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STONEWALL  
FÉL ÉVSZÁZADOS ÖRÖKSÉGE
Immár hetedik alkalommal rendezzük meg Magyarországon az LMBT Történeti 
Hónapot. Célunk továbbra is az, hogy felhívjuk a figyelmet az LMBT emberek 
történelmi, kulturális jelenlétére – mindezt egy teljes hónapon át. Az elmúlt 
hat év alatt, partnerszervezeteinkkel közösen közel kétszázötven programot 
szerveztünk: beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket, művészeti és 
ismeretterjesztő kiállításokat, workshopokat, történelmi sétákat és egyéb 
rendezvényeket, 2013 óta több mint hatvan együttműködő partnert bevonva a 
programsorozatba, Budapesten és vidéki városokban egyaránt.

Idén két kiemelt témánk is van. Egyrészt megemlékezünk a Stonewall-lá-
zadás 50. évfordulójáról: arról a fontos mozgalomtörténeti eseményről, amely 
világszerte jelentős hatást gyakorolt az LMBT közösség életére, s amelyet 
azóta minden nagyobb városban pride-felvonulásokkal ünnepelnek. Másrészt 
kapcsolódunk a rendszerváltás 30. évfordulójához, hiszen az akkori változások 
alapvetően hatottak a magyarországi LMBT emberek helyzetére. Ekkoriban 
alakultak meg az első hazai LMBT-csoportok, szervezetek, s 1989-ben meg-
nyílt az első, állandó budapesti LMBT-szórakozóhely, a Lokál is, lehetőséget 
teremtve a közösség tagjainak a találkozásra, ismerkedésre, közös progra-
mokra – mindezt elfogadó, biztonságos közegben.

A fesztivált idén a hazai drag queen műfaj két megkerülhetetlen, legendás 
alakja: Lady Dömper és Miss Mandarin nyitja meg, február 2-án szombat 
este 6-kor a Bálint Ház nagytermében, ahol egy a Stonewall-lázadásról szóló 
dokumentumfilmet is levetítünk. A programsorozat másik kiemelt esemé-
nyeként, február 10-én mutatjuk be a filmtörténet első, egyértelműen meleg 
témájú alkotását, a kereken száz évvel ezelőtt készült Más, mint a többiek című 
némafilmet, élő zongorakísérettel.

Idén is több mint 20 szervezet/intézmény ajánl közel 40 programot február 
szinte minden napjára. Előadásokat hallgathattok meg az LMBTQ könnyűzene 
történetéről, az amerikai felszabadítási mozgalom históriájáról, a transz-spe-
cifikus egészségügyi ellátások történetéről, a sci-fikben és fantasykban 
megjelenő LMBT karakterekről, különböző korok meleghadseregeiről, Ferenc 
József meleg testvéréről, Lajos Viktor főhercegről vagy a magyarországi 
LMBTQ média múltjáról és jelenéről. Lesznek továbbá beszélgetések többek 
között Mednyánszky László, Walt Whitman és a harminc éve elhunyt Galgóczi 
Erzsébet életéről és műveiről, az aszexualitás történetéről és a többpartne-
rű kapcsolatokról a magyar történelemben. De találkozhatunk egymással 
társastáncbálon James Bond jegyében, megmérethetitek magatokat a qLit 
kvízjáték-estjén, végigjárhatjátok a Pink Budapest sétát, és természetesen egy 
fergeteges záróbulin is részt vehettek az Alteregóban.

Támogatóink, adományozóink, önkénteseink és természetesen a programot 
ajánló szervezetek, intézmények és egyének munkáját ezúton is köszönjük, 
nélkülük nem jöhetett volna létre a programsorozat. Mindenkit szeretettel 
várunk a 7. LMBT Történeti Hónap rendezvényeire!

Háttér Társaság – Labrisz Leszbikus Egyesület

www.lmbttortenetihonap.hu
FB: lmbt.tortenelem

ÖTVEN ÉVE 
SZABADON
Az LMBTQ történelem talán legjelen-
tősebb történelmi eseménye 1969. 
június 27., a Stonewall Inn bárban 
kitört lázadás napja. Ez az éjszaka 
örökre beíródott a történelembe, mint 
a meleg büszkeség napja, ma pedig 
pride felvonulásokban teljesedik ki és 
szerte a világban erre emlékezve lett a 
június a pride hónap.

Persze sok helyen még most 
sem ünnepelhetik ezt a napot úgy, 
mint akár mi, magyarok, hiszen több 
afrikai, közel-keleti és távol-keleti 
országban is tiltott még a homosze-
xualitás.

Legyen ez a februári hónap nekünk 
ünnep a szabadság és a jogegyen-
lőség felé, és egyben tisztelegjünk 
azok előtt, akik a mai napig harcolnak 
az esélyegyenlőségért. Amikor azon 
sopánkodunk, hogy milyen rossz a mi 
életünk, gondoljunk csak arra, hogy a 
rendszerváltás előtt vagy még koráb-
ban milyen körülmények között éltek 
az LMBTQ emberek, vagy milyen 
körülmények között élnek most, a 21. 
században a világ másik felén.

Legyünk büszkék arra, amit elért 
a magyar LMBTQ társadalom, és 
tegyünk azért, hogy egy jobb világot 
teremtsünk. Együtt és nem egyedül.

Erdei Zsolt

IMPRESSZUM
KIADJA A HUMEN MEDIA HUNGARY KFT., H-1132 Budapest, Kresz Géza u. 16. fszt. 1/A, +36 70 234 5507, hungary@humenmedia.com

LAPIGAZGATÓ: Erdei Zsolt zsolt.erdei@humenmedia.com  •  A PROGRAMFÜZETET SZERKESZTETTÉK: Borgos Anna, Dittera-Balogh Andrea,  
Dombos Tamás, Hanzli Péter, Nagy Sándor, Szücs Zoltán, Takács Mária, Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett  •  MŰVÉSZETI VEZETŐ: Gere Zsuzsanna 

NYOMDAI KIVITELEZÉS: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. H-1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

www.lmbttortenetihonap.hu, www.humenonline.hu 



2

LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

Ötven évvel ezelőtt, 1969. június 28. éjszakáján, New York Greenwich Vil-
lage nevű negyedében tört ki az a lázadás, amely hosszú távon nem csak 
Amerikában, hanem világszerte megváltoztatta az LMBT emberek helyzetét. 
A Christopher Streeten található Stonewall Inn nevű bár közönsége ugyanis 
megelégelte a rendőri zaklatást, és visszavágott. Napokig tartó utcai harcok 
alakultak ki, melynek során a helyi közösség megmutatta: nem hagyja magát 
tovább félelemben tartani. Ahogy később fogalmaztak (utalva a drag queenek 
központi szerepére), ez volt „a hajtű, amelynek leesését meghallotta a világ”.

A HAJTŰ,  
melynek leesését 
meghallotta a világ
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Fél évszázaddal ezelőtt a leszbikus, 

meleg, biszexuális és transznemű 

emberek helyzete Amerika-szerte 

is rendkívül nehéz volt. 1969-ben 

az Egyesült Államok területén – 

Illinois állam kivételével – bűncse-

lekménynek számított az azonos 

neműek közötti kapcsolat, az LMBT 

munkavállalókat pedig semmiféle 

jogszabályok nem védték, így bárkit 

mindenféle következmény nélkül ki 

lehetett rúgni a munkahelyéről, ha 

rájöttek, hogy azonos nemű sze-

mélyt szeret. Bár a nagyvárosokban, 

így New Yorkban, Los Angelesben 

vagy San Franciscóban működtek 

– igaz, sokszor hivatalos engedély 

nélkül, és gyakran a maffia fenntar-

tásában – szórakozóhelyek, ott gya-

koriak voltak a rendőri igazoltatások. 

Egy LMBT személy előállításához az 

is elég volt, hogy a szórakozóhelyen 

tartózkodott, a legdurvább rendőri 

brutalitás azonban a transznemű 

személyeket és drag queeneket 

érte. A razziák során letartóztatott 

embereket ilyenkor bevitték a rend-

őrségre, és nem volt ritka, hogy az 

érintettek másnap a helyi újságban 

látták meg a nevüket, melynek 

köszönhetően akár a munkájuktól is 

elbúcsúzhattak.

Ez volt az az elnyomó rendszer, 

amelyet a Stonewall Inn nevű New 

York-i bár közönsége megelégelt. 

1969. június 28-án egy „szokásos” 

rendőri igazoltatás vette kezdetét – 

hivatalosan azzal az indokkal, hogy 

a már két éve működő hely nem ren-

delkezik alkoholárusítási engedéllyel. 

A rendőrök felgyújtották a lámpákat, 

első körben igazoltatni kezdték a 

közel kétszáz vendéget, s fokoza-

tosan kiürítették a bárt. Az igazolta-

tás azonban nem úgy zajlott, mint 

korábban: a drag queenek ugyanis 

megtagadták, hogy ellenőrizzék a 

biológiai nemüket, így a rendőrség 

úgy döntött, mindegyiküket beviszi. 

Közben azonban jelentős tömeg kez-

dett gyülekezni a Stonewall Inn előtt. 

Miközben a letartóztatni szándéko-

zott személyeket az első szállítóautó-

hoz vezették, az ekkor még nyugodt 

emberek azt kezdték kiabálni: „Gay 

Power!” („meleg erő”).

A lázadás akkor kezdődött, amikor 

az első drag queent a kocsiba 

próbálták tuszkolni, de ő nem hagyta 

magát. A tömeg gúnyolni kezdte 

az egyenruhásokat: aprópénzzel 

dobálták meg őket, utalva arra, hogy 

a rendőrök csak a maffia által üze-

meltetett bár tulajdonosait akarták 

megsápolni a szokásos kenőpénz-

zel. Később aztán sörösdobozokat, 

üvegeket és a közeli építkezésről 

származó köveket kezdtek dobálni a 

rendőrökre. A lázadók végül beszo-

rították a bárba az egyenruhásokat, 

és még néhány bent maradt vendé-

get, miközben betörték az ablako-

kat, és tüzeket is gyújtottak. Aztán 

megérkezett az erősítés, ám nem 

sokat tudtak kezdeni a zavargásban 

résztvevőkkel. Kiszorították ugyan 

őket a bár elől, s az utcából is, ám a 

tömeg egyet kerülve ismét visszatért, 
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és ott folytatta, ahol abbahagyta. 

