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TRANSVANILLA
TRANSZNEMŰ EGYESÜLET

Légy benne a történetünkben!
Mikor és hogyan keletkeztek az egyes LMBTQ jelképek? Hogyan üldözte a Harmadik Birodalom 
a melegeket és leszbikusokat? Hol zajlott az LMBT közösség élete a dualizmus korában, a  Hor-
thy-korszakban vagy az államszocializmus idején? Ki is volt Alfred Redl ezredes, akinek életét 
egy játékfilm is bemutatja? Milyen perek zajlottak Magyarországon az ötvenes években „termé-
szet elleni fajtalanság” ügyében? Milyen volt a legendás Egyetem presszó, a meleg közösség 
találkozóhelye? Hogyan jelent meg 30 évvel ezelőtt a HIV Magyarországon, és mi történt azóta 
a prevenció területén? Miért döntött úgy egy tucat ember 1995-ben, hogy megalapítja a Háttér 
Társaságot? Miként alakult a magyar transz* mozgalom története? És vajon hogyan jelenhet 
meg a középiskolai és a felsőoktatásban az LMBT emberek története?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik megtalálni a válaszokat az LMBT Történeti Hónap. Az idei 
év a harmadik, hogy februárban az LMBT emberek történelmére emlékezünk, a Háttér Társaság és a 
Labrisz Leszbikus Egyesület koordinálásával, több mint húsz szervezet, csoport és magánszemélyek be-
vonásával. Úgy gondoljuk ugyanis: fontos, hogy a társadalom megismerje a leszbikus, meleg, biszexuális 
és transznemű emberek és közösségek – gyakran elhallgatott – történetét, ugyanakkor a programsoro-
zatnak fontos szerepe van az LMBT közösség építésében is.

Az idei rendezvénysorozat a kerek évfordulók jegyében telik; LMBT történeti szempontból számos fontos 
külföldi és magyarországi eseményre emlékezünk. Közülük az egyik a legmegrázóbb, amelyet azonban 
elfelednünk soha nem szabad: hetven évvel ezelőtt szabadultak fel a koncentrációs táborok. Kevésbé is-
mert, hogy a nácik hatalomra kerülése után több tízezer meleg férfit, valamint leszbikus nőket is elhur-
coltak; közülük becslések szerint öt-tízezer személy nem érte meg a táborok felszabadulását. Azonban 
míg 1945-ben a többi túlélő kiszabadulhatott, addig a rózsaszín háromszöget viselő meleg, és a fekete 
háromszögggel megjelölt leszbikus elítélteket nem helyezték szabadlábra, hanem újra bebörtönözték 
őket. Meghurcolásukat sokáig teljes hallgatás övezte. A tragikus eseményekre több programmal is em-
lékezünk: az LMBT Történeti Hónap megnyitó személye Günter Grau történész, a meleg holokauszt egyik 
legismertebb kutatója lesz, aki előadást is tart a Közép-európai Egyetemen, valamint levetítjük a témát 
feldolgozó, túlélőket is megszólaltató 175. paragrafus című dokumentumfilmet.

Több más kerek évfordulónk is van: idén húsz éves a Háttér Társaság, tizenöt éves a Labrisz farsang, vala-
mint szintén tizenöt esztendős a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület által koordinált 
Melegség és megismerés iskolai program, amelyeknek ezúton is gratulálunk.

Mindenkit szeretettel várunk a harmadik LMBT Történeti Hónap közel negyven rendezvényére, hogy 
együtt emlékezzünk az LMBT emberek történetére. Légy Te is a történetünk része!

 
Az LMBT Történeti Hónap szervezői

Kiadó: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület. 
A szerkesztőség tagjai: Borgos Anna, Csonka Éva, Dittera-Balogh Andrea, Dombos Tamás, Hanzli 
Péter, Nádasi Eszter, Sánta Mária.
Kiadványszerkesztés és tördelés: Nagy Szilvia.
Megjelent: 1000 példányban, 2015-ben.

www.lmbttortenetihonap.hu facebook.com/lmbt.tortenelem info@lmbttortenetihonap.hu
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Az LMBT Történeti Hónap megnyitója
19:00 OSA Archívum Aula
A programsorozatot megnyitja Günter Grau.
Günter Grau történész, a lipcsei és a berlini egyetem orvostörté-
neti intézeteiben dolgozott, jelenleg a berlini Magnus Hirschfeld 
Társaság Szexológiatörténeti Kutatócsoportjának tagja. Kutatási 
területei a szexualitás elméletét, a szexuális viselkedés társadalmi 
megítélését érintik. „Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban” 
című kötete magyarul is olvasható.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület, Háttér Társaság

