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ÖSSZEFOGÁS, ELFOGADÁS, SOKSZÍNŰSÉG, 
EMLÉKEZÉS ÉS BÜSZKESÉG
Idén már nyolcadik alkalommal rendezzük meg az LMBT Történeti Hónapot. 

Úgy véljük, hogy az ismeretszerzés és szórakozás mellett ez a hónap azért 

is kiemelten fontos, mert a történelem és a kultúra ismerete, az emlékezés 

elengedhetetlen a jelen és a jövő szempontjából is. Hasonló gondolatokat kép-

visel Neil McKenna brit újságíró, Oscar Wilde életrajzírója, aki ebben az évben 

a megnyitóbeszédet tartja, és visszarepít majd minket 125 évvel ezelőttre, 

amikor Wilde perei zajlottak. 

A Melegség és megismerés program keretében, amely idén ünnepli 20. év-

fordulóját, ismételten érzékenyítő programot tartunk. Más fontos évfordulókat 

is ünnepelünk: 5 éves a Keresztények a Melegekért, a Háttér Társaság pedig 

25 éve alakult meg.

Néhány további program ízelítőként: a „Meleg helyzetek” Valentin napi 

különkiadása keretében improvizációkkal tarkított előadáson vehetünk részt. 

Előadást hallhatunk az Imre című, 20. század eleji amerikai regényről. A Gobbi 

Hilda filmklub filmvetítésén az elmúlt 50 év legjelentősebb leszbikus filmkészí-

tőit ismerhetjük meg. Izgalmas szórakozást kínál a kvíz az aromantikusságról 

és az aszexualitásról is. 

Célunk továbbra is az, hogy felhívjuk a figyelmet az LMBT emberek történel-

mi, kulturális jelenlétére. Az elmúlt években több száz programot szerveztünk: 

beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket, művészeti és ismeretterjesztő 

kiállításokat, workshopokat, történelmi sétákat és egyéb rendezvényeket, több 

mint ötven együttműködő partnert bevonva a programsorozatba. Természete-

sen a szokásos kvízek, a Pink Budapest Séta, a Wikipédia-maraton, valamint 

a bulik sem maradnak el.

Nagy örömünkre idén is számos szervezet/intézmény ajánl változatos 

programot február szinte minden napjára, Budapesten kívül Debrecenben, 

Kecskeméten, Szegeden és Székesfehérváron is.

Támogatóink, adományozóink, önkénteseink és természetesen a programot 

ajánló szervezetek, intézmények és egyének munkáját ezúton is köszönjük, 

nélkülük nem jöhetett volna létre az esemény.

 A magyarországi LMBT Történeti Hónap az elmúlt évek során különleges, 

sokszínű és színvonalas kulturális fesztivállá nőtte ki magát, amely nemcsak 

az LMBT közösség érdeklődésére tarthat számot: azt tapasztaljuk, hogy egyre 

több támogató heteroszexuális is részt vesz az eseményeken. Összefogás, 

elfogadás, sokszínűség, emlékezés és büszkeség a közös történelemre és 

kultúrára – ez a Történeti Hónap lényege.

Mindenkit szeretettel várunk a programsorozaton!

Háttér Társaság – Labrisz Leszbikus Egyesület

NEKÜNK IS VAN 
TÖRTÉNELMÜNK
Tavaly ünnepelte az LMBTQ világ 
a Stonewall-lázadás 50. évforduló-
ját, amiről a világ számos pontján 
különböző módon megemlékeztek, 
de a legnagyobb és legjelentősebb 
esemény a 2019-es World Pride ese-
ménynek otthont adó New York Pride 
volt, ahova több millió ember érkezett 
a világ minden tájáról, hogy nemtől, 
kortól, bőrszíntől és szexuális identitás-
tól függetlenül együtt ünnepeljenek és 
dolgozzanak egy jobb és szebb világ 
létrejöttéért.

Ezt tesszük mi is Magyarországon 
évről évre és dolgozunk azért, hogy 
a magyar LMBTQ emberek is egy jobb 
és szebb országban élhessenek, és 
az idelátogató külföldiek teljes megelé-
gedettséggel távozzanak vagy éppen 
később idejöjjenek lakni.

Nekünk magyaroknak 2020 nagyon 
fontos év, hiszen az idei évben ünne-
peljük a Budapest Pride fennállásának 
25. évfordulóját – világviszonylatban 
is szép teljesítmény, hogy ilyen régóta 
van pride-ja a magyar fővárosnak. 

Idehaza immár hagyománnyá 
vált, hogy minden évben februárban 
az LMBT Történeti Hónap keretében 
emlékezünk meg azokról az embe-
rekről és eseményekről, akik és amik 
hozzájárultak a mai jogaink elnyeré-
séhez a világban – mert nekünk is van 
történelmünk. 

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  •  FELELŐS SZERKESZTŐ: Kocsis G. János  

A PROGRAMFÜZETET SZERKESZTETTÉK: Borgos Anna, Dittera-Balogh Andrea, Dombos Tamás, Hanzli Péter, Takács Mária,  
Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Tegdes Péter, Virág Zsolt  •  KORREKTOR: Szij Barbara  •  MŰVÉSZETI VEZETŐ: Gere Zsuzsanna  
NYOMDAI KIVITELEZÉS: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. H-1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. 
ÉRTÉKESÍTÉS: Horváth Alexandra +36 30 777 2664  •  alexandra.hotvath@humenmedia.com

www.lmbttortenetihonap.hu  •  www.humenonline.hu  FB: lmbt.tortenelem  E-MAIL: info@lmbttortenetihonap.hu



2

LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

2020-ban emlékezünk meg Oscar Wilde (1854–1900) pereinek 
125. évfordulójáról. Az idei LMBT Történeti Hónap megnyitóján 

ezért Neil McKenna melegjogi aktivistát, újságírót és írót kértük fel 
a nyitóbeszédre, aki Oscar Wilde egyik legnépszerűbb életrajzát 

jegyzi The Secret Life Of Oscar Wilde (Oscar Wilde titkos élete) címmel. 
McKenna egy másik bestsellert is írt: Fanny és Stella: A fiatal férfiak, 

akik sokkolták a viktoriánus Angliát címmel, amely kapcsán a Történeti 
Hónap keretein belül hosszabb előadást is tart majd. 

KULTÚRA NÉLKÜL, 
TÖRTÉNELEM NÉLKÜL  

SEMMIK SEM VAGYUNK 
– Interjú Neil McKennával

SZERZŐ: Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett
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Mi volt az a mozgatórugó, ami 

Oscar Wilde munkássága felé 

terelte?

Mindig érdekelt a történelem, a po-

litika és az irodalom, tehát az újság-

írás ideális munka volt számomra. 

1988-ban önkéntesként dolgoztam 

egy induló leszbikus és meleg 

hetilapnál, a Pink Papernél, éppen 

attól a héttől kezdve, amikor Mar-

garet Thatcher kormánya az átfogó 

LMBT-ellenes törvény bevezetésére 

a hírhedt 28-as záradékot kiadta. Ez 

Nagy-Britanniában az LMBT közös-

ség számára egy válságos időszak 

volt, és a melegek iránti mélysé-

ges ellenszenv tünete, különösen 

a HIV és az AIDS tetőpontján. Mivel 

törvényesen is biztosítani akartam 

az LMBT személyek egyenlőségét, 

mindig politikusan és célzatosan 

írtam.

Oscar Wilde azt írta a börtönből 

kiszabadulva, hogy az egyenlőség 

felé vezető út „hosszú és vörös lesz, 

szörnyű vértanúsággal övezve”. 

Igaza volt. Közel egy évszázadra 

volt szükség, hogy Nagy-Britannia 

LMBT közössége megkapja a jogi 

és társadalmi egyenlőséget. Meleg 

újságíróként végzett munkám célja 

többé-kevésbé megvalósult, de úgy 

éreztem, hogy többet is tehetek 

a közösség érdekében. Fel akartam 

fedezni a történelmünket. A rögzített 

történelem ezer éve alatt az LMBT 

emberek egyáltalán nem jelentősek, 

kivéve, amikor bűncselekmény, 

büntetés, betegség és halál össze-

függésében jelennek meg.

Erre példa Oscar Wilde élete. 

Annak ellenére, hogy tucatnyi vagy 

annál is több életrajz, több száz 

könyv és több ezer cikk jelent meg 

Wilde-ról, homoszexualitását ritkán 

ismerték el, és ha igen, ezt egyfajta 

szörnyű betegségként, fertőzésként, 

szifiliszként jelenítették meg, ami 

börtönhöz és halálhoz vezetett. De 

én tudtam, hogy nem ez Oscar Wil-

de valódi története. A valódi történet 

egy homoszexuális emberé volt, aki 

megpróbálta felfedezni valódi sze-

xuális énjét, és megpróbált meleg 

önmagának fénye felé úszni.

 

Ilyen értelemben mondhatjuk, 

hogy egyfajta hiánypótlás, amit 

a kutatásaival végez?

