




T ö r t é n e t b ő l  t ö r t é n e l e m !
    2013 februárjában, amikor bekapcsolódtunk a világszerte több országban is megrendezett LMBT 
Történeti Hónap programsorozatba, talán még mi sem gondoltuk volna, hogy néhány év alatt  
Magyarországon is ekkora rendezvénnyé válik. Most már nyugodtan kijelenthetjük: az ötö-
dik LMBT Történeti Hónaphoz érkezve mindez nálunk is hagyománnyá vált. Az elmúlt négy év 
alatt több mint százhatvan programot szerveztünk: beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket,  
művészeti és ismeretterjesztő kiállításokat, workshopokat, történelmi sétákat és egyéb  
rendezvényeket, közel ötven együttműködő partnert bevonva az LMBT Történeti Hónapba.

 Célunk továbbra is változatlan – hogy a szerteágazó programkínálat segítségével bemutassuk: az LMBT em-
berek és történeteik nemcsak egy kisebb közösségre voltak és vannak hatással, hanem a társadalom széle-
sebb rétegeit is érintik. Hogy rámutassunk a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek történelmi, 
kulturális jelenlétére, és felhívjuk a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az LMBT embereknek köszönhet 
a társadalom. És hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ezekből a történetekből történelem váljon!
 Idén, az ötödik LMBT Történeti Hónapon ismét sokszínű programmal várjuk az érdeklődőket. Január  
28-án, az Ankertben Hadley Z. Renkin kulturális antropológus, a Közép-európai Egyetem tanára nyitja meg a 
programsorozatot, ezt követően levetítjük az Egymásra nézve című klasszikus alkotást. A hónap során továb-
bi érdekes filmeket is bemutatunk. A Gobbi Hilda Filmklub ezúttal egy Krisztina svéd királynőről szóló filmmel 
jelentkezik, a GBME filmklubjában Christopher Isherwood berlini éveit ismerhetjük meg, a Magnum szauná-
ban megnézhetjük az egykor heves vitákat kiváltó Portyán című Al Pacino-filmet, a Civil Művek Közművelő-
dési Egyesület a Mr. Tűsarok című vígjátékot vetíti, és a Harvey Milk Alapítvány jóvoltából megtekinthetjük a 
politikus életéről szóló Oscar-díjas dokumentumfilmet is.
 Érdekes előadásokat és beszélgetéseket hallgathatunk a HIV-stigmatizáció magyarországi történeté-
ről, a házassági egyenlőség megítélésének alakulásáról, a poliamória kultúrtörténetéről, a két világháború  
közötti berlini LMBT-életről, a budapesti leszbikus történeti emlékekről, a magyar transzvesztita-törté-
nelemről, vagy éppen arról, miként jelent meg a homoszexualitás témája a hidegháború időszakának 
amerikai drámájában vagy a rendszerváltást követő évek hazai színházaiban. Olyan, immár hagyomá-
nyos programok is visszatérnek, mint a Pink Budapest séta vagy a Charme Hungary múltidéző táncos  
rendezvénye. Budapesten kívül Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon és Szegeden is programokkal várjuk 
az érdeklődőket.
 Hagyományainkhoz híven idén is megemlékezünk a fontos évfordulókról. Megidézzük a 25 évvel  
ezelőtt megrendezett Pink Pikniket, beszélgetünk a szintén negyed évszázados VándorMások túracso-
port tagjaival, szót ejtünk a budapesti felvonulások húszéves történetéről, a 30 évvel ezelőtt megjelent  
Vadnarancsok II. című kötetről, de köszöntjük a 15 éves GBME-t és a 10 éves melegvagyok.hu-t is.  
Hetvenedik születésnapja alkalmából pedig beszélgetéssel és felolvasóesttel ünnepeljük Nádasdy Ádám 
nyelvészt, költőt, műfordítót.

Impresszum

Kiadó: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület.

A szerkesztőség tagjai: Borgos Anna, Csonka Éva, Dittera-Balogh Andrea, Dombos Tamás, Farkas Réka,            

 Mindenkit szeretettel várunk az ötödik LMBT Történeti Hónap rendezvényeire!

Az LMBT Történeti Hónap szervezői

Hanzli Péter, Szigeti András, Talabér Dávid. 