A zavargások egészen hajnalig 

tartottak, sőt az azt követő napokat 

is utcai harcok uralták, melyekről a 

média is beszámolt.

Voltak ugyan, akiket letartóztattak, 

többen megsérültek, de ezek az 

események ébresztették rá először a 

közösséget saját erejére. A lázadást 

elsősorban a nehéz helyzetű, sok-

szor hajléktalan, ill. szexmunkásként 

dolgozó transzok és drag queenek, a 

családjuk által kitagadott fiatal mele-

gek és butch leszbikusok robbantot-

ták ki, akiket általában a többi szó-

rakozóhelyen sem tűrtek meg. Mivel 

a rendőrségi akció céljának a bár 

végleges bezárását gondolták, nehe-

zen kivívott kis szabadságukat látták 

veszélyben, és érezték, mindent meg 

kell tenniük a rendőri brutalitás ellen. 

Sokan kihangsúlyozták továbbá 

Judy Garland nem sokkal korábban 

bekövetkezett halálát, amely szintén 

hozzájárulhatott a felfokozott han-

gulathoz. 

A lázadás során létrejött egy valódi 

közösség: a negyed LMBT lakosai ösz-

szefogtak, naponta vissza-visszatértek 

a Christopher Street-re, szórólapokon 

kritizálták a rendőrséget és hívták fel a 

figyelmet a „meleg erő” fontosságára. 

S a lázadás után egy héttel szolidari-

tási menetet is szerveztek. Új típusú, 

kifejezetten hangos utcai jelenléttel 

operáló szervezeteket hoztak létre, 

mint a beszédes nevű Gay Liberation 

Front (GLF), amely az LMBT-jogok 

radikális élharcosává vált. A tömeg-

szervezetként működő csoportok és 

aktivistáik a homofil szervezetekkel 

szemben a többségi társadalom érté-

keit és működését bírálták, s felléptek 

az elnyomás minden fajtája ellen. A 

mozgalmat tömeges „coming out”-ok 

is kísérték, és az első évfordulón több 

városban (New York, Los Angeles, San 

Francisco és Chicago) megszervezték 

az első felvonulást.

A felkelés emlékét őrzi azóta is 

minden pride-felvonulás világszerte. 

A zavargások központi helyszíne, a 

Stonewall Inn 2016-ban a nem-

zeti örökség részévé vált. A kerek 

évforduló jegyében pedig idén New 

Yorkban rendezik a World Pride-

ot. A Stonewall-lázadásról számos 

beszámoló, valamint két könyv 

is született: Martin Duberman és 

David Carter tollából. Két játékfilm is 

készült a történtekről: egy 1995-ös 

brit-amerikai feldolgozás Nigel Finch 

rendezésében, valamint az – egyéb-

ként meleg – Roland Emmerich húsz 

évvel későbbi, sokak által kritizált 

feldolgozása. Az idei LMBT Történeti 

Hónap megnyitóján Kate Davis és 

David Heilbroner 2010-es dokumen-

tumfilmjét láthatjátok a történtekről.
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E. M. FORSTER  
– A MELEG IRODALOM ATYJA

Idén emlékezünk a neves brit író, E. M. Forster születésének  
140. évfordulójára. Olyan ismert regények fűződnek a nevéhez, mint  

az Út Indiába vagy a Szellem a házban. De ő írta meg a 20. század egyik 
legjelentősebb meleg témájú regényét is: a Maurice-t, melyet kereken 

huszonöt évvel ezelőtt ismerhetett meg a magyar közönség.

Edward Morgan Forster 1879. január 1-én született Mary-

lebone-ban, London Westminster városrészében. Angol, ír 

és walesi felmenőkkel egyaránt rendelkezett. 1897 és 1901 

között a cambridge-i King’s College klasszika és történe-

lem szakos diákja volt. Itt döntötte el, hogy író lesz,  

s egy jelentős örökség következtében meg is valósíthatta 

álmát. 

Az elkövetkező években ellátogatott egyebek mellett 

Olaszországba, Görögországba és Törökországba, Né-

metországba, valamint Indiába is. Többször magántanítást 

vállalt, közben pedig sorra jelentek meg regényei: a Szoba 

kilátással, a Szellem a házban és az Út Indiába. Forster 45 

éves korában hagyta abba a regényírást, és a BBC Rádió 

tudósítójaként helyezkedett el. Később alma materében 

kapott tanári állást. 1970. június 7-én halt meg.

Magánéletét gondosan rejtette a közvélemény elől, 

de fiatal korától lehettek homoszexuális kapcsolatai. 

Szerette az egzotikus férfiakat, így első szerelmei is 

közülük kerültek ki. Plátói kapcsolat fűzte egy indiai 

diákhoz, Syed Ross Masoodhoz, s az első világháború 

idején, Egyiptomban ismerte meg egyik legnagyobb 

szerelmét: Mohammed el-Adlt. Az 1930-as évektől, 

egészen haláláig pedig boldog párkapcsolatban élt Bob 

Buckinghammel, a londoni Metropolitan rendőrség egy 

kapitányával (aki egyébként később megnősült, ám kap-

csolatuk változatlan maradt). Emellett pedig széles meleg 

baráti társasága volt, olyan ismert figurákkal, mint J. R. 

Ackerley és Christopher Isherwood írók vagy Benjamin 

Britten zeneszerző.

Forster ízig-vérig modern szerző volt, aki kiállt az emberi 

jogok és a humanitás mellett. Út Indiába című regényében 

a britek által lenézett indiaiak érzéseit és világát jelenítette 

meg, s az irodalomtörténeti kánonba legjobb műveként 

bekerült regényt meg is filmesítették. Csakúgy, mint a csak 

halála után kiadott Maurice-t, melyben a homoszexuálisok 

védelmére kelt. A mű ugyan már 1913-14-ben megszüle-

tett, ám annak kiadására Angliában nem igen volt lehető-

ség, köszönhetően annak, hogy a homoszexuális kapcso-

latok egészen 1967-ig büntethetőek voltak. A regény végül 

1971-ben jelent meg, s vele a szerző örökre beírta magát a 

meleg témájú irodalom történetébe. A Maurice 1994-ben 

jelent meg magyarul – hét évvel azután, hogy Hugh Grant, 

James Wilby és Rupert Graves főszereplésével nagysikerű 

film is készült belőle.
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Az elmúlt években több LMBT témájú könyv is megjelent, melyek közül 
összeszedtük nektek azokat, amelyek a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű emberek életét különböző korokban mutatják be. A paletta a Mann 
család történetétől Oscar Wilde és Freddie Mercury életéig, Susan Faludi apjáról 
írt könyvétől Tölgyesy Zoltán (Miss Mandarin) memoárjáig terjed, s olyan ma 
már klasszikusnak számító szerzők műveit is ajánljuk, mint Radclyffe Hall, Jack 
Kerouac, William S. Burroughs, Patricia Highsmith és Misima Jukio.

13 + 1 LMBT TÖRTÉNETI  
TÁRGYÚ KÖNYV

MATT RICHARDS – MARK LANGTHORNE:  

BOHÉM RAPSZÓDIA
Könyvmolyképző, Szeged, 2018

Első ízben derül fény mindenre a világ egyik legmegragadóbb rocksztárjával kapcso-
latban. A Bohém rapszódia átfogó életrajz erről a nagyszerű emberről, privát fotókkal 
és interjúkkal. Azok az emberek szólalnak meg, akik Freddie Mercury legközelebbi 
barátai voltak élete utolsó éveiben. A könyv rengeteg korábban ismeretlen, megdöb-
bentő tényt közöl az énekesről és életéről, megrendítő részletekkel a szerelem és az 
önbeteljesítés élethosszig tartó kereséséről, és természetesen arról, hogy az 1980-as 
évek középén elkapta a végzetes betegséget. Freddie életének sokkoló történetén 
keresztül azt is megismerhetjük, hogyan kényszerítette térdre a világot a HIV-fer-
tőzés, amit a The Gay Plague, azaz „melegvírus” gúnynévvel illettek. Az élettel teli, 
lenyűgözően tehetséges rocksztár halála mind az orvos-, mind a zenésztársadalmat 
megrázta. A Bohém rapszódia végre tiszta vizet önt a pohárba, és alaposan körüljár-
ja Freddie Mercury életét, hogy méltó emléket állítson neki.

