-tól (az 
Open Mind Forum után) is várunk titeket egy Valentin-napi 
koccintásra!

Wikipédia-szerkesztő 
maraton
IDŐPONT: 2018. február 4. 
15:00–20:00
HELYSZÍN: Háttér iroda
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Szerkesszünk Wikipédia-
oldalakat együtt úgy, hogy 
minél több leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű 

történeti információ legyen elérhető közös tudástárunkban. 
Tervünk meglévő oldalakat átszerkeszteni, angol nyelvűeket 
magyarra fordítani, illetve új bejegyzéseket létrehozni.

30 éve jött létre a Homérosz Egyesület
IDŐPONT: 2018. február 5. hétfő 19:00–20:30
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

1988-ban, harminc évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan a Ho-
mérosz Egyesület, az első magyarországi LMBT civil szervezet. 
Honnan jött az ötlet? Hogyan alakították meg az egyesületet? 
Mi mindennel foglalkozott a Homérosz megalakulásától kezd-
ve? Mit szólt mindehhez az ország közvéleménye? Minderről 
beszélgetünk a Homérosz alapítóival és volt tagjaival.

Faludy György és homoerotikus költészete 
IDŐPONT: 2018. február 6. kedd 18:00–20:00
HELYSZÍN: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló  
Gimnázium színházterem

Faludy György 1937 és 2001 között számos verssel, fordítás-
sal és átköltéssel gazdagította a magyar homoerotikus ká-
nont. Az előadáson néhány férfiakhoz íródott szerelmes verse 
kapcsán tekintjük át a gazdag költői-prózaírói életművet és a 
fordulatos életutat. Csiszár Gábor történész előadása.

FEBRUÁR 3. FEBRUÁR 4.

FEBRUÁR 5.

FEBRUÁR 6.
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A szodomitától az LMBTQ-ig
IDŐPONT: 2018. február 7. szerda 18:00–19:30
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

Buzi vagy homoszexuális? Hol nyílt a Molly Klub? Kik voltak 
a tribádisták és az uránisták? Kire mondták, hogy kenguru, 
titkosilona, öcsigörl? Milyen a butch nő? Kik a lipstick lesz-
bikusok és a szakállas lányok? Élhet bárki levendula-házas-
ságban? Mióta gay a meleg? Nagy Sándor (Háttér Archívum) 
kultúrtörténeti előadása arról, milyen kifejezéseket használtak 
az LMBT+ emberek(re) az elmúlt évszázadok során.

Lányok a páholyból: titkos női körök  
a felvilágosodás időszakából
IDŐPONT: 2018. február 8. csütörtök 18:00–20:00
HELYSZÍN: Kalicka Bisztró
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

A felvilágosodás a nőkre is új fényt vetett: a szabadgondolko-
dás, önrendelkezés bizonyos mértékig számukra is elérhető-
vé vált. Kik voltak az első bátor nők, akik e tiltott gyümölcsök 
után ki merték nyújtani a kezüket? Színésznők, páholyhöl-
gyek, amazonok és botrányfigurák  –  Dittera-Balogh Andrea 
előadása a nők titkos forradalmáról a 18. században.

A bűn fogalma  
a zsidó-keresztény 
tradícióban.  
A Mozaik Közösség 
nyílt alkalma
IDŐPONT: 2018. február 10. 
szombat 15:00–17:00
HELYSZÍN: Orfeusz Söröző
SZERVEZŐ: Mozaik Közösség

Előadónk, Gábor György vallásfilozófus a zsidóság tilalmait, 
valamint a kereszténység bűn-fogalmát elemzi többek közt 
a homoszexualitás kapcsán. Tekintettel a program LMBT 
Történeti Hónapba való beágyazottságára, szándékában 
áll az e felfogások okozta negatív hatásokra kitérni, azokról 
véleményét megosztani.

A szodomitától az LMBTQ-ig
IDŐPONT: 2018. február 10. szombat 18:00–19:30
HELYSZÍN: Wannabe Cafe (Pécs)
SZERVEZŐ: PeMel, Háttér Archívum

Buzi vagy homoszexuális? Hol nyílt a Molly Klub? Kik voltak 
a tribádisták és az uránisták? Kire mondták, hogy kenguru, 
titkosilona, öcsigörl? Milyen a butch nő? Kik a lipstick lesz-
bikusok és a szakállas lányok? Élhet bárki levendula-házas-
ságban? Mióta gay a meleg? Nagy Sándor (Háttér Archívum) 
kultúrtörténeti előadása arról, milyen kifejezéseket használtak 
az LMBT+ emberek(re) az elmúlt évszázadok során. 

Szimpozion Történetmondó Fesztivál
IDŐPONT: 2018. február 10. szombat 19:00–22:00
HELYSZÍN: Szimpozion Klub
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

LMBTQ jogi esetek, amelyekben segítséget kaphatsz! Vendé-
geink a Háttér Társaságtól dr. Kárpáti József és a TransVanilla 
Egyesülettől dr. Bodrogi Bea jogász munkatársak.  
MODERÁTOR: Virág Zsolt.  
MINIMUM KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁS: 500 Ft.

Az amerikai homofil mozgalom története
IDŐPONT: 2018. február 10. szombat 19:30–21:00
HELYSZÍN: Wannabe Cafe (Pécs)
SZERVEZŐ: PeMel, Háttér Társaság

1924-ben alapították meg az első amerikai homoszexuális 
szervezetet Chicagóban. Mi jellemezte az ún. homofil mozga-
lom korát? Mi minden történt a negyvenes, ötvenes, hatvanas 
években? Milyen fontos események előzték meg a nagyhatá-
sú Stonewall-lázadást? Hanzli Péter történész előadása.

PROGRAMOK

FEBRUÁR 4.

FEBRUÁR 5.

FEBRUÁR 6.

FEBRUÁR 7.

FEBRUÁR 8.

FEBRUÁR 10.
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Tom of Finland
IDŐPONT: 2018. február 10. szombat 21:00–23:00
HELYSZÍN: Toldi mozi (a Finn Filmnapok keretében)
SZERVEZŐ: FinnAgora 

A Tom of Finland néven alkotó Touko Valio Laaksonen 
(1920-1991) ikonikus figurája a queer kultúrának. Pályafutása 
alatt körülbelül 3500 rajzot készített, szereplői pedig rendre 
hipermaszkulin férfiak szűk ruhákban. A művészettörténészek 
ma már a homoerotikus képzőművészet legmeghatározóbb 
alakjaként tartják számon. Karrierje során a cenzúrával is 
meg kellett küzdenie, amíg saját kiadót hozott létre műveinek. 
Életéről az egyik legsikeresebb finn rendező, Dome Karukoski 
készített egészestés mozifilmet 2017-ben. 

Pikk Dáma játékest
IDŐPONT: 2018. február 11. vasárnap 18:00–22:00
HELYSZÍN: Why Not Bistro
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

Lépj be a Pikk Dáma bűvkörébe: várnak a kártyapaklik, a 
táblajátékok, a kocka el lesz vetve – ha te is akarod. Römi? 
Demon? Rikiki? Solo? Activity? Nem leszel egyedül, játsszunk 
együtt! A Történeti Hónap alkalmából középkori és rene-
szánsz, illetve más történelmi témájú játékokkal is ismerked-
hetsz!