Megjelent: 1000 példányban, 2017-ben. Nyomta: PrintPix Nyomda és Grafikai Stúdió

Grafika és tördelés: Lukács Orsi



Az 5. LMBT Történeti Hónap megnyitója

Wikipédia-szerkesztő maraton 
– az LMBT Történeti Hónap jegyében

Egymásra nézve

Helyszín: Anker’t

Helyszín: Labrisz Egyesület irodája

Helyszín: Anker’t

Szervező: Háttér Társaság / Labrisz Leszbikus Egyesület  

Szervező: Háttér Társaság / Labrisz Leszbikus Egyesület  

Szervező: Háttér Társaság / Labrisz Leszbikus Egyesület  

Az 5. LMBT Történeti Hónapot megnyitja Hadley Z. Renkin, a CEU  
Gender Studies Tanszékének tanára és a doktori program vezetője.  
Kutatási területe a posztszocialista kelet-európai szexuálpolitika és an-
nak következményei az állampolgárság változó koncepcióira nézve. Ta-
nulmányokat publikált a posztszocialista homofóbiáról, a pride politikájá-
ról és a magyar LMBT történelemalkotásról.

Szerkesszünk Wikipédia-oldalakat együtt úgy, hogy minél több leszbikus, meleg, bi-
szexuális és transznemű történeti információ legyen elérhető közös tudástárunkban. 
Tervünk meglévő oldalakat átszerkeszteni, angol nyelvűeket magyarra fordítani, illet-
ve új bejegyzéseket létrehozni. Az alapelvek lefektetése és rövid technikai ismertetés 
után igazi közösségi móka együtt átdolgozni a Wikipédia LMBT történeti tartalmait. 
Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a Quistapp használatába is.

Harmincöt évvel ezelőtt, 1982-ben mutatták be a mára filmtörté-
neti és leszbikus klasszikusnak is számító Egymásra nézve című  
filmet. Makk Károly cannes-i díjas alkotása, amely Galgóczi Erzsébet  
Törvényen belül című kisregénye alapján készült, az 1956-os forrada-
lom után játszódik. Az újságíró Szalánczky Éva, aki az Igazság című 
lapnál a valóság feltárásáért indít harcot, beleszeret kolléganőjébe, a 
házas Líviába, és ez törvényszerűen tragédiához vezet.

A filmet magyar nyelven vetítjük.

The 5th LGBT History Month is opened by Hadley Z. Renkin,  
Assistant Professor and director of Doctoral Studies at the Gender Studies  
Department of CEU. His field of research is postsocialist Eastern 
European sexual politics and the implications of sexuality on the  
changing conceptions of citizenship. He has published on postsocialist 
homophobia, the politics of pride, and Hungarian LGBT history-making.

A programhoz saját laptop használata szükséges!

Január 28.

Január 29.

18:30

14:00

(magyar játékfilm, 1982. R. Makk Károly) Január 28.

19:00



Szivárványvászon I.

A lánykirály – Egy öntörvényű leszbikus.

LMBT emberek a filmtörténetben, 1895-1968 

A Gobbi Hilda filmklub februári filmje

FridayVIBE x Ankert // Déja vu (best of Yonce)

Szimpozion Klub: 15 éves a GBME

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Miskolc

Helyszín: Zöld Macska Diákpince

Helyszín: Anker’t

Helyszín: Szimpozion Klub

Szervező: Háttér Archívum – Miskolci Mások

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Szervező: VIBE

Szervező: Szimpozion Egyesület

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 LMBT karaktertípusokkal ta-
lálkozhattunk a film hőskorában, Stonewall előtt? Hanzli Péter történész  
filmillusztrációkkal ellátott, a Háttér Archívumra támaszkodó előadása.

Az éltes hagyományokat félredobva az idei LMBT Történeti Hóna-
pot a legjobb Beyonce számokkal és a VIBE csapatával ünnepeljük az  
Anker’tben. Tarts velünk te is!

15 éves a GBME, a Műegyetemi Meleg Kör. Gyere el, és ünnepelj, be-
szélgess, játssz velünk! Kérdezd meg, ami érdekel egy egyetemi kör 
kapcsán! A minimum hozzájárulás 500 Ft.

A belépés ingyenes.

A filmet magyar nyelven vetítjük. Megtekintése 12 év felett 
ajánlott.

Február 3.

18:00

Február 3.

22:00

(finn-német-kanadai-svéd-francia játékfilm, 2015. R. Mika Kaurismäki)

Február 4.

