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Benne vagy a történetünkben?
Legyél benne! Légy a történetünk része!

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik 
megtalálni a válaszokat, vagy legalábbis elgon-
dolkodtatni az érdeklődőket a Magyarországon 
immár második alkalommal megrendezett 
LMBT Történeti Hónap. 

A programsorozat több szempontból is jubilál. 
Az LMBT Történeti Hónap húszéves a világon. 
1994-ben Amerikából indult azzal a céllal, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű emberek törté-
nelmi és kulturális jelenlétére a történelemben 
és napjainkban. A hónap ötletadója Rodney 
Wilson, egy Missouri állambeli középiskolai 
történelemtanár volt, aki észrevette, hogy 
a tankönyvek  egy szót sem írnak az LMBT 
emberekről. Így tanártársaival és diákokkal 
közösen az LMBT emberek történelmi szere-
pére rávilágító programsorozatot szervezett. 
Az LMBT Történeti Hónap azóta jelentős 
eseménnyé bővült Amerika-szerte. 2004-ben, 
tíz évvel ezelőtt pedig az Egyesült Királyságban 
is megrendezték, amihez aztán később egyre 
több európai ország csatlakozott.

LMBT történeti szempontból Magyarországon 
is fontos évfordulókra emlékezünk. Húsz év-
vel ezelőtt, 1994. április 10-én alakult meg a 
Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért, amely-
nek bejegyzését a bíróság valamennyi fokon 
elutasította és amely jelentős vitákat keltett. Az 
ún. Szivárvány-ügy ezért az egyik legfontosabb 
eseménynek tekinthető a magyarországi LMBT 

történelemben. Két másik kerek évfordulónk 
is van: idén tizenöt éves a Labrisz Leszbikus 
Egyesület, valamint tízesztendős az Atlasz 
Sportegyesület, amelyeknek ezúttal is gratu-
lálunk.

Tavaly első alkalommal Magyarországon is 
emlékeztünk az LMBT történelemre, egy 
egész hónapon át. Az LMBT Történeti Hónapot 
szeretnénk hagyománnyá tenni, így – folytatva 
a tavalyi kezdeményezést – 2014 februárjában 
immár második alkalommal rendezzük meg, 
ezúttal is az összefogás jegyében. A programo-
kat a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Háttér 
Társaság koordinálja, ám az együttműködésben 
több mint húsz másik szervezet, csoport vesz 
részt, akiknek ezúton is szeretnénk megköszön-
ni a munkájukat. Budapesten kívül Szegeden, 
Miskolcon és Tahitótfalun is várják programok 
az érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk az LMBT Történeti 
Hónap eseményeire! Reméljük, minél többen  
felfedezik majd azt a gazdag kultúrát és múltat, 
amit a magyar LMBT közösség ápol. Jó szóra-
kozást kívánunk!

Az LMBT Történeti Hónap szervezői:

Tényleg a férfiakat szerette a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc? Ki írta az első magyar 
homoerotikus költeményt? Mi az igazság Báthory Erzsébetről, akiről feltételezték, hogy 
leszbikus? Hogyan alakult a szexuális orientációról való gondolkodás Freudtól napjain-
kig? Hogyan kérdőjelezte meg a tudomány mindenhatóságát a hetvenes években az 
új szexualitáspolitika? Hogyan kezdődött az LMBT mozgalom Amerikában? Miként 
jelent meg a téma a századelő magyar sajtójában? Hogyan éltek az LMBT emberek 
a rendszerváltás előtt? Honnan jött az ötlet, hogy Budapesten is Pride-ot szervezzünk, 
és miként alakult a későbbiekben a felvonulások története? Miként jelenik meg az 
LMBT téma a festészetben, a zenében vagy éppen a filmművészetben? 

Kiadta: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület. Főszerkesztő: Hanzli Péter.  A szerkesztőség 
tagjai: Borgos Anna, Csonka Éva, Dombos Tamás, Lászlóffy Julianna, Nádasi Eszter, Sánta Mária. 
Kiadványszerkesztés és tördelés: Lantai Dávid. Megjelent: 1500 példányban, 2014-ben.
www.lmbttortenetihonap.hu        facebook.com/lmbt.tortenelem         info@lmbttortenetihonap.hu 
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február 1. szombat

Az LMBT Történeti Hónap megnyitója
19:00 - 19:30
TOLDI MOZI

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Megnyitó beszédet mond: Kis János filozófus, a rendszerváltó 
évek egyik meghatározó politikusa, jelenleg a Közép-európai 
Egyetem és a New York University filozófiaprofesszora. 
Egyike volt azon közéleti személyiségeknek, akik 1994-ben 
nyíltan kiálltak az LMBT emberek jogaiért, amikor a bíróság 
megtagadta a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért egyesület 
bírósági bejegyzését.