Az LMBT emberek nemcsak politi-

kai szempontból voltak hontalanok, 

hanem kulturálisan is. Történetün-

ket szándékosan nem rögzítették, 

a megmaradt apró töredékeket 

pedig elzárták és eltitkolták. 

Elhatároztam, hogy megpróbálom 

visszaszerezni az LMBT történe-

lem ezen szétszórt töredékeit, és 

elkezdem újra létrehozni a múltat. 

Történelem nélkül, kultúra nélkül 

semmik sem vagyunk. A történelem 

hatalmas. Olyan múltat ad nekünk, 

amely befolyásolhatja a jelent és 

a jövőt. Az LMBT személyeknek 

tudniuk kell, hogy van múltjuk, 

tudniuk kell, hogy őseik és elődeik 

vannak, és tudniuk kell, hogy ők 

is az LMBT emberek életét élték. 

A legfontosabb, amit tudniuk kell, 

és soha nem szabadelfelejteniük, 

az a szörnyű 1000 éves üldözés, 

a melegek elleni 1000 éves pogrom. 

Az LMBT közösségben ma is túl sok 

olyan ember van, aki még soha nem 

hallott arról, hogy a nácik az LMBT 

embereket is ki akarták irtani.

Mikor kezdett foglalkozni Oscar 

Wilde személyével?

Azt hiszem, 14 éves voltam, ami-

kor a televízióban láttam az Oscar 

Wilde perei (The Trials of Oscar Wil-

de) című filmet. A film főszereplője 

Peter Finch volt, aki Oscar Wilde-ot 

nagyon finoman és érzékenyen 

ábrázolta. Életemben először láttam 

meleg szereplőt a vásznon, és 

bár az alakítás sok szempontból 

steril és tökéletlen volt, felismertem 

magamban valamit a hatására. 

Következésképpen egész életem-

ben érdekelt Oscar Wilde, és mindig 

is többet akartam tudni az életéről, 

különösen a szexualitásáról.

Az 1990-es évek közepén három 

évet töltöttem egy nagy kihívást je-

lentő kutatási jelentés elkészítésével, 

amely a HIV-ről és a fejlődő világban 

élő homoszexuális férfiakról szólt. 

Kapcsolatba kerültem a melegek 

szörnyű üldözésével Afrikában, 

Ázsiában és Latin-Amerikában, va-

lamint a gondozási vagy támogató 

hálózatok hiányával – mindez olyam 

NEIL  
MCKENNA
ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ

NÉVJEGY
 

Írói munkásságát a brit meleg 

sajtóban kezdte, később me-

legjogi kérdésekkel foglalko-

zott olyan országos lapoknál, 

mint az Independent vagy 

a Guardian. Történészként és 

életrajzíróként Oscar Wilde 

életét kutatta, valamint megír-

ta a viktoriánus Angliában 

szenzációt és botrányt kavart 

két fiatal meleg férfi, Fanny 

és Stella történetét. Partneré-

vel, Roberttel Londonban és 

Norfolkban él, macskájukkal, 

Lupinnal. 
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megterhelő volt számomra, hogy 

kimerült és depressziós lettem. Azt 

gondoltam, hogy meg kell próbál-

nom tető alá hozni az Oscar Wil-

de-ról tervezett könyvemet. 1999-

ben nagy szerencsével találtam 

egy kiadót, aki hajlandó volt vállalni 

a kockázatot, hogy Oscar Wilde me-

leg-központú életrajzát publikálja. 

A könyv 2003-ban jelent meg. Sok 

pozitív és negatív recenzió is érte, 

és nagyon sok gyűlölködő levelet 

kaptunk, hogy készítsem el Wilde 

életének heterocentrikus narratívá-

ját. Ami sokakat különösen felzakla-

tott, az az állításom volt, hogy Oscar 

Wilde szeretett análisan közösülni. 

Ez nagyon sokakat felháborított.

Milyen nehézségekkel szembe-

sült, és milyen forrásokat tudott 

felhasználni a kutatómunka 

során?

Wilde életrajzának írása sok 

szempontból olyan volt, mint egy 

olyan Ming-váza rekonstrukciójának 

megkísérlése, amelyet több ezer 

darabra törtek. Miután Wilde-ot 

1895-ben börtönbe küldték, sok kö-

zeli barátja és kortársa megtagadta. 

Az emberek attól tartottak, hogy 

Oscar Wilde-dal való ismeretségük 

azt jelenti, hogy büntetőeljárás alá 

vonják és börtönbe küldhetik őket. 

Sokan a Wilde-tól kapott leveleiket 

is elégettek. Azok, akik Wilde meleg 

életéről tudtak beszélni, annyira 

féltek, hogy nem emlékeztek rá 

tovább. Ennek ellenére Wilde sok 

ezer levelet írt, és azok, amelyek 

fennmaradtak, az írásaival és mások 

emlékeivel együtt lenyűgöző képet 

adnak róla. Oscar Wilde pereinek 

anyagai is jó forrásként szolgáltak. 

Szerencsém volt abban a tekintet-

ben is, hogy hozzáférést kaptam 

a peres eljárásaiban tanúskodó férfi 

prostituáltak nemrégiben felfede-

zett tanúvallomásaihoz, amelyek 

rendkívül gazdag információforrás-

ként szolgáltak Wilde szexualitását 

illetően.

Hogyan zajlottak ezek a perek?

Oscar Wilde életének nagy szerelme 

Lord Alfred Douglas volt, aki Bosie 

néven is ismert – egy fiatal, hihetet-

lenül szép, gazdag és tehetséges 

arisztokrata és költő. Bosie és Os-

car szerelmesek voltak, s ezzel ki-

vívták Bosie apjának, Queensberry 

márkinak a dühét (a márki azzal vált 

híressé, hogy megalkotta a Que-

ensberry-féle bokszszabályokat). 

Queensberry meg volt győződve 

arról, hogy Wilde megrontotta a fiát, 

és szodomitává tette (a homosze-

xualitás akkori elnevezése), bár 

valójában azt kell mondani, hogy 

Bosie volt a szexuálisan tapasztal-

tabb a két férfi közül.

Queensberry márki véget akart 

vetni a Bosie és Wilde közötti 

szerelmi kapcsolatnak. Megpróbálta 

meggyőzni, majd megfenyegetni 

Wilde-ot, és amikor egyik taktika 

sem működött, kidolgozott egy 

ravasz tervet. Nyilvánosan megsér-

tette, azzal vádolva, hogy „pozőr és 
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szodomita”. Wilde figyelmen kívül 

hagyhatta volna ezt a nyilvános sér-

tést, de Bosie rábeszélte Wilde-ot, 

hogy rágalmazás miatt indítson 

pert Queensberry ellen. Pontosan 

ezt akarta Queensberry: ez egy jól 

elhelyezett csapda volt, és Wilde 

bekapta a csalit.

Queensberry akkor már hónapok 

óta magándetektíveket bérelt fel, 

hogy titokban vizsgálják Wilde 

életét. A nyomozók dokumentációt 

készítettek a férfi prostituáltak-

ról, a zsarolókról és a többi fiatal 

férfiról – szolgákról és lovászokról –, 

akikkel Wilde és Bosie együtt vagy 

külön szexuális aktust bonyolított le. 

A bíróság előtt Queensberry benyúj-

totta a bizonyítékokat, és a tárgyalás 

összeomlott. Wilde-ot figyelmez-

tették, hogy most elkerülhetetlen, 

hogy letartóztassák szodómia és 

„gross indecency” (szemérem elleni 

bűntett) vádjával. Néhány órája 

maradt, amikor még el tudott volna 

menekülni külföldre, de ő tétovázott, 

így végül letartóztatták a Cadogan 

Hotelben, ami John Betjeman híres 

versének is tárgyát képezte.

Wilde-ot kétszer is perbe fogták. 

Az első tárgyalás során az esküdtek 

nem tudtak megállapodni az ítélet-

ben, de a második tárgyalás végén 

szemérem elleni bűncselekmény 

miatt bűnösnek találták, és két év 

börtönre ítélték. Ha szodómiában 

bűnösnek találják, egész életre 

börtönbe küldték volna. Az első 

és a második tárgyalás között 

óvadékkal engedték szabadon 

a börtönből, amivel lehetősége 

nyílt ismét külföldre menni. Barátai 

béreltek neki jachtot, hogy titokban 

vigye el Franciaországba. De ezúttal 

Wilde tudatosan úgy döntött, hogy 

nem menekül. Próbált kiállni a tár-

gyaláson, és kijelentette, hogy „a 

szerelem, amely nem meri megne-

vezni magát”, nemes és gyönyörű. 

Egy Bosie-nak írt levélben, amelyet 

azon az éjszakán írt, amikor már 

valószínűleg sejtette az ítéletet, 

kijelentette, hogy a tárgyalás válla-

lásával és saját kiállásával a férfiak 

közötti szerelem próbáját kívánja 

megvalósítani. Bátor döntés volt, 

ami börtönbüntetést eredményezett, 

amelynek során majdnem meghalt.