TILMANN LAHME: 

A MANNOK. CSALÁDREGÉNY
Európa, Budapest, 2018

Az 1974-ben született német irodalomtörténész könyve dokumentumokra 
épülő, különleges családregény, Thomas Mann családjának élet- és kortör-

ténete az 1920-as évek elejétől egészen a huszonegyedik század kezdetéig. 
Thomas Mann 1905-ben vette feleségül a dúsgazdag müncheni famíliából 

származó Katia Pringsheimet, és 1919-ig hat gyermeke - három fia és három 
lánya - született tőle. Tilmann Lahme a legidősebb gyermekek, Erika és 

Klaus kamaszkorától követi nyomon a családtagok külön-külön is regény-
be illően fordulatos, a német történelemmel szorosan összefonódó és sok 

szempontból tragikus sorsát. Kronologikus rendben, évről évre, a párhuza-
mos életrajzok módszerével halad. A Mann-családban mindenki írt, ha mást 
nem, emlékezéseket, de mindenki az apa nyomasztó árnyékában. Publikált 
szövegeik mellett Lahme ismeretlen levelek, naplók és feljegyzések százait 

is áttanulmányozta, és bőségesen idéz belőlük. Természetesen Klaus Mann 
melegségéről is sok szó esik a jól megírt könyvben.
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TALABOS DÁVIDNÉ LUKÁCS NIKOLETT: 

OSCAR WILDE. ÉLETE, ÉLETMŰVE, ÖRÖKSÉGE
Változó Világ, Budapest, 2018

Hogyan jelenik meg Dorian Gray egy fotókönyvben? David Bowie és Morri-
sey zenéit Oscar Wilde ihlette? Salomé miként került egy flamenco balettbe? 
Oscar Wilde (1854-1900) hősei és művei megszámlálhatatlan alkotót ihlettek 
meg a művészet legkülönfélébb ágaiból. Nincs ez másként hazánkban sem, 
ahol Ady, Babits és Kosztolányi regényeiben, verseiben, cikkeiben bukkan elő 
az ír mester, akinek életéről sajnos eddig mindössze két monográfia jelent meg 
magyarul hazánkban. Jelentősége páratlan, elég ha csak napjaink egyik legis-
mertebb brit polihisztorára, Stephen Fry-ra gondolunk. A kötet Wilde életének 
és munkásságának vizsgálatán túl jogtörténész szemmel ábrázolja pereinek 
eseményeit, majd hiánypótló jelleggel vezeti végig az érdeklődő olvasót Oscar 
Wilde örökségén a balettől a popkultúráig.

MEZEI MÁRK: 

UTOLSÓ SZOMBAT
Kalligram, Budapest, 2018

1944. január 14. Budapest, Nagyatádi Szabó utca 32. A kopott kapu mögött bujkál 
a zsidó világ egyik legismertebb szellemi vezetője, Áron Rokeáh. Utolsó budapesti 

estéjén megrázó, áradó erejű üzenettel fordul a híveihez, ami néhány héten belül több 
kiadásban is megjelenik. A második megjelenéstől kezdve azonban több tucat mondat 

kimarad az eredeti szövegből. Mi történt? Véletlen? Tévedés? Szándékos hamisítás? 
Lehetetlen megmondani. A kérdés azonban velünk marad: mit akart mondani a belzi 

rebbe? A rabbi búvóhelyétől pár ajtónyira két nő keresi önmagát. Az egyik jó családból 
származó, művelt zsidó lány, a másik romlatlan, egyszerű cseléd. Egyetemről eltiltott 

illegális kommunista és mélyen hívő keresztény bejárónő. Nem szerethetik egymást, de 
nem tudnak létezni a másik szerelme nélkül. Mindenki ugyanarra a kérdésre keresi a 

választ: menjen vagy maradjon? Küzdjön vagy feladja? Az utolsó órák kegyetlen, mégis 
emberi küzdelmeinek történetét tartja a kezében az olvasó.

MISHIMA JUKIO: 

EGY MASZK VALLOMÁSA
Jelenkor, Budapest, 2018

Misima Jukio önéletrajzi ihletésű regénye megrázó dokumentuma annak, 
ahogy egy fiatal fiú önnön másságára eszmél a harmincas-negyvenes évek 
Japánjában: kortársaival ellentétben nem csupán saját neméhez vonzódik, de a 
vér, az erőszak, a halál is elválaszthatatlanul összefonódik számára az erotiká-
val. A világháború felé sodródó tradicionális társadalomban nem vállalhatja fel 
igazi énjét, s egy idő után már maga sem tudja, meddig tart ő, és hol kezdődik 
az álarca. Misima Jukio a hagyományosan nem individualista keleti kultúrában 
addig szinte példátlan mélységgel és nyíltsággal tárja fel ezt a belső harcot: 
szembenéz önmagával, miközben pszichológiai szigorral boncolja az egyén és 
a világ viszonyát. Ez teszi az Egy maszk vallomásait a modern japán irodalom 
megkerülhetetlen alkotásává, mely - tér- és időbeli távolsága ellenére - ma is 
érvényes, húsba vágó kérdésekre keresi a választ.



10

LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

NAOMI ALDERMAN: 

ENGEDETLENSÉG
21. Század Kiadó, Budapest, 2018

Ronit Krushka harminckét éves, New Yorkban él, és leszbikus létére főnöké-
vel, egy nős férfival folytat viszonyt. Apja halála után visszatér szülővárosába, 
Londonba. Ortodox zsidó családból származik, de nem gyakorolja a vallást, és 
rég elhidegült apjától is, aki befolyásos rabbi volt. Hazatérése nem mentes a 
konfliktusoktól: a hagyománytisztelő közösségben, ahol felnőtt, már Ronit puszta 
lénye is hajmeresztő provokáció. De a sokkhatás kölcsönös. Ronit viszontlátja 
unokatestvérét, Dovidot, akiből rabbi lett, ráadásul Ronit régi szerelmét vette 
feleségül. Ronit nem tér magához: unokatestvére és régi szerelme is egész más, 
mint annak idején. Ronitot friss tapasztalatai arra kényszerítik, hogy mindent 
átértékeljen, amit az életről gondolt.   

JACK KEROUAC: 

ÚTON. AZ EREDETI TEKERCS
Helikon, Budapest, 2018

A legenda szerint, melyet főként Allen Ginsberg terjesztett, Kerouac 1951 áprilisában 
három hét alatt, kábítószertől felpörögve írta az Úton eredeti változatát, egyetlen, a 

végtelen utat jelképező papírtekercsre, bekezdések és központozás nélkül. A legenda 
egy része igaz, egy része túlzás. Mint ahogy Allen Ginsberg megjósolta (“valami-

kor, majd ha mindenki meghal, az eredeti őrült könyv is meg fog jelenni”). 2007-ben 
végre megjelent ez az ős-Úton; most pedig magyarul is olvashatjuk a könyvet, ahogy 

Kerouac eredetileg megalkotta: a valóságos nevekkel (Neal Cassady, Ginsberg, 
Burroughs stb.) és azokkal az akkori időkben botrányosnak számító részletekkel 

együtt, melyek az 1957-ben kiadott, részben Kerouac által átírt, részben a kiadója 
által megszerkesztett változatból kimaradtak. Az Úton a beatnemzedék leghíresebb 

műve, amely azonban jóval több, mint egy új életérzés kiáltványa; az ötvenes évek 
óta töretlen népszerűsége is mutatja, hogy olyan nagyregénnyel van dolgunk, amely 

elsősorban művészi erejével varázsolja el a mind újabb nemzedékeket.

JACK KEROUAC – W. S. BURRUOUGHS: 

ÉS MEGFŐTTEK A VÍZILOVAK  
Helikon, Budapest, 2018

1944-ben döbbenetes gyilkosság rázta meg a baráti társaságot, amelyből aztán 
a beatnemzedék legnagyobb írói kinőttek. A történet és a véres végkifejlet - a 
bonyolult kapcsolat, mely egy szép, tehetséges, szexuális identitását még csak 
kereső fiú és középkorú, őrülten szerelmes mentora, gyámja és zaklatója között 
kialakult - nemcsak az újságok számára volt szenzáció, hanem írók egész sorát 
igézte meg. Az akkor huszonkét éves Jack Kerouac és a harmincéves William S. 
Burroughs - még mindkettő ismeretlen, sehol sem publikáló író - közösen megírta 
a maga változatát, mely nemcsak a bűnügy sztorija, hanem a későbbi beat 
spontán, szikár stílusában varázsolja elénk New York hangulatát a háború utolsó 
éveiben - és annak az elveszett nemzedéknek az útkeresését, amely Amerika 
addigi értékrendjét sok szempontból felrúgva, sőt dühösen elátkozva, az életben 
és a művészetben is egyre új kalandokra vágyott. A kisregényt sokáig csak mint 
legendát – mint Kerouac és Burroughs korai, elveszett közös művét – tartották 
számon a beatirodalom rajongói. De a mű nem veszett el, csak évtizedekig 
meglapult egy dobozban, mert főhőse, a két író fiatalkori barátja, aki a gyilkosság 
miatti büntetését letöltve neves újságíró lett, nem járult hozzá a megjelentetésé-
hez. Végül csak az ő halála után, 2008-ban látott napvilágot a könyv: “a gyilkos-
ság története, amely megszülte a beatnemzedéket”.
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SUSAN FALUDI: 

ELŐHÍVÁS. MINDENT APÁMRÓL
Libri, Budapest, 2018

Az egyik legismertebb feminista újságíró, a New Yorkban élő, magyar származású 
Susan Faludi 2004-ben emailt kapott hetvenhat éves apjától, akivel addigra már 
elhidegültek egymástól és alig érintkeztek. Az apa a levél szerint nemrég tért vissza 
Thaiföldről, ahol nemi helyreállító műtéten esett át, és ahol Istvánról Stefánie-ra vál-
toztatta a nevét. Mint írta, elege lett abból az agresszív macsóból, akinek ismerték, 
s levelében arra kérte lányát, írja meg nem mindennapi életének történetét. Susan 
Budapestre utazott, ahová a kiváló fotós-retusőr apa a rendszerváltás idején, 1990-
ben költözött vissza. Beszélgetéseik során egymásnak látszólag teljesen ellentmon-
dó elemekből álló, elképesztő élettörténet rajzolódott ki. Susan a múlt emlékeinek 
felkutatásával, a magyar zsidóság történetének és Magyarország legújabbkori 
történelmének tanulmányozásával, illetve régi és új benyomásai alapján próbálta 
megérteni az embert, akit az apjának ismert.  