Stonewall előtt
19:30 - 21:00
TOLDI MOZI

SZERVEZŐ:  
BUDAPEST PRIDE

Before Stonewall, dokumentumfilm, USA, 1984, 87’
Rendező: Greta Schiller, Robert Rosenberg
Igazi csemege ez a dokumentumfilm, amelyben az LMBTQ 
mozgalom veteránjai mesélnek a rejtőzködés évtizedeiről, 
a politikai mozgalom gyökereiről. Archív filmfelvételekből 
és fotókból, valamint személyes visszemlékezésekből 
megtudhatjuk, miként élt Amerikában az LMBTQ 
közösség az 1969-es Stonewall-lázadás előtt.

Queer Charity Night / nyító buli
22:00 - 05:00
TOLDI KLUB
1000 FT

SZERVEZŐ:  
QUEER BUDAPEST

LMBT Történeti Hónap támogató buli

Tudtátok, hogy a hivatalos megnyitó után a Toldi moziban  
egy fergeteges bulival ünnepeljük a 4 héten át tartó LMBT 
Történeti Hónap kezdetét? Egy hajnalig tartó őrületes parti  
vár titeket kedvenc popdíváink zenéivel a Toldi Klubban.  
Madonna x Cher x Britney x Lady Gaga x Whitney x Spice Girls

február 2. vasárnap

Gobbi Hilda filmklub
16:00 - 19:00
VIS MAJOR KÁVÉZÓ

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET

Lányok egyenruhában - A Radványi Géza által rendezett 1958-
as filmdráma a Christa Winsloe darabjából adaptált 1931-es film 
remake-je, amelyet az első leszbikusbarát nagyjátékfilmként 
tartanak számon. Manuela (Romy Schneider alakításában) 
édesanyja halálát követően szigorú leányintézetbe kerül. Egy 
iskolai társas összejövetelen hatalmas botrány 
tör ki, amikor kikiáltja szerelmét nevelőnője iránt… 
A vetítés után meghívott szakértőinkkel beszélgetünk a filmről.

Másik Budapest
18:00 - 20:00,  
FEBRUÁR 22. 
SZOMBAT 18:00 - 
20:00

SZERVEZŐ: 
BUPAP - BUDAPESTI 
ASZFALTPROJEKT

Sétánkon utánajárunk, hogy mennyit tudunk a körülöttünk élők 
nemi szerepeiről és vajon befolyásolja-e értékítéletünket egy 
művészi életműről, ha kiderül az alkotó „mássága”. A merevnek 
hitt kategóriákat megkérdőjelezzük és új nézőpontok segítségé-
vel mutatjuk meg Budapest egy kevésbé ismert oldalát. 

A találkozási helyszín: a regisztráció után e-mailben küldjük el.
Regisztráció a www.bupap.hu oldalon.
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február 5. szerda

Az azonosnemű tánc története és jövője
18:00 - 23:00
VIII. KER. 
SZENTKIRÁLYI U. 
22-24.

SZERVEZŐ: 
CHARME HUNGARY

Képekkel és Takács Mari Eklektika Tánciskola, valamint Kocsis 
Eszter Elsőbálozók című filmjével felelevenítjük, 
hogyan indult Budapesten először az Eklektikában, később 
hogyan folytatódott a Geminiben majd a Charme-ban, ill. 
merre tart most az azonosnemű hobby- és versenytánc. 
Végül a február 8-i Szivárványbálra hangolódva tanítunk pár 
chacha-figurát és bulizunk, amíg jól esik.

A szivárvány útján
18:00 - 19:30
HÁTSÓ KAPU

SZERVEZŐ: 
BUDAPEST PRIDE

A felvonulások története
Honnan jött az ötlet, hogy Budapesten is Pride-ot szervez-
zünk? Hogyan alakult a későbbiekben a felvonulás, milyen volt 
azok hangulata? Milyen volt a közhangulat és hogyan változott 
meg 2007-re? Egykori szervezőkkel: Kis Mártival, Mocsonaki 
Lászlóval, Pálfi Balázzsal és Takács Judittal beszélgetünk. 
Moderátor: Milanovich Dominika

február 6. csütörtök

Az Édentől keletre
16:00 - 17:30
LEHÁR IFJÚSÁGI 
SZÁLLÓ
(TAHITÓTFALU)
SZERVEZŐ: 
TÁRSADALOM-
ELMÉLETI  
KOLLÉGIUM

Az oroszországi homofóbia gyökerei
Az elmúlt években Oroszországban sorra hoztak az LMBTQ 
emberek jogait sértő törvényeket, 2013 nyarán az egész 
országra kiterjesztették a „homoszexuális propaganda” tilalmát, 
jelenleg a homoszexualitás büntethetőségét visszaállító 
népszavazás ötlete is napirenden van. Melegjogi aktivista és 
Oroszország-szakértő vendégeinkkkel arra keressük a választ, 
mi lehet ezen fejlemények hátterében.