Pink Budapest séta
11:00–13:00
Kíváncsi vagy Budapest LMBTQ múltjára? Érdekel, hol zajlott a közös-
ség élete a dualizmus alatt, a Horthy-korszakban vagy az államszo-
cializmus idején a fővárosban? A Háttér Társaság és a Hosszúlépés.
Járunk? sétája Budapest ismerős helyszíneit mutatja be, melyekről 
sokszor nem is gondolnánk, hogy az LMBTQ történelemhez kötődnek. 
Jelentkezés: http://www.hosszulepes.org/pinkbudapest/
Szervező: Hosszúlépés. Járunk?

január

31
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175. paragrafus
19:30 OSA Archívum Aula
Paragraph 175, amerikai dokumentumfilm, angol-német-francia 
nyelvű, angol-magyar felirattal, 2000, 81 p. R. Rob Epstein, Jeffrey 
Friedman
A rózsaszín háromszög ismert jelkép a meleg mozgalomban, ere-
dete azonban sokak számára homályos. A filmben Klaus Müller 
történész keresi fel azokat, akik a német büntetőtörvénykönyv 
175., a homoszexualitást büntető paragrafusa miatt 1933-45 kö-
zött üldöztetést szenvedtek el. Teddy- és Sundance-díjas alkotás.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület, Háttér Társaság

A homoszexualitás üldözése a náci uralom alatt Németországban
Fő célok és hatások a homoszexuális férfiak és nők társadalmi helyzetére 
18:00 Közép-európai Egyetem, Popper terem
Günter Grau előadása angol nyelven
A náci diktatúra tizenkét éve alatt több mint 50.000 férfit ítéltek el, 
és ezreket deportáltak koncentrációs táborokba. Az előadás megvi-
lágítja a náci politika fő vonásait, bemutatja céljaikat, a legfontosabb 
törvényeket és titkos parancsokat, valamint a nyomozók és a Gest-
apo eljárását. Megvizsgálja, hogy az üldözés minden homoszexuá-
lis férfi, vagy csak bizonyos csoportok ellen irányult-e, azon férfiak 
életkörülményeit, akiket nem semmisített meg az üldözés gépezete, 
illetve a leszbikus nőket érintő eljárásokat.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület, Háttér Társaság
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Homoszexualitás 1950-es évekbeli 
perekben
17:00 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Hegedűs terem
Takács Judit és P. Tóth Tamás előadása
Levéltári munkánk során sikerült áttekintenünk azt a közel ki-
lencszáz „természet elleni fajtalanság” rekordot, ami a Levél-
tári Egységes Adatkezelő Rendszerben szerepelt. A rekordok 
döntő többsége az 1951 és 1961 közötti időszakból származik. 
Az áttekintett büntetőiratok – összesen több ezer oldalnyi ere-
deti peranyag – rendszerezését és feldolgozását elkezdtük: 
előadásunkban az első eredményeinket szeretnénk megosz-
tani az érdeklődőkkel.
Szervező: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

LMBTQ jelképek: vissza a jövőbe!
19:00 Abszolút Pálinka
Holland Katalin előadása
Az LMBTQ jelképekről szóló történeti összefoglalóból kiderül, 
hogy melyik szimbólum mikor, hogyan és miért keletkezett. Az 
előadást követő beszélgetésen a résztvevők megvitathatják, 
hogyan látják és hogyan viszonyulnak ezekhez a szimbólumok-
hoz, például mennyire érzik magukénak a szivárvány zászlót? 
A program során lehetőség nyílik egy saját jelképet alkotni, és 
közösen reflektálni erre.

február

3
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30 év – a HIV Magyarországon
17:00 Why Not Café & Bar
Hogyan jelent meg 30 évvel ezelőtt a HIV Magyarországon? 
Mik a tapasztalatok? Miért került süllyesztőbe az AIDS 
stratégia tervezete, miközben a kiszűrt HIV pozitívok és 
az AIDS-ben elhunytak száma évről-évre növekszik? Akik 
erről beszélgetnek: Bagyinszki Ferenc (TASZ), dr. Du-
dás Mária (OEK), Liebermann Márta és dr. Szlávik János 
(László Kórház). Moderál: Mocsonaki László (CAF)
Szervező: Civil AIDS Fórum