Isten – meleg szemmel. Vetítés és beszélgetés
IDŐPONT: 2018. február 12. hétfő 18:00–20:00
HELYSZÍN: Kelet Kávézó és Galéria, Stúdió
SZERVEZŐ: Keresztények a Melegekért

A KerMel estje olyan emberek történeteit mutatja be, akik nem 
fogadták el azt a tévhitet, hogy a melegség és a keresztény 
hit kizárják egymást. Levetítjük Balla Dávid Péter „Isten együtt 
örül velem” című rövid dokumentumfilmjét, amely egy meleg 
ifjúsági lelkész előbújásáról szól. Ezután a Meleg Szemmel 
videoblog két részét nézzük meg, ahol LMBTQ emberek 
vallanak hitükről, és egyházi személyek a melegek elfogadá-
sáról. A vetítések után a kisfilmek rendezőivel beszélgetünk 
vallásról, identitásról, melegségről.

Nemzetközi főzőest
IDŐPONT: 2018. február 12. hétfő 18:00–24:00
HELYSZÍN: Why Not Bistro
SZERVEZŐ: Why Not Bistro

A főzőest keretein belül egy választott ország helyi specialitá-
sait, finomságait készíti el a maga módján egy meleg művész, 
ismert ember.

Háttér Klub: A szex Einsteinje – filmvetítés és 
beszélgetés Magnus Hirschfeld életéről
IDŐPONT: 2018. február 13. kedd 18:00–20:40
HELYSZÍN: Bem Mozi
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

150 évvel ezelőtt, 1867-ben született Magnus Hirschfeld 
német szexológus, a világ első homoszexuális szervezete, 

FEBRUÁR 11.

FEBRUÁR 12.FEBRUÁR 12.

FEBRUÁR 13.
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a Tudományos-humanitárius Bizottság, valamint a berlini 
Szexuáltudományi Intézet alapítója. Az ő életét és munkás-
ságát mutatja be Rosa von Praunheim filmje. A vetítés után 
Szegedi Gábor történésszel beszélgetünk.
A filmet német nyelven, magyar felirattal vetítjük.

What about the LGBT Pride Parades? Open 
Mind Forum
IDŐPONT: 2018. február 14. szerda 19:00–20:30
HELYSZÍN: Kelet Kávézó és Galéria
SZERVEZŐ: Open Minds Budapest

English-spoken debate at Kelet Kávézó about the history and 
developments of LGBT Pride Parades in the Netherlands 
and about the situation now in Hungary and other countries. 
Do we still need these Parades? Can we find other ways to 
reach our goals? Feel free to come, and share your ideas and 
opinions with us! Facebook: Open Minds Budapest. 
In English.

GBME Filmklub: Gyönyörű harcos
IDŐPONT: 2018. február 15. csütörtök 19:00–22:00
HELYSZÍN: Auróra
SZERVEZŐ: GBME

A „Gyönyörű harcos” (Beautiful boxer) című 2003-as, 
megtörtént eseményeket feldolgozó thaiföldi film Parinya 
Charoenphol muay thai harcosról szól. A film kisfiúkorától 
kezdve követi nyomon történetét, amikor rúzsozta magát és 
virágokat viselt, egészen szenzációs kick-box karrierjéig, 
végül a saját szexualitásával való szembesüléséig, mely 
végül a nemi helyreállító műtéthez vezetett. A vetítés után 
beszélgetés a filmről.

William Davis és sorstársai. Az LMBTQI emberi 
jogok története az Egyesült Államokban  
a kezdetektől a 19. század végéig
IDŐPONT: 2018. február 15. csütörtök 18:00–19:00
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett előadása az LMBTQI 
emberi jogok történetét mutatja be ismert jogeseteken ke-
resztül az Egyesült Államokban, a gyarmatosítás korától a 19. 
század végéig, a melegmozgalmak kialakulásáig.  
Az előadás után kérdésekre van lehetőség.

Az amerikai homofil mozgalom története
IDŐPONT: 2018. február 15. csütörtök 19:00–20:30
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

1924-ben alapították meg az első amerikai homoszexuális 
szervezetet Chicagóban. Mi jellemezte az ún. homofil mozga-
lom korát? Mi minden történt a negyvenes, ötvenes, hatvanas 
években? Milyen fontos események előzték meg a nagyhatá-
sú Stonewall-lázadást? Hanzli Péter történész előadása.

A szodomitától az LMBTQ-ig
IDŐPONT: 2018. február 16. péntek 18:00–19:30
HELYSZÍN: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
SZERVEZŐ: Cifra LMBTQ Közösség, Háttér Archívum

Buzi vagy homoszexuális? Hol nyílt a Molly Klub? Kik voltak 
a tribádisták és az uránisták? Kire mondták, hogy kenguru, 
titkosilona, öcsigörl? Milyen a butch nő? Kik a lipstick lesz-
bikusok és a szakállas lányok? Élhet bárki levendula-házas-
ságban? Mióta gay a meleg? Nagy Sándor (Háttér Archívum) 
kultúrtörténeti előadása arról, milyen kifejezéseket használtak 
az LMBT+ emberek(re) az elmúlt évszázadok során. 

FEBRUÁR 12.FEBRUÁR 12.

FEBRUÁR 13.

FEBRUÁR 16.

FEBRUÁR 14.

FEBRUÁR 15.

PROGRAMOK
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Az amerikai homofil mozgalom története
IDŐPONT: 2018. február 16. péntek 19:30–21:00
HELYSZÍN: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
SZERVEZŐ: Cifra LMBTQ Közösség, Háttér Archívum

1924-ben alapították meg az első amerikai homoszexuális 
szervezetet Chicagóban. Mi jellemezte az ún. homofil mozga-
lom korát? Mi minden történt a negyvenes, ötvenes, hatvanas 
években? Milyen fontos események előzték meg a nagyhatá-
sú Stonewall-lázadást? Hanzli Péter történész előadása.

Pink Budapest séta
IDŐPONT: 2018. február 17. szombat 11:00–13:30
HELYSZÍN: Találkozóhely kiküldése regisztráció után.  
Regisztráció február 1-től a www.hosszulepes.org oldalon, 
25 főig.
SZERVEZŐ: Háttér Társaság, Hosszúlépés. Járunk?

Érdekel, hol zajlott az LMBTQ közösség élete a dualizmus 
alatt, vagy éppen az államszocializmus idején a fővárosban? 
A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. Járunk? sétája Buda-
pest ismerős helyszíneit mutatja be, melyekről sokszor nem is 
gondolnánk, hogy LMBTQ személyiséghez vagy esemény-
hez kötődnek. 