18:00

Mika Kaurismäki 2015-ös filmje a svéd Krisztina királynőről, aki  
hatévesen került trónra, országát északi nagyhatalommá tette,  
“férfi- és valláselhagyó” volt. A rebellis leszbikus Descartes-ot olvas, át-
tér a katolikus hitre, trónjáról lemond, Rómában és Versailles-ban okoz 
botrányokat. Hiánypótló film.

Február 4.

20:00



Slamnesty 7.0 – Stonewall Slam

Kakukktojás – Melegek a rendszerváltás utáni színházi életben

Helyszín: Anker’t

Helyszín: Karinthy Színház – Hököm Színpad

Szervező: Amnesty International Magyarország

Szervező: Karinthy Színház 

Regisztrálni a következő linken lehet: http://lmbttortenetihonap.hu/regisztracio-kakukktojas

Slam poetry est a Stonewall-lázadásra emlékezve. 1969-ben New 
Yorkban tört ki több száz transzvesztita és meleg lázadása az őket 
zaklató rendőrök ellen. A Stonewall Inn bár vendégeit és személyze-
tét megalázó rendőri razzia napokig tartó erőszakos összecsapáshoz  
vezetett. A Stonewall-lázadást világszerte az LMBTI emberek  
jogegyenlőségéért küzdő mozgalom kezdőpontjának tekintik.

Az 1993-ban színpadra állított Kakukktojás című előadás levetítése  
Cseke Péter és Margitai Ági főszereplésével annak érdekében, hogy 
nézőink megtapasztalhassák, hogyan jelent meg a rendszerváltást  
követő években a homoszexualitás tabuk közül kiszabaduló témája a 
fővárosi színházi életben. A programon való részvétel regisztrációhoz 
kötött!

 

A HIV-stigma Magyarországon
Helyszín: Bálint ház Salom Klub
Szervező: MTA TK Szociológiai Intézet – Civil AIDS Fórum  

P. Tóth Tamás előadása mélyinterjúk kvalitatív elemzésével világít rá 
azokra a stigmatizáló társadalmi folyamatokra és diskurzusra, amelyek a 
Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban HIV-vel élő embere-
ket érintették a HIV magyarországi megjelenésétől kezdődően a 2000-es 
évek végéig.

Február 7.18:00

Február 8.19:00

Szivárványvászon I.
LMBT emberek a filmtörténetben, 1895-1968 
Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, Kecskemét
Szervező: Háttér Archívum – Cifra LMBTQ Közösség

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 LMBT karaktertípusokkal ta-
lálkozhattunk a film hőskorában, Stonewall előtt? Hanzli Péter történész  
filmillusztrációkkal ellátott, a Háttér Archívumra támaszkodó előadása.

Február 10.

18:00

Február 10.19:30



Pink Budapest séta
Helyszín: regisztráció után közöljük
Szervező: Hosszúlépés. Járunk?

Kíváncsi vagy Budapest LMBTQ múltjára? Érdekel, hol zajlott a közösség 
élete a dualizmus alatt, a Horthy-korszakban vagy az államszocializmus 
idején a fővárosban? A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. Járunk? sétája 
Budapest ismerős helyszíneit mutatja be, melyekről sokszor nem is gon-
dolnánk, hogy az LMBTQ történelemhez kötődnek.

A részvétel regisztrációhoz kötött: https://hosszulepes.org/hu/cikk/lmbtq-torteneti-honap
A programra maximum 25 fő tud regisztrálni, a regisztráció február 1-jén indul.

Február 11.

11:00

Szivárványvászon I.

Élet Naxos dimenzióiban – Prosszer Gabriella Júlia könyvbemutatója

LMBT emberek a filmtörténetben, 1895-1968 
Helyszín: Grand Café, Szeged

Helyszín: Közkincs Könyvtár

Szervező: Háttér Archívum – Szegedi LMBT Közösségért

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

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 LMBT karaktertípusokkal ta-
lálkozhattunk a film hőskorában, Stonewall előtt? Hanzli Péter történész  
filmillusztrációkkal ellátott, a Háttér Archívumra támaszkodó előadása.

Beszélgetés a közösségünk által eddig szinte alig ismert Prosszer Gabri-
ella Júlia írónővel – Galgóczi Erzsébet felfedezettjével – életéről, műveiről. 
A szerző Naxos... című regénytrilógiájának első kötete 1993-ban jelent 
meg, azóta további két kötet látott napvilágot. A regények az emberi lélek 
rejtelmeit a “másság” tükrén keresztül tárják fel. A beszélgetést felolvasás 
kíséri.