TÖLGYESY ZOLTÁN: 

ÉN, MISS MANDARIN
Kossuth, Budapest, 2018

65 éves jogtanácsosként tekintek vissza a kétségtelenül színes, mozgalmas életemre. 
A könyv a saját és a szűkebb családom, elsősorban édesapám és édesanyám törté-
netét tartalmazza. Írásom szerves része felvállalt homoszexualitásom, amelyet annál 

is kevésbé tudnék eltitkolni, mert évtizedekig a meleg éjszakai élet egyik meghatározó 
figurája, mondhatom, ikonja voltam. Nagy vágyam, a színház és benne is elsősorban 

a színművészet vagy a rendezés sajnos első körben nem valósulhatott meg. Azonban 
épp a transzvesztita fellépéseim juttattak el Karinthy Márton és Bozsik Yvette révén a 

Karinthy és a Katona József Színházba, ahol végül is kisebb figurák után főszerepet is 
játszhattam. Részletesen írok a Pinceszínház diákszínjátszójaként eltöltött éveim-
ről is, találkozásomról a transzvesztitizmussal, az abban elért sikereimről, a bécsi 

versenyről, amelyet megnyertem, de érintem jogi pályámat is, amely 12 évig tartott, 
majd a cégemről, amelyben egyszerű kereskedőből eljutottam a ruhatervezésig, saját 

stílusom megtalálásáig. Beszélek még életem legfontosabb férfi és női szerelmeiről, 
szereplésemről a Takács Mária rendezte Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, több 
díjat elnyert dokumentumfilmben. Könyvemben külön fejezetet szentelek a homo-

szexuálisokat ért, gyakran gyilkossággal végződő támadásoknak, de több érdekes, 
olykor humoros történetet is elmesélek a transzvesztiták mindennapjaiból.

TAKÁCS JUDIT: 

MELEG SZÁZAD
Kalligram, Budapest, 2018

E kötet a 20. századra fókuszál, amit a homoszexualitással kapcsolatos magyar 
nyelvi fejlemények szempontjából nevezhetünk akár meleg századnak is, tekintet-
tel arra, hogy a meleg szó különböző - az 1900-as évek első évtizedében feltűnő, 
akkoriban még kifejezetten nőkre utaló, majd az 1990-es évekre átpolitizálódó 
- jelentésváltozatai szinte keretbe foglalták a vizsgált időszakot. A nyelvi fejlemé-
nyeken túl a kötet részletesen tárgyalja a homoszexualitás strukturális stigmájá-
nak jogintézményekben tükröződő működését, elsősorban a homoszexualitás 
társadalmi felügyeletét széles körben lehetővé tevő jogalkotási és jogalkalmazási 
gyakorlatokon keresztül, az ezeket részben visszatükröző, részben megerősítő 
médiareprezentációk vizsgálatával, valamint az érintettek beszámolói alapján.
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PATRICIA HIGHSMITH: 

CAROL
Tericum, Budapest, 2016

Az ötvenes évek Amerikájában játszódó történetet a világhírű írónő álnéven jelen-
tette meg, és nem véletlenül: a könyv nagy botrányt kavart. A húszas éveiben járó 
Therese egy manhattani áruházban dolgozik eladóként, és jobb életről, szerelemről 
ábrándozik. Egyik nap meglátja Carolt, a jómódú, nála idősebb szép asszonyt, aki 
kihűlt házasságában vergődik, amelyből csak a kislánya iránt érzett határtalan sze-
retete miatt nem tud kilépni. A két nő között azonnal szikra gyúl, és az ártatlannak 
induló barátságuk az érzelmek hatására egészen más irányt vesz. A regény először 
1952-ben jelent meg, és azóta világszerte meghaladta a milliós példányszámot. Az 
Oscar-díjas rendező Todd Haynes filmet is készített belőle olyan impozáns főszerep-
lőkkel, mint a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, valamint Rooney Mara. A filmet 
öt Golden-Globe díjra és hat Oscar díjra jelölték.

RADCLYFFE HALL: 

A MAGÁNY KÚTJA
Park, Budapest, 2017

A regény, amelynek betiltása után Virginia Woolf és Ernest Hemingway egyaránt 
kiállt a szerző mellett. 1926-ban Radclyffe Hall már híres író, legutóbbi, Fémina- és 

James Tait Black-díjjal kitüntetett Adam’s Breed (Ádám fajzatja) című regénye best-
seller. Hall ekkor látja elérkezettnek az időt arra, hogy akár karrierjét is kockára téve 
hozzálásson régi terve megvalósításához: “könyvet írni a nemi inverzióról, regényt, 
amelyet azok is megérthetnek, akik számára a szakmunkák nem hozzáférhetők… 

amely szót emel egy félreértett és félreismert kisebbségért”. Ez az úttörő mű az 
1928-ban megjelent A magány kútja, amelynek célja, hogy megtörje a homosze-

xualitás tabuját a közbeszédben. Stephen Gordon kislány korában is érezte, hogy 
ő más. Azt, hogy tehetsége van a sporthoz, gyűlöli a lányruhákat, és jobb szeret 
egyedül lenni, nem tartották ifjú hölgyhöz illőnek a Viktória korabeli felső osztály-
ban. De amikor Stephen felnő, és beleszeret egy másik nőbe, tűrhetetlenné válik 

a helyzete a családi kastélyban. Stephennek útra kell kelnie, hogy felderítse, van-e 
számára hely a nagyvilágban. Párizsba költözik, népszerű író lesz, háborús hős, 

mégis boldogtalan. Fűti a becsvágy, de a társadalmi elvárások sarokba szorítják, és 
Stephen elkeseredett lépésekre kényszerül.  

BOB SCHULZ: 

CSAPÓ! TESSÉK!
Aposztróf, Budapest, 2016

Bob Schulz, a 24 karátos hírnevű rendező, producer. (J. C. Alspector, Toronto 
Daily Star). Az Atlanti-óceán nyugati partján kikötött magyar emigráns igaz 
történetei, aki zöldségpucolóként kezdte, majd álmai megvalósítása során 
számos politikussal találkozott, és világsztárokkal dolgozott együtt. Mel Gib-
son, Samuel L. Jackson, Károly herceg, Shirley MacLaine, Zsigmond Vilmos, 
Faludy György, Szabó István, Bereményi Géza, Psota Irén, Andy Vajna és még 
sorolhatnánk azokat a neveket, akikhez barátság vagy éppen egy emlékezetes 
történet fűzi. Olvasmányos memoár egy izgalmas, eseménydús életről - egy, 
az 1956-os forradalom idejére eső meleg szerelmi történettel.
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TOM OF FINLAND
Finn-svéd-dán-német-izlandi-amerikai film, 
2017, 111 perc
Rendező: Dome Karukoski
Szereplők: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica 
Grabowsky, Taisto Oksanen, Seumas Sargent

CineMax 2: február 6. 23:40, február 11. 01:15

Tom of Finland, alias Touko Valio Laaksonen (1920-1991) a queer 
kultúra képviselője, a homoerotikus képzőművészet meghatáro-
zó alkotója. Tizenkilenc éves korában a saját szórakoztatására 
kezdett rajzolni. Végigharcolta a második világháborút, majd 
az ötvenes évek ellenszelével küzdve Amerikába, Kaliforniába 
ment, ahol végül a hetvenes évek szexuális forradalmában válik 
ismertté. Tom története a szerelem, a bátorság és a kitartás 
története, a homoszexuálisok felszabadító mozgalmának része.  

CAPOTE
Amerikai film, 2005, 110 perc
Rendező: Bennett Miller
Szereplők: Philip Seymour Hoffman,  
Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper, 
Bruce Greenwood

CineMax2: február 9. 22:05; február 22. 01:15

Borzalmas bűncselekményről olvas Truman Capote a New York 
Times 1959. november 16-i számában: lemészároltak egy jómó-
dú farmercsaládot a kansasi Holcombban. Az írót elképeszti az 
eset kegyetlensége, értelmetlen brutalitása, és meglátja benne 
egy komoly újságcikk lehetőségét, amely a bűntény közösségre 
gyakorolt hatását vizsgálná. Ami szokásos cikknek indul, utóbb 
nagyszabású könyvtervvé válik, amely munka végül öt és fél évet 
vesz el Capote életéből. Az eredmény a Hidegvérrel, amely új 
irodalmi műfajt teremt: a tényregényt, szerzőjét pedig világhírű 
íróvá teszi.

FRIDA
Amerikai film, 2002, 118 perc
Rendező: Julie Taymor
Szereplők: Salma Hayek, Alfred Molina,  
Geoffrey Rush, Mía Maestro, Antonio Banderas

CineMax2: február 11. 03:40 és 09:35, február 23. 07:35

Frida Kahlo (Salma Hayek) felkavaró szépségű mexikó fes-
tőművésznő élete filmért kiáltott… 1922, Mexikóváros: Frida 
élvezi diákéveit és az egyre inkább rajongó férfiakat. Barátja, 
Alejandro (Diego Luna) sok érdekes embernek mutatja be, 
többek között Diego Rivera (Alfred Molina) festőnek. A felhőt-
len időknek egy szörnyű buszbaleset vet véget. Frida hosszú 
időre ágyba kényszerül. Barátja elhagyja, csak szülei tartják 
benne a lelket. Édesapja festőkészlettel ajándékozza meg 
és Frida elkezd alkotni. A lábadozás után újra felkeresi Diego 
Riverát és megmutatja neki festményeit. Diegót lenyűgözi a 
lány vad tehetsége. Összeházasodnak és a kor legirigyeltebb 
és legünnepeltebb párjaként élnek a szabados erkölcsű mű-
vészvilágban. Mindketten elkötelezett kommunisták, vendégül 
látják a száműzött szovjet Trockijt (Geoffrey Rush) és feleségét 
(Margarita Sanz), de Fridának emellett még egy igazi kapitalis-
ta, Nelson Rockefeller (Edward Norton) is udvarol…

IGAZ SZÍVVEL
Amerikai film, 2014, 127 perc
Rendező: Ryan Murphy
Szereplők: Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch, 
Jim Parsons,Julia Roberts

HBO: február 2 00:10, február 06. 22:40,  
február 15. 01:30, február 19. 03:40 
HBO3: február 11. 01:00

Az HBO mozicsatorna saját gyártású filmje az 1980-as évek 
elején játszódik New Yorkban, amikor Amerika először szem-
besül a HIV/AIDS-járvánnyal és megdöbbentő következménye-
ivel. Az aktivistaként dolgozó Ned Weeks első kézből láthatja, 
amint a titokzatos betegség végigsöpör a város homoszexuális 

LMBT (TÖRTÉNETI) TÉVÉAJÁNLÓ 
FEBRUÁRRA
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közösségén. Néhány társával és az őket támogató orvosokkal 
összefogva azért harcol, hogy a nemzet szemérmes szexuális 
politikájával szemben felfedjék az igazságot a járványról. Larry 
Kramer színdarabjából.