Meleg „Happy End” Budapesten – egy angol 
nyelvű ős-melegregényről
IDŐPONT: 2018. február 19.  hétfő 18:00–19:30
HELYSZÍN: Háttér iroda
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

Miért jelennek meg a magyarok a 19. század végén, például 
Oscar Wilde meleg témájú műveiben? Miért Magyarorszá-
gon játszódik az első, happy enddel záruló angol nyelvű 
melegregény? Az előadás ezekre a kérdésekre ad választ 
az amerikai szerző, Edward Prime-Stevenson Imre című 
regényének segítségével. Bojti Zsolt, az ELTE ITDI doktoran-
duszának előadása.

A Harden-Eulenburg-ügy: egy századeleji  
homoszexuális botrány és annak magyarországi 
sajtóvisszhangja
IDŐPONT: 2018. február 20. kedd 18:00–19:30
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

1907-1909 között jelentős botrány rázta meg a Német Csá-
szárságot: egy újságíró homoszexualitással vádolta meg II. 
Vilmos császár tanácsadóját, Eulenburg-Hertefeld herceget. 
Milyen társadalmi vitát generált a botrány és a több évig tartó 
pereskedés? Milyen sajtóvisszhangja volt az ügynek szerte 
Európában és Magyarországon? Hanzli Péter történész 
előadása.

FEBRUÁR 17.

FEBRUÁR 19.

FEBRUÁR 20.
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Karaoke Party
IDŐPONT: 2018. február 20. 
kedd  22:00–05:00
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Why Not Café

Szeretsz, tudsz énekelni, 
szeretnél végre kilépni a fürdő-
szobából és másoknak is meg-
mutatni mindezt? Akkor térj be 
hozzánk, válaszd ki kedvenc 
számod a legismertebb zenék 

közül, ragadd meg a mikrofont, és énekelj egészen hajnalig a Why Notban! A mikrofon 
nálunk, de a hangod hozd magaddal! 

Leszbikus nők a feminista mozgalomban
IDŐPONT: 2018. február 21. szerda 17:00–18:30
HELYSZÍN: Grand Café (Szeged)
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért

Kik voltak azok a leszbikus nők, akik részt vettek a feminista megmozdulásokban, 
és milyen szerepük volt? Hogyan alakult a feminizmus története során az LMBTQ+ 
emberekhez és témákhoz való viszonyulás? Hogyan jutottunk el az együttműkö-
déstől – az ignoráláson és marginalizáláson át – az ellenségképzésig és az ezzel 
kapcsolatos vitákhoz? Antoni Rita előadása.

Vagyunk! Megva-
gyunk? Itt   vagyunk.
IDŐPONT: 2018. február 21. 
szerda 18:30–21:00
HELYSZÍN: Anker’t
SZERVEZŐ: Amnesty Inter-
national Magyarország

Bemutatjuk Aradi Nóra do-
kumentarista fotósorozatát, 
amelyet a Mentés Másként 
transzláthatósági kampány 
számára készített. A projekt 

célja, hogy megmutassuk, a transz emberek éppúgy élik az életüket, mint bárki 
más – már ha hagyják őket. Aradi Nóra képein Anna és Noé, egy transz lány és egy 
transz fiú hétköznapi és kevésbé hétköznapi pillanatait ismerhetjük meg. A megnyitón 
a Mentés Másként előadássorozat keretében beszélgetünk a résztvevőkkel. Március 
9-én, a kiállítás záróeseményeként a képeket egy köztéri akció keretében, az EMMI 
épülete előtt is bemutatjuk.

Giselle Show: Tollba, tüllbe, retikülbe
IDŐPONT: 2018. február 22. csütörtök 18:00–24:00
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Why Not Café

A fővárosban több szórakozóhely készül vendégei 
számára transzvesztita show-val. A Why Not Café 
abszolút kedvence és sztárja nem más, mint 
Giselle, így ezen a csütörtökön is ő vár bennete-
ket. Kispéntek! Tollba, tüllbe, retikülbe.

PROGRAMOK

FEBRUÁR 19.

FEBRUÁR 20.

FEBRUÁR 20.

FEBRUÁR 21.

FEBRUÁR 22.



10

LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

William Davis és 
sorstársai.  
Az LMBTQI emberi 
jogok története az 
Egyesült Államok-
ban a kezdetektől  
a 19. század végéig
IDŐPONT: 2018. február 
23. péntek 17:00–18:00
HELYSZÍN: Hunguest Hotel 
Nagyerdő  
(Debrecen)
SZERVEZŐ: Háttér Társa-
ság – DebrecenPride

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett előadása az LMBTQI 
emberi jogok történetét mutatja be ismert jogeseteken ke-
resztül az Egyesült Államokban, a gyarmatosítás korától  
a 19. század végéig, a melegmozgalmak kialakulásáig.  
Az előadás után kérdésekre lesz lehetőség.

Az amerikai homofil mozgalom története
IDŐPONT: 2018. február 23. péntek 18:00–19:00
HELYSZÍN: Hunguest Hotel Nagyerdő (Debrecen)
SZERVEZŐ: Háttér Archívum - DebrecenPride

1924-ben alapították meg az első amerikai homoszexuális 
szervezetet Chicagóban. Mi jellemezte az ún. homofil mozga-
lom korát? Mi minden történt a negyvenes, ötvenes, hatvanas 
években? Milyen fontos események előzték meg a nagyhatá-
sú Stonewall-lázadást? Hanzli Péter történész előadása.

Király Tamás álmai. Vöröscsillagok, állatok, 
ősanyák és body-builderek
IDŐPONT: 2018. február 23. péntek 18:00–20:00
HELYSZÍN: ISBN könyv+galéria
SZERVEZŐ: Muskovics Gyula, Soós Andrea 

Király Tamás divatbemutatói a ’80-as évek underground kul-
túrájának meghatározó eseményei voltak. Ma a posztmodern 
divat olyan képviselőivel  emlegetjük együtt, mint Vivienne 
Westwood vagy Jean Paul Gaultier. Muskovics Gyula és Soós 
Andrea, a Király Tamás ’80s kötet szerkesztői a divatellenes 
tervező geometrikus jelmezekkel, állatokkal, ősanyákkal és 
body-buliderekkel benépesített álomvilágáról mesélnek.

Századok, szerelmek, históriák III. Poliamoria  
a modern kor hajnalán
IDŐPONT: 2018. február 23. péntek 19:00–21:00
HELYSZÍN: Mika Tivadar Mulató
SZERVEZŐ: Poliamoria Magyarország

A 20. század robbanásszerű változásokat hozott mind a 
társadalomban, mind a magánéletben, pezsgett az újítástól, 
másképp akarástól. A szerelem fogalma és megélésének 
lehetőségei is megújultak. Milyen volt többet szeretni modern 
korunk hajnalán, és kik voltak a bátrak, akik fel merték vállalni 
ezt? Dittera-Balogh Andrea előadása.

