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Fedezzük fel a történelmünket!
2016-ban immár negyedik alkalommal fedezhetjük fel közösen az LMBT Történeti Hónap  rendezvényei 
során a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek történetét. Egy egész hónapon át különbö-
ző programok – előadások, beszélgetések, filmvetítések, interaktív foglalkozások, közösségi események 
– segítségével ismerhetjük meg, milyen volt az LMBT közösség tagjainak élete a múltban, és hogyan 
változott azóta.

Miként jelent meg a homoszexualitás a különböző történelmi korokban és országokban, így például a vik-
toriánus kori Angliában? Hogyan kezdődött a világon a nemi megerősítő műtétek története? Milyen élete volt 
annak a Lili Elbének, aki 1930-ban esett át ilyen beavatkozáson? Hogyan indult el a világ első meleg folyóirata, 
és hogyan kezdődött a hazai LMBT sajtó története? Milyen volt az LMBT közösség élete a második világháború 
utáni Norvégiában, Skóciában vagy éppen a nyolcvanas évek NDK-jában? Milyen volt a meleg fürdőkultúra a 
hetvenes-nyolcvanas években Amerikában, és milyen nálunk? Hogyan jelentek meg a szocialista időszak közbe-
szédében a melegek és leszbikusok? Milyen módon jelenítette meg a leszbikusságot a Kádár-korszak pszichiátriai 
irodalma? Honnan jött az ötlet, hogy Romsauer Lajos társaival együtt megalakítsa a Homérosz Egyesületet? 
Miként indulhatott el annak idején a magyar rádióban az Önazonos című műsor? Milyen szerepet töltött be Ma-
gyarország művészeti életében az orosz származású transznemű képzőművész, El Kazovszkij? Hogyan alakult 
a történelemben a homoszexualitás és a kereszténység viszonya? Milyen kapcsolatban állt és áll ma Magyaror-
szágon az LMBT és a feminista mozgalom?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszünk megtalálni a válaszokat az LMBT Történeti Hónap során.  
A Háttér Társaság és a Labrisz Leszbikus Egyesület koordinálásával, több mint harminc szervezet, csoport és 
magánszemélyek bevonásával közel negyvenöt program kerül megrendezésre. A programsorozatot – A dán lány 
című, transznemű témájú film vetítéséhez kapcsolódóan – Susan Stryker amerikai történész, társadalmi nemek 
szakértő, író, az Arizonai Egyetem docense, az LMBT történelem elismert kutatója, a film egyik konzulense nyitja 
meg január 29-én pénteken este a Művész moziban.

Az idei rendezvénysorozat – a szokásokhoz híven – a kerek évfordulók jegyében is telik. Szó esik arról, hogyan 
is pattant ki 15 évvel ezelőtt a Sziget-botrány, milyen politikai felhangjai és következményei voltak az ügynek. De 
megemlékezünk arról is, hogy kereken húsz évvel ezelőtt, 1996 februárjában indult a Háttér Lelkisegély-szolgálat, 
valamint hogy idén ünnepli tizedik születésnapját a Mozaik Közösség.

Mindenkit szeretettel várunk a negyedik LMBT Történeti Hónap rendezvényeire, hogy együtt fedez-
zük fel az LMBT emberek történetét!

Az LMBT Történeti Hónap szervezői
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Helyszínek:
Ankert 
1061 Budapest, Paulay Ede utca 33.

Auróra 
1084 Budapest, Auróra utca 11.

Bálint Ház 
1065 Budapest, Révay utca 16.

Budapesti Brit Nagykövetség 
1051 Budapest, Harmincad utca 6.

ELTE Társadalomtudományi Kar 
1117, Bp., Pázmány Péter sétány 1/A

Hátsó Kapu 
1074 Budapest, Dohány utca 13.

Hunguest Hotel Nagyerdő 
4032 Debrecen, Pallagi út 5.

Izraeli Kulturális Intézet 
1061 Budapest, Paulay Ede utca 1.

Kalicka Bistro 
1077 Budapest, Rottenbiller utca 32.

Közép-európai Egyetem 
1051 Bp., Nádor u. 9., Október 6. u. 7.

Közkincs Könyvtár 
1088 Budapest, Rákóczi út 11. 125.

Labrisz iroda 
1088 Bp., Szentkirályi utca 22-24.

Magnum szauna 
1085 Budapest, Csepreghy u. 2.

Magyar Nemzeti Galéria 
1014 Budapest, Szent György tér 2.

Menhely Alapítvány 
1088 Bp., Szentkirályi utca 22-24.

MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 
1014 Budapest, Országház utca 30.

MÜSZI 
1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.

Művész mozi 
1066 Budapest, Teréz krt. 30.

Szimpozion Klub 
1027 Budapest, Fazekas utca 19-23.

Wannabe Café & Bar 
7621 Pécs, Perczel Miklós u. 14.

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

A rendezvénysorozat programjai-
nak legtöbbje ingyenes, a fizetős 
események árát (a programfüzet-
ben/Facebookon) feltüntettük. 
A programváltozás jogát 
fenntartjuk.

nem bánt.

a bántalmazó

Aki szeret,

kapcsolatokból!

Van kiút

Ha segítségre van 

szükséged, fordulj a 

Háttér Információs és 

Lelkisegély Szolgálathoz!

(1) 329 3380, (80) 505 605

Skype: „segelyvonal”

chat.hatter.hu

„Bleeding Love” („Vérző szerelem”): Tudatosságnövelés 
a leszbikus és transz nőket érő párkapcsolati és 

randierőszak kapcsán az Európai Unióban

www.hatter.hu/bleedinglove

Főszervezők:

Partnerek:

Támogatók:

Connection 
Guesthouse

Médiapartner:



A 4. LMBT Történeti Hónap megnyitója 
A dán lány (amerikai-angol filmdráma, 2015. R. Tom Hooper)

Helyszín: Művész mozi Bunuel-terem

Szervező:  
Háttér Társaság / Labrisz Leszbikus Egyesület - UIP Duna Kft.

A programsorozatot megnyitja Susan Stryker amerikai történész, 
társadalmi nemek szakértő, filmkészítő, író, teoretikus, az LMBT 
történelem, ezen belül is a transznemű történelem és a queer tudo-
mányok elismert kutatója. Az Arizonai Egyetem docense, az LMBT 
Tanulmányok Intézetének igazgatója. A dán lány című film egyik kon-
zulense.

FIGYELEM! A megnyitó és az azt követő filmvetítés regisztrációhoz 
kötött! Csak az első 80 regisztrált jelentkező részére tudjuk biztosítani 
a helyet. Az első 80 regisztrálón túli személyek várólistára kerülnek, 
és az esetlegesen felszabaduló helyek függvényében jelzünk vissza! 
A sikeres vagy sikertelen helyfoglalásról visszajelző e-mailt küldünk. 
Az eseményre regisztrálni az alábbi linken lehet:   
http://lmbttortenetihonap.hu/regisztracio-megnyito-2016

A kitöltött űrlap elküldése még nem jelenti a regisztráció sikeressé-
gét. Kérjük, várd meg visszajelző levelünket, melyet a regisztrációban 
megadott e-mail címedre küldünk.

Levegővétel: 
A jelenkori transz* élet története és jövője 
Susan Stryker előadása 
Breathe: 
Histories and Futures of Trans* Life Now
Helyszín: Közép-európai Egyetem, October Hall

Szervező:  Közép-európai Egyetem – Háttér Társaság /  
Labrisz Leszbikus Egyesület

Susan Stryker előadása a transznemű témáknak az Egyesült Ál-
lamok médiájában és kultúrájában való jelenlétét a kisebbségi 
testek és identitások biopolitikai kezelésének tágabb világtörténeti 
kontextusában értelmezi. Az előadás rákérdez, hogyan érdemes 
tárgyalni a nem, a rassz és a faj mint társadalmi folyamatok kö-
zötti változékony kapcsolatrendszert, és testünk mindennapos te-
vékenységeiben találja meg a remélt jövő elérésének módszerét.

Transgender Studies scholar Susan Stryker situates the current 
ubiquity of transgender issues in US media and culture within lon-
ger world histories of the biopolitical management of minoritized 
bodies and identities. The talk asks how we can best articulate 
the volatile connections between processes of sexing, racing, and 
speciating, and finds in the quotidian actions of our bodies a met-
hodology for addressing whatever future we might hope to have.

Északi blokk 1: 
Svéd LMBT-életek és -történetek 
(filmvetítés, monológ és beszélgetés) 
Nordic Block 1: 
Swedish LGBT Lives and Stories 
(filmscreening, monologue, and discussion)

Helyszín: Közép-európai Egyetem, Gellner terem  
(Az egyetem portáján regisztrációra lehet szükség az eseménykor. 
Registration may be needed at the entrance).

A szivárvány dalai című dokumentumfilm idős svéd leszbikusok, 
melegek és transzok történeteit mutatja be. A film után Bill Schil-
ler, a svéd ILGCN szervezet aktivistája beszélget a közönséggel, 
és előad egy rövid monológot, amely összeköti a film témáját az 
egyetemes LMBT-történelemmel.