február 7. péntek

R&V / olvasószínház
18:00 - 19:30
PEPITA OFÉLIA BÁR

A Hold és a Nap bukásra ítélt násza.
Fiktív Arthur Rimbaud- és Paul Verlaine-sztori.
Szereplők:  
Arthur - Hajdú László, Paul - Makranczy Zalán,  
minden más férfi - Tóth Jócó, minden nő - Szinetár Dóra,   
jelmez: Veréb Dia. A darabot írta és rendezte: Czeizel Gábor

Támogató: Garçons

Az LMBT szervezetek 1993-ban az Alkotmánybíróságtól kérték a  
heteroszexuális és homoszexuális kapcsolatok esetén eltérő beleegyezési 
korhatár eltörlését; a beadvány szövegezője Morvai Krisztina volt.
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február 8. szombat

Atlasz Sportnap
12:00 - 18:00
BME 
SPORTKÖZPONT
1000 FT

SZERVEZŐ: 
ATLASZ 
SPORTEGYESÜLET

Az Atlasz Sportnap idén 10. alkalommal ad lehetőséget 
a sportolásra. A falmászás, úszás, fallabda, tollaslabda, karate, 
jóga és aerobik mellett különböző terem- és csapatsportok, 
vetélkedők is lesznek. Megtekinthetitek a „Leszbikusok és 
melegek a nemzetközi sportéletben” című kiállítást is! 
Házigazda: Bódy Gergely.

A belépő érvényes az esti bálra is!

Kölcsey és a férfiak
18:00 - 20:00
PEPITA OFÉLIA BÁR

SZERVEZŐ:  
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Beszélgetés a Himnusz költőjének feltételezett homoerotikus 
vonzalmairól, reformkori barátságretorikáról, műveinek és 
magánéletének kapcsolatáról, a homoerotika korabeli és mai 
jelentéséről és nem utolsó sorban magáról a kialakult vitáról. 

Résztvevők: Margócsy István, Nyáry Krisztián és Szendi Nóra
Moderátor: Csehy Zoltán

Nemváltoztatás / előadás       
19:00 - 20:30
MILLENNIUMI 
KÁVÉHÁZ 
(SZEGED)

SZERVEZŐ:  
COLORFUL CIRCLES

Gyakran ismételt kérdések és egy hazai kutatás válaszai
Egy 2012-es hazai kutatás 31 nemét megváltoztató ember 
válaszait hozta el a leggyakoribb kérdésekre. Mikor fedezik 
fel magukban? Mi veszi rá őket, hogy vállalják a műtéteket? 
Hogy fogadja a környezet? Mi a helyzet a párkapcsolattal, 
szexualitással? Az előadás azoknak szól, akiknek még nem volt 
lehetősége feltenni ezeket a kérdéseket senkinek. 
Előadó: Hős Gábor

Atlasz Szivárvány Bál
21:00 - 04:00
KŐLEVES ÉTTEREM
1000 FT

SZERVEZŐ: 
ATLASZ  
SPORTEGYESÜLET

Az Atlasz Sportnap lezárásaként, az időben kicsit visszautazva 
egy fényűző bálban is részed lehet! Vedd fel a nagyestélyit, 
lakkcipőt, és mutasd meg a parketten, mit tudsz standard vagy 
latin táncokban! Kötetlen táncest ünnepélyes megnyitóval, 
keringővel, fellépőkkel és egy hatalmas, pörgős bulival!

Sportnap-belépővel ingyenes!

Azok a kilencvenes évek
20:00 - 22:00
SZIMPOZION KLUB

SZERVEZŐ: 
SZIMPOZION 
EGYESÜLET

Beszélgetés a kilencvenes évek magyarországi melegcsoport-
jairól a VándorMások, az ELTE szociológia tanszék kávézójában 
alakult melegkör, a Zichy Jenő utcai Óvegylet „egymásért klub” 
és a Flamingó Kör szervezőivel.