Február 11.

18:00

Azonosnemű táncok régen és most – előadás és gyakorlat
Helyszín: Menhely Alapítvány Nagyterem
Szervező: Charme Hungary

A 19. század óta volt már szükséges és divatos is az azonosnemű 
tánc. Ennek a folyamatnak színes és meglepő csavarokkal teli történe-
te van, bányászvárosi heteró, illetve nagyvárosi LMBT gyökerekkel. Ha  
felkeltettük érdeklődésed, gyere el, az előadás után te is kipróbálhatod  
magad bármilyen szerepben!

Február 11.

18:00

Február 14.

18:00



GBME Filmklub: Christopher és a német fiúk

Helyszín: MÜSZI
Szervező: GBME

A filmet angol nyelven, magyar felirattal vetítjük.

(brit tévéfilm, 2011. R. Geoffrey Sax)

2011-es BBC tévéfilm. Christopher Isherwood regényíró az 1930-as 
évek elején Németországba utazik, hogy kalandokat keressen. Idővel 
egy bajszos osztrák ex-festő politikai karrierje rohamos emelkedésnek 
indul, és Berlin hangulata gyökeresen megváltozik. Ekkor úgy dönt, visz-
szatér Angliába, és szerelmét, Heinzt is magával viszi, nem kis bajba 
sodorva őt.

BBC TV movie (2011). Fiction writer Christopher Isherwood travels to Germany in the early 1930s to seek  
adventures. After a while the political career of a moustached ex-painter starts rising quickly and the atmosphere of Berlin is  
ultimately changing. Isherwood decides to return to England together with her love, Heinz, bringing serious trouble upon him.
(In English, with Hungarian subtitles.)

Február 14.

19:00

LMBTI kvíz
Helyszín: Anker’t
Szervező: Amnesty International Magyarország

Tudsz-e mindent az LMBTI jogokról? 90 perces kocsmakvíz 25 kérdéssel 
az LMBTI jogokról a múltból és napjainkból. Az esemény során a résztve-
vők minimum háromfős csoportokban küzdhetnek a fődíjért. A csapatok 
jelentkezését a kampany@amnesty.hu email címen vagy a helyszínen 
várjuk! 

Február 15.

19:00

Házasságot mindenkinek? – Civilek az egyenlő házasságról
Helyszín: Anker’t
Szervező: Budapest Pride

10 éve fogadták el a bejegyzett élettársi kapcsolat első verzióját, de a 
Budapest Pride tavalyi felmérése szerint a hazai LMBTQ közösség nem 
elégszik meg ezzel, a házasság egyenlőségére vágyik. Hogyan ala-
kult a házasság megítélése a többségi társadalomban és a közösség-
ben az évek során, s merre tart Magyarország ebben a kérdésben? Civil  
szervezetek véleményét ismerhetjük meg egy kerekasztal-beszélgetésen.

Február 16.

18:00

„Egyik tanár, másik orvos” – Háttér-est Nádasdy Ádámmal
Helyszín: Why Not Café & Bar
Szervező: Háttér Társaság

Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, az ELTE tanára idén  
februárban ünnepli 70. születésnapját. Az évfordulóhoz kapcsolód-
va beszélgetünk vele életéről, oktatói és irodalmi munkásságáról. A  
beszélgetést kísérő felolvasásban néhány meleg témájú írását hallhat-
juk. Közreműködik: Ertl Zsombor, a Színművészeti Egyetem hallgatója. Február 16.

18:00



Jubilál a VándorMások meleg(barát) túracsoport
Helyszín: Orfeusz Söröző
Szervező: VándorMások

Bizony már huszonöt éve annak, hogy Gazsi kiírását a Másokban olvasva 
hét bátor meleg pasi a budapesti Kosztolányi Dezső téren túrázni gyüle-
kezett. Napjaink legrégebbi hazai LMBT-csapata 1991 karácsonya óta hó-
napról-hónapra gyalogolni, jó pár éve tavasztól-őszig kerékpározni indul, 
azaz van mit mesélniük. Hallgasd, kérdezd őket!

Február 17.18:00

Portyán

Helyszín: Magnum szauna
Szervező: Magnum szauna

A film február 18-án 17 órakor, nyitvatartási időben is levetítésre kerül. 
Ez utóbbi alkalommal belépés csak férfiaknak, a belépő megváltásával!