J. EDGAR - AZ FBI EMBERE
Amerikai film, 2011, 131 perc
Rendező: Clint Eastwood
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts,  
Armie Hammer, Josh Lucas, Judi Dench

HBO2: február 10. 13:55 
HBO: február 19. 13:20

J. Edgar Hoover a huszadik század egyik leghatalmasabb, leg-
vitatottabb, egyben legtitokzatosabb figurája volt. Majd félszáz 
éven keresztül irányította a Szövetségi Nyomozó Iroda, vagy 
ahogy mindenki ismeri, az FBI munkáját. Ennek köszönhetően 
mindenkiről mindent tudott, és a megszerzett információt nem 
habozott felhasználni, ha a helyzet úgy kívánta. A módszerek-
ben nem válogatott, hogy célját elérje, nemcsak szolgálta, de 
kénye-kedve szerint alakította is az igazságot. Az emberek 
bámulták és féltek tőle, tisztelték és bírálták.

MCKELLEN: EGY LEGENDA PORTRÉJA
Brit dokumentumfilm, 20017, 88 perc
Rendező: Joe Stephenson

HBO: február 6. 06:00

Az angol színészóriást, Sir Ian McKellent mutatja be a 14 órás 
interjún alapuló dokumentumfilm, gyerekkorától kezdve a világ-
háborún át a West Endig, ahol színpadi sztárként az elsők között 
vállalta fel homoszexualitását, és vezető szerepet töltött be az 
esélyegyenlőségi kampányban. A világhírt az X-Men és A Gyűrűk 
Ura-filmek hozták meg számára. A film sosem látott betekintést 
nyújt a művész magán fotóalbumába, a 12 évesen írt naplójába, 
kulisszák mögötti jelenetekbe, személyes gondolataiba.

SZÓLÍTS A NEVEDEN
Olasz-francia-brazil-amerikai film, 2017, 127 perc
Rendező: Luca Guadagnino
Szereplők: Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel

HBO: február 5. 17:50, február 6. 10:10,  
február 14. 07:50 és 15:50

1983 nyarát Olaszország északi részén, egy 17. századi villában 
tölti családjával a 17 éves amerikai srác. Elio klasszikus zenét 
játszik, olvas és Marziával flörtöl. Miközben minden azt sugallja, 
hogy Elio már felnőtt, valójában még nagyon is gyerek, különö-
sen, ami a szívügyeket illeti. Egy nap felbukkan a 24 éves Oliver, 
aki a doktori disszertációján dolgozik, és Elio művészettörténész 
apjának segít. Hamarosan különös barátság alakul ki Elio és 
Oliver között, örökre megváltoztatva életüket.

A TEHETSÉGES MR. RIPLEY
Amerikai film, 1999, 133 perc
Rendező: Anthony Minghella
Szereplők: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, 
Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman

HBO2: február 12. 03:35

Tom, a pénztelen New York-i fiatalember alkalmi munkákból és 
hazugságokból él az 1950-es években. Egy nap megismerkedik 
a gazdag úriemberrel. A férfi ezer dollárt ígér neki, ha vissza-
hozza a tékozló fiát Olaszországból. Tom ehelyett könnyedén 
a léha Dickie bizalmába férkőzik, összebarátkozik vele és a 
menyasszonyával, Marge-dzsal. Idővel azonban Dickie-nek 
egyre terhesebb Tom jelenléte, meg akar szabadulni tőle. Tom 
számára viszont nagyon is vonzó ez az élet. Patricia Highsmith 
regényéből.



15

AZ ÓRÁK
Amerikai film, 2002, 110 perc
Rendező: Stephen Daldry
Szereplők: Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl 
Streep, Stephen Dillane, Miranda Richardson

CineMax: február 10. 06:00 és 15:15

Egy röpke nap óráiba sűrítve három nő megkapó története... 
1923: Virginia Woolf (Nicole Kidman), a huszadik századi világiro-
dalom nagy egyénisége, a tragikus sorsú írónő hosszú gyógyke-
zelése után elkezdi írni Mrs. Dalloway című regényét. 1951: Laura 
(Julianne Moore), az öngyilkossági hajlammal küzdő terhes házi-
asszony meglepetés bulit akar rendezni férje születésnapjára, de 
kezébe akad a regény és teljesen belefeledkezik. 2001: Clarissa 
(Meryl Streep), a leszbikus kiadótulajdonos szintén meglepetés 
ünnepséget akar rendezni AIDS-ben szenvedő költő barátja 
tiszteletére. Mindhárom történet alapkérdése saját boldogsá-
gunk igazi célja és annak elérése mások életén keresztül. Három 
nő, egy regény: az egyik írja, a másik olvassa, a harmadik átéli... 
Világszerte számtalan díjjal méltán jutalmazott alkotás.

KELETI NYUGALOM 
– MARIGOLD HOTEL
Brit film, 2011, 119 perc
Rendező: John Madden
Szereplők: Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton, 
Dev Patel, Celia Imrie

HBO2: február 2. 14:50, február 3. 08:40,  
február 14. 03:50

A csábos reklám hatására hét angol nyugdíjas elhatározza, hogy 
a hátralévő éveit jutányos áron az indiai Jaipurban, a Marigold 
hotelben fogja leélni. A helyszínen azonban a társaság kénytelen 
szembenézni a kiábrándító valósággal, semmi sem igaz, amit a 
hirdetésben kínáltak. A szálloda omladozik, nincs víz és telefon, 
sőt, néhány szobának még ajtaja sincs. Ráadásul az élet sokkal 
zsúfoltabb és hangosabb errefelé, mint amit odahaza megszok-
tak. Sok választása nincs a briteknek: vagy megszoknak, vagy 
megszöknek.

EGY OLYAN SRÁC, MINT JAKE
Amerikai film, 2018, 85 perc
Rendező: Silas Howard
Szereplők: Claire Danes, Jim Parsons,  
Octavia Spencer, Priyanka Chopra, Ann Dowd

CineMax2: február 06. 19:00, február 07. 08:55

A brooklyni Alex és Greg Wheeler szeretné megtalálni a legjobb 
óvodát a 4 éves fiuk számára, aki inkább Hamupipőkével játszik, 
mint GI Joe figurákkal. A felvételi eljárás előestéjén a szülők nagy 
reményeket fűznek az okos és koraérett Jake iránt. Judy, az 
óvoda igazgatója azonban arra ösztönzi őket, hangsúlyozzák ki 
a nemi hovatartozását, és próbáljanak ösztöndíjhoz jutni. Alex és 
Greg megfogadják a tanácsát, ám ezzel egyre inkább elidegení-
tik maguktól Jake-et. Végül súlyos döntés elé kerülnek.

EGY NAGYON ANGOLOS BOTRÁNY
Brit tévésorozat, 1. évad, 2018, 180 perc
Rendező: Stephen Frears
Szereplők: Hugn Grant, Ben Whishaw, 
Alex Jennings, Patricia Hodge, Paul Hilton

HBO GO

Az első brit politikus megdöbbentő története, akit bíróság elé ál-
lítottak gyilkosságra való felbujtásért. Jeremy Thorpe a Liberális 
Párt meghatározó alakja volt, az angol politikai élet legfiatalabb 
pártvezére. A politikus azonban egy titkot rejtegetett a világ elől. 
Amikor a homoszexuális exszeretője, Norman Scott a nyilvá-
nosság elé lépett, veszélybe került Thorpe karrierje, aki végül 
kétségbeesett lépésre szánta el magát. Pere örökre megváltoz-
tatta a politikát. John Preston könyvéből.
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A 7. LMBT Történeti Hónap megnyitója
HELYSZÍN: Bálint Ház nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság  
– Labrisz Leszbikus Egyesület

Idén emlékezünk a Stonewall-lázadás  
50. évfordulójára, az LMBT-mozgalom történeté-
nek e mérföldkövére, valamint a rendszerváltás 
30. évfordulójára, amely a hazai LMBT közösség 
szempontjából hozott fontos változásokat.  
A kettős évfordulóhoz kapcsolódva az idei LMBT 
Történeti Hónapot a hazai drag queen műfaj 
két legendás alakja: Miss Mandarin és Petróczi 
Zoltán (Lady Dömper) közösen nyitja meg.

A Stonewall-lázadás
Amerikai dokumentumfilm, 2010, 80 perc
RENDEZŐ: Kate Davis és David Heilbroner
HELYSZÍN: Bálint Ház nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság  
– Labrisz Leszbikus Egyesület

A dokumentumfilm bemutatja az 1969 júniusában 
lezajlott Stonewall-lázadás történetét. A modern 
LMBT-mozgalom kezdetét jelentő esemény 
résztvevői beszélnek az előzményekről, a lázadás 
részleteiről, annak jelentőségéről, sőt megszólal 
egy rendőr is. A dokumentumfilm David Carter 
Stonewall-könyve alapján készült.

Wikipédia-szerkesztő maraton
IDŐPONT: Február 3. vasárnap 15:00
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Szerkesszünk Wikipédia-oldalakat együtt úgy, 
hogy minél több leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű történeti információ legyen elérhető 
közös tudástárunkban. Tervünk meglévő olda-
lakat átszerkeszteni, angol nyelvűeket magyarra 
fordítani, illetve új bejegyzéseket létrehozni.