The documentary ‘The Rainbow’s Song’ covers the lives of age-
ing Swedish lesbian, trans, and gay people. The screening will be 
followed by a discussion with Billl Schiller, activist of the Swedish 
ILGCN organization, and his monologue that connects the film to 
the universal LGBT history.

El Kazovszkij álarca. Tárlatvezetés Százados 
Lászlóval és Muskovics Gyulával
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria

Szervező: El Kazovszkij Alapítvány

Százados László, a kiállítás egyik kurátora és Muskovics Gyula, a 
tranzit.hu kurátora tárlavezetése az El Kazovszkij Alapítvány és a 
Magyar Nemzeti Galéria A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij élet/mű 
című kiállításán. A tárlatvezetésen a kiállításra váltott belépővel, 
valamint a kiegészítő tárlatvezető jeggyel lehet részt venni. Maxi-
mális létszám: 30 fő.

Fotó: Áment Gellért

Északi blokk 2: 
Finn és svéd LMBT-életek és -történetek 
(filmvetítés, monológ és beszélgetés) 
Nordic Block 2: 
Finnish and Swedish LGBT Lives and Stories 
(filmscreening, monologues, and discussion)

Helyszín: Közép-európai Egyetem, October Hall  
(Az egyetem portáján regisztrációra lehet szükség az eseménykor.  
Registration may be needed at the entrance).

A tegnapi esemény folytatásaként Bill Schiller svéd aktivista bemutat két 
másik dokumentumfilmet. Az Idős, finn és LMBT (‘15) a finn mozgalom-
mal foglalkozik, az LMBT monumentumok (‘4) amszterdami, berlini és 
barcelonai társaikról is mesél. Utána két monológ hangzik el, az LMBT-ho-
lokauszthoz és az ókorhoz visszavezetve a közönséget.

To continue with the yesterday’s topic, Bill Schiller Swedish activist will 
screen two other short documentaries. ‘Elderly Finnish LGBT’ (‘15) is a re-
view of the Finnish LGBT history, while ‘LGBT Monuments’ (‘4) covers 
LGBT lives in Nordic countries, Amsterdam, Berlin, and Barcelona. Two 
monologues will also be presented leading the audience back to the LGBT 
Holocaust and even ancient times.

A dán lány
Ez a lenyűgöző szerelmi történet David Ebershoff könyve alapján 
készült, és a két művész, Lili Elbe és Gerda Wegener élete ihlette. 
Házasságuk és művészetük történetén keresztül tanúi lehetünk 
Lili transz átalakulásának is. Az Arany Glóbusz- és Oscar-jelölt, 
Tom Hooper által rendezett film főszereplője Eddie Redmayne.

A vetítés ingyenes, ám adományt elfogadunk. 
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Vallás és szexualitás: 
Photovoice 1. alkalom
Helyszín: Auróra

Szervező: Holland Katalin

Kiindulópontunk: a történelem során a szexualitásról szóló vallási 
normák változtak. A PhotoVoice során képsorozatot készítünk a 
vallás és szexualitás témaköréről. Első alkalommal példák meg-
beszélése és GIMP képszerkesztés tanulása. A második alkalom-
mal (február 27. 20:00) a képek bemutatása és tapasztalatcsere.

A résztvevők saját laptopot hozzanak magukkal.

Meleg történelem HIV nélkül? 
Aligha! – Előadás
Helyszín: Why Not Café

Szervező: Civil AIDS Fórum

Az előadás során röviden megvizsgáljuk, hogy a HIV-járvány és az 
AIDS-betegség hogyan alakította a magyarországi és nemzetközi meleg 
közösségek életét és gondolkodását az elmúlt 30 évben. A kezdeti pánik-
tól, haragtól és szolidaritástól hosszú út vezetett a mai közönyig, félelemig 
és kirekesztésig. Ennek a folyamatnak a legfontosabb állomásait vesszük 
sorra, miközben a HIV terjedésének, felismerésének és kezelésének leg-
fontosabb pontjait is átismételjük.

Előadó: Bereczky Tamás;  EATG (European AIDS Treatment Group) kom-
munikációért felelős munkatársa

Loop #17 Támogató buli
Helyszín: Ankert

Szervező: Loop

Straight-friendly, queer clubbing, a héten lezsibb-
adt agy és az izgága test zenei és ritmikai tuningo-
lása Klokk és Legars b2b szettjével.