(amerikai-NSZK játékfilm, 1980. R. William Friedkin)

Kegyetlen sorozatgyilkos tartja rettegésben New York melegközössé-
gét. Az üggyel a meglehetősen homofób Steve Burns nyomozót bízzák 
meg, akinek be kell épülnie a homoszexuálisok világába. Az egykor nagy 
vitákat kiváltó film után a témáról beszélgetünk vendégeinkkel.

Február 18.

10:00

Kereszténység és másság – A Mozaik Közösség nyílt alkalma
Helyszín: Bálint ház Maceszgombóc terem
Szervező: Mozaik Közösség

A Mozaik egy nyitott, LMBT+ ökumenikus keresztény közösség. Nyílt 
alkalmunkon vendégünk Dr. Perintfalvi Rita, Bécsben oktató-kutató  
katolikus teológusnő. Közösségi alkalmainkon célunk Isten közös  
keresése, és hogy megmutassuk, a másság és a kereszténység  
megélhető volt, és megélhető ma is együtt.

Február 18.

11:00

25 éves a Pink Piknik
Helyszín: Bálint ház Nagyterem
Szervező: Háttér Társaság – Labrisz Leszbikus Egyesület

1992. szeptember 13-án, háromszáz fő részvételével a Hármasha-
tár-hegyen rendezték meg az első Pink Pikniket, a magyarorszá-
gi LMBT fesztiválok és felvonulások előzményét. A 25. évforduló  
jegyében gyere el velünk a Bálint Ház nagytermébe, hogy együtt idézzük 
fel az LMBT-történeti jelentőségű esemény hangulatát.

Február 18.

14:00

A filmet magyar nyelven vetítjük.



Századok, szerelmek, históriák II. – Poliamoria az újkorban
Helyszín: Kalicka Bistro
Szervező: Dittera-Balogh Andrea – Poliamoria Magyarország

Szabad szerelem mozgalom, alternatív családok, művészi körök, kommu-
nák – híres emberek és híres utópiák. Hogyan éltek, hogyan szerettek, és 
hogyan szerethettek? Bátor kísérletek és kísérletezők: további történetek 
a poliamoria arcképcsarnokából. Dittera-Balogh Andrea előadása.Február 18.

19:00

Pikk Dáma játékest
Helyszín: Zöld Macska Diákpince
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 alkal-
mából középkori és reneszánsz, illetve más történelmi témájú játékokkal 
is ismerkedhetsz!

Február 19.

18:00

A Veszedelem színházai
Helyszín: Bálint ház Maceszgombóc terem
Szervező: Háttér Társaság

Az ötvenes évek elején Amerikában nem csak a kommunisták ellen folyt 
valóságos „boszorkányüldözés”, hanem az ún. Levendula Veszedelem el-
len is. Vajon mi okozta a homoszexuálisok üldözését? Hogyan jelent meg 
e két téma az ötvenes-hatvanas évekbeli amerikai drámákban, Arthur 
Miller, Tennessee Williams és Edward Albee műveiben? E kérdésekre is 
választ ad Seress Ákos irodalom- és színháztörténész előadása.

Február 20.18:00

Lesbian Memories in the City Space 
Leszbikus emlékek a városi térben

– Mapping the Secret Years in Budapest/
– Térképezzük fel az eltitkolt éveket Budapesten!

Helyszín: Közkincs Könyvtár
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület – Andrea Schnitzer és Kristina Cajkovicova (CEU)

Az előadás egy interaktív térképet mutat be GPS koordináták, fotók és az Eltitkolt évek projekt elbeszéléseinek alapján, láthatóvá 
téve a leszbikus és queer nők jelenlétét Budapesten. A workshop résztvevőit beszélgetésre invitáljuk az alternatív történelmi 
elbeszélések létrehozásáról.
The presentation will show an interactive map with GPS points, photos, and narratives based on the Secret Years project, making 
visible the presence of lesbian and queer women in the city space of Budapest and will invite attendees to discuss the production 
of counter-history narratives.

Február 21.19:00



Eldorado – LMBT-emberek Berlinben, 1867-1933
Helyszín: Bálint ház Nagyterem
Szervező: Háttér Archívum

A 19. század végén és a két világháború között Berlin számított Euró-
pa „meleg fővárosának”. Hogyan éltek az LMBT emberek az 1860-as 
évektől a nácik hatalomra kerüléséig Berlinben? Milyen szórakozóhe-
lyek, újságok vagy egyesületek voltak? És hogyan változott meg minden 
1933-ban? Erre keresi a válaszokat Hanzli Péter illusztrált előadása. Február 22.