Karaoke Party
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Why Not Café

Szeretsz, tudsz énekelni, szeretnél végre kilépni 
a fürdőszobából, és másoknak is megmutatni 
mindezt? Akkor térj be hozzánk, válaszd ki ked-
venc számod a legismertebb zenék közül, ragadd 
meg a mikrofont, és énekelj egészen hajnalig a 
Why Notban! A mikrofon nálunk, de a hangod 
hozd magaddal!

Lányok a páholyból: titkos női körök  
a felvilágosodás időszakából
HELYSZÍN: Kecskemét.  
Pontosabban lásd a honlapon.
SZERVEZŐ: Cifra-LMBTQ Közösség, Kecskemét

A felvilágosodás a nőkre is új fényt vetett: a 
szabadgondolkodás, önrendelkezés bizonyos 
mértékig számukra is elérhetővé vált. Kik voltak 
az első bátor nők, akik e tiltott gyümölcsök után 
ki merték nyújtani a kezüket? Színésznők, pá-
holyhölgyek, amazonok és botrányfigurák  
– Dittera-Balogh Andrea (FreeThinker) előadása a 
nők titkos forradalmáról a 18. században.

Az amerikai felszabadítási mozgalom 
története
HELYSZÍN: Kecskemét.  
Pontosabban lásd a honlapon.
SZERVEZŐ: Cifra-LMBTQ Közösség, Kecskemét

Hogyan hatott az amerikai LMBT-emberek 
életére a Stonewall-lázadás, s miként kezdőd-
tek a pride felvonulások? Miben különböztek 
az újonnan létrehozott szervezetek a homofil 
mozgalomtól? Milyen hatása volt Harvey Milk 
szerepének és tragikus halálának? Mi jellemezte 
a hetvenes-nyolcvanas éveket, s hogyan hatott a 
mozgalomra az AIDS megjelenése? Hogyan vált 
Amerika a világ LMBT-mozgalmának mintájává? 
Mindezt bemutatja Hanzli Péter előadása.

Transz-specifikus  
egészségügyi ellátások
HELYSZÍN: TámPONT Mikro Közösségi Tér  
és Könyvtár
SZERVEZŐ: Transvanilla Transznemű Egyesület

A transzneműség iránti érdeklődés fókusza legin-
kább a műtétekre irányul, mégis erről rendelkez-
nek az emberek a legkevesebb információval és 
a legtöbb tévhittel. Ez a program jó alkalom arra, 
hogy általános történeti áttekintést nyerjenek az 
érdeklődők a transz-specifikus ellátásokról.

Feb. 2.
szombat

18:00

Feb. 2.
szombat

19:00

Feb. 3.
vasárnap

15:00

Feb. 5.
kedd

22:00

Feb. 8.
péntek

17:45

Feb. 8.
péntek

19:00

Feb. 9.
szombat

16:00
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Gobbi Hilda filmklub: Affinity
Amerikai romantikus dráma, 2008, 120 perc 
RENDEZŐ: Tim Fywell
FŐSZEREPLŐK: Zoë Tapper, Anna Madeley
HELYSZÍN: Mika Tivadar Mulató
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

A viktoriánus Londonban játszódó történet 
helyszíne egy női börtön, melyet egy felsőosz-
tálybeli özvegy látogat, hogy valami jót tegyen a 
bebörtönzött nőkkel. A börtön egyik lakója, egy 
különös spiritiszta azonnal hatása alá vonja őt. 
Az özvegy körül kezd lebomlani a külső valóság, 
hogy átadja helyét szeánszoknak, szellemeknek 
és egy szenvedélyes új érzésnek.A vetítés után 
vendégeink Fiáth Titanilla börtönpszichológus és 
Gyimesi  Júlia pszichológus, spiritizmus-kutató. 

„Hanem ő építsen hidakat...!” 
Filmvetítés Birtalan Balázsról
HELYSZÍN: Wesley János Főiskola, Kline terem
SZERVEZŐ: Mozaik Közösség

Birtalan Balázs idén lenne 50 éves. Ennek 
alkalmából nézzük meg együtt a róla szóló, 
2002-ben készült Halállal lakoljanak című filmet, 
és beszélgetünk az LMBTQ keresztények akkori 
és mai helyzetéről a film rendezőjével és más 
vendégekkel!

qLit kocsmakvíz
HELYSZÍN: Szimpla Kávézó
SZERVEZŐ: qLit

2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk egy kis 
agytornára, de egyedül is érkezhetsz. Mi szóban 
kérdezünk, a csapat írásban válaszol. A kérdések 
színesek, általános műveltségtől kezdve soroza-
tokon át LMBTQ+ történelmi személyekig bármi 
előfordulhat! 
Előregisztráció itt: 
https://goo.gl/forms/QrlSSGdRWuJ6OCZP2 
Nevezési díj: 500 Ft/fő

James Bond Party – Make it Queer!
HELYSZÍN: Corvin Dance Center
SZERVEZŐ: Charme Hungary Dance Club

Az idei Charme bált a James Bond filmek han-
gulatában töltjük. Válassz magadnak szerepet, 
öltözz be James Bondnak, Bond lánynak vagy 
bajkeverőnek, és táncolj velünk a filmek főcím-
dalaira. Hűvös elegancia, meleg fogadtatás, 
vodka-martini – rázva, nem keverve!

Szimpozion Klub: 
Az aszexualitás története
HELYSZÍN: Szimpozion Klub
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

Az aszexualitás a kevésbé ismert szexuális 
irányultságok közé tartozik, és a történetéről sem 
lehet sokat tudni. Mikor használták először az 
„aszexuális” kifejezést? Megemlíti a Kinsey-ská-
la? Mióta léteznek aszexuális közösségek? Gyere 
el, ha választ szeretnél kapni ezekre és hasonló 
kérdésekre.

Más, mint a többiek
Német némafilm, 1919, 49 perc
RENDEZŐ: Richard Oswald 
SZEREPLŐK: Conrad Veidt, Fritz Schulz,  
Anita Berber, Leo Connard,  
Ilse von Tasso-Lind, Alexandra Willegh  
HELYSZÍN: Bálint Ház nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság  
– Labrisz Leszbikus Egyesület

Idén 100 éve, hogy bemutatták az első kifejezet-
ten meleg témájú filmjét. A történet főszereplője 
egy meleg hegedűs, Paul Körner. Az ő történetét: 
fiatalkori eszmélését, tanítványával, Kurttal való 
kapcsolatát, megzsarolását és ennek következ-
ményeit mutatja be a film. A Magnus Hirschfeld 
közreműködésével készült alkotás a rettegett 
175. paragrafus eltörlése érdekében is kívánt 
kampányolni.
ZONGORÁN KÍSÉR: Darvas Kristóf

Mednyánszky 100
HELYSZÍN: Magvető Café
SZERVEZŐ: Háttér Társaság  
– Labrisz Leszbikus Egyesület

Idén 100 éve, hogy elhunyt a 19-20. század 
fordulójának egyik legjelentősebb festő-grafikusa, 
Mednyánszky László, aki munkáiban mélységes 
humanizmussal tudta ábrázolni az emberi esen-
dőséget és kiszolgáltatottságot. Szinte minden 
képén férfiak szerepelnek, méghozzá a társada-
lom legalsóbb rétegeiből – nem véletlenül, hiszen 
személyes érdeklődését is ezen férfiak keltették 
fel. Mit tudunk „Medi” magánéletéről, és szerel-
méről, Kurdi Bálintról? Minderről és sok minden 
másról beszélgetünk Nyáry Krisztián irodalomtör-
ténésszel. BESZÉLGETŐTÁRS: Hanzli Péter

Feb. 9.
szombat

18:30

Feb. 10.
vasárnap

18:00

Feb. 11.
hétfő

19:00

Feb. 9.
szombat

19:00

Feb. 9.
szombat

19:00

Feb. 9.
szombat

19:30

Feb. 9.
szombat

18:00
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Amoria és gámia. Státusz, szerelem, 
házasság az ókortól napjainkig
HELYSZÍN: Görbe Bögre Kávézó (különterem)
SZERVEZŐ: FreeThinker

Hányféle módon léptek kapcsolatra az emberek, 
és mi befolyásolta ezek jellegét? Mi a szerepe a 
kapcsolat legalizációjának? Milyen tere volt az 
egyéni választásnak, a határ- és szerepátlépés-
nek, hogyan függött mindez össze a státusszal? 
Hogyan vált az érzés szabadsága a társadalmi 
reformok hajtóerejévé? Dittera-Balogh Andrea 
előadása vágyakról, korlátokról és a megküzdés 
sokféleségéről történelmünk korszakain át.

GBME filmklub: Hívő
Amerikai dokumentumfilm, 2018, 101 perc
RENDEZŐ: Don Argott
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: GBME

Tíz éve a mormon vallás szabályos háborút 
hirdetett az LMBTQ-emberekkel szemben Ame-
rikában. A vallásos Dan Reynolds, az Imagine 
Dragons nevű rockbanda frontembere „Love 
Loud” címmel koncertet szervezett az előítéletek 
ellen. Az HBO dokumentumfilmje Dan tolmácso-
lásában mutatja be a vallást, a megrázó emberi 
sorsokat, a szervezés nehézségeit és a mormon 
vallás végletei közti szakadékot.

„A természet hírnöke”.  
200 éve született Walt Whitman
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Walt Whitman a 19. századi amerikai irodalom 
egyik legismertebb alakja, a modern irodalom 
előfutára volt. A természet imádata, az öröm és 
az élet szeretete jellemzik művészetét, amely 
egyedi hangvételével társulva napjainkban is 
a legnagyobb művészek közé emeli. Whitman 
utóéletéről, költészetéről és hatásáról Gerevich 
Andrással és Csehy Zoltánnal beszélgetünk.