Biblia, melegség, 
kulturális gyökerek. 
Értelmezések Dávidtól 
Michelangelóig
IDŐPONT: 2018. február 24. 
szombat 15:00–16:20
HELYSZÍN: Hunguest Hotel 
Nagyerdő (Debrecen)
SZERVEZŐ: DebrecenPride

A középkori és a bibliai 
homoszexualitással kap-
csolatban az a sztereotípia, 
hogy homofób, sőt gyűlöl-

ködő. Ezzel szemben a meleg szenzualitás, érzelmesség 
végigkíséri a bibliai szellemet, Szent Sebestyéntől napjainkig. 
Simon Lehel előadása.
Kérjük, minél többen hozzatok magatokkal Bibliát (Károli, 
King James Version, stb.)!

FEBRUÁR 24.

FEBRUÁR 23.
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1 milliárd felett – avagy melegházasság  
a nagyvilágban
IDŐPONT: 2018. február 24. szombat 16:30–17:00
HELYSZÍN: Hunguest Hotel Nagyerdő (Debrecen)
SZERVEZŐ: DebrecenPride

20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, ma már legalább 
20 országban törvényes az azonos neműek házassága. 
Hogy jutottunk el idáig? Kiknek köszönhetjük? Meglepő 
adalékok és rengeteg fotó segítségével erről mesél Waliduda 
Dániel, a Humen LMBT-magazin szerkesztője, aki az újság 
egy-egy példányával is meglepi a résztvevőket.

Pink élet a rendszerváltás előtti  
Lengyelországban
IDŐPONT: 2018. február 24. szombat 17:10–19:00
HELYSZÍN: Hunguest Hotel Nagyerdő (Debrecen)
SZERVEZŐ: DebrecenPride

Jurewicz Ádám előadása bemutatja Lengyelország LMBT 
történelmét a II. Lengyel Köztársaságtól a szocializmus végéig. 
Megismerhetjük három lengyel város helyi LMBT szervezetét, 
amelyeket még a nyolcvanas években alapítottak, és szó esik 
a lengyel titkosrendőrség ún. Jácint-hadműveletéről is. 

30 éves az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat
IDŐPONT: 2018. február 24. 19:00–21:00
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Civil AIDS Fórum

1988-ban, harminc évvel ezelőtt alakult meg az Anonim 
AIDS Tanácsadó Szolgálat. Mi történt három évtized alatt 
Magyarországon az AIDS-szűrések és a megelőzés terén? 
Hogyan alakult az AATSZ története? Minderről beszélgetünk 
az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat alapítóival és jelenlegi 
munkatársaival.

Szimpozion Történetmondó Fesztivál
IDŐPONT: 2018. február 24. szombat 19:00–22:00
HELYSZÍN: Szimpozion Klub
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

Vendégeink Takács Mária és Gál Ilona. Takács Mária doku-
mentumfilmes, a Labrisz tagja, az Eltitkolt évek és a Meleg 
férfiak, hideg diktatúrák rendezője. Gál Ilona nyugdíjas, aki 
évek óta részt vesz a leszbikus közéletben, fesztiválokon, 
felvonulásokon. Élete példamutató, szinte maga a magyar 
leszbikus mozgalom alakulásának története.  
MODERÁTOR: Virág Zsolt.  
MINIMUM KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁS: 500 Ft.

PolitiKVÍZ
IDŐPONT: 2018. február 25. vasárnap 18:00–20:00
HELYSZÍN: Szimpla Kávézó
SZERVEZŐ: Magyar LMBT Szövetség

2018 tavaszán országgyűlési választás lesz. Te mennyire vagy 
képben, hogyan állnak a pártok és politikusaik az LMBTQI 
témához? Kvízestünkön az elmúlt 28 év politikai megnyilvánu-
lásait, kormányzati intézkedéseit tekintjük át játékos formában. 
Nevezz csapattal, vagy csatlakozz csapathoz a helyszínen!

A homoszexuálisok előtt
IDŐPONT: 2018. február 27. kedd 18:00–20:00
HELYSZÍN: Labrisz iroda nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület

Amerikai dokumentumfilm (2017) Rendező: John Scagliotti 
A homoszexuálisok előtt az azonos nemű vágyak történetéről 
szóló csodálatos utazásra hívja a nézőt az antikvitástól a 
viktoriánus korig. Számos szakértő segítségével bemutatja az 
ókori Róma leszbikus varázslatait, a Káma Szútra cenzúrázott 
fejezeteit, „kétlelkű” amerikai őslakosok rituáléit és még sok 
egyebet. Az azonos producer/rendező által készített film a 
Stonewall előtt és a Stonewall után című dokumentumfilmek 
előzményeként tekinthető.

FEBRUÁR 24.

PROGRAMOK

FEBRUÁR 27.

FEBRUÁR 25.
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Assigned Male Comics in Hungary
IDŐPONT: 2018. február 28. szerda 18:30–20:30
HELYSZÍN: Anker’t
SZERVEZŐ: Amnesty International Magyarország

Az Assigned Male Comics speciális, Hungarian Edition 
sorozata. Beszélgetés az alkotóval, Sophie Labelle-lel, a 
transznemű kanadai képregényművésszel.

Christa Biedermann: 
Félelem nélkül? – filmes 
performansz
IDŐPONT: 2018. február 28. 
szerda 20:00–21:30
HELYSZÍN: Auróra
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus 
Egyesület

Christa Biedermann Berlin-
ben és Bécsben élő filmes, 
fotográfus és performer, aki 
a ‘70-es évek óta van jelen a 

női és leszbikus szcénában queer és feminista szempontú 
művészetével. A Budapesten látható performansz és filmek 
kabaré-stílusú humort hordoznak. A szerepjátékkal kísért 
táncvideó után válogatást mutat be rövid trükkfilmjeiből, 
melyet beszélgetés követhet. 
Magyar, angol és német nyelvű bevezetővel.  
Az előadás nyelvtudást nem igényel.

Gobbi Hilda filmklub: Immacolata és Concetta
(záróprogram)
IDŐPONT: 2018. március 3. szombat 18:00–21:00
HELYSZÍN: Mika Tivadar Mulató
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

A Magyarországon először látható 1980-as olasz játékfilm 
két nápolyi nő szerelmi történetét mutatja be. Immacolata és 
Concetta szenvedélyes kapcsolatot kezdenek a börtönben, 
és szabadulásuk után összeköltöznek, dacolva Immacolata 
férje és a társadalom megvetésével. De a külső fenyegeté-
seknél végül rombolóbbnak bizonyulnak a belső ellentmon-
dások.

PROGRAMOK
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KERTBENY KÁROLY

KERTBENY KÁROLY,  
A „HOMOSZEXUALITÁS” KIFEJEZÉS ATYJA
A Budapest Pride rendezvénysorozatának végén immár másfél évtizede hagyománynak szá-
mít Kertbeny Károly sírjának megkoszorúzása a Fiumei úti temetőben. De vajon ki is volt  
Kertbeny Károly? És miért fontos a személye az LMBT közösség története szempontjából?

Kertbeny Károly 1824. február 28-án 
született Bécsben, Karl Maria Anton 
Josef Benkert néven. 1838-ban egy győri 
könyvkereskedő segédjeként kezdte ta-
nulni a szakmát, majd Pesten, Heckenast 
Gusztáv könyvkereskedésében dolgozott. 
Itt ismerkedett meg kora nagyjaival, így 
például Kossuth Lajossal vagy Teleki 
Lászlóval. Később külföldön próbált sze-
rencsét, egy ideig katonáskodott, majd 
visszatért Pestre, hogy az irodalomnak és 
a könyvészetnek szentelje életét. Ekkori-
ban, 1845 végén ismerkedett meg Petőfi 
Sándorral is.