 

Hogyan vált ikonná Wilde?

Oscar Wilde a száműzetés és 

a szabadság helyett inkább a vér-

tanúságot és a börtönbüntetést 

választotta. Nemcsak az irodalom 

nagy zsenije volt, hanem a modern 

korszak első alakja is, aki nyilvá-

nosan kiállt, hogy szembeszálljon 

a világ gyűlöletével és homofóbiá-

jával, amelyben élt. Nagy bátorság 

volt ez, és egyben az első lépés is 

a hosszú, véres úton a szabadság 

felé. A mártíromságot választva 

Wilde halhatatlanságot ért el.

Mi Wilde pereinek tanulsága 

napjainkban? 

Ez egy bonyolult kérdés. Azt 

hiszem, Wilde tudatosan válasz-

totta a mártíromságot. Azt hiszem, 

megértette, hogy a vértanúsággal 

nyilatkozatot tesz, és ez halhatat-

lanságot teremt számára. Miután 

Oscar Wilde a szexualitásának már-

tírja lett, jelzőfénnyé vált az LMBT 

történelemben. Hosszú időbe telik 

eljutni Wilde mártíromságától a tel-

jes egyenlőség eléréséig - én úgy 

gondolom, az ő megpróbáltatásai 

kijelölték a kezdő harcvonalakat. 

Oscar és Bosie szerepét a korai 

meleg felszabadítási mozgalom akti-

vistái szinte teljes egészében – és 

azt hiszem, szándékosan – figyel-

men kívül hagyták. De ők ketten 

aktívan elősegítették az uranisták 

(“Uranians”) – vagy melegek – jo-

gait, hogy szabadon szerethessék 

egymást. Sokat tanulhatunk Oscar 

Wilde bátor harcából, amit Bosie 

iránti szerelmének szabadságáért 

vívott. Úgy gondolom,  

hogy ez éppúgy releváns,  

mint százhuszonöt  

évvel ezelőtt.
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SZERZŐ: Tegdes Péter

– LMBTQI SPORTOLÓKRÓL KÉSZÜLT DOKUMENTUMFILM

A coming out sosem könnyű, ha pedig egy sportvilágból érkező valaki teszi, 
még nagyobb visszhangot kelthet a bejelentés. A Kapd el a ritmust! A sportvilág 

queer felforgatása című, Takács Mária által rendezett dokumentumfilmben 
Európa különböző pontján élő, aktívan sportoló LMBTQI emberek mesélik el 
saját történetüket önmaguk felvállalásáról. A film két magyar szereplőjével, 

Török Benjaminnal és Hegedüs Csabával beszélgettünk.

SZIVÁRVÁNYZÁSZLÓVAL  
A CÉLSZALAGNÁL
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Hogyan kerültél a filmbe? Hogyan 

kaptad a felkérést?

Takács Mária filmrendező közzé-

tett a Facebookon egy felhívást, 

szereplőket keresett egy LMBTQ 

témájú dokumentumfilmhez, amely-

nek lényege, hogy megmutassa, 

a sportolói társadalom is sokszínű. 

Nyíltan meleg sportolóként igyekszem 

minden sporteseményen támogatni 

az LMBTQ közösséget – például úgy, 

hogy az egyik ultrafutóversenyemen 

egy szivárványzászlóval futottam 252 

kilométert –, ezért örömmel vettem 

részt a filmben. 

Mióta vállalod fel ilyen bátran  

a szexuális orientációd?

2016-ban coming outoltam az Ins-

tagram-oldalamon, majd egyik napról 

a másikra megosztották a bejegyzé-

semet különböző meleg médiumok. 

Nem különlegesnek, hanem másnak 

érzem magam. Büszke vagyok a me-

legségemre, arra, hogy ki mertem 

állni, és fel mertem vállalni a szexuális 

orientációm. Pont ugyanolyan boldog 

életet tudok élni, mint egy heteró 

személy. Úgy látom, azért is fontos 

felvállalni magunkat, hogy a pél-

dánkkal segítséget adjunk azoknak, 

akik hasonló élményeken mentek 

keresztül, mint én. Szeretnék nekik 

reményt adni. 

Egy kisvárosból származol, de 

Pécsen, Székesfehérváron is éltél. 

Ott mennyire volt könnyű meleg-

nek lenni? Mennyire volt elfogadó 

a családod?

Amikor még ezeken a települése-

ken éltem, nem mondtam el szinte 

senkinek, hogy meleg vagyok. Volt 

Pécsen egy meleg hely, a Vámpírta-

nya, ahová mindig el akartam menni, 

de nem mertem. Bár hajtott a vágyam 

a fiúk után kamaszként, igyekeztem el-

fojtani. Apám, aki egy magyar gárdista 

kapitány volt, elítélt volna, édesanyám 

pedig inkább a kocsmát látogatta, 

semmint velem és a testvéreimmel 

foglalkozott volna. Amikor Székes-

fehérvárra költöztem a rokonokhoz, 

szabadabbnak éreztem magam. 

A filmben említetted, hogy a gimná-

ziumban kosárlabdázni kezdtél, ott 

derült ki, milyen jól futsz. Mondhat-

ni, a kosárlabdázásnak köszön-

heted, hogy felfigyeltek rád, és 

elindulhattál a mostani utadon. Ezt 

tartod életed leginkább sorsfordító 

eseményének?

A szakiskolában az egyik tanárom, 

Lipcsik László, aki futóedzéseket is 

tartott, javasolta, hogy vegyek részt 

az edzésein. Ekkor már kosárlabdáz-

tam, de a futás miatt ez kissé háttérbe 

szorult. Mivel elég gyorsan fejlődtem, 

a tanárom egyénileg is edzeni kezdett, 

és egyre több versenyre mentem el. 

Laci a ballagásom után is nagyon 

jó barátom maradt, nagyon sokat 

köszönhetek neki, így a sorsfordítónak 

nem a kosárlabdázást, hanem az ő 

barátságát mondanám. 

Mi volt a leghosszabb táv, amit 

futottál? Melyik eredményedre vagy 

a legbüszkébb?

A leghosszabb táv, amit eddig 

egyhuzamban futottam, a Deseda 

Szupermaraton volt. Ez egy nonstop 

verseny, vagyis éjjel is tart, mert 

a starttól 36 óra áll rendelkezésre 

a 252 km-es táv teljesítésére. Emellett 

többször körbefutottam a Balatont is, 

ami 221 km. A legbüszkébb a 2018-

as párizsi Gay Games Olimpics 

versenyre vagyok, ahol a maraton 42 

km-es egyéni távján második helyen 

végeztem. Aznap nem magamért, 

hanem a magyarországi LMBTQ 

társadalom jogaiért, az esélyegyen-

lőségért, és a világ minden LMBTQ 

személyéért futottam. 

Nagyon pozitívnak tűnsz a filmben. 

Honnan merítesz erőt hozzá, hogy 

ennyire optimista légy? 

Részese szeretnék lenni annak a küz-

delemnek, amelynek célja, hogy eltö-

rölje a diszkriminációt és az LMBTQ 

embereket érintő korlátokat. A sport-

karrierem során megtanultam, hogy 

ha van bátorságod és kitartásod, mel-

léd fognak állni és támogatnak, hogy 

elérd a célod. Így másoknak is példát 

tudok mutatni, és ha fogalmazhatok 

így, példaképpé válhatok.

TÖRÖK BENJAMIN

HA VAN BÁTORSÁGOD ÉS KITARTÁSOD,
MELLÉD FOGNAK ÁLLNI
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Hogyan kerültél kapcsolatba Ta-

kács Máriával, a film rendezőjével?

Az Atlasz Sportegyesületnél hirdették 

meg, hogy LMBTQ sportolókat 

keresnek egy dokumentumfilmhez. 

Utánaérdeklődtem, tetszett a koncep-

ció, aztán leültünk beszélgetni Takács 

Marival, akivel egyből szimpatikusnak 

találtuk egymást.

Miért vállaltad el a szereplést?

Fontos, hogy a sportvilágban is minél 

több képviselőnk legyen, ehhez a lát-

hatósághoz szerettem volna hozzájá-

rulni. Gyerekként sosem találkoztam 

ilyen jellegű filmmel, pedig ha láttam 

volna hozzám hasonló helyzetben 

lévőket, bizonyára máshol tartanék 

most az életben. Emellett az életem 

egy jelentős része a megfelelésről, 

a saját személyem megcsonkításáról, 

a heteronormatív világnak való meg-

felelésről szólt. Nyolc éve költöztem 

Erdélyből Budapestre, azóta megpró-

bálom felfedezni, felvállalni magam, 

amihez szükséges, hogy kilépjek 

a komfortzónámból. Ez a film sokat 

segített ebben. 

Hol tartasz most ezen az úton?

Azt mondanám, elégedett lehetek ma-

gammal. A felvállalás még nem száz 

százalékos, a szüleim nem tudják, 

hogy drag queen vagyok, legalábbis 

nem beszéltünk róla. A közösségi 

oldalaimról esetleg már megtudhatták, 

ott osztok meg ilyen jellegű képeket 

magamról. 

