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Minden kedves olvasónkat köszöntünk 2020. évi első számunkban, 
mely a Háttér Archívum és Könyvtár legújabb szerzeményeit 
összegzi. Az LMBTQI Könyvszemle ötödik száma a 2020. január 
és március között, kiadói felajánlások, illetve magánszemélyek 
jóvoltából beszerzett közel 20 újabb kiadványt mutatja be. 
Az újdonságok között találhatjátok egyesületünk HIV-témájú 
kiadványát, az Orvosi jog működés közben című kötetet, az 
Orlando egy újabb kiadását, valamint a Könyvmolyképző 
legújabb ifjúsági irodalmi köteteit. Az antikvár szerzeményeink 
közül kiemelhetjük Nádasdy Ádám: A vastagbőrű mimóza című 
válogatáskötetét, valamint az Alan Turing életéről szóló, meg is 
fi lmesített Kódjátszma című könyvet. 2019 tavasza óta elérhető 
könyvtárunk katalógusa is, méghozzá a következő linken keresztül: 
http://hatter.hu/archivum/katalogus

ÚJDONSÁGOK

SZAKIRODALOM

Apli Erika (szerk.)
Pozitív szemmel
Háttér Társaság, Budapest, 2019

A Háttér Társaság kiadványa tárgyalja a HIV ví-
rust, a HIV és az AIDS összefüggését, a fertő-

zés módjait, természetes lefolyását és a szerológiai vizsgálatot. 
Megismerhetjük továbbá a gyógyszeres kezelést, a különféle 
gyógyszereket és azok mellékhatásait, a laboreredmények főbb 
tanulságait, az opportunista megbetegedéseket, a betegjogok te-
rületét, illetve a kiadvány kitér a gyermekvállalás, a szexuális élet, 
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az életmód, a munkahely, a külföldi utazás és a támogatás terü-
letére is. Hiánypótló kiadvány – a legújabb kutatási eredmények 
tükrében.

Anne Choma:
Gentleman Jack : Anne Lister titkos élete
HVG Könyvek, Budapest, 2019

A kalandos életű Anne Lister sorra szegte meg a 
19. század szigorú szabályait. A merész és szen-
vedélyes nő anatómiát tanult, politizált, üzletelt 
és bejárta Európát. Nem hagyta, hogy keresztül-
nézzenek rajta saját neme iránti vonzódása mi-

att. Titkosírással lejegyzett naplójában kíméletlenül őszintén vall 
magánéletéről: többek között arra is fény derül, hogy miért nem 
köt látszatházasságot, és melyik partnerének hányszor volt orgaz-
musa. Megtudhatjuk azt is, hogyan reagált a társadalom arra, ha 
valaki nyíltan felvállalta nemi identitását. Anne Lister, gúnynevén 
Gentleman Jack, nemcsak korának egyik legizgalmasabb sze-
mélyisége, de minden bizonnyal a világ egyik legszorgalmasabb 
naplóírója is volt: 34 éven át írt, 27 kö-
tetnyi, 6600 oldalas naplója értékes 
kordokumentum, amely az UNESCO 
Világemlékezeti Listájára is felkerült. 
Az első modern leszbikus naplójából a 
BBC és az HBO készített kosztümös té-
vésorozatot. A kötet további érdekes-
sége, hogy egyesületünk tagja, Béres-
Deák Rita fordította magyarra.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32290
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Pardi Anna
Fátum és harmónia : Csajkovszkij művészete
Kairosz, Budapest, 2019

A Sors, a Végzet, a Fátum – e csupa nagybetűs 
hatalmi beavatkozás a földi teremtmények éle-
tébe – korán megkísértette. Félt az élettől, hogy 
felnövekedve nem bír megküzdeni annak prob-
lémáival. Minden közönséges taszította, minden 

szépség vonzotta. Apja jósága örökletes gondolati, érzelmi mágia-
ként határozta meg. Az érzékeny percek ihletettek is egyben. Mert 
az igazság csak a szeretet előtt tárul fel, a részvét az Úr kenyere és 
itala, a félelmetes Oroszországban szerencsétlen szolgák éneké-
től csendült fel erősebb, bonyolultabb motivációk hatásaként az 
I. szimfónia bevezető tétele. A homoszexuális Csajkovszkij ideges, 
kisebbségi érzésektől gyötört természete rokonította őt a legki-
szolgáltatottabb rétegekkel.