Gobbi Hilda Filmklub: 
Salmonberries 
(német-amerikai játékfilm, 1991. R. Percy Adlon) 
Leszbikus ikonok megjelenése a mozivásznon
Helyszín: Kalicka Bisztró

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

k. d. lang amerikai zenész és énekes – mára kultikon – a ‘90-es évek 
elején hosszú utat járt be, mire felvállalta leszbikusságát. A Salmon-
berries című filmben egy eszkimó nőt alakít, aki saját gyökerei kuta-
tása közben megismerkedik egy ex-keletnémet könyvtárosnővel. A 
hófútta északon heves viszony bontakozik ki közöttük...

Feminizmus és az LMBTQ mozgalom 
kapcsolata
Helyszín: Szimpozion Klub

Szervező: Szimpozion Egyesület

Költség-hozzájárulás: 500 Ft

Vendégeink a magyar feminista mozgalom képviselői. 
Kerekasztal-beszélgetésünk témája a nemzetközi és a 
magyar feminista mozgalom összehasonlítása, s az, 
hogy ezek milyen hatást gyakoroltak az LMBTQ mozga-
lomra vagy az emberi jogi csoportokra Magyarországon.

Moderátor: Virág Zsolt.

Melegek és leszbikusok a szocialista időszakban 
Tóth Eszter Zsófia előadása
Helyszín: Hátsó Kapu

Szervező: Háttér Társaság

Hogyan voltak jelen a szocialista időszak közbeszédében a melegek és 
leszbikusok? Miként jelentek meg a korszak két emblematikus filmal-
kotásában (Egymásra nézve; Mielőtt befejezi röptét a denevér)? Milyen 
törvényi keretek vonatkoztak a nem-heteroszexuálisokra, és milyen típusú 
forrásokban, milyen módon jelenhettek meg?

GBME Filmklub: Yves Saint Laurent 
(francia játékfilm, 2014. R. Jalil Lespert)

Helyszín: MÜSZI

Szervező: GBME

80 éve született a 20. század egyik legnagyobb divattervezője, Yves Sa-
int Laurent. A melegségét nyíltan vállaló ikonra emlékezünk a filmmel, 
amely 1958-tól követi végig életét és szerelmével, Pierre Bergével való, 
haláláig tartó kapcsolatát. A film után rövid beszélgetést tervezünk.

15 éves a Sziget-ügy
Helyszín: Hátsó kapu

Szervező: Háttér Társaság

15 évvel ezelőtt, 2001-ben Tarlós István, akkori III. kerületi polgár-
mester levélben szólította fel a Sziget szervezőit, hogy ne adjanak 
helyet “meleg programoknak”, és erről később szerződés-kiegészí-
tés is született. Az egykori botrányról, jogi és politikai következmé-
nyeiről beszélgetünk vendégeinkkel.
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Istennek adott idő – a jelen pillanat megélése
Helyszín: Bálint Ház, Maceszgombóc terem

Szervező: Mozaik Közösség

Az alkalmat Donáth László evangélikus lelkész és a Mozaik Közösség 
tartja. A jelen pillanat megéléséről, az Istennek adott időről lesz szó. 
Kerek évfordulókat is ünneplünk idén, ezek kapcsán történetünket is 
megemlítjük.

Why Not Café karaoke az LMBT Történeti Hónap 
jegyében
Helyszín és szervező: Why Not Café

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

Italakció:  2 x 4 cl Jagermeister 990 HUF;  
Pride shot (vodkás) 5 x 4 cl 1490 HUF

Eltitkolt évek 
(magyar dokumentumfilm, 2009. R. Takács Mária)

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar

Szervező:  ELTE Társadalomtudományi Kar,  
Ethnic and Minority Studies MA program

Házigazda: Indries Krisztián

Dokumentumfilm arról, hogy milyen volt az államszocializmus 
alatt és azt követően leszbikusként élni Magyarországon. A film 
angol felirattal kerül vetítésre, így magyar és angolul beszélő kö-
zönséget is várunk. A vetítés után beszélgetés az alkotókkal és 
szereplőkkel.

Romsauer Lajos és a Homérosz Egyesület 
A magyarországi LMBT mozgalom kezdetei
Helyszín: Hátsó Kapu

Szervező: Civil Művek Egyesület

Romsauer Lajos, az első hazai LMBT szervezet elnöke születésének 80. év-
fordulójára emlékezünk. Ki volt ő? Honnan jött az ötlet, hogy társaival együtt 
megalakítsa a Homérosz Egyesületet? Mi mindent köszönhetünk az első ma-
gyarországi LMBT szervezetnek? Erről beszélgetünk vendégeinkkel.