18:00

Vadnarancsok II.
Helyszín: Why Not Café & Bar
Szervező: Háttér Társaság

30 évvel ezelőtt, 1987-ben jelent meg Géczi János Vadnarancsok II. című 
kötete: azon kevés könyvek egyike, melyek a rendszerváltás előtt a ho-
moszexualitás témáját boncolgatták. Hogyan született a kötet, és milyen 
fogadtatásra lelt? Erről beszélgetünk Géczi János íróval, Dombos Tamás 
szociológussal és Flecker István aktivistával.

Február 23.18:00

A szodomitától az LMBTQ-ig
Helyszín: Háttér Társaság irodája
Szervező: Háttér Archívum

Kik jártak a Molly Klubba? Férfiakat vagy nőket neveztek tommy-nak? 
Kik voltak a tribádisták, és az uránisták? Buzi vagy homoszexuális? Kire 
mondták, hogy kenguru, titkosilona, öcsigörl? Mióta gay a meleg? Mi-
lyen a butch nő, és kik a lipstick leszbikusok? Az első szakállas lány 
volt-e Conchita Wurst? Kik élnek levendula-házasságban és kik a buzi-
boszik? Milyen kifejezéseket használtak az LMBT+ emberek(re) az el-
múlt évszázadok során? Nagy Sándor (Háttér Archívum) kultúrtörténeti 
előadása.

Február 24.18:00

Kortalan zsenik – Oscar Wilde és Stephen Fry, a brit irodalom kultikus alakjai
Helyszín: Hunguest Hotel Nagyerdő, Debrecen
Szervező: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett és Hudácskó Brigitta

Az előadás során a két előadó 45-45 percben mutatja be Oscar Wilde és Stephen 
Fry munkásságát, különös tekintettel kettejük kapcsolatára, Wilde börtönből történő 
szabadulásának 120., a Fry főszereplésével készült filmváltozat megjelenésének 20. 
évfordulójára. Az előadásokat követően 15-15 perces kérdezési lehetőség adott a 
résztvevőknek.

Február 24.

18:00



Behind the scenes – LMBT szubkultúra fotósok szemével
Helyszín: ArtBázis Összművészeti Műhely
Szervező: Beszédes Noémi & Holland Kati

Előadás az elmúlt 50 év LMBT szubkultúrájáról európai és amerikai fo-
tósok munkásságának bemutatásával, interjúrészletek vetítésével. A 
program második felében interaktív játékokkal és az előadásra reflektáló 
anyagok segítségével közösen megvitatjuk a felmerült témákat. Előadók: 
Beszédes Noémi fotográfus, művészettörténész; Holland Kati fotográfus, 
grafikus.

Az Anandrinák Szektája – Női szerelem a francia forradalom előszobájában

Helyszín: Kalicka Bistro
Szervező: Dittera-Balogh Andrea – Labrisz Leszbikus Egyesület

Az 1780-as években, Párizsban terjedt a pletyka, hogy létezik egy titkos klub, 
ahol nők szeretik egymást. Első alkalommal lépett egy leszbikus közösség 
nyilvánosság elé. Kik voltak az Anandrinák, és milyen volt a nőkhöz vonzódó 
nők helyzete a Forradalom előszobájában? Dittera-Balogh Andrea előadása.

Február 25.
16:00

Február 25.

19:00

Szimpozion klub: 10 éves a melegvagyok.hu

Harvey Milk idejében / The Times of Harvey Milk

Helyszín: Szimpozion Klub
Szervező: Szimpozion Klub

10 éves a melegvagyok.hu, a Szimpozion Egyesület honlapja. Gyere, ün-
nepelj velünk! Meséld el, hol hallottál először a honlapunkról, miben segí-
tett neked, hogy elfogadd magad, hogy előbújjál családodnak, ismerőse-
idnek! A minimum hozzájárulás 500 Ft.

Helyszín: MÜSZI
Szervező: Harvey Milk Alapítvány

Oscar-díjas dokumentumfilm San Francisco első meleg városi tanácsosának 
karrierjéről és meggyilkolásáról. A film után beszélgetés Tom Hoppellel, a 
H.M.F. aktivistájával. A filmet angol nyelven, magyar felirattal vetítjük.