Pink Budapest
HELYSZÍN: regisztráció után
SZERVEZŐ: Hosszúlépés. Járunk?

Érdekel, hol zajlott az LMBTQ-közösség élete a 
dualizmus alatt, a Horthy-korszakban vagy éppen 
az államszocializmus idején a fővárosban? A 
Hosszúlépés. Járunk? sétája a belváros ismerős 
helyszíneit mutatja be, melyekről sokszor nem is 
gondolnánk, hogy LMBTQ személyiséghez vagy 
eseményhez kötődnek.
A részvétel regisztrációhoz kötött:
https://hosszulepes.org/hu/seta/pink-buda-
pest-az-lmbtq-torteneti-heten 

Az LMBTQ könnyűzene története.  
A 20. század második felétől napjainkig
HELYSZÍN: Grand Café Mozi és Kávézó, Szeged
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért Csoport

Az LMBTQ közösségre ható ikonikus dalok 
(„meleghimnuszok”) kronologikus bemutatása és 
az LMBTQ zenei előadók ismertetése a pop- és 
rockzenében. A könnyűzene mint az LMBTQ 
szórakozóhelyeket kialakító, formáló tényező az 
Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban 
és hazánkban.

William Davis és sorstársai.  
Az LMBTQI emberi jogok története  
az Egyesült Államokban a kezdetektől 
a 19. század végéig
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

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

Az amerikai felszabadítási mozgalom 
története
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Hogyan hatott az amerikai LMBT-emberek 
életére a Stonewall-lázadás, s miként kezdőd-
tek a pride felvonulások? Miben különböztek 
az újonnan létrehozott szervezetek a homofil 
mozgalomtól? Milyen hatása volt Harvey Milk 
szerepének és tragikus halálának? Mi jellemezte 
a hetvenes-nyolcvanas éveket, s hogyan hatott a 
mozgalomra az AIDS megjelenése? Hogyan vált 
Amerika a világ LMBT-mozgalmának mintájává? 
Mindezt bemutatja Hanzli Péter előadása.

„Varázslatos sokszínűség”.  
A sci-fikben és fantasykban megjelenő 
LMBT karakterek
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Az évek során egyre több kritika érte Hollywoo-
dot, mivel még mindig nem biztosít elég teret 
az LMBTQI személyek bemutatkozására és 
jelenlétére a filmvásznon. Az utóbbi években, hála 
a Disney-nek, a DC-nek és a Marvelnek, jelentős 
fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Az előadás 
során a legismertebb fantasyk (Tolkien: A Gyűrűk 
ura-trilógia, Trónok harca, Harry Potter sorozat, 
Legendás állatok és megfigyelésük, Csontváros) 
és sci-fik (Star Trek, Star Wars) karaktereiről 
tudhatunk meg érdekességeket, valamint a DC 
és Marvel új irányvonalait is megismerhetjük.

Feb. 14.
 csütörtök

19:00

Feb. 15.
péntek

18:00

Feb. 16.
szombat

13:00

Feb. 16.
szombat

15:00

Feb. 16.
szombat

15:00

Feb. 16.
szombat

16:15

Feb. 16.
szombat

18:00

Feb. 12.
kedd

19:00
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Pikk Dáma játékest
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 
ismerkedhetsz!

A császár és testvérei.  
Ferenc József, Miksa, Károly Lajos  
és Lajos Viktor magánélete
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Ferenc József osztrák-magyar uralkodó népes 
családban nőtt fel. De mit tudunk a testvérek 
gyermekkoráról és magánéletéről? Tényleg nagy 
nőfaló volt Ferenc József? Mennyire volt boldog 
élete a Mexikóban meggyilkolt Miksának és a 
trónörökös Károly Lajosnak? Mi lett a sorsa a 
100 évvel ezelőtt elhunyt, homoszexuális Lajos 
Viktornak? Minderről Gerő András történésszel 
beszélgetünk.

Kreatívgazdaság-gyakorlatok  
– Az LMBTQ média múltja  
és jelene Magyarországon
HELYSZÍN: ELTE Bölcsészettudományi Kar 
főépület, II. emelet, 251-es terem
SZERVEZŐ: ELTE Művészetelméleti  
és Médiakutatási Intézet  

Milyen LMBTQ sajtótermékek voltak a múltban 
Magyarországon? Milyenek vannak napjainkban? 
Hogyan működik Magyarország legnagyobb 
LMBTQ médiája, a Humen Media? Kanicsár 
Ádám András, a Humen Online főszerkesztőjé-
nek előadása a hazai LMBTQ sajtó és médiapiac 
helyzetéről, lehetőségeiről és adottságairól.

Törvényen kívül és belül.  
Beszélgetés Galgóczi Erzsébetről
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

Harminc éve, a rendszerváltás évében halt meg 
Galgóczi Erzsébet, akinek Törvényen belül című 
kisregénye az egyik első leszbikus szerelem 
ábrázolás a magyar irodalomban. Irodalmár 
vendégeinkkel a nőirodalom, a leszbikusság, a 
test és a Kádár-korszak felől közelítünk az írónő 
életéhez és életművéhez.
A beszélgetés résztvevői: Földes Györgyi, Kiss 
Noémi, Szolláth Dávid. Moderátor: Borgos Anna

„Varázslatos sokszínűség”.  
A sci-fikben és fantasykban  
megjelenő LMBT karakterek
HELYSZÍN: MALTER kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: DebrecenPride  
– Queerstory of Debrecen
Az évek során egyre több kritika érte Hollywoo-
dot, mivel még mindig nem biztosít elég teret 
az LMBTQI személyek bemutatkozására és 
jelenlétére a filmvásznon. Az utóbbi években, hála 
a Disney-nek, a DC-nek és a Marvelnek jelentős 
fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Az előadás 
során a legismertebb fantasyk (Tolkien: A Gyűrűk 
ura- trilógia, Trónok harca, Harry Potter sorozat, 
Legendás állatok és megfigyelésük, Csontváros) 
és sci-fik (Star Trek, Star Wars) karaktereiről 
tudhatunk meg érdekességeket, valamint a DC 
és Marvel új irányvonalait is megismerhetjük.

„Fajtalanság”, pszichoanalízis  
és kriminológia a magyarországi  
Tanácsköztársaságban
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

1919. május 26-án az Emke kávéház előtt egy 35 
éves férfi véletlenül egy titkosrendőrnek ajánlotta 
fel szexuális szolgáltatásait, így felhívva magára 
a Tanácsköztársaság igazságszolgáltatásának 
figyelmét. Az eset leírása a Kísérleti Kriminoló-
giai Osztály anyagai között olvasható. Vajon a 
Tanácsköztársaság alatt hogyan gondolkoztak 
a homoszexualitásról? Milyen pszichológiai és 
kriminológiai koncepciók mentén értelmeződhe-
tett az eset? Lászlófi Viola, Nagy Zsófia és Trádler 
Henrietta előadása.

Meleghadseregek, melegek  
a hadseregekben. Történelmi tabuktól 
a jogegyenlőségig
HELYSZÍN: MALTER kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: DebrecenPride
Az előadás nyíltan beszél a melegtabukról, a 
történelem azon elithadseregeiről, amelyek-
ben nyíltan jelen volt a homoszexualitás. Már a 
görög-perzsa háborúkat is végigkísérték a meleg 
elithadtestek, de a thébai falanxban, a rettegett 
asszasszinok és a japán szamurájok között is 
találunk meleg kapcsolatokat, nem is beszélve 
Oroszlánszívű Richárd és Szaladin szultán tör-
téneti források által is megörökített szerelméről. 
Simon Lehel előadása.

Feb. 17.
vasárnap

18:00

Feb. 18.
hétfő

18:00

Feb. 19.
kedd

09:00

Feb. 19.
kedd

18:00

Feb. 22.
péntek

18:00

Feb. 22.
péntek

18:00

Feb. 22.
péntek

19:00



20

LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

LMBTQI a gyerekem!
Magyar dokumentumfilm,  
Háttér Társaság – Budapest Pride,  
2015, 90 perc
HELYSZÍN: MALTER kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: Queerstory of Debrecen

Mit tehet egy szülő, ha a gyerekéről kiderül, hogy 
más a nemi identitása vagy a szexuális orientá-
ciója, mint a többségé? Homokba is dughatja a 
fejét, de a legjobb, ha a gyerekét kérdezi arról, 
hogy mikor ismerte fel, hogy más? A legtöbb 
szülőnek azt javasolható, hogy ne hibáztassa 
magát, hanem jöjjön el megnézni az LMBTQI 
a gyerekem rövidfilmet, és hallgassa meg az 
érintett gyermekek szüleit.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák
Magyar dokumentumfilm, 2015, 90 perc
RENDEZŐ: Takács Mária
HELYSZÍN: MALTER kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: Queerstory of Debrecen

A másfél órás kreatív szocio-dokumentumfilm 
azt mutatja be, milyen volt a rendszerváltás előtt 
Magyarországon meleg férfiként élni. A témának 
négy fiatal meleg srác ered a nyomába. Hét 
idős meleg férfi személyes élményei, a kikért 
titkosszolgálati akták a mai társadalmi és jogi 
környezet tükrében értelmezik az elmúlt 50 évet.

Az amerikai felszabadítási mozgalom 
története
HELYSZÍN: Grand Café Mozi és Kávézó, Szeged
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért Csoport

Hogyan hatott az amerikai LMBT-emberek 
életére a Stonewall-lázadás, s miként kezdőd-
tek a pride felvonulások? Miben különböztek 
az újonnan létrehozott szervezetek a homofil 
mozgalomtól? Milyen hatása volt Harvey Milk 
szerepének és tragikus halálának? Mi jellemezte 
a hetvenes-nyolcvanas éveket, s hogyan hatott a 
mozgalomra az AIDS megjelenése? Hogyan vált 
Amerika a világ LMBT-mozgalmának mintájává? 
Mindezt bemutatja Hanzli Péter előadása.