Századok, szerelmek, históriák 
Fejezetek a poliamoria történetéből 
Dittera-Balogh Andrea előadása
Helyszín: Hátsó Kapu

Szervező: Poliamoria Magyarország

Nyíltan vagy rejtve, a poliamoria mindig is a történelem része volt, 
kapcsolatrendszerei szétágazva fogták össze a különböző identitású ta-
gokat. Milyen formában jelentek meg, milyen kihívásokkal küzdöttek, 
milyen kérdésekre keresték a választ? Példák a többszerelműség törté-
nelmi arcképcsarnokából.

A Ritz fürdőház 
(angol vígjáték, 1976. R. Richard Lester)

Helyszín: Magnum szauna

Szervező: Magnum szauna / Háttér Társaság

Gyere, és nézz meg velünk egy ritka vígjátékot! Az 1976-os film egy 
meleg fürdőben játszódik. Amikor a középkorú heteró maci a maffia elől 
oda menekül, még nem sejti, mennyi bonyodalom vár rá... Az ingyenes 
vetítés után arról beszélgetünk, milyen volt a fürdővilág Budapesten 
egykor, és milyen most, valamint megtekinthető a Magnum szauna is.

A film február 13-án 17 órakor, nyitvatartási időben is levetítésre kerül. 
Ez utóbbi alkalommal belépés csak férfiaknak, a belépő megváltásával!

LMBTI kocsmakvíz: 
Tudsz-e mindent az LMBTI jogokról?
Helyszín: Wannabe (Pécs)

Szervező: Amnesty International

90 perces kocsmakvíz 28 kérdéssel az LMBTI jogokról a múltból és 
napjainkból. Az esemény során a résztvevők minimum háromfős 
csoportokban küzdenének a fődíjért. Az eseményt február 13-án 
Pécsen, február 18-án pedig Budapesten is megrendezzük. 

Tánctanítás és Bál a Charme Hungary-vel
Helyszín: Bálint Ház Nagyterem

Szervező: Charme Hungary

A Charme Hungary idén is visszautazik az időben, hogy megtán-
coltassa az arra vágyókat. Egy évszázaddal visszapörgetve a nap-
tárat, a 20. századelő vadabb évtizedeibe kóstolhatsz bele: idén 
charleston fellépéssel, tánctanítással és esti bállal várjuk az ér-
deklődőket! Belépődíj: 600 Ft

Pikk Dáma játékest
Helyszín: Why Not Café

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 le-
szel egyedül, játsszunk együtt! A Történeti Hónap alkalmából középkori és rene-
szánsz, illetve más történelmi témájú játékokkal is ismerkedhetsz!

Volt egyszer egy Önazonos: 
Történetetek egy rádióműsor életéből
Helyszín: Auróra

Szervező: Háttér Társaság

Milyen volt a társadalom viszonya (a műsorok tükrében) az egyre nyíltabban 
megjelenő meleg világhoz? Miképpen lehetett a Tilos Rádióban egy ugyana-
zon témát boncolgató műsorfolyamot szervezni, ami 1998-tól a mai napig szól? 
Minderről Pálfi Balázs újságíró számol be, archív hangfelvételek kíséretében.
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Az LMBTQ közösség helyzete Izraelben – 
történeti nézőpontból
Helyszín és szervező: Izraeli Kulturális Intézet

Hogyan alakult az LMBTQ emberek helyzete Izraelben? Miként 
változott megítélésük, elfogadottságuk, az LMBTQ közösséggel 
kapcsolatos politikai álláspontok? Milyen szerepe volt a válto-
zásokban a kulturális életnek? Mindezekről beszélgetünk izraeli 
vendégeinkkel.

A Labrisz bemutatja… 
az Eltitkolt Leszbikus Történeti Archívumot! 
Labrisz presents… 
the Secret Lesbian Herstory Archives!
Helyszín: Közkincs Könyvtár

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Az Eltitkolt évek című interjúkötet angol fordításának megjelenése 
kapcsán beszélgetünk a kötet szereplőivel és a téma kutatóival a 
herstory archívumokról, a téma magyar és kelet-európai sajátos-
ságairól, a Kádár-korszak világáról, személyes és politikai vonatko-
zásokról és ezek összefüggéseiről, filmrészletekkel, felolvasással 
fűszerezve.

On the occasion of the release of the English version of the inter-
view volume Secret Years, we will talk with participants and resear-
chers about herstory archives, Hungarian and Eastern-European 
specificities of lesbian herstory, the Kádár era, the personal and the 
political and their intertwining, presenting excerpts from the book 
and the film.