An Oscar-winning documentary on the career and assassination of San  
Francisco’s first elected gay councilor. Then conversation with Tom Hoppel, 
activist of the Harvey Milk Foundation.

(amerikai dokumentumfilm, 1984. R. Rob Epstein) 

Február 26.14:00

Február 25.

20:00



Tűsarkak nyomában – Kis Magyar Transzvesztita Hisztori

Helyszín: Why Not Café & Bar
Szervező: Civil Művek Közművelődési Egyesület
Charlie, hogy a csőd szélén álló cipőgyárát felfuttassa, Lolával, a harsány 
transzvesztita kabaré sztárral együtt úgy dönt, rááll a férfiaknak szánt erotikus 
női csizmák gyártására. A mára már klasszikusnak számító Mr. Tűsarok című 
film megtekintése után vendégeinkkel a transzvesztita műfaj hazai történeté-
ről beszélgetünk. 

(amerikai-brit játékfilm, 2005. R. Julian Jarrold)

Háttér Klub: 20 éves a Budapest Pride Felvonulás
Helyszín: Bem mozi
Szervező: Háttér Társaság

1997 szeptemberében először rendeztek Budapesten pride-felvonulást. A 
20. évforduló kapcsán beszélgetünk egykori és mostani szervezőkkel az 
első felvonulásról és arról, mi minden történt a következő két évtizedben. 
A Háttér Klub soron következő programján egy meglepetéssel is készü-
lünk.

A Korall 66. számának bemutatója
Helyszín: Kalicka bistro
Szervező: Korall társadalomtörténeti folyóirat

A Korall társadalomtörténeti folyóirat 2016. évi negyedik, 66-os lapszá-
ma a “Szexuális másság és kirekesztés” témakört járja körbe, a Korall 
vállalásának megfelelően ezúttal is a társadalomtörténet irányából. Mi-
képpen jöttek létre a társadalmakban a szexuális különbözőség eluta-
sításának formái, és miképpen hatottak ezek a társadalom egészének 
vagy szegmenseinek életére? A számot bemutatja Hadas Miklós.

Why Not Café karaoke az LMBT Történeti Hónap jegyében
Helyszín: Why Not Café & Bar
Szervező: Why Not Café & Bar

Gyere, idézzük fel a ‘80-as, ’90-es évek melegslágereit! Ezen az estén ka-
raokeként az elmúlt harminc év kedvenceit énekelhetitek kedvetekre! 

Február 26.18:00

Február 27.

18:00

Február 28.18:00

Február 28.

22:00



HELYSZÍNEK
Anker’t (1061 Budapest, Paulay Ede utca 33.)
ArtBázis Összművészeti Műhely (1085 Budapest, Horánszky utca 25.)
Bálint Ház (1065 Budapest, Révay utca 16.)
Bem mozi (1027, Budapest, Margit körút 5.)
Grand Café (6720 Szeged. Deák Ferenc utca 18.)
Háttér Társaság (1132 Budapest, Csanády utca 4/b, II. em. 4.)
Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.)
Hunguest Hotel Nagyerdő (4032 Debrecen, Pallagi út 5.)
Kalicka Bistro (1077 Budapest, Rottenbiller utca 32.)
Karinthy Színház - Hököm Színpad (1118 Budapest, Bartók Béla út 130.)
Közkincs Könyvtár (1088 Budapest, Rákóczi út 11. 125. csengő, I. em.)
Labrisz Egyesület (1088 Budapest, Szentkirályi utca 22-24. fszt., hátul jobbra, kapucsengő: Tégy az emberért!)
Magnum szauna (1085 Budapest, Csepreghy utca 2.)

Menhely Alapítvány (1088 Budapest, Szentkirályi utca 22-24. fszt., hátul jobbra, kapucsengő: Tégy az emberért!)

MÜSZI (1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1. III. emelet)

Orfeusz Söröző (1092 Budapest, Bakáts tér 2.)

Szimpozion Klub (1027 Budapest, Fazekas utca 19-23.)

Vörösmarty Művelődési Ház (Miskolc, Lenke utca 14/A)

Why Not Café & Bar (1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.)

Zöld Macska Diákpince (1091 Budapest, Üllői út 95.)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

A programváltozás jogát fenntartjuk.

www.lmbttortenetihonap.hu

www.facebook.com/lmbt.tortenelem

info@lmbttortenetihonap.hu

Támogasd Te is az LMBT Történeti Hónapot!