1997. szeptember 6-án rendezték meg az első budapesti melegfelvonulást, 
amely aztán a „leggyorsabb futóhomok” néven vonult be a magyar LMBT törté-
nelembe. Azóta minden évben megtartották, idén 18. alkalommal vonulunk.
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február 9. vasárnap

Szodoma és környéke
18:00 - 20:00
PEPITA OFÉLIA BÁR

SZERVEZŐ:  
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Queer irányulások a magyar költészetben
Megírható-e a magyar meleg, queer vagy ilyen irányulású 
költészet története? Ki írta az első magyar homoerotikus 
költeményt? Melyek a magyar meleg líra alapsémái és központi 
toposzai? Miként pulzálnak egy-egy szöveg testében a célzások 
és elhallgatások? Mitől tetteti magát olykor süketnek az 
irodalomtörténet?
Előadó: Csehy Zoltán irodalomtörténész

Pikk Dáma játékest
18:00 - 22:00
VIS MAJOR KÁVÉZÓ

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET

Lépj be a Pikk Dáma bűvkörébe! Várnak a kártyapaklik, a 
táblajátékok, a kocka el lesz vetve - ha te is akarod. Römi? 
Racing Demon? Rikiki? Kanaszta? Solo? Activity? Nem leszel 
egyedül, játsszunk együtt! A Történeti Hónap alkalmából közép-
kori és reneszánsz, illetve más történelmi témájú játékokkal is 
ismerkedhetsz!

Freudtól Kinsey -n át a queer  elméletig
18:00 - 19:00
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ:  
MAGYAR 
PSZICHOLÓGIAI 
TÁRSASÁG 
LMBTQ SZEKCIÓ

A szexuális orientációról való tudományos gondolkodás története
Az előadás a meghatározó tudományos elméletek bemutatásán 
keresztül járja körbe a szexuális orientáció fogalmának megszül-
etését, jelentésének, é rtelmezésének változásait. Reflektál a 
szexuális orientáció és a társadalmi nem (gender) tudományos 
diskurzusainak viszonyára és annak változására.
Előadó: Fenyvesi Dávid pszichológushallgató

február 11. kedd

Leszbikus forradalom a pszichoanalízisben
19:00 - 20:00
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ:  
MAGYAR 
PSZICHOLÓGIAI 
TÁRSASÁG 
LMBTQ SZEKCIÓ

Hogyan gondolkodott a korai pszichoanalízis a női homoszexu-
alitásról? Miért elégelték meg ezt a  feministák, és hogyan 
változtattak a tudományos szemléleten alapvető kérdéseik és 
felszabadító mozgalmaik? 

Előadó: Ritter Andrea pszichológus, az MPT LMBTQ Szekció 
elnöke

Karaoke - az LMBT Történeti Hónap jegyében
22:00 - 04:00
WHY NOT CAFÉ 
AND BAR

Why Not Café karaoke
Gyere, idézzük fel a ‘80 és a ’90-es évek melegslágereit!
Ezen estén karaoke-ként az elmúlt harminc év kedvenceit 
énekelhetitek kedvetekre! „Jägermeister 1=2”-akció egész 
este és lilahagymás zsíroskenyérrel is kedveskedünk Nektek!
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február 13. csütörtök

A Magyar Stonewall?
19:00 - 21:00
HÁTSÓ KAPU

SZERVEZŐ: 
BUZI ÚJHULLÁM

A mozgalom kudarca? Vagy...?  
A 2006/2007-es eseményekről másképpen
Abban sokan egyetértenek, hogy 2006/2007 fordulópontot 
jelentett a magyar LMBT mozgalom történetében. Különböző 
értelmezései lehetnek azonban annak, ami történt. 
A workshopon a véleményeket és az eltérő nézőpontokat 
szerepjáték segítségével jelenítjük meg, majd beszélgetésre 
invitáljuk a résztvevőket.

!TAPE 83 - LMBT History
22:00 - 03:00
ANKER’T KLUB

SZERVEZŐ:  
!SZKAFANDER

A queer közösségeket előmozdító művészek tiszteletére.

Kivel: DJ’s Aendroid & Legars

Mennyiért: 0 HUF

!TAPE - Straight Friendly Queer Clubbing by !szkafander

február 14. péntek

Áramlatok az LMBTQ pszichológiában
16:30 - 18:00
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ: 
AFFIRMATÍV 
PSZICHOLÓGIA 
MŰHELY

A reparatív terápiától az affirmatív szemléletig
A műhely azt vizsgálja, hogyan alakult ki a pszichológiai 
szemléletmódok között az a szakadék, amely a reparatív és az 
affirmatív nézőpont között húzódik. Körbejárjuk, miért maradt 
máig vitás kérdés, hogy változtatható-e a szexuális orientáció, 
és azt, hogyan hat a társadalmi norma az LMBTQ emberek 
lelki egészségére. A műhely vezetői: Faix-Prukner Csilla és  
Rózsa Krisztián pszichológusok.