Többek között Deák Ferenc tanácsára ment ismét külföld-
re, elsősorban azzal a céllal, hogy a magyar kultúrának hírét 
vigye Európában. Járt Itáliában, Párizsban és Londonban, az 
1848-as forradalmi események pedig német területen érték. 
Sorra jelentek meg Petőfi-, Arany- és Vörösmarty-fordítá-
sai – igaz, azokat sokan kritizálták a színvonaluk, a fordítási 
pontatlanságok miatt. Még a forradalom előtt hivatalosan 
megváltoztatta a nevét is: Karl-Maria Benkertről a magyar 
nemesi hangzású Kertbeny Károly Máriára.

1852-ben rövidebb időre visszaköltözött Magyarországra, 
és könyvészeti kutatásokat folytatott, ám 1858-ban ismét 
külföldre ment: ekkor majdnem húsz évig nem is tért vissza. 
Élt Brüsszelben, Hannoverben, majd hét éven át Berlinben, 
és újságíróként népszerűsítette a magyar kultúrát. 1875-ben, 
immár nagybetegen tért haza Magyarországra. A főváros 
jóvoltából a Rudas Fürdőben kapott lakást. Itthon tovább 
folytatta könyvészeti tevékenységét, ám nagyra törő terveit 
már nem tudta megvalósítani: 1882. január 23-án érte a halál, 
és mivel vagyontalan volt, az írói segédegylet temette el.

Sokáig csak sejteni lehetett, hogy Kertbenynek milyen sze-
repe volt a korai melegmozgalomban, és hogy Karl Heinrich 
Ulrichs német jogásszal, melegjogi aktivistával együtt milyen 
tevékenységet fejtett ki annak érdekében, hogy az egyesülő 
Németországban ne legyen bűncselekmény a férfiak közötti 
szexuális kapcsolat. Kertbeny 1865-68 között rendszeresen 
levelezett Ulrichsszal. Egy 1868. május 6-án neki címzett 
levelében első alkalommal írta le németül a „homoszexuá-
lis”, a „heteroszexuális”, az – önmagával nemi életet élőkre 
megalkotott – „monoszexuális” és az – állatokkal létesített 
kapcsolatra utaló – „heterogén” kifejezéseket. A célja az lehe-

tett, hogy a „szodomita” kifejezés használata, 
illetve a bibliai bűnös megközelítés helyett 
egy neutrálisabb kifejezéssel más síkra 
terelje a témáról folyó diskurzust. Levelében 
vitába is szállt Ulrichsszal, és a veleszüle-
tettség érvével szemben, rendkívül modern 
megközelítésben azt írta: „az államnak nincs 
joga beavatkoznia abba, amit két tizennégy év 
feletti ember önként, a nyilvánosság kizárásá-
val, harmadik személyek jogainak megsértése 
nélkül egymással művel, akkor sem, ha ez a 
két ember számára súlyos következményekhez 
vezet…”

Manred Herzer német kutatónak az 1980-
as években, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában 
folytatott kutatásai mutattak rá arra, hogy Kertbeny a szerzője 
annak az 1869-ben, név nélkül közzétett két röpiratnak, 
mely a férfiak közötti kapcsolatot Poroszországban büntető 
jogszabályhely ellen érvelt. A porosz büntető törvénykönyv 
143-as paragrafusa és ennek 152-es paragrafusként való 
fenntartása az Észak-Német Államszövetség büntetőtörvény-
könyv tervezetében, valamint A porosz büntető törvénykönyv 
143-as paragrafusa által okozott társadalmi kár című írásokat 
meg is küldte Dr. Leonhardt porosz állam- és egészségügyi 
miniszternek (az utóbbi pamfletben szerepelt egyébként 
nyomtatásban először a „Homosexualität” kifejezés).

És bár Kertbeny saját bevallása szerint „normálszexuális” 
volt, és egy barátja öngyilkossága miatt kezdett a témával 
foglalkozni, fennmaradt naplói arról tanúskodnak, hogy nem 
volt érzéketlen a férfiszépséggel szemben. Sőt, különböző 
férfiakkal (Viktor, Hubert, Jancsi vagy éppen Lajkó) való 
kapcsolataira utaló, részben kisatírozott megjegyzések is 
rendszeresen felbukkannak a naplóban.

Kertbeny sírjának pontos helyét életének és melegjogi 
munkásságának magyar kutatója, Dr. Takács Judit szocioló-
gus, történész azonosította be, és 2002-ben közadakozásból 
új síremléket is avattak a Fiumei úti temetőben. Arra emlé-
kezve, hogy 150 évvel ezelőtt történt meg a „homoszexuális” 
kifejezés megalkotása, a 2018. februári, 6. LMBT Történeti 
Hónap kiemelt témája Kertbeny Károly élete és munkássága 
lesz. A rendezvénysorozatot február 2-án Takács Judit nyitja 
meg, de a hónap során színházi bemutató és kiállítás is 
emlékezik Kertbeny személyére.

Hanzli Péter
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„NEM CSAK FEHÉR HETEROSZEXUÁLIS  
FÉRFIAK ÉLTEK ERREFELÉ  
AZ ELMÚLT EZER ÉVBEN” 
Kertbeny Károly 150 évvel ezelőtt alkotta meg a „homoszexuális” kifejezést. Életének és 
melegjogi munkásságának magyar kutatójával, Dr. Takács Judit szociológussal beszélgettünk 
Kertbeny jelentőségéről.

Hogyan találtál rá Kertbenyre?
Henning Bech dán szociológus kért meg sok évvel ezelőtt, 
hogy nézzek utána, milyen nyomai maradtak magyarországi 
forrásokban a nálunk leginkább meséiről ismert Hans Chris-
tian Andersen és Kertbeny kapcsolatának. Ekkor mentem el 
először kifejezetten azért az Országos Széchényi Könyvtárba, 
hogy az ott fellelhető Kertbeny-anyagokba betekintsek. Aztán 
évekkel később a HOSI Wien egyik vezetője, Kurt Krickler 
javasolta, hogy érdemes lenne utánanézni, hogy pontosan hol 
van eltemetve Kertbeny, aki 1824-ben Bécsben született és 
1882-ben Budapesten halt meg. Kurt tanácsát is megfogad-
tam és így találtuk meg Kertbeny sírját a Kerepesi temetőben 
(a mai Fiumei úti nemzeti sírkertben), ahol 2002 óta már egy 
új – közadakozásból készült – Kertbeny-síremlék is áll.
Mi szerinted ma Kertbeny jelentősége? Miért tartottad 
fontosnak foglalkozni vele?
Az 1980-as évek második felében már tudható volt – 
elsősorban Manfred Herzer kutatásainak köszönhetően –, 