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

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

http://lmbttortenetihonap.hu/adomany

Az LMBT Történeti Hónap megrendezését emellett közvetlen átutalással is 
támogathatod!

Számlaszámunk: Magnet Bank, 16200113-18506635



Carol

Az órák

Carrington - A festőnő szerelmei

Igaz szívvel

Igazi leszbikus klasszikus, Patricia Highsmith regénye alapján. Az ötvenes évek 
gazdasági fellendülése idején a húszas éveiben járó Therese Manhattan egyik na-
gyáruházában dolgozik eladóként, és naphosszat a jobb életről és a szerelemről 
álmodozik. Egy nap találkozik a jómódú Carollal, aki kihűlt házasságában vergődik, 
amit talán csak kislánya iránti imádata tart egyben. A két nő között rögtön szikrázni 
kezd a levegő, és kezdetben ártatlannak induló találkozásuk az érzelmek hatására 
gyorsan elmélyül...

Egy röpke nap óráiba sűrítve három nő megkapó története... 1923: Virginia Woolf, a husza-
dik századi világirodalom nagy egyénisége hosszú gyógykezelése után elkezdi írni „Mrs. 
Dalloway” című regényét. 1951: Laura, az öngyilkossági hajlammal küzdő terhes háziasz-
szony meglepetés bulit akar rendezni férje születésnapjára, de kezébe akad a regény, és 
teljesen belefeledkezik. 2001: Clarissa, a leszbikus kiadótulajdonos szintén meglepetés ün-
nepséget akar rendezni AIDS-ben szenvedő költő barátja tiszteletére. Mindhárom történet 
alapkérdése saját boldogságunk igazi célja és annak elérése mások életén keresztül.

Az első világháború idején játszódó, két angol művész szerelmét ábrázoló film Michael 
Holroyd életrajzi könyve alapján készült. Dora Carrington, a fiatal, emancipált festőnő 
megismerkedik egy íróval, Lytton Strachey-vel, aki eleinte vonzó férfinak nézi a fiatal 
művésznőt. Miközben próbálja elcsábítani Dorát, a félreértés kiderül. Barátságuk, a ho-
moszexuális Lytton hajlamai ellenére, hamarosan egy több évig tartó, viharos szerelmi 
kapcsolatba csap át, amelyet még Dora Carrington egy másik férfival kötött házassága 
sem dönt romba.

A film az 1980-as évek elején játszódik New Yorkban, amikor Amerika először szembe-
sül a HIV/AIDS-járvánnyal és megdöbbentő következményeivel. Az aktivistaként dol-
gozó Ned Weeks első kézből láthatja, amint a titokzatos betegség végigsöpör a város 
meleg közösségén. Néhány társával és az őket támogató orvosokkal összefogva azért 
harcol, hogy a nemzet szemérmes szexuális politikájával szemben felfedjék az igazsá-
got a járványról.

(feliratos, angol-amerikai romantikus dráma, 2015. R. Todd Haynes)

(magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 2002. R. Stephen Daldry)

(magyarul beszélő, angol romantikus dráma, 1995. R. Christopher Hampton)

(magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 2014. R. Ryan Murphy)

HBO    Január 28. 16:20
HBO2  Február 4. 15:50

Cinemax  Január 30. 02:25

Cinemax  Január 31. 22:15

Cinemax2  Február 5. 06:00, 16:40

HBO2  Február 5. 12:45
HBO2  Február 13. 15:00

HBO2  Február 14. 09:55

Mapplethorpe: a fényművész

Az első hiteles, egész estés portréfilm Robert Mapplethorpe-ról, az 1989-ben AIDS-ben el-
hunyt amerikai fotóművészről. Családtagjainak, barátainak és szeretőinek intim vallomásai 
mellett Mapplethorpe kendőzetlen őszinteséggel vall magáról és ellentmondásos világlá-
tásáról az újonnan felfedezett, korábban nem látható interjúkon keresztül. Kivételes portré 
egy művészről, aki merész látásmódjával képzőművészetté változtatta a kortárs fotográfiát, 
elindítva ezzel egy mai napig tartó kulturális háborút.

(feliratos, amerikai-német dokumentumfilm, 2016. R. Randy Barbato, Fenton Bailey)

HBO2  Február 28. 01:35
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