Stonewall után / filmvetítés
18:00 - 19:30
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ:  
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

After Stonewall, dokumentumfilm, USA, 1999, 87’
Rendező: John Scagliotti, narrátor: Melissa Etheridge
A film interjúk, valamint fotós és videós illusztrációk segítsé-
gével mutatja be az amerikai LMBT mozgalom történetét a 
Stonewall-lázadástól a ‘90-es évek végéig. A film 1999-ben 
megkapta az L.A. Outfest legjobb dokumentumfilmnek járó 
díját.
Vetítés: angol nyelven, magyar felírattal

Stonewall után / beszélgetés
19:30 - 20:30
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ:  
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

A dokumentumfilm vetítése kapcsán vendégeinkkel beszél-
getünk arról, milyen jelentősége van a Stonewall-lázadásnak 
a mozgalom történetében, hogyan születtek meg a Pride-fel-
vonulások, miként alakult a későbbiekben az LMBT mozgalom.
Résztvevők: Hadley Z. Renkin, Timár Eszter
Moderátor: Takács Judit

A beszélgetés kétnyelvű: angol és magyar
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Ganümédész elrablása
18:00 - 19:30
CUBANO CLUB 
(MISKOLC)

Mítoszokban, festők képein, írók és költők műveiben gyakran 
megjelenik a homoszexualitás valamilyen formában. Ha a 
kultúrtörténet „vadhajtásának” neveztük volna mindezt, akkor 
mit adott volna az emberiségnek Wilde, Zola vagy Lord Byron, 
Csajkovszkij vagy Gyagilev? A kultúrtörténet „meleg vonalát” 
ismerheted meg Fekete István előadásából.

Eltitkolt évek / filmvetítés és beszélgetés
19:00 - 22:00
GRAND CAFÉ 
(SZEGED)

SZERVEZŐ: SZTE, 
TÁRSADALMI NEMEK 
TUDOMÁNYA  
KUTATÓCSOPORT, 
ANGOL-AMERIKAI INTÉZET

Takács Mária Eltitkolt évek című dokumentumfilmjének 
vetítése után tizenegy leszbikus nő életúttörténetéből kiindulva 
beszélgetünk a rendező részvételével a Kádár-korszak ‘80-as 
éveinek és a rendszerváltozás negyedszázadának mozgalmairól, 
személyes élettereiről és törvényi kereteiről.

Pink Budapest séta
15:00 - 16:30 

SZERVEZŐ:  
HOSSZÚLÉPÉS
JÁRUNK?

Kíváncsi vagy Budapest LMBTQ múltjára? Érdekel, hol zajlott 
közösség élete a XX. században? 
A séta Budapest belvárosának ismerős helyszíneit mutatja be, 
amelyekről sokszor nem is gondolnánk, hogy LMBTQ szemé-
lyiséghez vagy eseményhez kötődnek. A séta összeállításánál 
szakmai partnerünk a Háttér Archívum volt.

Regisztráció: http://www.hosszulepes.org/pink-budapest-seta/

A nemi átalakító műtétek történeti áttekintése
16:00 - 18:00
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ:  
TRANSVANILLA 
TRANSZNEMŰ 
EGYESÜLET

A transzszexualitás iránt való érdeklődés fókusza leginkább 
a műtétekre irányul, mégis ez az a terület, amelyről a 
legkevesebb információval és a legtöbb tévhittel rendelkeznek 
az emberek. A beszélgetés áttekintést ad a transz műtétekről 
és történetükről. Bemutatjuk a nemi átalakító műtétek globális 
kronológiáját, eljutva napjaink magyarországi helyzetéig.

Öt évvel ezelőtt, 2009-ben lépett életbe - hosszas jogalkotás és egy  
korábbi törvény Alkotmánybíróság általi eltörlése után - a bejegyzett  
élettársi kapcsolat intézményét lehetővé tevő törvény Magyarországon.

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i

Vonzások és választások: Labrisz-farsang
20:00 - 04:00
MÜSZI
ÉJFÉLIG 1000 FT, 
ÉJFÉLTŐL 1500 FT

SZERVEZŐ:
LABRISZ EGYESÜLET

Az idei országgyűlési választások apropójából a Labrisz-farsan-
gon politikusnő-jelmezversenyt és miniszterelnöknő-választást 
tartunk. Vedd fel a legdögösebb és a Parlamentbe legkevésbé 
illő miniszterelnöknői rucit!
A hangulatot a 10 éves Pink Csikk zenekar és a leszbikus-femi-
nista DJane-verseny résztvevői biztosítják.