hogy Kertbeny alkotta meg a homoszexuális és heterosze-
xuális szavakat. A homoszexualitás és a heteroszexualitás 
megnevezése egy szexualitástörténeti paradigmaváltást 
jelez: míg a korábban meghatározatlan alany nélküli 
cselekvésforma értelemben használt fajtalankodás vagy 
szodómia csupán a tiltott cselekedetek egyik típusa volt, 
amit tulajdonképpen bárki elkövethetett, addig a 19. 
századi homoszexuális – ahogy Foucault fogalmaz – „már 
személyiség”. E személyiség aztán a 20. század folyamán 
egyre öntudatosabban válik sajátos szerelmi és szexuális 
viszonyai miatt társadalmi megkülönböztetettségének 
tudatában lévő s ez ellen tenni akaró – meleg és leszbikus 
– alannyá.
Kertbeny elsősorban szóalkotásai révén járult hozzá a 
magyarországi LMBT-történelem alakításához, s mivel ön-
tudatosan – nem elsősorban vérségi, hanem sokkal inkább 
kulturális alapon – magyarnak vallotta magát, megadta az 
utókor számára azt a lehetőséget, hogy elmondhassuk: a 
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homoszexualitás (és persze a heteroszexualitás is) magyar 
találmány.
Milyen nehézségek adódtak a kutatás során, illetve álta-
lában mi nehezíti az ilyen korai LMBT-témák kutatását?
Általában a levéltári típusú kutatásokat a levéltári források hi-
ányosságai nehezíthetik, melyek egyrészt a dokumentumok 
valódi hiányával, másrészt a hozzáférés és a feldolgozás 
problémáival magyarázhatók. Gyakran adódhat olyan hely-
zet, hogy a forrás akár egy mondat közepén megszakad, 
de az is gondot jelenthet például kézzel írott dokumentumok 
esetében, hogy kifakul a tinta vagy olvashatatlan a kézírás. 
Egyes rossz állapotú iratok már nem adhatók ki (ezek 
esetében sokat segítene a digitalizálás, ami viszont időbe és 
pénzbe kerül), mások meg teljesen hiányoznak: ezek helyén 
esetleg egy feljegyzés – vagy még az se – marad arról, 
hogy mikor esett selejtezés vagy felszámolás áldozatául a 
keresett irat.
Most ér véget az általad vezetett, A homoszexualitás 
20. századi társadalomtörténete Magyarországon című 
OTKA-kutatás. Milyen fontosabb eredményeket sikerült 
elérni, és mik a jövőbeli tervek?
A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete 
Magyarországon című – OTKA/NKFIH által támogatott 
– kutatás 2013 és 2017 között zajlott Csiszár Gábor és P. 
Tóth Tamás részvételével. Kutatási eredményeink egy része 
máris olvasható magyar, angol és francia nyelven közzétett 
tudományos közleményeinkben. Levéltári kutatásaink során 
több eddig ismeretlen, az LMBT-múltfeltárás szempontjából 
fontos dokumentumra bukkantunk. Ezek közé tartozik például 
az az 1958-ból származó javaslat, amit az Egészségügyi 
Tudományos Tanács „Ideg-elme Szakbizottsága” hozott 
meg a homoszexualitásról szóló törvényszakaszok módo-
sításával kapcsolatban. E javaslat alapján szüntették meg 
Magyarországon 1961-ben a felnőtt férfiak közötti, kölcsönös 
beleegyezésen alapuló homoszexuális cselekmények általá-
nos büntethetőségét; de ugyanebben a javaslatban szerepelt 
az is, hogy 1961 után a női homoszexualitás is büntethetővé 
váljon. (A férfiakkal megegyező módon abban az esetben, 
ha partnerük fiatalkorú, azaz 20 éven aluli). További részletek 
erről a Socio.hu-n olvashatók.[1] Vagy említhetném Csiszár 
Gábor remek áttekintését A Redl-ügy megjelenése a kor 
sajtójában címmel, ami remélhetőleg szintén hamarosan 
olvasható lesz a Korallban.
2018 tavaszán jelenik meg a Meleg század című könyvem, 
melyben a legfontosabb kutatási eredményeket összefog-
lalom, s ahol eredeti forrásokat is közlök. Természetesen 
tovább folytatjuk az eddig összegyűjtött anyagok feldolgo-
zását és publikálását. Emellett pedig tervezzük majd a tár-
sadalomtörténeti kutatás folytatását is, hiszen még rengeteg 
feltáratlan anyag van.
Miért tartod fontosnak az LMBT Történeti Hónap kezde-
ményezését?
A történeti jellegű előadások, kulturális és tudományos be-
számolók otthonosabbá tehetik az LMBT-emberek számára 
saját országukat és kultúrájukat azáltal, hogy bemutatnak 
olyan – korábban esetleg kevéssé ismert vagy elismert – 
történeteket, személyiségeket, jellemzőket, amiből kiderülhet, 
hogy nem csak fehér heteroszexuális férfiak – akik hagyomá-
nyosan a társadalmi elitet alkották – éltek errefelé az elmúlt 
ezer évben.

[1] Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi 
dekriminalizációjában. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 6(2):207-
223. http://socio.hu/uploads/files/2016_2/takacs_ptoth.pdf

Játssz velünk  
februárban!
LEGYEN TIÉD  
AZ EGYEDI AJÁNDÉKOK EGYIKE!

Mit kell tenned?
Vegyél részt legalább 3 eseményünkön  
és kérj pecsétet a füzetedbe a helyszínen  
dolgozó önkéntes kollégánktól.
Ha már van MINIMUM 3 DB PECSÉTED, akkor részt ve-
hetsz a sorsolásban. Ehhez le kell adnod a pecsétgyűjtő 
ívet a helyszínen az önkéntes kollégáinknak.

Amennyiben kisorsoltunk, értesíteni fogunk Téged, ezért 
mindenképpen írj elérhetőséget, hogy odaadhassuk a 
nyereményedet.

NÉV:.

EMAIL:

TELEFON:

Adataidat az információs  
önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény rendelkezései 
alapján kezeljük, a nyereményjátékon 
kívül más célra nem használjuk fel, 
Harmadik fél részére nem adjuk ki.
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HOGYAN ÉLTEK A MELEGEK  
A HORTHY-KORSZAKBAN? 
– INTERJÚ KURIMAY ANITA TÖRTÉNÉSSZEL
Kurimay Anita elsőként kutatta a budapesti homoszexualitás történetét. 2012-ben, a New 
Jersey-beli Rutgers Egyetemen írt disszertációjában az 1873 és 1941 közötti időszakot tekintet-
te át, amely szerint, bár törvény tiltotta a két férfi közötti szexuális kapcsolatot, mégis mindenki 
meg tudta találni partnerét, akár a már akkor is pezsgő budapesti életben. A jelenleg a penn-
sylvaniai Bryn Mawr College-ben európai történelmet tanító Kurimayval többek között arról is 
beszélgettünk, hogy miként kezelték a melegeket a Horthy-korszakban, hogyan lehetett ismer-
kedni és hogy miről is szólt a homoszexuálisok listázása.