LMBTI kocsmakvíz: 
tudsz-e mindent az LMBTI jogokról?
Helyszín: Ankert

Szervező: Amnesty International

90 perces kocsmakvíz 28 kérdéssel az LMBTI jogokról a múltból és 
napjainkból. Az esemény során a résztvevők minimum háromfős 
csoportokban küzdenének a fődíjért. Az eseményt február 13-án Pé-
csen, február 18-án pedig Budapesten is megrendezzük.

Női terek, leszbikus terek – Labrisz-est
Helyszín: Labrisz iroda

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Mitől női egy női tér? Van-e igénye az LBTQ nőknek női terek-
re? Mennyire legyen nyitott/zárt egy női tér? Mik a különböző 
generációk igényei? Vendégeinkkel (Labrisz alapító tag, ven-
déglátós, buliszervező, spirituális gyógyító, fiatal aktivista) és 
a résztvevőkkel beszélgetünk ezekről a kérdésekről.

Oscar Wilde életműve és öröksége 
A homoszexualitás megjelenése és 
megjelenítése a viktoriánus korban 
Dr. Lukács Nikolett előadása
Helyszín:  Debrecen, Hunguest Hotel Nagyerdő,  

2. emeleti Déri terem

Oscar Wilde a viktoriánus kor híres-hírhedt személyisége volt. 
Az előadás egy nem mindennapi személyiség munkásságá-
val, szerelmeivel és kulturális örökségével foglalkozik, mi-
közben a viktoriánus kor kevéssé ismert oldalát, a homosze-
xuális szubkultúra világát és kulturális aspektusait egyaránt 
közelebbről is megismerhetik az érdeklődők.

Magyarországi LMBT diszkók és partik: 
kerekasztal-beszélgetés a szervezőkkel
Helyszín: Szimpozion Klub

Szervező: Szimpozion Egyesület

Költség-hozzájárulás: 500 Ft

Kerekasztal-beszélgetésünk vendégei lesznek tulajdonosok, 
főszervezők, akik segítségével felidézzük az elmúlt évtize-
dek magyarországi változásait, tendenciáit.

A Titkos Klub 
(Den hemmelige klubben. Norvég dokumentumfilm, 
angol felirattal 2003. R. Kenneth Elvekbakk)

Helyszín: Menhely Alapítvány

Szervező: Norvég Királyság Nagykövetsége

A dokumentumfilm norvég, svéd és dán meleg férfiak visszaemlékezései alap-
ján az 1950-es évek Norvégiáját mutatja be meleg szemszögből. A Titkos Klu-
bot 1950-ben alapították Oslóban, amikor a homoszexualitás még bűncselek-
ménynek minősült. Az elbeszélők fiatalkori humoros és néha kissé szomorkás 
történeteiből kibontakozik, hogy miként élték meg a melegek az illegalitást és 
a társadalom negatív reakcióit.

The documentary presents the 1950s Norway through the recollections of Nor-
wegian, Swedish, and Danish gay men. The Secret Club was founded in 1950 
in Oslo, at a time when homosexuality was criminalised. The funny and so-
metimes sad stories reveal how gays experienced illegality and social refusal.

Belgian/Budapest Pride
Helyszín: Bálint ház Maceszgombóc terem

Szervező: Belga Királyság Magyarországi Nagykövetsége

Húsz év nagy idő. Sok minden történt ez idő alatt Brüsszelben és 
Budapesten is. A tavaly húsz éves Belgian Pride elnökével, Chille 
Demannal és Nagy Szilviával, a szintén 20. alkalommal megrende-
zett Budapest Pride elnökével beszélgetünk tapasztalatokról, hason-
lóságokról és különbségekről.

20 years is a long time, many things have happened both in Brussels 
and Budapest since. The discussion with Belgian Pride President 
Chille Deman and Budapest Pride President Szilvia Nagy focuses on 
the similarities and differences between the two movements, on the 
occasion of their 20th annyversary in 2015.
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Metszetek: kereszténység és meleg identitás
Helyszín: Kalicka bisztró

Szervező: Keresztények a Melegekért

Keresztény és meleg? Előadásunkban röviden áttekintjük a ho-
moszexualitás és a kereszténység egymáshoz való viszonyát, és 
kortárs példák alapján kísérletet teszünk a két identitás integrá-
lására. Több közösség is van Magyarországon, ahol ez megél-
hető: érintett vendégeink személyes történetei igazolják.