Belépés nőknek és transz nőknek.

február 15. szombat

TRANSVANILLA
TRANSZNEMŰ EGYESÜLET
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február 16. vasárnap

Báthory Erzsébet / előadás 
19:00 - 21:00
HÁTSÓ KAPU
 

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET

Egy nő a legendák és a művészet kereszttüzében
A 16. századi Magyarország egyik legbefolyásosabb asszonya 
volt Báthory Erzsébet. Legendák szerint szüzek vérében  
fürdött és egyes változatok szerint leszbikus is volt, amivel 
számtalan regényt és filmet ihletett meg. Róla, mint  
történelmi személyről és a legendák hősnőjéről is szó lesz.
Előadó: Bagyina Eszter

Hibriditás, fragmentáltság és Orlando-problematika
17:00 - 19:30
CORVINUS  
EGYETEM,
C510 TEREM

SZERVEZŐ: BCE, 
TÁRSADALMI NEM- ÉS 
KULTÚRAKUTATÓ KÖZPONT

Szenes Erzsi és Szenes Piroska? Ki volt ez a két szerző, akik a 
‘20 és ’30-as évekbeli Szlovenszkóban alkottak? Hogyan olvas-
ták egykor őket és hogyan olvashatók ma? Miért felejtettük el 
őket és miért beszélünk most róluk ismét? Hozzájárulhat ez az 
irodalomtörténeti kánon újraértelmezéséhez? 
 
Bárczi Zsófiával és Jablonczay Tímeával  
Hadas Miklós beszélget.

A szexuális igazságosság politikája
17:30 - 19:00
KÖZÉP-EURÓPAI 
EGYETEM (CEU), 
AUDITÓRIUM

SZERVEZŐ:  
KÖZÉP-EURÓPAI 
EGYETEM (CEU)

A 20. századtól úgy vélték az aktivisták is, hogy tudományosság-
gal lehet szexuális igazságosságot elérni, azonban a ‘70-es 
évektől egy új szexualitáspolitika megkérdőjelezte a nemek, a 
szexualitás és a homoszexualitás naturalista és esszencialista 
felfogásait. Napjainkban egy történelmi és szociológiai aspektus-
ból megközelített, szexuális jogokról folytatott diskurzus válik 
a szexuális reformokért folytatott kampány mozgatórugójává.
Jeffrey Weeks angol nyelvű előadása. 

február 19. szerda

február 20. csütörtök

Az első magyar melegszervezet a Homeros Egyesület volt, amely  
1988-ban alakult meg. Elnöke Dr. Romsauer Lajos pszichiáter lett, aki  
a rendszerváltás előtt elsőként coming out-olt széles nyilvánosság előtt.

1991-ben jelent meg a Mások újság, a hosszú ideig egyetlen magyar 
nyelvű LMBT sajtótermék első hivatalos száma. Előtte három lapszámot  
a szerkesztők szamizdatként terjesztettek.

Az első és egyetlen magyar leszbikus szervezet, a Labrisz Egyesület 15  
éve, 1999-ben alakult. A Szimpozion Egyesülettel közös „Melegség és 
megismerés” programja 2011-ben Háttér-díjban részesült.

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i
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„Szüzek dicsősége…” / előadás
19:00 - 21:00
LABRISZ-IRODA

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET

Kommuna, feminizmus és leszbikusság a középkorban
A középkor vége felé a beginák olyan nőházakat hoztak létre, 
ahol együtt éltek, dolgoztak, tanultak és érdekeiket képviselték, 
habár nem voltak apácák. Sokan közülük leszbikusok voltak, 
vagy ezt feltételezték róluk. Sikerük messzire hangzott: szerte 
Európában pereket indítottak ellenük...
Előadó: Dittera-Balogh Andrea

február 21. péntek

A divat és a melegek
19:00 - 21:00
WERK AKADÉMIA

SZERVEZŐ: 
WERK AKADÉMIA

Hogyan hatottak a híres meleg divattervezők a női és férfi 
divatra? Miként alakult ki ennek hatására a metroszexuális 
férfidivat?

Beszélgetés a témáról Lakatos Márk stylisttal és barátaival.

Támogató: Garçons

Benne vagy a történetünkben?
21:00 - 22:00
PEPITA OFÉLIA BÁR

SZERVEZŐ:  
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Zorro de Bianco kiállításának megnyitója
A tavalyi LMBT Történeti Hónapra Zorro de Bianco 16  
rajzának felhasználásával készült el a rendezvénysorozat 
promóciósfilmje.
Savoyai Jenő, Tormay Cécile, Kertbeny Károly, El Kazovszkij, 
Karády Katalin, Romsauer Lajos és társai ez alkalomra készült 
portréi tekinthetők meg.
A kiállítást megnyitja: Cserkuti Dávid illusztrátor

History Party 2014 / DJ Ramses Hoppa
22:00 - 04:00
PEPITA OFÉLIA BÁR
1000 FT

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

1989. Lokál
1991. Angyal Bár
1997. Budapest Pride felvonulás
2001. Magic Mirror sátor
2014. Pepita Ofélia Bár...
Benne vagy a történetünkben?Legyél benne! Légy a törté-
netünk része! Az LMBT Történeti Hónap bulija. 
Zene: DJ Ramses Hoppa

február 22. szombat

A Szivárvány-ügy
16:00 - 17:30
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ: 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Húsz évvel ezelőtt alakult meg a Szivárvány Társulás a 
Melegek Jogaiért, amelynek bejegyzését a bíróság valamennyi 
fokon elutasította. Az ügy jelentős vitát keltett a médiában és 
az egyesületen belül is.