A filmből kiderül, hogy nemcsak 

aktívan sportolsz, de éjszaka drag 

queenként lépsz fel. Mennyire keze-

led külön a drag queen és a hétköz-

napi énedet?

Aki csak drag queenként ismer, nem 

biztos, hogy ismeri a hétköznapi énem 

is, és fordítva. Az mindenesetre biztos, 

hogy egyre kevésbé zavar, ha bárme-

lyik oldalról is megtudják, hogy létezik 

egy másfajta életem is, és úgy látom, 

egyre inkább kezd összeolvadni a két 

ismeretségi köröm. Csak idő kérdése, 

hogy mindenki számára egyértelművé 

váljon a teljes igazság.

Teljesen más személyiséggé lénye-

gülsz át, amikor beöltözöl? 

Olyan ez, mintha halloween lenne. 

Képzeld el, hogy beöltözöl Kleopát-

rának, nagy műhajjal, szempillával, 

magassarkúval és rúzzsal – teljesen 

átalakulsz. Ilyenkor megváltozik 

az egyéniség, nem is kicsit. Nyitottab-

bá válok, több mindent megengedek 

magamnak, viccesebb, bátrabb 

vagyok.

A dokumentumfilmbe sporttevé-

kenységed, a futás miatt kerültél. 

Mióta futsz?

Az unokatestvérem csábított el egy 

edzésre körülbelül tíz évvel ezelőtt, 

korábban utáltam futni. Felíratott 

a munkahelye egyik céges futó-

versenyére, én pedig nem akartam 

szégyenbe hozni –a felkészülés 

közben jöttem rá, hogy lehet ezt 

élvezni is. Jelentkeztem amatőr 

versenyekre, egyre jobban ráéreztem 

az ízére, a Metropol futóversenyét 

meg is nyertem. Hihetetlenül felemelő 

érzés volt. 

A dokumentumfilmben bemutatott 

sorsok közül melyik érintett meg 

a legjobban?

Mindegyik egyedi és érdekes, de 

rám leginkább az volt nagy hatással, 

amikor személyesen találkoztam 

a szereplőkkel. A filmben bemutatott 

történeteink mindannyiunk számára 

folytatólagosak: attól, hogy a film vé-

get ért, a mi történetünk még ugyan-

úgy folytatódik tovább, ugyanazokat 

a kihívásokat győzzük le minden nap, 

amiket a filmben is.

HEGEDÜS CSABA

ATTÓL, HOGY A FILM 
VÉGET ÉRT, A MI 
TÖRTÉNETÜNK 
MÉG UGYANÚGY 
FOLYTATÓDIK TOVÁBB
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ELŐPROGRAM:
Pride Academy:  
Az ír egyenlő házasság története
HELYSZÍN: Auróra nagyterem
SZERVEZŐ: Budapest Pride

Hogyan szavazták meg az egyenlő házasságot 
egy olyan országban, ahol a lakosság majdnem 
nyolcvan százaléka katolikus? Levetítjük az ír 
egyenlő házasság kampányról szóló The 34th 
című 2017-es ír dokumentumfilmet, utána pedig 
beszélgetünk Dr. Gráinne Healyvel, a kampány 
egyik vezetőjével. A beszélgetés moderátora 
Kanicsár Ádám András. Az esemény ingyenes, 
de regisztrációköteles. A filmet eredeti nyelven, 
magyar felirattal vetítjük. 

REGISZTRÁCIÓ: www.eventbrite.com/e/ 
pride-academy-az-ir-egyenlo-hazassag 
-tortenete-tickets-89563110675 

A 8. LMBT Történeti Hónap  
megnyitója
HELYSZÍN: Bálint Ház nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság,  
Labrisz Leszbikus Egyesület

2020-ban lesz Oscar Wilde író (1854–1900) 
pereinek 125. évfordulója. A 8. LMBT Történeti 
Hónapot erre emlékezve Neil McKenna brit 
meleg aktivista, újságíró és író, Oscar Wilde  
egyik legnépszerűbb életrajzának 
(The Secret Life of Oscar Wilde) szerzője  
nyitja meg. A megnyitón fellép Harcsa Veronika 
énekes-dalszerző.

A boldog herceg
brit-belga-olasz-német játékfilm  
feliratos, 2018, 105 perc 
RENDEZŐ: Rupert Everett
FŐSZEREPLŐK: Rupert Everett, Colin Morgan, 
Emily Watson, Colin Firth
HELYSZÍN: Bálint Ház nagyterem
SZERVEZŐ: Háttér Társaság,  
Labrisz Leszbikus Egyesület

A megnyitót követően A boldog herceg (The 
Happy Prince) című filmet vetítjük. Rupert 

Everett 2018-as filmje Oscar Wilde (1854–1900) 
utolsó éveit mutatja be olyan színészek 
közreműködésével, mint Emily Watson vagy 
Colin Firth. Everett nemcsak rendezője, hanem 
főszereplője és producere is a filmnek. Hiánypótló 
alkotás, hiszen Wilde életéről eddig egy, pereiről 
pedig két film készült, utolsó éveibe azonban 
eddig nem nyerhettünk bepillantást.

Wild(e) Party  
– Az LMBT Történeti Hónap jegyében
HELYSZÍN: Alterego Club
SZERVEZŐ: Alterego Club, Háttér Társaság, 
Labrisz Leszbikus Egyesület

Gyere, bulizz velünk, indítsuk el együtt vidáman 
a 8. LMBT Történeti Hónapot! A jó hangulatot 
a legjobb zenék, tombola, valamint Lady Dömper 
és az Alterego társulata biztosítja. A belépővel 
az LMBT Történeti Hónapot is támogatod.

BELÉPŐ: éjfél előtt 1500 Ft / éjfél után 2000 Ft

Fanny and Stella:  
The Young Men Who Shocked  
Victorian England 
(Fanny és Stella: A fiatalemberek,  
akik sokkolták a viktoriánus Angliát)
HELYSZÍN: Közép-európai Egyetem 
(N15 épület, 103. terem)
SZERVEZŐ: Közép-európai Egyetem,  
Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület

1870. április: Fanny és Stella nem voltak átlagos 
fiatal nők. Valójában egyáltalán nem voltak fiatal 
nők. Fiatal férfiak voltak, akik szerettek nőknek 
öltözni, férfiakkal flörtölni, és szexuális kapcsolatot 
létesíteni velük. Stella volt akkoriban a legszebb 
nőimitátor, Fanny pedig elválaszthatatlan társa. 
A rendőrség hónapok óta titokban figyelte Fannyt és 
Stellát, bizonyítékokat gyűjtött ellenük. Amikor egy 
este elhagyták a Strand színházat, letartóztatták 
őket, és egy szenzációs kirakatper résztvevői lettek. 
Fanny és Stella tárgyalása korai összecsapás volt 
a homofób brit állam és a férfiakat szerető férfiak 
között. Olyan csata, amit újra és újra meg kellett 
vívni, például Oscar Wilde perein, 25 évvel később. 
Neil McKenna meleg újságíró, kampányszervező 
és szerző, aki évekig kutatta Fanny és Stella 

Jan. 30.
csütörtök

18:00

Feb. 1.
szombat

18:00

Feb. 1.
szombat

19:00

Feb. 1.
szombat

22:00

Feb. 3.
hétfő

13:00

8.  LMBT TÖRTÉNE TI  HÓNAP
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életét és tárgyalásait, és könyvében rekonstruálta 
emlékezetes és bátor történetüket.

April 1870: Fanny and Stella were no ordinary 
young women. In fact they were not young women 
at all. They were young men who liked to dress as 
women, who liked to  flirt with men, and have sex 
with them. Stella was the most beautiful women 
impersonator of her day, Fanny her inseparable 
companion. The police had secretly been watching 
Fanny and Stella for months and months, gathering 
evidence against them. Fanny and Stella were 
arrested as they left the Strand theatre one evening 
and subjected to a sensational show trial. The trial 
of Fanny and Stella was an early skirmish between 
a homophobic British State and those who wanted 
to live their lives as men who loved men. It was 
a battle that was to be fought and fought again on 
many subsequent occasions, notably in the trials 
of Oscar Wilde, 25 years later. Neil McKenna is 
a gay journalist, campaigner and author who spent 
many years researching the lives and trial of Fanny 
and Stella and has recreated their remarkable and 
courageous story in his book. 