Király Béla
Harangzúgás vagy laikus humanizmus : esszék, 
publicisztikák
Magyar Szemle Alapítvány, Budapest, 2019

A politológus, közíró publicisztikai írásait, esz-
széit gyűjti egybe ez a kötet. Az elmúlt tíz évben 
született közéleti írások, me-

lyek a Háromszéktől a Hitelen át, a Korunk és 
a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Magyar 
Szemle és a Nagyvilág hasábjain jelentek meg 
első közlésben; ebben a kötetben tematikusan 
összegyűjtve jelennek meg. A sok-sok téma 
között felbukkan az azonos neműek házassá-
gának franciaországi elismerése, egy másik 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32178
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32539
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írás pedig, Szilvay Gergely: A melegházasságról című kötetére rea-
gálva arra keresi a választ, „hol vannak a határok melegtémában”.

Julesz Máté:
Orvosi jog működés közben : a hálapénztől a 
kártérítésig
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018

A Medicina Könyvkiadó új kötete Az orvosi jog ak-
tualitásai című könyv folytatása, melyben az elő-
zőekben nem tárgyalt, fontos orvosi jogi terüle-
tek is kifejtésre kerülnek. Az Orvosi jog működés 

közben – egyebek mellett – olyan orvosi jogi területeket jár körbe, 
mint a hálapénz kérdése, az AIDS/HIV, a transzszexualitás jogi vo-
natkozásai, a kártérítési felelősség az orvos-beteg kapcsolatban 
vagy az eutanázia legújabb fejleményei a világban. A felelősségi 
kérdések elsődleges szerepet élveznek a könyv megfogalmazása-
kor, de szintén fontos a friss külföldi szakirodalomból leszűrhető 
tapasztalatok bemutatása, valamint a 
magyarországi jogalkalmazói gyakor-
latból levonható következtetések elem-
zése. Az orvosi jogi felelősség az orvos-
tudomány, a jogtudomány, a statisztika 
és a közgazdaságtudomány eszközeivel 
kerül bemutatásra. A betegek számára a 
gyakorlatban hasznosítható ismeretek, 
információk és a bírósági joggyakorlat 
ismertetése, valamint de lege ferenda to-
vábbfejlesztése elsőbbséget élvez a könyvben. A mű a jogászok és 
az orvosok mellett az egészségügyi szolgáltatásban páciensként 
megjelenő lakosság figyelmére is számot tarthat.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32208
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Sally Rooney:
Baráti beszélgetések
21. Század, Budapest, 2020

Frances hidegfejű, szenzitív fiatal nő, Dublinban 
tanul, írói pályáját építgeti. Legjobb barátnője 
a szépséges, leszbikus Bobbi, aki öntelt és hiú 
ember. Egyik este megismerkednek egy ismert 

fotóssal és egyre közelebb kerülnek hozzá. Frances be kell vallja 
magának, mennyire imponál neki az idősebb nő ízléses ottho-
na és jóképű férje, Nick. Frances és a férfi flörtölni kezdenek, de 
kalandjuk, ami kezdetben szórakoztató 
csacskaságnak tűnik, később fájdalmas 
érzésekhez vezet… A Baráti beszélgetések 
hibátlanul megkomponált, csalafinta hu-
morú történet a fiatalok életének veszélyes 
pillanatairól, hiteles érzéseikről. Rooney 
regényében feltárja, milyen bonyodalma-
kat szülhet a nők közötti barátság.

André Aciman:
Találj rám!
Athenaeum, Budapest, 2019

A világszerte nagy népszerűségnek örvendő 
Szólíts a neveden szerzője visszatér csodásan ösz-
szetett lelkű szereplőihez, hogy évtizedekkel első 
találkozásuk után tovább kutassa, vajon hány kü-

lönféle alakban is jelenhet meg a szerelem. Egyetlen közelmúlt-
beli regény sem beszélt olyan megrendítően a szerelem természe-
téről, mint André Aciman lenyűgöző könyve, a Szólíts a neveden.  