Húszéves a Háttér Társaság
18:00 Menhely Alapítvány Nagyterem
1995. február 10-én az Esztergom fölötti Vaskapu turista-
házban 11 ember megalapította a Háttér Baráti Társaság 
a Homoszexuálisokért (mai nevén: Háttér Társaság) nevű 
szervezetet. Az idén húszéves Háttérre, annak történetére 
emlékezünk, egybekötve egy kis ünnepléssel. Gyere el te 
is, és idézd fel velünk közösen ezt a húsz évet!
Szervező: Háttér Társaság
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Gobbi Hilda filmklub: 
A szerelem sivataga
18:00 Kalicka Bistro
Desert Hearts, amerikai játékfilm, magyar nyelven, angol felirattal, 
1985, 101 p. R: Donna Deitch
1950-es évek, kisváros a nevadai sivatagban. Ide érkezik Vivian, a 35 
éves tanárnő, hogy beadja a válókeresetet. Megismerkedik Cay-jel, a 
25 éves, szabad szellemű, vállaltan leszbikus nővel, és az ismeretség-
ből szerelem szövődik. A vetítés után Dr. Bollobás Enikő irodalomtör-
ténésszel és Mesterházy Lili filmkritikussal beszélgetünk.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Why Not Café karaoke az  
LMBT Történeti Hónap jegyében
22:00 Why Not Café & Bar
Gyere, idézzük fel a ‘80–’90-es évek melegslágereit! Ezen az 
estén karaokeként az elmúlt harminc év kedvenceit énekel-
hetitek kedvetekre! Jägermeister 1=2 akció egész este, és 
lilahagymás zsíroskenyérrel is kedveskedünk Nektek!
Szervező: Why Not Café & Bar

február

7
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15 éves a Melegség és megismerés 
program
20:00 1013 Budapest, Krisztina tér 1. (108-as kapucsengő)
A Melegség és megismerés program története 2000-től napja-
inkig. A program indulásánál jelen lévő Borgos Annával és Kis 
Mártival, valamint a képzési anyag fordítójával, Béres-Deák 
Ritával arról beszélgetünk, hogyan reagáltak a kezdeménye-
zésre a sajtóban, a parlamentben és az iskolákban, mi a prog-
ram célja, fontossága és helye a mai magyar társadalomban.
Szervező: Szimpozion Egyesület

GBME Filmklub: Kinsey – Mindenki másképp csinálja
19:00 MÜSZI
Kinsey, amerikai filmdráma, angol nyelven, magyar felirattal, 2004, 
118 p. R. Bill Condon
A szexualitást tabuk és tudatlanság övezte az 1940-es évek álszent 
és prűd Amerikájában. Ebben az időszakban kezdi el Alfred Kinsey 
az emberi szexualitás sokszínűségéről szóló átfogó kutatását. Meg-
alkotja a Kinsey-skálát, és ezzel igazi forradalmat indít el. A film az ő 
életét mutatja be, Liam Neeson főszereplésével.
Szervező: GBME
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Egyenlőség, házasság, család
16:30 ELTE TáTK
A panelbeszélgetés témája, hogy hogyan változott az al-
kotmánybírósági határozatokban megjelenő egyenlőség-
felfogás az Alaptörvény után. A panel moderátora Salát 
Orsolya, a résztvevői pedig: Halász Péter, Kovács Kriszta, 
Majtényi Balázs.
Szervező: ELTE TáTK