LMBT történeti kocsmakvíz
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

Érdekel az LMBT történelem, szeretnéd 
játékos formában próbára tenni tudásod? Úgy 
érzed, sok mindent tudsz a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű emberek történetéről? 
Vagy éppen, hogy nem túl sokat, és kötetlen 
formában szeretnél új ismereteket szerezni? 
Akkor itt a helyed! Játssz velünk! A kocsmakvíz 
csapatjáték, de akkor is várjuk a jelentkezésed, 
ha egyedül jönnél és szeretnél helyszínen 
megalakított csapatba kerülni. Játékvezető: 
Kanicsár Ádám András

REGISZTRÁCIÓ: archivum@hatter.hu 

Egzotikum, glamúr és ami mögötte van:  
Ladyboyok, tomboyok  
és prostitúció Thaiföldön 
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ, ELŐADÓ: Pécsi Emőke

Ha az ember turistaként Thaiföldre látogat, 
akaratlanul is szembesül az éjszakai élet 
és a szexipar egyes vetületeivel, amelyben 
tradicionálisan nem csekély részben „vállalnak 
szerepet” az ún. ladyboyok (kathőjök), ill. más 
LMBT-emberek. Az előadás áttekinti a tradíció 
és a jelenség kialakulásának mitológiai 
vonatkozásait, valamint megpróbálja felvázolni 
a thaiföldi meleg, leszbikus és transz szcéna 
egyes aspektusait, illetve ezek szex- 
iparba ágyazottságát, miközben az LMBT-jogok 
fejlődésére is kitér ebben a régióban.

A Pulse-tragédia emlékezete  
és kényes kérdései
HELYSZÍN: Auróra nagyterem
SZERVEZŐ, ELŐADÓ: Kanicsár Ádám András

Milyen hatással volt a Pulse Nightclub tragédiája 
Orlando városára? Miért lehet problematikus 
a tervezett múzeum? Eltitkolható-e egy áldozat 
kiléte? Előbújtatható-e valaki érintettként? 
Mennyire szólhatnak bele a családtagok 
az LMBTQ áldozatok ábrázolásába? Kényes 
kérdésekre keresünk válaszokat. 

Sodrásban  
(Gently Down the Stream)
amerikai színdarab két részben
RENDEZŐ: Szarka János
FŐSZEREPLŐK: Perjés János, Virág Péter,  
Magyar Vazul
HELYSZÍN: Spirit Színház
SZERVEZŐ: Spirit Színház

Őszinte, igaz, humoros, kedvesen érzelmes 
történet, mely 60 év eseményeit öleli fel. Az idén 
80 éves Martin Sherman arra vállalkozott, hogy 
a melegek életmódjáról („gay lifestyle”), annak 
történetéről ír, az elmúlt cirka 60 évet felölelve: 
„Meleg férfiakról írok – az én generációmról – 
akik abban a hiszemben nőttek fel, hogy nekik 
nem szabad szerelmesnek lenni. És most meg 
szembesülnek a fiatal generációval, akikben 
semmi kételkedés nincsen, hogy minden joguk 
megvan ahhoz, hogy szerelmesek lehessenek.” 
Az előadást 2 részben játsszuk. 19:30-as kezdés 
esetén a várható befejezés: 21:10

Egzotikum, glamúr és ami mögötte van:  
Ladyboyok, tomboyok  
és prostitúció Thaiföldön 
HELYSZÍN: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon,  
Kecskemét
SZERVEZŐ: Cifra Kecskemét
ELŐADÓ: Pécsi Emőke

Ha az ember turistaként Thaiföldre látogat, 
akaratlanul is szembesül az éjszakai élet 
és a szexipar egyes vetületeivel, melyben 
tradicionálisan nem csekély részben „vállalnak 
szerepet” az ún. ladyboyok (kathőjök) ill. más 
LMBT-emberek. Az előadás áttekinti a tradíció 
és a jelenség kialakulásának mitológiai 
vonatkozásait, valamint megpróbálja felvázolni 
a thaiföldi meleg, leszbikus és transz szcéna 
egyes aspektusait, illetve ezek szex- 
iparba ágyazottságát, miközben az LMBT-jogok 
fejlődésére is kitér ebben a régióban.

Feb. 7.
péntek

17:30

Feb. 6.
csütörtök

19:30

Feb. 3.
hétfő

18:00

Feb. 4.
kedd

17:00

Feb. 4.
kedd

19:00

KECSKEMÉT
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Feb. 7.
péntek

19:10

Hogyan ismerkedett volna az ükmami?  
Szerelmek, titkok, vágyak 100 éve és ma
HELYSZÍN: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon,  
Kecskemét
SZERVEZŐ: Cifra Kecskemét, FreeThinker

A szerelem nem modern találmány – száz 
éve ugyanúgy dobogott a szív, mint ma, 
bár a szokások és keretek különböztek 
a mostaniaktól. Hogyan ismerkedtek, akik 
nem az előírt úton jártak, hogyan ismerték fel 
egymást, milyen küzdelmeket vívtak, hogy 
megélhessék a szerelmüket, és hogyan zajlik ez 
ma? Workshop: rövid bevezető után beszélgetés 
Dittera-Balogh Andrea moderálásával.

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

Városi séta Budapest LMBTQ múltjáról. Érdekel, 
hol zajlott a közösség élete a dualizmus 
alatt, a Horthy-korszakban vagy éppen 
az államszocializmus idején a fővárosban? Sétánk 
ismerős helyszíneket mutat be, melyekről sokszor 
nem is gondolnánk, hogy LMBTQ személyiséghez 
vagy eseményhez kötődnek. 

REGISZTRÁCIÓ: hosszulepes.org/hu/seta 
pink-budapest-az-lmbtq-torteneti-heten

LMBTQ+ szociodráma
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

Milyen volt melegnek lenni a múltban, és 
milyen ma? Egy általatok kiválasztott múltbeli 
élethelyzetet játékosan megjelenítünk, átélünk, 
megbeszéljük személyes aspektusait. Miben 
változott az életünk az évtizedek, évszázadok 
alatt? Lehetséges témák: előítéletek, 
megkülönböztetés, kapcsolatkeresés, 
rejtőzködés, előbújás, szülőnek lenni, 
betegségek. A szociodráma műhelyt Erdei 
Kata és Móra László Xavér pszichológusok, 
pszichodráma vezetők tartják.

REGISZTRÁCIÓ: info@szimpozion.hu

Gobbi Hilda filmklub:  
Leszbikus filmesek akcióban  
(Dykes, Camera, Action!)
amerikai dokumentumfilm, 2018, 58 perc 
RENDEZŐ: Caroline Berler
FŐSZEREPLŐK: Desiree Akhavan, Cheryl Dunye, 
Su Friedrich, Barbara Hammer, Jenni Olson,  
B. Ruby Rich, Sarah Schulman, Rose Troche
HELYSZÍN: Közép-európai Egyetem  
(Nádor u. 15. 103-as terem (Tiered Room))
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület, 
CEU Human RightsS Initiative

A dokumentumfilm a queer női mozi történetét 
mutatja be. Az elmúlt 50 év legjelentősebb 
leszbikus filmkészítői mesélnek arról, hogyan 
fejezik ki identitásukat a filmen keresztül. 
Szóba kerül a kísérleti film és a queer film 
kereszteződése és az aktivizmus szerepe 
a leszbikus művészcsoportokban. A vetítés 
utáni beszélgetés résztvevői: Bíró Judit 
rendezőasszisztens, Antonia Burrows feminista 
aktivista, Szilágyi Zsófia filmrendező, Takács 
Mária filmrendező.
A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk.
A részvétel regisztrációhoz kötött.  

2020. FEBRUÁR 7-ÉIG REGISZTRÁLJ ITT:  
info@labrisz.hu 

The documentary presents the history of queer 
women’s filmmaking. The most significant 
lesbian filmmakers of the past 50 years tell about 
how they expressed their identities through the 
art of film. They talk about the intersection of 
experimental film and queer film and the role 
of activism in lesbian art groups. After the film 
screening there will be a roundtable discussion 
in Hungarian with Judit Bíró assistant director, 
Antonia Burrows feminist activist, Zsófia 
Szilágyi film director and Mária Takács film 
director.
The event is free but Labrisz accepts donations. 

PLEASE REGISTER TILL 07.02.2020 AT  
info@labrisz.hu 

Szimpozion Klub:  
20 éves a Melegség és megismerés 
iskolai érzékenyítő program
HELYSZÍN: Szimpozion Klub
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

Mi történik egy ideális foglalkozáson? Milyen egy 
ellenálló osztály vagy egy érzelmes pillanat? Mik 
a tipikus kérdések, sztereotípiák? „Meg lehet-e 
győzni” egy homofóbot? Vendégünk a program 
néhány foglalkozástartója, akik megosztják 
tapasztalataikat, élményeiket az elmúlt húsz 
év legérdekesebb iskolai és munkahelyi 
foglalkozásairól.

BELÉPŐ: 800 Ft

Wikipédia-szerkesztő maraton
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 
oldalakat átszerkeszteni, angol nyelvűeket 
magyarra fordítani, illetve új bejegyzéseket 
létrehozni.