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32256
http://hatter.hu/archivum/katalogus/32545
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Legelső, 2007-es megjelenésekor Stacey D’Erasmo, a New York 
Times kritikusa „szerelmes levélnek, vallomásnak, különlegesen 
gyönyörű könyvnek” nevezte. Mintegy háromnegyedmillió eladott 
példány után pedig megszületett a később Oscar-díjjal is jutalma-
zott filmváltozat, amelyben Timothée Chalamet játszotta a kamasz 
Eliot, Armie Hammer pedig Olivert, a fiatal doktoranduszt, akivel 
egymásba szeretnek. A Találj rám!-ban először Samuellel, Elio édes-
apjával találkozunk: épp látogatóba utazik Firenzéből Rómába a 
fiához, aki időközben sikeres zongoraművész lett. Egy fiatal nővel 
való véletlenszerű találkozása a vonaton fenekestül felforgatja az 
idős Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralévő részét. 
Nem sokkal ezután Elio Párizsba költözik, ahol ő maga is találkozik 
valakivel, Oliver pedig, aki időközben családos ember és főiskolai 
tanár lett Amerikában, hirtelen azon kapja magát, hogy szeret-
ne vissza látogatni Európába. Aciman érzékeny szerző, egyetlen 
rejtett rezdülés, az érzelmek egyetlen árnyalatnyi változása sem 
kerülheti el a figyelmét, hiszen 
ezekből áll össze a szenvedély.  
A Találj rám! visszatér az egyik leg-
nagyszerűbb kortárs szerelmi re-
gény világába, tovább feszegetve a 
kérdést, elmúlhat e valaha az igazi 
szerelem?

Christina Lauren:
Autoboyography : egy fiús könyv
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

Tanner Scott és családja három évvel ezelőtt köl-
tözött el Kaliforniából Utah államba. A biszexuális 
kamasz nehezen illeszkedett be új környezetébe. 
Most, hogy már csak egy féléve van hátra a közép-

iskolából, alig várja, hogy szabad lehessen az egyetemen, így hát 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32318
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elhatározza, hogy az utolsó, Utahban töltött hónapjain nem fogja 
megerőltetni magát. Amikor azonban a legjobb barátja, Autumn 
felveti, hogy jelentkezzen a Provo High nagy presztízsű kreatív írás 
szemináriumára (ahol csábítóan nagy jutalom jár annak, aki egy 
félév alatt képes összerakni egy saját könyvet), Tanner nem tud 
ellenállni a kísértésnek, és belevág. Már csak azért is, hogy bebi-
zonyítsa Autumn-nak, hogy már az ötlet is komolytalan. Miért ne 
lehetne négy hónap alatt megírni egy regényt? Semmiség: négy 
hónap egy egész örökkévalóság! Kiderül, hogy Tannernek csak 
részben van igaza: négy hónap csakugyan hosszú idő. Bár az csak 
egy pillanatba kerül, hogy felfigyeljen 
Sebastian testvérre, a mormon csoda-
gyerekre, aki tavaly már kiadót is talált 
a szemináriumon írt regényéhez, most 
pedig az osztályt tanítja. Ahhoz pedig 
egy hónap sem kell, hogy Tanner fülig 
belé is szeressen. Bárminek is vallod 
magad és bármit is tanít a vallásod, a 
szerelem az szerelem.

Benjamin Alire Sáenz:
Életem kifürkészhetetlen logikája
Könyvmolyképző, Szeged, 2019

A gimi utolsó évének első nap-
ján… Minden megváltozik. Sal 
egészen idáig biztosan tudta, 
hol a helye az őt örökbe fo-
gadó, meleg apukája mellett 

és a szerető mexikói-amerikai családjukban. 
De most váratlanul kísérteni kezdi a múltja, 
és az életét felforgató események következté-
ben a legjobb barátjával, Samanthával együtt 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32540
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kénytelen szembenézni a hit, a veszteség és a fájdalom kapcsán 
felmerülő kérdésekkel. Sal verekedni kezd, mindent megkérdője-
lez, és már nem is tudja, ki ő valójában. De ha nem az, akinek hitte 
magát, akkor ki ő? Benjamin Alire Sáenz, az Aristotle és Dante a 
világmindenség titkainak nyomában díjnyertes írója lenyűgöző, 
sokrétű történetet sző szeretetről, identitásról, elveszített és meg-
talált családokról.