Milyen volt alapvetően a hozzáállás a melegekhez a 
Horthy-korszakban? 
A politika egyáltalán nem foglalkozott vele. Míg a prostitúció 
és a nemi betegségek elleni küzdelem (vagy ennek látszata) 
folyton napirenden volt, addig a homoszexualitás egyáltalán 
nem volt téma, sem a konzervatív, sem a szélsőjobboldali 
pártoknál. Tehát amíg például a zsidókat a prostitúcióval 
azonosították, addig a homoszexualitást a közbeszéd (a 
szélsőjobbé is) inkább tabuként kezelte. 
Struccpolitika volt: amiről nem beszélünk, az nincs. És hogy 
mit csinál esetleg két férfi vagy két nő a négy fal között, az ke-
vésbé volt fontos. Főleg, ha ezek az emberek amúgy teljesen 
„normális” életet éltek.
Mi volt a társadalom vélekedése?
A társadalom legnagyobb része alapvetően betegség-
nek, abnormalitásnak tekintette a homoszexualitást – mint 

mindenféle queer szexualitást –, és persze vallási alapon is 
stigmatizálva volt. De nemcsak vallási okokból, hanem a tár-
sadalomra nézve is veszélyesnek tekintették: a homoszexuá-
lisokra specializálódott gangeknek köszönhetően legfőképp 
a zsarolás és a bűnözés, illetve a homoszexuális prostitúció 
látszólagos terjedése miatt. 
És hasonlóan az igazságügyi körökben is fenntartott hie-
delmekhez, társadalmi szinten is létezett egy sztereotípia, 
miszerint az idősebb homoszexuális férfiak elcsábítják az 
ártatlan fiatal fiúkat – akik, miután egyszer megízlelték a 
homoszexualitást (még ha elvileg nem is voltak igazán homo-
szexuálisok), soha nem fordulnak majd vissza.
Milyen lehetett egy hétköznapi meleg élete akkoriban 
Magyarországon? 
A homoszexuális emberek titokban tartották orientációjukat 
és próbáltak beleolvadni a heteroszexuális társaik közé, 
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sokuk meg is házasodott. Akiknek pedig volt lehetősége a közép- és felsőbb 
osztályban, privát partikon és személyes kapcsolatokon keresztül ismerkedett más 
homoszexuális emberekkel. Így alakultak homoszexuális kapcsolatrendszerek. 
Akiknek nem volt erre meg a lehetőségük, vagy csak szexet kerestek, azoknál az 
ismert férfi homoszexuális ismerkedési helyek álltak rendelkezésre. A budapesti 
fürdők már a két háború között is frekventált találkozóhelyeknek számítottak – ahol 
a rendőrség is titkos nyomozókat alkalmazott. Ezenkívül parkok, nyilvános vécék, 
az Erzsébet tér, a Kálvin tér, a Keleti és Nyugati pályaudvar számított ilyennek.
Vagyis a meleg élet mégis virágzott Budapesten. Hogy kell ezt elképzelni? 
Az érintettektől származó pár fennmaradt korabeli beszámoló szerint a homoszexu-
álisok – akik Budapesten az I. világháború után láthatóan megszaporodtak – még 
közterületeken is képesek voltak egymást felismerni, és nem volt számukra nehéz 
rövidebb vagy hosszabb ismeretségeket létesíteni. Ezenkívül arra is van bizonyíték, 
hogy a jobb módú férfiak anyagilag támogattak fiatal fiúkat (és nem föltétlenül sze-
xért) és segítettek nekik munkát keresni – tehát létezett egy támogató szubkultúra.
Ha büntethető volt a homoszexualitás, kérdés, hogyan állt hozzá a rendőr-
ség? Fontos és szomorú pontja az időszaknak a melegek listázása…
A melegek listázása igazan szomorú a szocializmus ideje alatt lett. A Horthy-
korszak alatt a listázás része volt a rendőrség mindennapi munkájának, ami sok 
más büntetési kategóriában vezetett regisztrációt. A regisztráció nem feltétlenül 
jelentett rendőrségi feljelentést és ebből kifolyólag bírósági eljárást. Az első számú 
szempont az volt, hogy a rendőrség kiszúrja a homoszexualitás körüli bűncselek-
ményeket, zsarolást, lopást, és nem utolsósorban a homoszexuális prostitúciót. A 
rendőrség legfontosabb feladata a közrend fenntartása volt – tehát a privát homo-
szexualitás, vagyis azok az emberek, akik a négy fal között élték a magánéletüket, 
nem volt számukra központi téma.
Hogyan alakult a melegek sorsa a következő évtizedekben?
Rosszabbul. Az ötvenes évek a nagy üldözések időszaka volt a melegek számá-
ra is. A kommunista rendszer első tíz évében a homoszexuális férfiakat és nőket 
eltávolították a pártból és meleg férfiakat példátlan számban küldték börtönbe.  
A rendőrség és a hírszerzés a homoszexualitás dekriminalizációja után is figyelte 
őket, de legalább már nem voltak ellenük bírósági perek pusztán az orientáció-
juk miatt.

Kanicsár Ádám András

HORTHY-KORSZAK
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Nyolc nő
Február 9, 23. 19:00
RENDEZŐ: Korcsmáros György  
SZEREPLŐK: Hernádi Judit, Lévay Viktória, Erdélyi Tímea, 
Oroszlán Szonja, Pásztor Erzsi, Zsurzs Kati, Andai Györgyi, 
Horváth Lili 

Egy francia kisvárostól pár kilométerre, egy magányosan álló 
hegyvidéki házban játszódik a történet. A család a külföldön 
tanuló Susanne, a legidősebb lány hazatérését várja. A bé-
kés idillt hatalmas sikoly töri meg. Marcelt, a ház urát holtan 
találják szobájában, késsel a hátában. A házban lévő nyolc 
nő az áldozat anyja, felesége, húga, sógornője, két lánya és 
két háztartási alkalmazottja. A házat közben a hóvihar és a 
gyilkos teljesen elzárja a külvilágtól! Mit tehet ilyenkor nyolc 
nő, aki a házban rekedt? Megkezdődik az amatőr nyomozás, 
ami szinte lehetetlen küldetés, mert mindenki hazudik. A gyil-
kos azért, hogy leplezze magát, a többieknek pedig egészen 
más titkolnivalójuk van. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, 
hogy az előadás szereplői gyógynövényes cigarettát szívnak!

John Patrick Shanley: Kétely
Belvárosi Színház, február 4. 15:00, február 11. 20:00
RENDEZŐ: Pelsőczy Réka  
SZEREPLŐK: Udvaros Dorottya, Fekete Ernő, Kéri Kitty,  
Simkó Katalin

1964-et írunk. A bronxi St. Nicholas Egyházi Iskola igazgató-
nője, Aloysius nővér kemény kézzel és alapvető gyanakvás-
sal kezeli a gondjaira bízott gyerekeket. Az iskola azonban új 
tanítót kap Flynn atya személyében, aki modern gondolko-
dást és személyes odafigyelést hoz a szigorú intézménybe. 
Hamarosan összetűzésre kerül sor kettejük között, és amikor 
egy fiatal nővér elárulja, hogy a férfi különös figyelemmel 
viseltet az egyik diák iránt, az események váratlan fordulatot 
vesznek. A Pulitzer- és Tony-díjas dráma több, mint ötszáz-
szor ment a Broadway-n, filmváltozatában, melyet maga a 
szerző rendezett, Meryl Streep és Philip Seymour Hoffman 
játszotta a főszerepeket.