Feb. 8.
szombat

14:00

Feb. 8.
szombat

15:00
Feb. 8.
szombat

19:30

Feb. 9.
vasárnap

15:00

Feb. 8.
szombat

18:00

KECSKEMÉT
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9 éves a Why Not Cafe
HELYSZÍN: Why Not Café
SZERVEZŐ: Why Not Café

A születésnapok azok az alkalmak, amikor 
megállunk egy pillanatra és rájövünk, hogy 
mennyire rohan az idő. Pontosan így érzünk most 
mi is, hiszen idén már a 9. születésnapunkat 
ünnepeljük! Koccints velünk! Kérd ki kedvenc 
röviditalod (vagy azt, amelyikhez éppen kedved 
van) és mi kettőt töltünk neked belőle egy áráért!

Az LMBTQ-marketing múltja,  
jelene és jövője
HELYSZÍN: Gaga
SZERVEZŐ, ELŐADÓ: Kanicsár Ádám András

Mik voltak az LMBTQ-marketing legfontosabb 
mérföldkövei? Hogyan jelenítették meg 
a közösséget a reklámokban az évtizedek 
során? Melyek voltak az úttörő márkák? Miként 
vált problémává napjainkban a pinkwashing 
jelensége? Hogyan alakult az LMBTQ-marketing 
Magyarországon? Kis színes reklámtörténelem.

Meleg helyzetek  
Valentin napi különkiadás
HELYSZÍN: Bejárat
SZERVEZŐ: qLit, Impróka

Nagysikerű előadásunkat most az LMBT Történeti 
Hónap alkalmából játsszuk Valentin nap hetén – 
készüljetek a szerelmes pillanatokra. Ti ötleteket 
adtok, a színészek improvizálnak, előttetek 
születnek meg a karakterek és a történetek.

BELÉPŐ: 2000 Ft 
REGISZTRÁCIÓ: program@qlit.hu 

Sodrásban  
(Gently Down the Stream)
amerikai színdarab két részben
RENDEZŐ: Szarka János
FŐSZEREPLŐK: Perjés János, Virág Péter,  
Magyar Vazul
HELYSZÍN: Spirit Színház
SZERVEZŐ: Spirit Színház

Őszinte, igaz, humoros, kedvesen érzelmes 
történet, mely 60 év eseményeit öleli fel. Az idén 
80 éves Martin Sherman arra vállalkozott, hogy 
a melegek életmódjáról („gay lifestyle”), annak 
történetéről ír, az elmúlt cirka 60 évet felölelve: 
„Meleg férfiakról írok – az én generációmról – 
akik abban a hiszemben nőttek fel, hogy nekik 
nem szabad szerelmesnek lenni. És most meg 
szembesülnek a fiatal generációval, akikben 
semmi kételkedés nincsen, hogy minden joguk 
megvan ahhoz, hogy szerelmesek lehessenek.” 
Az előadást 2 részben játsszuk. 19:30-as kezdés 
esetén a várható befejezés: 21:10

GBME filmklub:  
120 dobbanás percenként  
(120 battements par minute)
francia filmdráma 
feliratos, 2017, 140 perc 
RENDEZŐ: Robin Campillo
FŐSZEREPLŐK: Nahuel Pérez Biscayart,  
Arnaud Valois, Adèle Haenel
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: GBME

120 dobbanás: ennyit ver átlagosan percenként 
a szív. A megtörtént eseményeket feldolgozó film 
a kilencvenes évek elején játszódik, amikor a HIV 
vírus és az AIDS már évek óta szedte áldozatait. 
Aktivisták egy csoportja elhatározza, hogy 
felrázza a közvélemény közönyét a betegséggel 
szemben. Az eszközökkel és célokkal 
kapcsolatban azonban nincsenek egyetértésben. 
Vannak köztük radikális gondolkodásúak, 
mások mérsékeltebbek. Az AIDS azonban 
kérlelhetetlenül szedi áldozatait, s többeknek 
nincs ideje egy lassan kibontakozó mozgalomra.

Kinsey: Mindenki másképp csinálja 
(Kinsey)
Filmvetítés és beszélgetés 
amerikai-német játékfilm
2004, 118 perc
RENDEZŐ: Bill Condon
FŐSZEREPLŐK: Liam Neeson, John Lithgow, 
Laura Linney
HELYSZÍN: Görbe Bögre kávézó
SZERVEZŐ: Budapest Bitangok

Alfred Kinsey professzor modern szexuális 
nézeteivel és kísérleteivel felforgatta egész 
Amerikát. Csapatával kidolgoztak egy olyan 
kérdezési technikát, amellyel segítettek 
legyőzni az emberek szégyenlősségét, így 
az interjúalanyok szabadon beszélhettek 
saját szexuális élményeikről. Mi tesz valakit 
biszexuálissá? Ahogy cselekszik? Amilyen 
vágyat érez? A filmből kiindulva a (bi)szexualitás 
definíciójáról, a fogalom kialakulásáról és a biszex 
közösségről beszélgetünk.

Feb. 10.
hétfő

10:00-
23:55

Feb. 10.
hétfő

18:30

Feb. 11.
kedd

19:30

Feb. 12.
szerda

19:30

Feb. 13.
csütörtök

19:00

Feb. 15.
szombat

16:00
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Nanette
Filmvetítés és beszélgetés
ausztrál stand-up komédia
feliratos, 2018, 69 perc 
RENDEZŐ: Jon Olb, Madeleine Parry
FŐSZEREPLŐ: Hannah Gadsby
HELYSZÍN: Közkincs Könyvtár
SZERVEZŐ: Közkincs Könyvtár

Műfajt felforgató stand-up komédia Hannah 
Gadsby ausztrál leszbikustól, aki ezzel a műsorral 
óriási sikert aratott heteró és LMBTQ nézõknél 
egyaránt. Szellemesen, fájdalmasan, dühösen, 
viccesen, dacosan, önironikusan mesél 
az életéről, miközben könyörtelenül szembeszáll 
a közönség elvárásaival, előítéleteivel. Magyar 
felirattal, Török Panka remek fordításában.

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 reneszánsz, illetve más történelmi témájú 
játékokkal is ismerkedhetsz! Belépés nőknek.

Oscar Wilde szerelmei 
(Wilde)
brit-német-japán játékfilm
szinkronizált, 1997, 112 perc
RENDEZTE: Brian Gilbert
FŐSZEREPLŐK: Stephen Fry, Jude Law, 
Jennifer Ehle
HELYSZÍN: MODEM, Debrecen, különterem
SZERVEZŐ: DebrecenPride

Brian Gilbert 1997-es filmje Oscar Wilde 
munkásságát, életét, szerelmeit és pereit mutatja 
be. Wilde Nagy-Britannia legismertebb költője, 
írója, társasági embere és színpadi szerzője 
volt. Az író tragédiáját Lord Alfred Douglasszel 
folytatott viszonya okozta. A film nagyszerűen 
mutatja be Wilde személyiségét Stephen 
Fry lenyűgöző alakításában. A vetítés utáni 
beszélgetés résztvevői: Talabos Dávidné  
Dr. Lukács Nikolett egyetemi óraadó,  
Dr. Kalmár György egyetemi docens  
és Dr. Győri Zsolt egyetemi adjunktus.

Uranisták és korai homofilok
A melegmozgalom úttörői
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Archívum
ELŐADÓ: Hanzli Péter történész

Kertbeny Károlyon és aktivista társán, Karl 
Heinrich Ulrichson kívül más fontos személyek 
is felszólaltak a 19. században és a 20. század 
elején annak érdekében, hogy az azonos neműek 
közötti kapcsolatot ne ítélje el a társadalom. Kik 
voltak ezek a svájci, német, angol és amerikai 
melegjogi úttörők, akiknek munkássága 
napjainkra teljesen feledésbe merült? Őket 
mutatja be Hanzli Péter (Háttér Archívum) 
előadása.

Felszabadulás(?)  
– A homoszexuális egyének listázása 
1942 és 1961 között  
és sorsuk fellelhető dokumentumai
HELYSZÍN: Háttér társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Archívum
ELŐADÓ: Hörcher Eszter művészettörténész 
(Holokauszt Emlékközpont) 

Az előadás a Budapesten élt homoszexuális 
egyének helyzetét mutatja be a nyilvántartott 
homoszexuális személyek (Honvédelmi 
Levéltár Központi Irattárában őrzött) 1942-es 
névjegyzékétől 1961-ig, a homoszexualitás 
magyarországi dekriminalizációjáig, a holokauszt-
kutatás eredményei és a névadatbázisokon 
keresztül történő személyazonosítás tükrében.

REGISZTRÁCIÓ: archivum@hatter.hu 

Szerelmeink fájdalmas szabadsága: 
Beszélgetés Kőszeg Ferenccel  
múltról és jelenről
HELYSZÍN: Görbe Bögre Kávézó
SZERVEZŐ: PoliFókusz  
(Poliamoria Magyarország)

Milyen volt egy elnyomó rezsim árnyékában 
szeretni, hol voltak a magánéleti szabadság 
határai, hogyan formálódtak a ‘80-as évek 
sorsfordító hangulatában a kapcsolatok, 
barátságok, szenvedélyek? Kőszeg Ferencet 
politikai, újságírói és emberi jogvédő pályafutása 
alapján jól ismerjük: most az emlékezés és 
elbeszélés határán álló írásairól beszélgetünk 
vele a korszakról, amelyről szólnak, az üzenetről, 
amelyet hordoznak és az érzésekről, amikből 
fogantak.