William Sutcliff e:
Egy hét, hogy boldog légy
Libri, Budapest, 2019

Adott három hatvanas anyuka, akik a fi aik születése 
után a játszótéren ismerkedtek meg, és azóta is jó ba-
rátnők. A fi úk immár felnőttek, és élik a maguk gondta-
lan életét, miközben – az unokákra ácsingózó anyukák 

szerint legalábbis – már rég családot kellett volna alapítaniuk, és sok-
kal többet kellene törődniük az édesanyjukkal. Az anyák elhatároz-
zák hát, hogy kezükbe veszik az irányítást, és egy hétre beköltöznek 
a fi aikhoz, hogy rendbe tegyék a dolgokat. Egyetlen hét. Hát olyan 
nagy kérés ez? Carol: tökéletes kispolgár, aki minden miatt szorong, 
és elborzadva nézi a híradóban, mi minden szörnyűség történik a vi-
lágban. Matt: playboy, aki egy menő loft  lakásban él és egy férfi maga-
zinnál dolgozik. Gazdag, jóképű, minden nap más nőt visz haza, és a 
kokaint sem veti meg. Helen: nagyvilági nő volt, igazi hippi, aki elvált, 
újraházasodott, de még mindig a régi férjébe szerelmes. Paul: me-
leg, párkapcsolatban él egy nagy házban, ahol 
rajta és a barátján kívül még három férfi  lakik. 
Gillian: azt szeretné, ha a fi a egy rendes zsidó 
lányt venne el, és nagyon vágyik egy unokára. 
Daniel: egy szerelmi csalódás után Londonból 
Edinburgh-be költözött, és már nem hisz a 
szerelemben.
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Virginia Woolf:
Orlando
Sztalker Csoport Kiadó, Budapest, 2018

Orlando, a költői hajlandóságú, gyönyörű ne-
mesifjú az Erzsébet-kori Angliában látta meg a 
napvilágot. Életében szerepet kap Shakespeare, 
kalandjai során megismerkedik és kapcsolatba 
kerül egy szép, de csapodár orosz hercegnővel, 

magával a királynővel, a nagy Erzsébettel, a londoni alvilág szá-
mos tagjával, egy előkelő román hölggyel, a török szultánnal, 
egy csapat vándorcigánnyal. Törökországban nemet vált, majd 
Angliába hazatérve átcsöppen a XVIII. századba s a korabeli irodal-
mi szalonokba. A század nem nyeri el a tetszését, átvált a XIX.-be 
– mind közül a legálszentebbe, a dagályos építészet, a krinolinok 
és a jegygyűrűk világába. Férjhez megy, s végre kiadják több száz 
éven át készült remekművét, egy hosszú költeményt. Utoljára a 
XX. században látjuk, hever az ősi otthon tölgyfája alatt, próbál 
rendet tenni sokféle megtestesülése között, s várja haza férjét, 
a hajóskapitányt – akiről talán csak 
az utolsó pillanatban derül ki, hogy 
férfi-e valóban. Különös, szertelen, 
merész regény – tónusa néha elbű-
völő, néha infantilis, aztán maróan 
szatirikus meg egészen személyes 
is, s mintha azt üzenné, mindnyájan 
androgünök vagyunk, s nem mindig 
tőlünk függ, hogy melyik „nemünk” 
dominál. Az első angol kiadást az író-
nő szerelme-barátnője, Vita Sackville-
West férfiruhás fotói díszítették.

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32541
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Lesi Zoltán:
Magasugrás
Prae Kiadó, Budapest, 2019

A verses levélformát újra megtalálva fedeztem fel 
Dora Ratjen és Gretel Bergmann közös történetét. 
Dora Ratjen német magasugró áll a verseim kö-
zéppontjában, aki csak azért vehetett részt 1936-

ban az olimpián, mert Gretel Bergmannt zsidó származása miatt 
eltiltották a versenyzéstől. Viszont Doráról később kiderült, hogy 
biológiailag nem lehet egyértelműen sem nőként, sem férfiként 
beazonosítani. Később a náci rendőrség 
Dorát férfinak nyilvánította, és mint a 
női mezőnyben indult sportolótól a re-
kordokat és az érmeket elvették. Dora 
Ratjen ezután eltűnt a nyilvánosság elől. 
A történet médiareprezentációja nagyon 
izgalmas: rengeteg egymásnak ellent-
mondó információ került napvilágra, de 
számomra minden nézőpont és történet 
megállja a helyét. (Lesi Zoltán)

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32174
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Arthur Hodges:
Kódjátszma : Alan Turing élete
Gabo Kiadó, Budapest, 2015