Másnak lenni Fóbisztánban
18:00 Kőleves, Elefántos terem
Az Amnesty International Magyarország érzékenyítő játéka
A résztvevők egy elképzelt állam hatósági és civil szereplőinek 
bőrébe bújnak, hogy eldöntsék, hogyan szabályozzák az azonos-
nemű kapcsolatokat. Az ország egy demokratikus átmenetet 
követően most akar csatlakozni az Európa Tanácshoz, amelynek 
egyik feltétele a homoszexualitás dekriminalizálása. A játék so-
rán a résztvevők bepillantást nyerhetnek a kelet-közép-európai 
országok rendszerváltásaiba is LMBTI szemmel. 
Szervező: Amnesty International Magyarország

február
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Senki fája
19:00 Szerb Színház
Filmes monodráma. Írta: Bak Zsuzsanna. Rendező: Menszátor 
Héresz Attila. Főszereplő: Halmos Fatime
Az igazi nő mindig valakinek a valakije. Minden szerepet tökéletesen 
kell, hogy játsszon. Volt ő bármikor is önmaga? Lehet negyven éve-
sen újrakezdeni mindent? Adhat egy új szerelem ekkora akaratot? 
Vagy a szerelem is szerep csak, egy újabb ismeretlen identitás?
Az LMBT Történeti Hónap alkalmából az előadás most kedvez-
ményes áron, 2000 forintért tekinthető meg.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület, Szerb Színház

LMBT történelem az iskolában
17:00 Bálint Ház Nagyterem
Hogyan jelenhet meg a középiskolai és a felsőoktatásban az 
LMBT emberek története? Milyen külföldi példák vannak, ame-
lyek számunkra is tanulságosak lehetnek? Erről beszélgetünk 
Lőrinc Lászlóval, a Történelemtanárok Egylete alelnökével, 
a Melegség és megismerés program, valamint az Amerikai 
Nagykövetség Ifjúsági Tanácsának egy-egy képviselőjével.
Moderál: Hanzli Péter (Háttér Társaság)
Szervező: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület, 
Amerikai Nagykövetség Ifjúsági Tanács
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fotó: Mirjana Panovski
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Labrisz est: Kékharisnya fent és lent
Korai feministák és szerelmeik a 17–18. században
19:00 Labrisz iroda
Dittera-Balogh Andrea előadása
A 17. században megszülettek az első nőpárti elméletek, és 
nagy számban jelentek meg női írók, művészek, alkotók. Sza-
lonokban gyűltek össze, véleményükkel formálták a művésze-
tet, tudományt, időnként egymásba is szerettek. Művelt, csep-
pet sem szokványos nők voltak. Róluk fogunk hallani, beszélni.
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Filmvetítés: Paris Is Burning
20:00 Csobánkai Cserkészpark
Amerikai dokumentumfilm, 1991, 71 p. R. Jennie Living-
ston
A New York-i fekete drag queenekről szóló legendás do-
kumentumfilm kapcsán az interszekcionalitás kérdéséről 
és a melegmozgalmak tágabb társadalmi felelősségéről 
beszélgetünk.
Szervező: BCE Társadalomelméleti Kollégium

február
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CharmeBall – Valentin-napi bál
19:00 1013 Budapest, Krisztina tér 1. (107-es kapucsengő)
Vedd elő a ballagási csokornyakkendődet, a cakkos frakkot, a 
nagyestélyit, a kisestélyit, de legalább a színházba járó ruhá-
dat, és töltsd a Valentin-napi estét egy klasszikus bálban bécsi 
keringőt táncolva. Persze lesznek latin zenék is... és tánctaní-
tás, bemutatók, nyitótánc.
Belépő: 1000 Ft.
Szervező: Charme Hungary Táncklub

Pikk Dáma játékest
18:00 Why Not Café & Bar
Lépj be a Pikk Dáma bűvkörébe, várnak a kártyapaklik, a táblajáté-
kok, 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!
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület
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LMBTQ gyermekvállalás – tapasztalatok
18:00 Bálint Ház
Az LMBTQ közösségben egyre többen érdeklődnek a családterve-
zés iránt, és jócskán vannak olyan szülők is, akik meg tudják osz-
tani tapasztalataikat. Meghívunk gyakorló szülőket, hogy mesél-
jenek élményeikről, betekintést adva a szivárványcsaládok elmúlt 
időszakban megtett hazai fejlődési útjába.
Szervező: Szivárványcsaládokért Alapítvány