Feb. 15.
szombat

19:00

Feb. 19.
szerda

18:00

Feb. 20.
csütörtök

18:00

Feb. 20.
csütörtök

18:00

Feb. 16.
vasárnap

18:00

Feb. 18.
kedd

18:00

DEBRECEN
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Kvíz az aromantikusságról  
és az aszexualitásról
HELYSZÍN: Orfeusz Söröző
SZERVEZŐ: Magyar Aszexuális Közösség

Ha úgy érzed, mindent tudsz az aromantikus 
és az aszexuális közösségek kialakulásáról, 
történetéről és jelenlegi helyzetéről, itt a helyed, 
de akkor is szeretettel várunk, ha csak Fortuna 
istenasszony segítségében bízol. Mérkőzz 
meg másokkal, és vidd el a főnyereményt! 
A csapatokat a helyszínen fogjuk kialakítani.

Szimpozion Klub:  
Tabuk nélkül  
az LMBT emberekről tanárokkal, 
iskolai szakemberekkel
HELYSZÍN: Szimpozion Klub
SZERVEZŐ: Szimpozion Egyesület

Vendégeink tanárok, iskolai szakemberek, 
akik készek tenni a változásért. Megosztják 
tapasztalataikat, velük beszélgetünk az elmúlt 
20 év legérdekesebb LMBT eseteiről, 
tendenciáiról. Hogyan lehet változtatni a meglévő 
sztereotípiákon, mi a teendője egy iskolai 
segítőnek, ha LMBT fiatal kerül a látóterébe. 
Ötletek, tanácsok, tréningek.

BELÉPŐ: 800 Ft

Labrisz farsang
HELYSZÍN: Három Holló Kávéház
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

A 20 éves Labrisz farsangi jelmezes partija 
minden korosztálynak. Öltözz be egy híres heteró 
nőnek! Jelmezverseny értékes ajándékokkal! 
Éjfélkor fellép a Pink Csikk zenekar. Belépés 
nőknek.

BELÉPŐ: 1500 Ft

LMBTQI színészek a brit 
filmtörténetben
A brit LMBTQI színészek  
munkássága napjainkban
HELYSZÍN: MALTER kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: DebrecenPride
ELŐADÓ: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett 
jogász

Az előadás 45 percben mutatja be Nagy-Britannia 
legismertebb LMBTQI színészeinek munkásságát, 
elfogadottságukat, illetve az LMBTQI 
közösségben betöltött szerepüket napjainkban. 
A bemutatott színészek: Stephen Fry, Sir Ian 
McKellen, Andrew Scott, Ben Whishaw, Mark 
Gatiss és még sokan mások.

Kékharisnya fent és lent:  
Korai feministák és szerelmeik  
a 17-18. században
HELYSZÍN: Görbe Bögre Kávézó
SZERVEZŐ: FreeThinker, Szabadnem
ELŐADÓ: Dittera-Balogh Andrea

A korai nőpárti elméletek megszületésekor 
a női írók, művészek, alkotók először tűntek 
fel nagyobb számban a nyilvánosság előtt. 
Szalonokat alapítottak, műveket adtak ki, 
munkásságukkal formálták az akkori világot. 
Kik voltak ezek a cseppet sem szokványos 
nők? Hogyan vívták meg magánéleti csatáikat 
személyes és alkotói szabadságukért, 
szerelmeikért? 

Meleg női ikonok modern története
HELYSZÍN: Malter kávézó-söröző, Debrecen
SZERVEZŐ: DebrecenPride
ELŐADÓ: Simon Lehel

A 20. századi gendermozgalmak átformálták 
a nőkről alkotott képeket, elsősorban a nők által. 
A meleg férfiak által konstruált új női genderképek 
az 1920-as évek „első szexuális forradalmától” 
napjainkig új módon értelmezik „a Nő”-t: ezt 
a történetet mutatja be Simon Lehel előadása.

Breznyik János, Szabó Judit Erzsébet, 
Takács-Bencze Gábor:  
Az első Pink Pikniktől a 2019-es 
Budapest Pride-ig
Fotósorozat vetítés
HELYSZÍN: Artbázis Összművészeti Műhely
SZERVEZŐ: Háttér Archívum

A három fotós közel 150 képből álló sorozata – 
amely először a berlini Queering Memory
2019 nemzetközi LGBTQI konferencián került 
vetítésre – a Budapest Pride fesztiválok és
felvonulások hangulatát, jelentőségét, főbb 
szereplőit, változó társadalmi-politikai-kulturális
környezetét kívánja bemutatni, a kezdetektől 
máig.

Feb. 21.
péntek

18:00

Feb. 22.
szombat

19:30

Feb. 22.
szombat

21:00

Feb. 24.
hétfő

17:00

Feb. 24.
hétfő

18:00

Feb. 24.
hétfő

18:00

Feb. 24.
hétfő

18:30

DEBRECEN

DEBRECEN
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Hogyan lett a szerelemből tiltott 
szerelem?  
Vallási tilalmak az ókorban
HELYSZÍN: Malter különterem, Debrecen 
SZERVEZŐ: DebrecenPride
ELŐADÓ: Dunkel Norbert zeneszerző, filozófus

Az előadás bibliai és ókori szövegek 
felhasználásával arra a kérdésre keres választ, 
hogy hogyan lett a nem létező gay love-ből 
„bűn”? Hogyan ideologizálódott az évszázadok 
során maga a szerelem fogalma? Hogyan lett 
maga a szerelem és a szexualitás is bűnös 
a kereszténység hatására? 

XX generációk  
– kiállításmegnyitó
HELYSZÍN: Art9 Galéria
SZERVEZŐ: Labrisz Leszbikus Egyesület

Az XX generációk című fotókiállítás az ifjabb és 
idősebb leszbikus generációk tagjait és egymásra 
vonatkozó gondolatait hozza össze egy-egy páros 
képen. A fotókat Garadnay Berta készítette. 
A március 10-ig látható kiállítást megnyitja Oltai 
Kata művészettörténész, kurátor.

qLit kocsmakvíz
HELYSZÍN: Mozsár Bisztró
SZERVEZŐ: qLit

Havi rendszerességű kvízünk most az LMBT 
Történeti Hónap keretében jelentkezik – 
a megszokott módon szóban kérdezünk, ti 
írásban válaszoltok. 2 forduló, 30 kérdés, 
nyeremények. Jelentkezz csapatban vagy 
egyedül! 

NEVEZÉSI DÍJ: 500 Ft (a helyszínen fizetendő)
REGISZTRÁCIÓ: program@qlit.hu 

Kékharisnya fent és lent:  
Korai feministák és szerelmeik  
a 17-18. században
HELYSZÍN: Köfém Művelődési Ház, 
Székesfehérvár
SZERVEZŐ: Tiszta szív Fejér megyei  
LMBTQ közösség, FreeThinker
ELŐADÓ: Dittera-Balogh Andrea 

A korai nőpárti elméletek megszületésekor 
a női írók, művészek, alkotók először tűntek 
fel nagyobb számban a nyilvánosság előtt. 
Szalonokat alapítottak, műveket adtak ki, 
munkásságukkal formálták az akkori világot. 
Kik voltak ezek a cseppet sem szokványos 
nők? Hogyan vívták meg magánéleti csatáikat 
személyes és alkotói szabadságukért, 
szerelmeikért? 

Férfiszerelem Budapesten 1906-ban
Beszélgetés az Imre: Egy emlékirat 
című amerikai regényről
HELYSZÍN: Háttér Társaság irodája
SZERVEZŐ: Háttér Társaság

Idén jelenik meg Edward Prime-Stevenson 
Imre: A Memorandum című regényének magyar 
fordítása és kritikai kiadása. A beszélgetés 
a korabeli meleg történelmet és a megjelenés 
hátterét, a fordítás kérdéseit és a szöveg elkészült 
részleteit mutatja be. A fordító-szerkesztő  
Bojti Zsolttal Nádasdy Ádám beszélget. 
Felolvas: Horváth Lajos.

REGISZTRÁCIÓ: forms.gle/5PoioJnEACTRgBA69

Feb. 24.
hétfő

19:00

Feb. 26.
szerda

17:00

Feb. 26.
szerda

18:00

Feb. 25.
kedd

19:00

Feb. 25.
kedd

19:00

DEBRECEN SZÉKES- 
FEHÉRVÁR



LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

Az LMBTQ sajtó  
és média történelme
HELYSZÍN: ELTE BTK, 137-es terem
SZERVEZŐ, ELŐADÓ: Kanicsár Ádám András

Mikor jelent meg az első LMBTQ kiadvány és 
milyenek követték egészen napjainkig?  
Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek?  
Milyen műsorok írtak történelmet a rádióban 
és tévében? Kik voltak a legikonikusabb 
médiaszereplők? És mi a helyzet a magyar 
példákkal? Utazás az LMBTQ sajtó- és 
médiatörténelemben.