A különös cambridge-i matematikusnak, Alan 
Turingnak sikerült feltörnie az Enigma rendsze-
rét, és ezzel megváltoztatta a második világhábo-
rú menetét. Már a háború előtt foglalkozott egy 
univerzális gép megalkotásával, majd 1945 után 

újból visszatért a digitális számítógéppel foglalkozó tervéhez. 
Turing messzelátó álmai egy digitális korszakról a mesterséges in-
telligencia vizióját vetítették előre. 1952-ben homoszexulitásáért 
elítélték, és hormonkezelést rendeltek el nála. 1954-ben, 41 éves 
korában öngyilkos lett, és ezzel a britek egyik legnagyobb tudó-
sukat veszítették el. Andrew Hodges életrajza Alan Turingról, erről 
a különleges egyéniségről nagy szeretettel és tisztelettel megírt 
könyv. „Alan Turing egymaga többel járult hozzá Nagy-Britannia 
háborús erőfeszítéseihez, mint bárki más” (Winston Churchill)

Martin C. Putna:
János nevében : kereszténység és homo
szexualitás : integrációs kísérletek
Kalligram, Pozsony, 2015

A kereszténység és a homoszexualitás mind egyé-
ni, mind csoportidentitásként a mai világban 
egyértelműen egymás esküdt ellenségeinek tűn-
nek. Vajon feloldható-e valaha az „esküdt ellen-

ség” státusz? A keresztény és a meleg identitás integrációjának 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/31493
http://hatter.hu/archivum/katalogus/30466
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kérdését vizsgálja a neves cseh 
irodalmár (egyébként, ahogy 
vallja: maga is hívő katolikus és 
meleg) számos eredeti, szakmai 
és műfaji tekintetben is igen kü-
lönböző, nyomtatásban vagy 
a világhálón megjelent szöveg 
értelmezésén keresztül.

SZÉPIRODALOM – MAGYAR IRODALOM

Nádasdy Ádám:
A vastagbőrű mimóza : írások melegekről, me
legségről
Magvető, Budapest, 2015

Nádasdy nagy szerelmi író. A tárgyban fájdal-
masan sokat tud és fájdalmasan sokat nem tud. 
E kettő föltételezi egymást. „Olyan nincs, hogy 
döngicsélés van meg zümmögés, és az nem jelent 

semmit.” Egyszer, már több, mint harminc éve, voltam Berlinben 
(Nyugat-Berlinben) egy meleg irodalmi fölolvasáson. Azt remél-
tem, érdekes lesz, de annyi történt 
csak, hogy a (közepes vagy dilet-
táns) szövegekben a sie helyett er 
állt, az ő helyett ő, s ezt önmagában 
érdektelennek gondoltam. Ezek 
a magyar ő-k azonban kiélesítik a 
szövegeket. Mert kiélesítik az éle-
tünket. Nádasdy írásai nem egy 

http://hatter.hu/archivum/katalogus/32537
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részhalmazról szólnak, mondjuk, bátran, ez sem volna kevés, ez 
az emancipációs harc, de nem okvetlenül az irodalomra tartozó 
ügy (megjegyezvén, hogy nem tudom pontosan, és azt hiszem, 
nem is tudható, mi tartozik oda, mi nem), hanem rólunk, minden-
kiről szólnak. És valóban bátran, de ez a bátorság nem az ő-kből 
következik, hanem részint a szerző nagyságából, részint a… hát 
azt hiszem, a szerelemből. Hová máshová, mint egy fülszövegbe 
írhatnám: Nagy szerző nagy szerelmes könyve. Róla meg még azt: 
A lélek, a test, a nyelv mérnöke. (Esterházy Péter)
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CÍM-, SZERZŐ- ÉS KIADÓI MUTATÓ

Aciman, André 7
Apli Erika (szerk.) 3
Athenaeum Kiadó 7
Autoboyography :  
egy fiús könyv 8
Baráti beszélgetések 7
Choma, Anne 4
Egy hét, hogy boldog légy 10
Életem kifürkészhetetlen 
logikája 9
Fátum és harmónia :  
Csajkovszkij művészete 5
Gabo Kiadó 13
Gentleman Jack :  
Anne Lister titkos élete 4
Harangzúgás vagy laikus huma-
nizmus : esszék, publicisztikák 5
Háttér Társaság 3
Hodges, Arthur 13
21. Század Kiadó 7
HVG Könyvek 4
János nevében : kereszténység  
és homoszexualitás :  
integrációs kísérletek 13
Julesz Máté 6
Kairosz Kiadó 5
Kalligram Könyv- és Lapkiadó 13