Szocialista erkölcs és homoszexualitás 
az 1950-es évekből fennmaradt perekben 
Magyarországon 
P. Tóth Tamás előadása
Helyszín és szervező:  
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

A Budapesti Fővárosi Levéltárban áttekintettünk közel 900 „ter-
mészet elleni fajtalanság” rekordot. A peranyagok döntő többsé-
ge 1951 és 1961 közötti. A büntetőiratok alapján a homoszexualitás 
szocialista erkölcs szempontjából való megítélésével kapcsolatos 
eredményeinket osztjuk meg az érdeklődőkkel.

A 20. század elejének izgalmas témái a Korunkban 
Nagy Sándor előadása
Helyszín és szervező:  
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

A 20. század egyik legjelentősebb erdélyi folyóirata, a kolozsvári Korunk 1926 és 
1940 között megjelent első folyama a magyarság és a világ legfontosabb kér-
dései között a korszak újszerű témáit (nőmozgalom, lélektan, homoszexualitás 
stb.) is igyekezett tárgyilagosan bemutatni. Ezekbe ad betekintést az előadás.

Az LMBT sajtó története 
Hanzli Péter előadása
Helyszín: Auróra

Szervező: Háttér Társaság

120 évvel ezelőtt indult Németországban a világ első meleg folyóirata, az 
Eigene. Azóta számos sajtótermék jött létre a közösség szolgálatában. Mi 
minden történt azóta? Hogyan jött létre az első magyar LMBT újság? Milyen 
szerepe van a közösség életében saját sajtójának?

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák 
(magyar dokumentumfilm, 2015. R. Takács Mária)

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar

Szervező:  ELTE Társadalomtudományi Kar,  
Ethnic and Minority Studies MA program

Házigazda: Gregor Anikó

A dokumentumfilm azt mutatja be, hogy milyen volt az ál-
lamszocializmus alatt és azt követően meleg férfiként élni 
Magyarországon. A filmet angol felirattal vetítjük, így ma-
gyar és angolul beszélő közönséget is várunk. A vetítés után 
beszélgetés magyarul az alkotókkal.

Kertbeny Szalon: Coming out 
(NDK játékfilm, 1989. R. Heiner Carow)

Helyszín: Bálint Ház, Nagyterem

Szervező: Háttér Társaság

Az egyetlen, NDK-ban készült játékfilm, amely meleg témát dolgoz 
fel. Philipp Klahrmann fiatal tanár, aki a szerelmet keresi Kelet-Ber-
linben, miközben környezete homofóbiájától szenved. A Berlinálén 
díjazott film vetítése után arról beszélgetünk, milyen volt az LMBT 
emberek helyzete az NDK-ban.

Hölgyek Városa: korai feministák és szerelmeik 
a 16-18. századi Franciaországban 
Dittera-Balogh Andrea előadása
Helyszín: Kalicka bisztró

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

A 16. században megszülető közigazgatási rendszer másodrangúvá 
fokozta le a nőket, de voltak, akik nem hagyták magukat. Mivel 
kellett megküzdeniük, míg beköszöntött a Fény Százada? Milyen 
árnyak kísérték a fényeket? Írók, művészek, tudósok és divatdiktá-
torok: a Hölgyek Városának igaz krónikája.

„Glitter And Be Gay”. Másság, queer, opera 
Csehy Zoltán előadása
Helyszín: Auróra

Szervező: Háttér Társaság

Ez a zenei részletekkel tarkított előadás a meleg, illetve queer tárgyú 
modern operák világába és tipológiájába enged bepillantást. Többek közt 
Britten, Bernstein, Sharman, Wuorinen, Wold, Wallace, Vivier, illetve Eöt-
vös Péter operái kerülnek szóba. 
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Pink Budapest 
Városi séta a Hosszúlépéssel
Helyszín: egyeztetés alapján

Szervező: Hosszúlépés. Járunk?

Kíváncsi vagy, hol zajlott a budapesti LMBTQ-közösség 
élete a dualizmus alatt vagy az államszocializmus idején? 
A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. Járunk? sétája a bel-
város ismerős helyszíneit mutatja be, melyekről sokszor 
nem is gondolnánk, hogy LMBTQ személyiségekhez vagy 
eseményekhez kötődnek. A sétán a részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 2016. február 22-én 10 
órától lehet a hosszulepes.org/lmbtq-torteneti-het oldalon.