Az egykori alapítókkal, így Bunda Lászlóval, Juhász Gézával, 
Láner Lászlóval, Pálfi Balázzsal és Szabó Judittal beszélgetünk. 
Moderátor: Hanzli Péter
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február 22. szombat

Egy bírósági kereset tanulságai...
19:00 - 20:30
MILLENNIUMI 
KÁVÉHÁZ 
(SZEGED) 

SZERVEZŐ: 
COLORFUL CIRCLES

Az első LMBT közösség nevében benyújtott bírósági kereset 
tanulságai - Az előadás a Károli Gáspár Református Egyetemről 
2003-ban kizárt teológushallgatót érintő eljárás nyomán előállt 
jogértelmezési viták logikáját, illetve értékrendjét elemzi. Azt 
kívánja megmutatni, miért volt elkerülhetetlen, hogy a Háttér 
Társaság elveszítse az egyetem ellen a melegközösség nevében 
indított perét.
Előadó: Barát Erzsébet nyelvész és genderkutató

Külföldi LMBT mozgalmak
20:00 - 22:00
SZIMPOZION KLUB

SZERVEZŐ:  
SZIMPOZION 
EGYESÜLET

Meghívott vendégeinkkel a német, az angol, az amerikai 
és a holland LMBT mozgalom fejlődéséről beszélgetünk,  
összehasonlítva a magyar eseményekkel.
 
Hogyan tovább itthon, mit tanulhatunk tőlük?

10 év munkája – Atlasz Sportegyesület
16:00 - 17:30
WHY NOT CAFÉ 
AND BAR

SZERVEZŐ:  
ATLASZ 
SPORTEGYESÜLET

2004-ben néhány lelkes sportoló úgy döntött, legyen jogi 
formája az erőfeszítéseiknek, és megalakították az Atlasz 
Sportegyesületet. Ez alkalommal velük beszélgetünk az 
alakulás okairól, az akkori meleg és leszbikus sportéletről, 
az azóta eltelt évekről, az egyesület nehézségeiről és 
eredményeiről.

A magyar Kertbeny Károly alkotta meg a homoszexualitás kifejezést 1868-
ban, amelyet előbb egy magánlevélben írt le Karl Heinrich Ulrichs német 
melegjogi aktivistának, majd 1869-ben nyilvánosan is.

Magyarországon 1878-tól 1961-ig volt büntethető a férfiak közötti 
szexuális kapcsolat. Az ún. Csemegi-kódex tette büntethetővé a  
„természet elleni fajtalanságot”, amely nőkre nem vonatkozott.

február 23. vasárnap

Filmbizottság retro
18:00 - 21:00
VIS MAJOR KÁVÉZÓ

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET

A rószaszín görény, magyar krimivígjáték, 2003, 50’
Rendező: Katrin Kremmler
A Budapesti Leszbikus Filmbizottság krimiparódiája. A leszbikus 
maffia által elrabolt államtitkárnőt egy nyomozó és görénye 
keresi a fél városon át. Mindeközben a homofób politikusnőkre 
szakosodott ügynök bonyodalmas kalandokba keveredik. Erotika, 
csábítás és sötét ügyek a magyar leszbikus világ szereplőivel. 
Utána az alkotókkal és szereplőkkel beszélgetünk.

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i
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A homoszexualitás társadalomtörténete
17:00 - 18:30
MTA TK,  
SZOCIOLÓGIAI INTÉZET, 
HEGEDŰS ANDRÁS TEREM

SZERVEZŐ: 
MTA TK,  
SZOCIOLÓGIAI INTÉZET

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete  
Magyarországon
Az azonos című OTKA-kutatás első évének eredményeiből 
mutatunk be néhányat - különös tekintettel a Budapest  
Főváros Levéltárában talált periratokra és Az Estben 1910  
és 1939 között megjelent médiareprezentációkra.

Előadók: Csiszár Gábor, P. Tóth Tamás és Takács Judit

Szivárvány-vászon 
18:00 - 20:00
PEPITA OFÉLIA BÁR

SZERVEZŐ:  
HÁTTÉR TÁRSASÁG

LMBTQ emberek a filmtörténetben
Melyik volt az első film, amelyben - vélhetően - meleg vagy 
leszbikus szereplők tűntek fel? Mikor és hogyan csattant el az 
első csók azonos nemű párok között? Milyen LMBTQ karakter-
típusokkal találkozhattunk a film hőskorában és később? 
 
Hanzli Péter történész filmillusztrációkkal ellátott, a Háttér 
Archívumra támaszkodó előadása.