Tízéves az egyenlő bánásmód. 
LMBT-ügyek a gyakorlatban
18:00 ELTE ÁJK
2004-ben lépett hatályba az egyenlő bánásmódról szóló 
törvény, és kezdte meg működését az EBH. Ennek a work-
shopnak a célja, hogy megismertesse az LMBT közösséget 
a törvény szabályozási koncepciójával, a jogérvényesítés 
lehetőségeivel, és röviden bemutassa az elmúlt időszakban 
keletkezett jogeseteket.
Szervező: ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

február
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A magyar transz* mozgalom  
története napjainkig
18:00 Bálint Ház
A beszélgetésen megismerhetjük a hazai transz* mozgalom rö-
vid történetét. Olyan kérdéseket járunk körül, mint hogy mikép-
pen jelentek meg az önszerveződő csoportok, online közössé-
gek, mik voltak azok a problémák és célok, amik érdekvédelmi 
csoportosulások és szervezetek kialakulásához vezettek.
Szervező: Transvanilla Transznemű Egyesület

Benne vagy a történetünkben? 
Zorro de Bianco kiállításának 
megnyitója
19:00 Roham Bár
A 2013-as LMBT Történeti Hónap promóciósfilmje Zorro 
de Bianco 16 rajzának felhasználásával készült. A kiállítá-
son ezek a rajzok, Savoyai Jenő, Tormay Cécile, Kertbeny 
Károly, El Kazovszkij, Karády Katalin, Romsauer Lajos és 
mások portréi tekinthetők meg.
A kiállítást megnyitja Cserkuti Dávid illusztrátor.
Szervező: Háttér Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület

február

17
 k

február

18
sze

február

18
sze



31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Csordás Ákos koncert
20:30 Why Not Café & Bar
Az X-faktor felfedezettje, Csordás Ákos a kilencvenes évek 
zenéivel egy kis időutazásra invitálja közönségét, az LMBT 
Történeti Hónap jegyében. Gyere el Te is, érezd magad jól, és 
ha van rá lehetőséged, adományoddal a programsorozatot is 
támogathatod.
Szervező: Why Not Café & Bar

Kertbeny Szalon: Redl ezredes
18:00 Bálint Ház Nagyterem
Magyar film, 1985, 144 p. R. Szabó István
Alfred Redl ezredes egy egyszerű rutén vasutascsalád gyermeké-
ből emelkedett a Monarchia kémelhárítási főnökévé. Az ő történetét 
dolgozza fel a főszereplő homoszexualitását is felvillantó, 1985-ben 
készült, Cannes-ban díjazott játékfilm, amelyet a Kertbeny Szalon ve-
títésén láthatunk ismét. Utána együtt beszélgetünk Szabó István ren-
dezővel a filmről, valamint Takács Judit és Csiszár Gábor kutatókkal 
a történelmi háttérről.
Szervező: Háttér Társaság

február
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Meleg férfiak, hideg diktatúrák
20:00 Uránia Nemzeti Filmszínház
Magyar dokumentumfilm, angol felirattal, 2015, 100 p. R. Takács Mária
Milyen volt a rendszerváltás előtt Magyarországon meleg férfi-
ként élni? Tényleg olyan kiszolgáltatott és elszigetelt helyzetben 
voltak akkor a meleg pasik, mint ma gondolnánk? A témának 
négy fiatal meleg srác ered a nyomába. Személyes élmények, 
egykori ismerkedőhelyek, titkosszolgálati akták. Mindez a mai 
társadalmi és jogi környezet tükrében. Az LMBT Történeti Hó-
nap alkalmával regisztrációhoz kötött, zártkörű bemutató.
Regisztráció: hello@civilmuvek.hu
Szervező: Éclipse Film, Civil Művek Közművelődési Egyesület

Free Love – Charity Night by  
Queer Budapest
23:00 Toldi Klub
Február 20-án az LMBT történeti hónapot támogatva egy őrületes 
bulival készülünk nektek a Toldiban. A szokásos bulitól eltérve picit 
lazább, lezserebb eseménnyel várunk titeket! Madonna, Iggy, Paloma 
Faith, Whitney, Azari, a kedvenc pop, nu disco és house slágerek szól-
nak. Toldi klub, tánc és mulatság reggelig! És ne feledjétek: minden 
belépőjeggyel az LMBT történeti hónapot támogatjátok!
Belépő: éjfél előtt 1000 Ft, utána 1500 Ft
Szervező: Queer Budapest

február

19
cs

február

20
p

február

20
p

LMBTQ* karakterek a magyar 
tömegmédiában
20:00 1013 Budapest, Krisztina tér 1. (108-as kapucsengő)
Kerekasztal-beszélgetés és rövid filmjelenetek vetítése az LMB-
TQ* karakterek megjelenéséről és ábrázolásáról a magyar tömeg-
médiában.
Szervező: Szimpozion Egyesület