Király Béla 5
Kódjátszma : Alan Turing élete 13
Könyvmolyképző Kiadó 8, 9
Lauren, Christina 8
Lesi Zoltán 12
Libri Kiadó 10
Magasugrás 12
Magvető Kiadó 14
Magyar Szemle Alapítvány 5
Medicina Könyvkiadó 6
Nádasdy Ádám 14
Orlando 11
Orvosi jog működés közben :  
a hálapénztől a kártérítésig 6
Pardi Anna 5
Pozitív szemmel 3
Prae Kiadó 12
Putna, Martin C. 13
Rooney, Sally 7
Sáenz, Benjamin Alire 9
Sutcliffe, William 10
Sztalker Csoport Kiadó 11
Találj rám! 7
A vastagbőrű mimóza : írások 
melegekről, melegségről 14
Woolf, Virginia 11
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Köszönjük a 21. Század Kiadó könyvadományát.

Az egyesület megalakulása óta gyűjtjük és rendszerezzük az 
LMBTQI emberekkel kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, fil-
meket, újságcikkeket, ezek adatait, illetve plakátokat, kisnyom-
tatványokat és egyéb tárgyi emlékeket. A könyvtár gyűjteménye 
továbbra is kizárólag helyben olvasható, de dolgozunk a kölcsö-
nözhetőség kialakításán.

A Háttér Archívum és Könyvtárról bővebben lásd:
http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivumeskonyvtar 

Katalógusunk elérhető a következő oldalon:
http://hatter.hu/archivum/katalogus

Címünk: 1136 Budapest, Balzac utca 8-10.

A helyben olvasható anyagokhoz előzetes egyeztetés alapján lehet 
hozzáférni, elektronikus-levélben, az archivum@hatter.hu címen.

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a  
Háttér Archívum és Könyvtár határozatlan ideig zárva tart. 

Továbbra is elérhető online katalógusunk, valamint e-mailben 
(archivum@hatter.hu) is fogadjuk a megkereséseket.

http://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar
http://hatter.hu/archivum/katalogus
mailto:archivum%40hatter.hu?subject=%C3%89rdekl%C5%91d%C3%A9s%20a%20H%C3%A1tt%C3%A9r%20Arch%C3%ADvummal%20kapcsolatosan
http://hatter.hu/archivum/katalogus
mailto:archivum%40hatter.hu?subject=%C3%89rdekl%C5%91d%C3%A9s%20a%20H%C3%A1tt%C3%A9r%20Arch%C3%ADvummal%20kapcsolatosan


TÖBB MINT 1700 LÁTOGATÓ  
A 8. LMBT TÖRTÉNETI HÓNAP RENDEZVÉNYEIN

Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Háttér Társaság és 
a Labrisz Leszbikus Egyesület koordinálásával az LMBT Történeti 
Hónapot. Februárban összesen 50 program – előadások, beszél-
getések, játékok, workshopok, kiállítások és filmvetítések – segít-
ségével idéztük meg az LMBT emberek történetét. A programso-
rozatot Neil McKenna brit újságíró, Oscar Wilde kutatója nyitotta 
meg. Budapesten kívül Debrecenben, Szegeden, Kecskeméten és 
Székesfehérváron is szerveződtek események. A hónap során közel 
1700 látogató vett részt a programokon.