Régiós Pride-ok tapasztalatcseréje 
Exchanging the experiences on the Prides of 
the region
Helyszín: Auróra

Szervező: Budapest Pride

A Budapest Pride a régió legrégebbi múltra visszatekintő LMB-
TQ felvonulása, mégis rengeteg mindent mi tanulhatnánk példá-
ul a zágrábi és pozsonyi Pride-ok szervezőitől. A panelbeszélge-
tésen a Zagreb és Bratislava Pride szervezőivel beszélgetünk a 
régiót érintő politikai és kulturális helyzetről.

Budapest Pride is the oldest LGBTQ March in the region, howe-
ver, we could still learn a lot from the Pride organizers in Zagreb 
and Bratislava. Come join us for a panel discussion with fellow 
activists from Zagreb and Bratislava, where we will exchange 
thoughts on the political and cultural situation of the region.

Hallunk titeket! 
20 éves a Háttér Lelkisegély-szolgálat
Helyszín: Auróra

Szervező: Háttér Társaság

A 20 éves Háttér Telefonszolgálat, a HIV-vonal és a Személyes 
Segítés Program története, működése és szemléletmódja, a 
leggyakoribb megkeresések. Az előadást követő beszélgetésben 
kis csoportokban gondolkozunk arról, hogyan segíthetünk a kö-
vetkező témákban: magány, konfliktus a környezettel, kapcso-
latteremtési nehézségek, önelfogadási kérdések.

Vallás és szexualitás: 
Photovoice 2. alkalom
Helyszín: Auróra

Szervező: Holland Katalin

PhotoVoice: Készíts fotósorozatot a vallásról és szexuali-
tásról! Első találkozó (február 5. 18.00): Megtanulhatod az 
alapvető képszerkesztést. A kettő között fotózol! Második 
találkozó: Hozd a képeidet, mutasd be, és megbeszélhet-
jük egymás képeit, tapasztalatait! 

A résztvevők saját laptopot hozzanak magukkal.

A leszbikusság képei a Kádár-korszak pszichiátriai irodalmában 
Borgos Anna előadása
Helyszín: Bálint Ház Maceszgombóc terem

Szervező:  
Labrisz Leszbikus Egyesület / Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekció

Az előadás a nők azonos nemű vonzalmairól szóló, az államszocializmus ideje 
alatt magyar nyelven megjelent népszerű és tudományos pszichiátriai-szexológiai 
irodalmakat elemzi, amelyek beszédesen mutatják a korszak szexualitásról, nemi 
szerepekről, családról és társadalomról alkotott ideáljait.

Záró esemény

Coming Oot! 
The fabulous history of gay Scotland 
(brit  dokumentumfilm, 2015. R. John MacLaverty. 
Angol nyelven.)

Helyszín: Budapesti Brit Nagykövetség, Old Banking Hall

Szervező:  Budapesti Brit Nagykövetség

A záróeseményen beszédet mond Caitlin Jones, a budapesti 
brit nagykövetség nagykövethelyettese.

A BBC vadonatúj dokumentumfilmje szemtanúk, archív anyagok 
és történelmi kutatások alapján mutatja be Skócia háború utáni 
LMBT közösségét, és azt a hetven éves folyamatot, melynek 
során a melegek és leszbikusok a társadalomból kitaszított pári-
ákból a nemzet egyenlő jogú tagjaivá, vagy akár büszkeségeivé 
váltak.

A részvétel regisztrációhoz kötött.  
Kérjük, február 26-ig küldd el részvételi szándékodat az 
info@lmbttortenetihonap.hu címre.

This brand-new BBC documentary presents the LGBT commu-
nity of post-war Scotland through archival materials and histori-
cal research, showing the 70-year process that has changed the 
situation of LGBT people from being outcast pariahs to equal 
citizens and even the pride of the nation.

Február folyamán a Cinemax csatornán megtekinthetitek 
a Büszkeség és bányászélet című filmet
1984 nyarán a bányászok Margaret Thatcher intézkedései ellen sztráj-
kolnak. LMBT aktivisták állnak melléjük, ám a konzervatív nézeteket 
valló szakszervezet kezdetben nem tud mit kezdeni ezzel a támoga-
tással. Az aktivisták egy walesi bányászfaluba mennek...

Vetítési időpontok:

Február 1. 21:30 / február 11. 18:00 / február 12. 9:30  
február 12. 18:00 / február 13. 9:30

A Cinemax és az HBO programján, valamint HBO GO online videó-
tárban a hónap folyamán a következő LMBT témájú filmek is meg-
tekinthetők: Jenny esküvője; Viharsarok; 54; Amikor rájöttem… 
Bővebb infomációk az lmbttortenetihonap.hu honlapon!
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