Leszámolás velem
Jurányi Ház, február 9, február 24. 20:00
Edouard Louis Leszámolás Eddyvel című regénye alapján. 
RENDEZŐ: Rába Roland  
ELŐADJA: Nagy Dániel Viktor

Apám kétségbeesett. „Fiú ez egyáltalán, vagy mi? Folyton 
bőg, fél a sötétben. Miért ilyen? Én nem neveltem lánynak, 
pont úgy bántam vele, mint a többi fiúval!” Fogalma sem 
volt, hogy engem ugyanezek a kérdések gyötörnek. Ha 
fiú vagyok, miért nem vagyok olyan, mint a többiek? Miért 
viselkedem így, miért affektálok, miért gesztikulálok széles 
mozdulatokkal, miért olyan nőies a beszédem? Nem tudtam, 
miért lettem ennyire más, és ez borzalmasan fájt.

JÁTÉKSZÍN ORLAI PRODUKCIÓ
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SZÍNHÁZ AJÁNLÓ

HELYSZÍNEK
ANKER’T, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 33.

AURÓRA, 1084 Budapest, Auróra u. 11.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ, 1075 Budapest, Károly krt. 3/A

BEM MOZI, 1027 Budapest, Margit krt. 5.

CORVIN DANCE CENTER,  
1094 Budapest, Liliom u. 45., 6. emelet

ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM,  
1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.

GRAND CAFÉ, 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.

HÁTTÉR IRODA, 1132 Budapest, Csanády u. 4/b, II. em. 4.

HÍRÖS AGÓRA IFJÚSÁGI OTTHON,  
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

HUNGUEST HOTEL NAGYERDŐ, 4032 Debrecen, Pallagi út 5.

ISBN KÖNYV+GALÉRIA, 1084 Budapest, Víg u. 2.

JÁTÉKSZÍN, 1066 Budapest, Teréz krt. 48.

JURÁNYI HÁZ, 1027 Budapest, Jurányi u. 1.

KALICKA BISZTRÓ, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 32.

KELET KÁVÉZÓ ÉS GALÉRIA, 1115 Budapest, Bartók Béla út 29.

KÖZKINCS KÖNYVTÁR,  
1088 Budapest, Rákóczi út 11. I. em. 10.

LABRISZ IRODA,  
1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24., fszt. hátul jobbra.  
Kapucsengő: “Tégy az emberért”

MIKA TIVADAR MULATÓ, 1075 Budapest, Kazinczy u. 47.

MOZSÁR MŰHELY, 1065 Budapest, Nagymező u. 21.

ORFEUSZ SÖRÖZŐ, 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

PREMIER KULTCAFÉ, 1085 Budapest, Üllői út 2-4.

SPIRIT SZÍNHÁZ, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 3-4.

SZIMPLA KÁVÉZÓ, 1073 Budapest, Kertész utca 48.

SZIMPOZION KLUB,  
1027 Budapest, Fazekas u. 19-23.  
(utcáról nyíló helyiség a földszinten)

TOLDI MOZI, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

WANNABE CAFE, 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 14.

WHY NOT BISTRO, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 18.

WHY NOT CAFÉ, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4.

Élet.történetek.hu: Pira Bella
Mozsár Műhely, február 13, február 20. 19:30
Lengyel Nagy Anna történetei színpadra alkalmazva. 
RENDEZŐ: Szabó Máté 
SZEREPLŐK: Ullmann Mónika, Borbély Alexandra

Két tévedés. Egy lány fiútestben születik, és ezért megjár-
ja a poklot. Egy született prosti  – ahogy ő vall magáról 
–  tanítónéni testben születik, de a mai magyar valóság 
közbeszól. Sorozatunk minden darabja egy-egy igaz tör-
téneten alapul. Pelsőczy Réka vezetésével színész-ren-
dező párosok állítják elénk ezeket sorsokat, hétköznapi 
emberek különleges, mindannyiunkhoz szóló történeteit.

Charles Laurence: A Nagyon Nagy Ő
Február 20, 21, 26. 19:00
RENDEZŐ: Czeizel Gábor
SZEREPLŐK: Gubík Ági, Varju Kálmán, Tölgyesy Zoltán, 
Hajdú László

Komédia egy könyvesbolt-tulajdonos nőről, aki kiadja 
lakását meleg barátjának és könyvesbolti alkalmazott-
jának. Betoppan egy férfi vásárló, akinek megtetszik a 
nő, és randevúra hívja. A tetszés kölcsönös, de a férfi 
két hónapra kiküldetésbe megy. A tulajdonosnő ez idő 
alatt a meleg barát hatására (akit Tölgyesy Zoltán, alias 
Miss Mandarin alakít sziporkázóan) teljesen átalakul. A 
nagy találkozás a visszatérő férfival a szerelemnél többet 
tartogat...

SPIRIT SZÍNHÁZ
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LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

TÁMOGASD TE IS AZ LMBT TÖRTÉNETI HÓNAPOT!
Ha fontosnak tartod az LMBT Történeti Hónapot, kérjük, kedved és anyagi lehetőségeid szerint  
adományoddal támogasd munkánkat!

Ha rendelkezel dombornyomásos bankkártyával, könnyedén fizethetsz az interneten keresztül a PayPal 
segítségével. A PayPal egy több, mint száz országban biztonságosan működő fizetési hálózat, illetve 
számlaszolgáltatás, melynek lényege, hogy az interneten fizetni kívánó felhasználónak nem kell megadnia 
minden vásárlásnál/fizetésnél a bankkártyája adatait, csupán egy alkalommal, a PayPal-regisztráció során. 
E fizetési mód másik nagy előnye, hogy szinte azonnal megtörténik a pénzmozgás, és az utalás díjai jóval 
kedvezőbbek a hazai bankok tranzakciós díjainál.

http://lmbttortenetihonap.hu/adomany

Az LMBT Történeti Hónap megrendezését emellett közvetlen átutalással is támogathatod!
Számlaszámunk: MagNet Bank, 16200113-18506635

SZERVEZŐK:

A rendezvénysorozat programjainak legtöbbje ingyenes, a fizetős események árát (a programfüzetben/Facebookon) feltüntettük.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

www.lmbttortenetihonap.hu  •  www.facebook.com/lmbttortenetihonap •  info@lmbttortenetihonap.hu

TÁMOGATÓK ÉS PARTNEREK

Ez is csak egy bank,

itt bármElyik  
szErEttEddEl  
szívEsEn látunk!

www.magnetbank.hu

MAGNET HUMEN 165x235mm.indd   1 2017.01.19.   13:27
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