A házasság álcájától a melegházasságig
17:00 - 19:00
BÁLINT HÁZ

SZERVEZŐ: 
SZIVÁRVÁNY-
CSALÁDOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY

A leszbikus és meleg családmodellek változásai
Meghívott vendégeinkkel arról beszélgetünk, hogyan változott 
a meleg és leszbikus emberek családképe a melegség felvál-
lalásával és a társadalmi átalakulásokkal párhuzamosan, 
valamint, hogy milyen lehetőségei voltak a melegeknek a 20. 
század elejétől és hogyan formálódott mindez az érdekvédelmi 
szervezetek megjelenésétől kezdődően egészen napjainkig. 
Moderátor: Faix-Prukner Csilla és Rózsa Krisztián pszichológusok

Nemváltoztatás - GYIK
18:00 - 22:00
PEPITA OFÉLIA BÁR

SZERVEZŐ:  
AMNESTY 
INTERNATIONAL 
MAGYARORSZÁG

Gyakran ismételt kérdések és egy hazai kutatás válaszai
Mikor fedezik fel magukban? Mi viszi rá őket, hogy vállalják 
a műtéteket? Hogy fogadja a környezet? Mi a helyzet a 
párkapcsolattal, szexualitással? Ilyen és hasonló, a nemváltás-
sal kapcsolatos kérdésekről beszélget az Amnesty International 
Magyarország Hős Gábor kutatóval és Melindával. 

A beszélgetés után filmvetítés.

LMBT Történeti Hónap záróeseménye
19:00 - 04:00
WHY NOT CAFÉ 
AND BAR

SZERVEZŐ: 
LABRISZ EGYESÜLET, 
HÁTTÉR TÁRSASÁG

Gyere el, és ünnepeljük együtt kötetlenül az önkéntesekkel, a 
szervezőkkel, az előadókkal és a beszélgetések résztvevőivel a 
második magyarországi LMBT Történeti Hónap lezárultát.

február 25. kedd

február 27. csütörtök

február 28. péntek
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LMBT Történeti Hónap
Főszervezők

Támogatók

Partnerek
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club93
étterem és kávézó

GARÇONS
BUD A P E S T

HUMÁN PLATFORM

TRANSVANILLA
TRANSZNEMŰ EGYESÜLET

 



Helyszínek

A programváltozás jogát fenntartjuk.
www.lmbttortenetihonap.hu   facebook.com/lmbt.tortenelem   info@lmbttortenetihonap.hu

lmbt
történeti
hónap
MAGYARORSZÁG

i

Anker’t Klub
1061 Budapest, Paulay Ede u. 33.

Bálint Ház
1065 Budapest, Révay u. 16.

Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, 
(C510 terem) 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

BME Sportközpont
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.

Hátsó Kapu
1074 Budapest, Dohány utca 13.

Kőleves Étterem
1075 Budapest, Kazinczy utca 41.

Közép-európai Egyetem (CEU)
1051 Budapest, Nádor u. 9.

Labrisz iroda / Charme Hungary
(a földszinten hátul jobbra. Kapucsengő: Tégy az em-
berért) 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.

MTA TK Szociológiai Intézet 
(Hegedüs András terem) 1014 Budapest Országház u. 
30. Úri utcai szárny, I. em. 31. 

MÜSZI
1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.

Pepita Ofélia Bár
1072 Budapest, Klauzál tér 5.

Szimpozion Klub
(első emeleti nagyterem) 1013 Budapest, Krisztina tér 1.

Toldi Mozi és Toldi Klub
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

Vis Major Kávézó
(bejárat a Pozsonyi útról)
1137 Budapest, Jászai Mari tér 2. 

Werk Akadémia
1053 Budapest, Királyi Pál utca 4.

Why Not Café and Bar
1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.

Cubano Club
3530 Miskolc, Széchenyi István út 88.

Grand Café
6720 Szeged, Deák Ferenc u.18.

Lehár Ifjúsági Szálló
2021 Tahitótfalu, Petőfi u. 4.

Millenniumi Kávéház
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
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Támogasd Te is az LMBT Történeti Hónapot!
QR-kód alapú adományozás
Egyszerűen és biztonságosan adományozhat készpénz 
és bankkártya használata nélkül. Nem kell hosszú szám-
laszámokat leírnod, csak fényképezd le okostelefonoddal 
az itt elhelyezett QR-kódunkat, jelöld meg az adomány 
mértékét, és mi már meg is kaptuk a felajánlást.
A QR-kóddal történő adományozáshoz - amennyiben 
még nem tetted meg - kérjük, töltsd le okostelefonodra 
a MasterCard Mobile alkalmazást.

Számlaszámunk: Magnet Bank - 16200113-18506635