Szerelem, vallás, házasság
15:00 Bálint Ház Maceszgombóc terem
A Mozaik Közösség nyílt alkalma
Létezik-e a szeretetnek, és így a szerelemnek, bűnös formája? 
Értelmezhető-e szexuális felvilágosító tankönyvként a Biblia? 
Hogyan változott az egyházak álláspontja a melegség megíté-
lésében? A szerelem mindenkié? Többek közt ezekről a kérdé-
sekről beszélgetünk a Mozaik keresztény meleg közösség nyílt 
alkalmán.
Szervező: Mozaik Közösség
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Labrisz-farsang: 15 éves lettem én
21:00 MÜSZI
A Labrisz 2000-ben rendezte meg első farsangi buliját. Az évfor-
dulón azt kérjük, elevenítsd fel öltözékeddel azt a korszakot, ami-
kor te 15 voltál! Mutasd be rövid, frappáns szöveggel is kreációdat 
a színpadon! Aztán mulass velünk, a Pink Csikkel és DJ PhD-vel!
Belépő 1000 Ft. Csak nőknek és transz nőknek!
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Filmvetítés: The Bubble
19:30 Izraeli Kulturális Intézet
Ha-Buah, izraeli film, héber nyelven, angol felirattal, 2006, 
90 p. R. Eytan Fox
A film egy izraeli és palesztin fiú szerelmét meséli el. 
Eközben azonban egy tel avivi csoport életét is bemutat-
ja: melegek és heterók, zsidók és arabok, nők és férfiak. 
Nem csak az ő életükbe nyerünk betekintést, de a filmen 
keresztül Tel Avivot is jobban megismerjük.
Szervező: Izraeli Kulturális Intézet
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Mit tehetünk a gyűlöletbeszéd ellen?
18:00 MÜSZI
Jósa Bálint kampányaktivista előadása
Magyarországon több eltérő iskola létezik a gyűlöletbeszéd 
jogi szabályozásával kapcsolatban. Az előadás és interaktív já-
ték során ezek álláspontjáról, szabadság és emberi méltóság 
küzdelméről, a No Hate Speech mozgalomról beszélünk, hogy 
felismerjük, mi is az a gyűlöletbeszéd, mitől lesz valami jogilag 
is elítélhető, és ki mit tehet ellene.
Szervező: Szubjektív Értékek Alapítvány

Szivárvány-vászon II.
LMBTQ emberek a filmtörténetben (1969–1999)
18:00 Hátsó Kapu
Milyen LMBTQ karaktertípusokkal találkozhatunk a filmtörténetben, az 
amerikai cenzúra időszaka, illetve a Stonewall-lázadás után, a hatvanas 
évek elejétől 1999-ig? Hanzli Péter történész tavalyi előadásának filmil-
lusztrációkkal ellátott, a Háttér Archívumra támaszkodó folytatása.
Szervező: Háttér Társaság

Még mindig tabu? 
Kerekasztal-beszélgetés meleg és 
leszbikus politikusok részvételével
18:00 Hátsó Kapu
Tíz éve, 2005-ben nagy port kavart, amikor Ungár Klára a 
magyar politikusok közül elsőként felvállalta leszbikusságát. 
Azóta többen is követték példáját, bár az áttörés még várat ma-
gára. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy LMBT poli-
tikusnak? Miért nem bújnak elő többen? Vendégeinkkel (többek 
között) ezekről a kérdésekről beszélgetünk.
Szervező: Magyar LMBT Szövetség

Most írjuk… A felvonulás mint 
eszköz
18:00 Hátsó Kapu
Vajon ki és miért választotta a felvonulást mint eszközt a figye-
lemfelhívásra és nyomásgyakorlásra? Emberjogi mozgalmak 
és felvonulások? Hogyan alakult mindez történetileg a Pride, 
a nőjogi, az AIDS-világnapi felvonulások, a Roma Pride vagy 
a Critical Mass esetében? Meghívott vendégeinkkel beszélge-
tünk a témáról.
Szervező: Budapest Pride
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Pszivárvány LMBTQ* Pszichológiai 
és Holisztikus Nap
10:00–19:00 Bálint Ház
A rendezvény egy helyre gyűjti azokat az előadókat, trénere-
ket, akik az LMBTQ* pszichológiával, lelki segítéssel, holiszti-
kus segítéssel speciálisan is foglalkoznak. A látogatók ezáltal 
megismerhetik a szakmai paletta fejlődési útját napjainkig, a 
mentálhigiéné különböző területeit fedezhetik fel, önismereti 
sajátélményt kaphatnak.
Szervező: Affirmatív Pszichológia Műhely