„Gyertyám két végén égetem”
Bi/pánszexuális portrék  
a történelem csarnokából
HELYSZÍN: Három Holló Kávéház, Duna-szalon
SZERVEZŐ: FreeThinker, Budapest Bitangok
ELŐADÓ: Dittera-Balogh Andrea

Másképp gondolkodók, több nemhez vonzódók, 
két világ közt állók, határátlépők. Mindig 
is  itt voltak, és kultúránként, korszakonként 
újraértelmeződtek: hol beilleszkedtek, hol kiríttak, 
vitatottak vagy elfogadottak voltak, megértettek 
és félreértettek. Kik voltak ők, miért olyan 
nehezen értelmezhetőek környezetük számára, 
és hogyan álltak helyt saját sorsuk, szerelmeik 
sodrában?

Elveszve
Élőzenés fotókiállítás  
werkfilm bemutatóval
(kiállításmegnyitó)  
20:00 KONCERTEK: Wolfolks, Cairo Crush, 
Bad Acrobats (BEUGRÓS)

HELYSZÍN: Auróra
SZERVEZŐ: Follmer Ágnes

Az élet egy útkeresés, mindenki tapasztalhatja. 
Folmi Ági örömfotós élete első komolyabb 
fotókiállításával próbál választ adni saját 
identitáskeresésére, amiben az idén 3 éves qLit 
leszbikus közösség segített neki. A megnyitót 
három koncert követi: az indie Wolfolks duó, 
a dallamos-elszállós Cairo Crush csajbanda és 
az alternatív pop világából a Bad Acrobats.

MAGYAR PREMIER
Kapd el a ritmust!  
A sportvilág queer felforgatása  
– filmvetítés és közönségtalálkozó
magyar dokumentumfilm 
2019, 65 perc
RENDEZŐ: Takács Mária
FŐSZEREPLŐK: Hegedüs Csaba, Török Benjamin 
Forest, Michaela Jessica Tschitschke,  
Pol Naidenov, Natalie Deans
HELYSZÍN: Art+ Cinema
SZERVEZŐ: Civil Művek Közművelődési Egyesület

Ma már természetesnek vesszük, hogy vannak 
LMBTQI sportegyesületek a világon, sőt, amatőr 
sportolóink nem csak meleg versenyeken vállalják 
fel identitásukat. De hogy volt ez 10-20 évvel 
ezelőtt, vagy annál is korábban? Egy bolgár 
interszex evezős, egy német transz floorballos, 
egy skót leszbikus bokszoló és két magyar meleg 
futó személyes történetén keresztül kapunk 
kérdéseket és válaszokat. 

Az LMBT Történeti Hónap  
záróbulija
HELYSZÍN: Gaga
SZERVEZŐ: Gaga, Háttér Társaság,  
Labrisz Leszbikus Egyesület

Gyere, zárjuk le együtt egy vidám bulival  
a 8. LMBT Történeti Hónapot! Táncolj velünk 
a 90-es és a 2000-es évek legjobb zenéire 
az Oops keretében, Budapest új heterobarát 
LMBTQ helyén, a Gagában!

Az én történetem
Művészetterápiás workshop
HELYSZÍN: e-mailben érkezik, regisztráció után
SZERVEZŐ: Hargitai Anett művészetterapeuta

Workshop művészetterápiás elemekkel, 
amely segít a résztvevőknek rátekinteni a saját 
történetükre. Az alkotással, beszélgetéssel 
életünk pozitív és negatív történéseit hozhatjuk 
fókuszba, segítve ezzel boldogulásunkat, fontos 
kérdések feltevését, illetve megválaszolását.

REGISZTRÁCIÓ: anett.hargitai@gmail.com 

Feb. 27.
csütörtök

10:45

Feb. 27.
csütörtök

20:00

Feb. 29.
szombat

17:00

Feb. 28.
péntek

22:00

Feb. 27.
csütörtök

18:00

Feb. 27.
csütörtök

19:00
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Uranisták és korai homofilok 
A melegmozgalom úttörői
HELYSZÍN: Grand Café, Szeged
SZERVEZŐ: Szegedi LMBT Közösségért
ELŐADÓ: Hanzli Péter történész  
(Háttér Archívum)

Kertbeny Károlyon és aktivista társán, Karl 
Heinrich Ulrichson kívül más fontos személyek 
is felszólaltak a 19. században és a 20. század 
elején annak érdekében, hogy az azonos neműek 
közötti kapcsolatot ne ítélje el a társadalom. Kik 
voltak ezek a svájci, német, angol és amerikai 
melegjogi úttörők, akiknek munkássága 
napjainkra teljesen feledésbe merült? Őket 
mutatja be Hanzli Péter előadása.

Charme farsang
HELYSZÍN: Corvin Dance Center
SZERVEZŐ: Charme Hungary

Engedd el a fantáziád, és légy, aki szeretnél! 
Az elektromos roller egy kalózzal táncol? Nem 
lehetetlen, legyen minél szürreálisabb a parkett! 
Lesz tánctanítás, tartunk jelmezversenyt, és 
a legjobb tánczenék sem maradnak el. Várunk 
mindenkit szeretettel!

Feb. 29.
szombat

17:00

Feb. 29.
szombat

19:00

SZEGED

A rendezvénysorozat programjainak legtöbbje 

ingyenes, a fizetős események árát  

a programfüzetben/facebookon feltüntettük.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

WEB: www.lmbttortenetihonap.hu

FB: lmbttortenetihonap

 E-MAIL: info@lmbttortenetihonap.hu
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Alterego Club 1066 Budapest, Dessewffy u. 33.

Art+ Cinema 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.

Art9 Galéria 1092 Budapest, Ráday u. 47.

Artbázis Összművészeti Műhely 1085 Budapest, Horánszky u. 25.

Auróra-Alkotótér, Bázis, Klub 1084 Budapest, Auróra u. 11.

Bálint Ház 1065 Budapest, Révay u. 16.

Bejárat 1114 Budapest, Fadrusz u. 12.

Corvin Dance Center 1094 Budapest, Liliom u. 45.

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Gaga 1074 Budapest, Dohány u. 22-24.

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

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

Három Holló Kávéház 1052 Budapest, Piarista köz 1.

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

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely 1094 Budapest, Páva u. 39.

Köfém Művelődési Ház 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1.

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

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

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

MODEM 4026, Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

Mozsár Bisztró 1065 Budapest, Nagymező u. 21. 

Orfeusz Söröző 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

Spirit Színház 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 3-4.

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

Why Not Bistro 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

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



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!

Alterego Club 1066 Budapest, Dessewffy u. 33.

Art+ Cinema 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.

Art9 Galéria 1092 Budapest, Ráday u. 47.

Artbázis Összművészeti Műhely 1085 Budapest, Horánszky u. 25.

Auróra-Alkotótér, Bázis, Klub 1084 Budapest, Auróra u. 11.

Bálint Ház 1065 Budapest, Révay u. 16.

Bejárat 1114 Budapest, Fadrusz u. 12.

Corvin Dance Center 1094 Budapest, Liliom u. 45.

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Gaga 1074 Budapest, Dohány u. 22-24.

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

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

Három Holló Kávéház 1052 Budapest, Piarista köz 1.

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

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely 1094 Budapest, Páva u. 39.

Köfém Művelődési Ház 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1.

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

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

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

MODEM 4026, Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

Mozsár Bisztró 1065 Budapest, Nagymező u. 21. 

Orfeusz Söröző 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

Spirit Színház 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 3-4.

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

Why Not Bistro 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

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

SZERVEZŐK

TÁMOGATÓK ÉS PARTNEREK

Ha fontosnak tartod az LMBT Történeti Hónapot, kérjük,  
kedved és anyagi lehetőségeid szerint adományoddal támogasd munkánkat!

Ha rendelkezel dombornyomásos bankkártyával, könnyedén fizethetsz az interneten keresztül  
a PayPal segítségével. A PayPal egy több mint száz országban biztonságosan működő fizetési  
hálózat, illetve számlaszolgáltatás, amelynek 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 utalási díjaik 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

TÁMOGASD TE IS AZ LMBT TÖRTÉNETI HÓNAPOT!

.eu

CORVIN

BARBER

CORVIN BARBER
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LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP

SZÍNESEK és

TELJESEKa napjaid?

JÁRJ SZŰRÉSRE! 
Az időben felismert és kezelt HIV-fertőzés nem 
gátolja meg, hogy a megszokott életedet éld.

EBBŐL NE ENGEDJ! 

A betegséggel és a terápiás lehetőségekkel kapcsolatos további információért kérjük, forduljon kezelőorvosához.
Referencia: www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/hiv-treatment/hiv-treatment-overview (utolsó felkeresés dátuma: 2019.10.30.)
Ez az anyag a GlaxoSmithKline Kft. közreműködésével jött létre. PM-HU-HVU-ADVT-190006 · Az anyag lezárásának dátuma: 2019.11.04.
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