Lesbian Activism in the (Post-) 
Yugoslav Space.  
Roundtable and Book Launch
Leszbikus aktivizmus 
a (poszt)jugoszláv térben. 
Kerekasztal és könyvbemutató 
HELYSZÍN: Közép-európai Egyetem  
(Nádor u. 15. épület, 103-as terem)
SZERVEZŐ: Közép-európai Egyetem

This book intertwines academic and activist 
voices to engage with more than three decades 
of lesbian activism in the Yugoslav space. The 
contributions uncover lesbian initiatives and 
the fundamental role that lesbian alliances have 
played in articulating a feminist response to the 
upsurge of nationalism, violence against women, 
and lesbophobia and homophobia in all of the 
post-Yugoslav states. Participants: Bojan Bilić 
co-editor, Maja Pan post-Yugoslav feminist queer 
lesbian activist, Dorottya Rédai lesbian activist 
(Labrisz)

A kötet az akadémiai és aktivista hangok össze-
kapcsolásával mutatja be a jugoszláv leszbikus 
aktivizmus több mint 30 évét. Feltárja a leszbikus 
kezdeményezéseket és azt az alapvető szerepet, 
amit a leszbikus szövetségek játszottak a nacio-
nalizmus, a nők elleni erőszak, valamint a leszbo- 
és homofóbia előtörésére adott feminista válasz-
ban a poszt-jugoszláv államokban. Résztvevők: 
Bojan Bilić társszerkesztő, Maja Pan poszt-jugo-
szláv feminista, queer leszbikus aktivista, Rédai 
Dorottya leszbikus aktivista, (Labrisz)

Háttér Klub: Europe,  
time to come out?!
HELYSZÍN: Bem mozi
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Populism is rising around Europe. LGBTI rights 
often lead to heated debates. Russia is spreading 
homophobia all around the continent. Political 
scientist Rémy Bonny will talk about the impact of 
the LGBTI-movement and its countermovement 
on politics in Central and Eastern Europe.

A populizmus Európa-szerte erősödik. Az LMBTI 
jogok ügye gyakran éles vitákat vált ki. Oroszor-
szág az egész kontinensen terjeszti homofóbi-
áját. Rémy Bonny politikatudós az LMBTI moz-
galom és az ellenmozgalmak politikára gyakorolt 
hatásáról beszél Közép- és Kelet-Európában.

Feb. 23.
szombat

17:00

Feb. 23.
szombat

17:00

Feb. 25.
hétfő

17:30

Feb. 25.
hétfő

18:00

Feb. 23.
szombat

15:30



21

Lehet-e törvénnyel egyenlőséget 
teremteni?
HELYSZÍN: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
(Jogszociológia TDK)
SZERVEZŐ: ELTE Jogszociológia TDK  
– Háttér Társaság

15 éve, 2004. január 27-én lépett hatályba az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény. Az évforduló 
alkalmából arról beszélgetünk, hogy az  
antidiszkriminációs kódex elfogadása és az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság felállítása meny-
nyiben segítette az LMBTQIA emberek elleni 
diszkrimináció felszámolását Magyarországon, 
és hol tartunk ezen az úton.
A részvétel regisztrációhoz kötött.  
Bővebben lásd a honlapunkon.
Regisztráció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
ScaZhMM15xTA7eIdBW_rUWVXJmd6DYPql-
sOeOYw45YzE5YgyQ/viewform

Kerouac és Burroughs nyomában.  
Beszélgetés az És megfőttek  
a vízilovak és az Úton  
– Az eredeti tekercs című kötetek 
kapcsán
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

A beatnemzedék legendás alkotása Keruac Úton 
című regénye. A mű sokáig csak átírt változatban 
volt olvasható, s az Eredeti tekercs megjelené-
sére 2007-ig várni kellett. Hasonló sorsa volt 
Kerouac Burroughsszal közösen írt, sokáig 
eltűntnek hitt regényének is. Ez az És megfőttek 
a vízilovak: „a gyilkosság története, amely meg-
szülte a beatnemzedéket”. A fordítóval, a Helikon 
Kiadó irodalmi vezetőjével és főszerkesztőjével, 
M. Nagy Miklóssal beszélgetünk.

Friss genderkutatások  
a közoktatásban
HELYSZÍN: Budapesti Corvinus Egyetem, C208  
SZERVEZŐ: Budapesti Corvinus Egyetem

Hogyan jelennek meg a nemi különbségek 
a tantervekben, a tankönyvekben, a tanárok 
gondolkodásában, a lányok és fiúk egymáshoz 
viszonyulásában? Rédai Dorottya saját kutatá-
saira alapozva, történelmi pillanatban reflektál 
az időbeli változásokra és az oktatáspolitika 
anti-gender intézkedéseire is.

Feb. 26.
kedd

18:00

Feb. 27.
szerda

18:00

Feb. 28.
csütörtök

17:00

Ünnepeld velünk
születésnapunkat,

és sportolj velünk a
15. Atlasz Sportnapon
2019. április 13-án!

További infók:
www.sportnap.atlaszsport.hu
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Előbújás – akkor és most
HELYSZÍN: Görbe Bögre Kávézó
SZERVEZŐ: Budapest Pride

4 meghívott – 4 generáció. Közös bennük, 
hogy mindannyian LMBTQ emberek. De vajon 
mi még? Kerekasztal-beszélgetés előbújásról, 
elfogadásról, társasági életről és közösségekről 
– akkor és most. A BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI: Tö-
rök Panka, Waliduda Dániel, Takács Mária és 
Láner László. MODERÁTOR: Peksa Kama.

Forradalmárok, szabadgondolkodók, 
útkeresők. Többpartnerű portrék  
a magyar történelem  
arcképcsarnokából
HELYSZÍN: Müszi Közért 
SZERVEZŐ: Poliamoria Magyarország  
– PoliFókusz

Magánéletükben is formabontó elődeink új uta-
kat kerestek, megvívták saját személyes forra-
dalmaikat. Volt-e lehetőségük szabadon szeretni, 
hogyan reagált környezetük, kiteljesedhettek-e 
érzéseik többfelé? Kik voltak ezek a magyar sza-
badgondolkodók, művészek, politikusok, nők és 
férfiak, akik nem féltek a normával szembemen-
ni? Dittera-Balogh Andrea (FreeThinker) előadása 
szabadságról, szerelemről, és történelmi szemé-
lyeink életrajzának kevésbé ismert oldalairól.

AlteRETRO + Az LMBT Történeti  
Hónap jegyében
HELYSZÍN: Alterego Club
SZERVEZŐ: Alterego Club – Háttér Társaság  
– Labrisz Leszbikus Egyesület

Gyere, bulizz velünk, zárjuk le együtt vidáman a 
7. LMBT Történeti Hónapot! A jó hangulatot igazi 
retró zenék, tombola, a kis tánctéren karaoke, 
valamint Lady Dömper és az Alterego társulata 
biztosítja. A belépővel az LMBT Történeti Hóna-
pot is támogatod.
Belépő: éjfél előtt 1500 Ft / éjfél után 2000 Ft

Feb. 28.
csütörtök

19:00

Már. 1.
péntek

22:00
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Alterego Club  
1066 Budapest, Dessewffy u. 33.

Bálint Ház  
1065 Budapest, Révay u. 16.

Bem mozi  
1027 Budapest, Margit krt. 5.

Budapesti Corvinus Egyetem  
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Corvin Dance Center  
1094 Budapest, Liliom u. 45.

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar  
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

ELTE Bölcsészettudományi Kar  
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Görbe Bögre Kávézó  
1081 Budapest, Rökk Szilárd u. 3.

Grand Café Mozi és Kávézó  
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.

Háttér Társaság irodája  
1136 Budapest, Balzac u. 8-10., fsz. 1.,  
7-es kapucsengő

Közép-európai Egyetem  
1051 Budapest, Nádor u. 15.

Közkincs Könyvtár  
1088 Budapest, Rákóczi út 11., 1. em. 10.,  
125-ös kapucsengő

Magvető Café  
1074 Budapest, Dohány u. 13.

MALTER kávézó-söröző  
4029 Debrecen, Baross Gábor u. 16.

Mika Tivadar Mulató  
1075 Budapest, Kazinczy u. 47.

Müszi Közért  
1077 Budapest, Jósika u. 19-21.

Szimpla Kávézó  
1073 Budapest, Kertész u. 48.

Szimpozion Klub  
1027 Budapest, Fazekas u. 19-23.

TámPONT Mikro Közösségi Tér és Könyvtár  
1078 Budapest, Hernád u. 38.

Wesley János Főiskola  
1086 Budapest, Dankó u. 11. (világoskék kapu,  
csengő jobbra, Kline terem: hátul az udvaron balra)

Why Not Bistro  
1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

Why Not Café & Bar  
1056 Budapest, Belgrád rakpart 3.

Feb. 28.
csütörtök

18:00
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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.

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 vehetsz  
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:

JÁTSSZ VELÜNK 
FEBRUÁRBAN!
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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

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 há-
lózat, 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.

lmbttortenetihonap.hu/adomany 
Az LMBT Történeti Hónap megrendezését emellett közvetlen átutalással is támogathatod!
Számlaszámunk: MagNet Bank, 16200113-18506635

.eu
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Hétfőn és csütörtökön

ingyenes belépés 

mindenkinek, aki 30 év alatti

és érvényes magyar 

diákigazolvánnyal 

rendelkezik!

www.gaysauna.hu

MINDEN SZOMBATON

MEZTELEN 
PARTY 

MINDEN PÉNTEKEN

HAB 
PARTY 
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LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

HU/HIV/0018/18
Az anyag lezárásának dátuma: 2018.10.24.
Az anyag a GlaxoSmithKline Kft. közreműködésével készült