Kódjátszma
The Imitation Game, angol-amerikai életrajzi dráma, 2014, 114 
p. R. Morten Tyldum
A film az Enigma-kód feltörését és a kódmegfejtő Alan Turing 
élettörténetét hihetetlenül izgalmasan és egyben szívszag-
gatóan feldolgozó dráma. A melegsége miatt rejtőzködésre 
kényszerülő zseni megformálására nehéz lenne alkalmasabb 
színészt találni, mint Nagy-Britannia egyik legnagyobb sztár-
ját, a Sherlock sorozatból, vagy a 12 év rabszolgaságból ismert 
Benedict Cumberbatch-et.
A filmet a következő mozikban vetítik:
Budapest: Allee, Aréna, Westend, MOM, Mammut, Campona, 
Duna Pláza, Művész, Toldi, Puskin, Tabán, Corvin, Sugár, Lurdy 
Ház, Mimozink Óbuda.
Vidéki multiplexek: Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyír-
egyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, 
Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg. A pontos 
vetítési időpontokról tájékozódj a műsorfüzetekben!
Szervező: Fórum Hungary Kft.
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Az LMBT Történeti Hónap 
záróeseménye
19:00 Why Not Café & Bar
Gyere el, és ünnepeljük együtt kötetlenül a résztvevőkkel, az 
előadókkal és a beszélgetések résztvevőivel a harmadik ma-
gyarországi LMBT Történeti Hónap lezárultát, a Belgrád rak-
parti Why Not Caféban!
Szervező: Why Not Café & Bar, Labrisz Leszbikus Egyesület, 
Háttér Társaság
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Támogasd Te is az LMBT Történeti Hónapot!

Helyszínek

Az LMBT Történeti Hónap részére egyszerűen és biztonságosan adományoz-
hatsz, az Adjukössze.hu felületén. Ehhez nem kell mást csinálnod, csak mo-
biltelefonodat a QR-kód fölé tartani, és amennyiben a telefonnak sikerült beol-
vasnia a kódot, már ott is vagy a honlapon (a QR kódok olvasásához a telefonra 
le kell tölteni a Barcode Scanner alkalmazást a Play Store-ból). Eztán ki kell 
választanod a támogatásod összegét, megadni a nevedet, e-mail címedet és 
azt, hogy szeretnéd-e, hogy a neved megjelenjen a támogatók között. Ezek 
után a felület átirányít az OTP bank által üzemeltetett fizetési felületre, ahol 
meg tudod adni bankkártya számodat, és megtörténik az adományozás.

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

Abszolút Pálinka 
1075 Budapest, Kazinczy u. 52.

Bálint Ház 
1065 Budapest, Révay u. 16.

Csobánkai Cserkészpark 
2014 Csobánka, Margitliget 1.

ELTE ÁJK 
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

ELTE TáTK 
1117, Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A

Hátsó Kapu 
1074 Budapest, Dohány u. 13.

Izraeli Kulturális Intézet 
1061 Budapest, Paulay Ede 
u. 1.

Kalicka Bistro 
1077 Budapest, Rottenbiller 
u. 32.

Kőleves 
1075 Budapest, Kazinczy u. 37.

Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.

Labrisz iroda 
1088 Budapest, Szentkirályi 
u. 22–24. fszt., hátul jobbra, 
kapucsengő: Labrisz Egyesület

Menhely Alapítvány 
1088 Budapest, Szentkirályi 
u. 22–24. fszt., hátul jobbra, 
kapucsengő: Tégy az emberért!

MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 
1014 Budapest, Országház u. 
30.

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

OSA Archívum 
1051 Budapest, Arany János 
u. 32.

Roham Bár 
1074 Budapest, Dohány u. 
22–24.

Szerb Színház 
1065 Budapest, Nagymező u. 
49.

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

Toldi Klub 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsi-
linszky út 36-38.

Uránia Nemzeti Filmszínház 
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Why Not Café & Bar 
1056 Budapest, Belgrád rak-
part 3–4.

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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