A programsorozatot február 1-én Neil McKenna brit író, újságíró, 
aktivista, Oscar Wilde kutatója és egyik népszerű életrajzának szer-
zője nyitotta meg a Bálint Házban. Annak kapcsán mondott teltház 
előtt beszédet, hogy idén emlékezünk a neves brit szerző, Oscar 
Wilde perének és bebörtönzésének 125. évfordulójára. 1895 febru-
árjában, Algírból tért vissza Angliába, karrierje csúcspontján volt – 
hogy aztán pár hónappal később kezdetét vegye az a szomorú per, 
mely egy évszázadra beárnyékolta az LMBT emberek életét. Oscar 
Wilde életéről, magáról a perről és annak tanulságairól esett szó a 
megnyitó beszédben. Ezt követően A boldog herceg című 2018-as 
játékfilmet vetítettük le Oscar Wilde franciaországi utolsó éveiről, 
Rupert Everett rendezésében és főszereplésével, a további szere-
pekben Colin Morgannel, Emily Watsonnal és Colin Firth-szel. Neil 
McKenna pár nappal később a Közép-európai Egyetemen tartott 
előadást, ahol egy szenzációs kirakatperről számolt be, melyet két 
ismert és népszerű brit nőimitátor, Fanny és Stella ellen folytattak 
le 1870-ben. Tárgyalásuk korai összecsapás volt a homofób brit ál-
lam és a férfiakat szerető férfiak között. Olyan csata, amit újra és 
újra meg kellett vívni, például Oscar Wilde perein, 25 évvel később 
– világított rá McKenna.
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http://lmbttortenetihonap.hu/neil-mckenna-megnyito-beszede-8-lmbt-torteneti-honap
https://www.facebook.com/qrtveu/videos/487851488783870/
https://www.youtube.com/watch?v=hs7AtqZE4Mg
https://www.facebook.com/pg/lmbttortenetihonap/photos/?tab=album&album_id=1907854379358638
https://www.facebook.com/pg/lmbttortenetihonap/photos/?tab=album&album_id=1907854379358638


Február során a legváltozatosabb témákban voltak beszélgeté-
sek és előadások, gyakran egy-egy film vetítésével egybekötve. A 
Budapest Pride csapata, az Ír Nagykövetséggel együttműködve, az 
LMBT Történeti Hónap előprogramjaként vetítette le az ír egyenlő 
házasság kampányról szóló The 34th című, 2017-es ír dokumen-
tumfilmet, utána pedig Dr. Gráinne Healyvel, a kampány egyik ve-
zetőjével beszélgettek a tapasztalatokról. Ehhez a témához kapcso-
lódott az Amnesty International programja is, ahol a The Queen 
of Ireland című filmet láthattuk, majd Rory O’Neill drag queennel, 
aktivistával Bán Zsófia beszélgetett. A Gobbi Hilda filmklubban ez-
úttal a Leszbikus filmesek akcióban (Dykes, Camera, Action!) című 
dokumentumfilmet láthattuk, mely az elmúlt ötven év meghatáro-
zó amerikai leszbikus filmalkotóit mutatta be, s a vetítés után Bíró 
Judit rendezőasszisztenssel, Antonia Burrows feminista aktivistával, 
valamint Szilágyi Zsófia és Takács Mária filmrendezőkkel hallhat-
tunk beszélgetést. A dokumentumfilm előtt levetítették a Budapesti 
Leszbikus Filmbizottság Mihez kezdjen egy fiatal leszbikus a nagy
városban? című filmjét is, mellyel a szervezők a nemrég elhunyt 
Nagy Szilviára is emlékeztek.

A GBME filmklubjában a 120 dobbanás percenként című filmet lát-
hattuk, amely az AIDS ‘90-es évek eleji terjedését és a korabeli aktiviz-
must mutatta be Franciaországban. A film előtt a GSK gyógyszergyár 
szűréstámogató kisfilmjét is megnézhette a közönség. A Budapest Bi-
tangok a Kinsey. Mindenki másképp csinálja című filmet vetítette, 
melyet ezúttal is beszélgetés követett, Vitai Sára vezetésével. Idén a 
Közkincs Könyvtár nemcsak helyszínként, hanem programszervező-
ként is bekapcsolódott az LMBT Történeti Hónapba: a Nanette című 
ausztrál stand-up komédiát vetítették, Hannah Gadsby főszereplé-
sével. A hónap vége felé a közönség megtekinthette Takács Mária új 
filmjét, Kapd el a ritmust! A sportvilág queer felforgatása címmel, 
a vetítés után pedig a film két magyar főszereplője, Csaba J Hegedüs 
és Török Benjamin Forest, valamint a rendező a Humen maga-
zin munkatársával és a közönséggel beszélgetett.
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https://www.facebook.com/pg/budapestpride/photos/?tab=album&album_id=10158135624618686
https://www.facebook.com/events/199996584463585/
https://www.youtube.com/watch?v=Db2857BR7GM
https://www.youtube.com/watch?v=Db2857BR7GM
https://www.youtube.com/watch?v=Qfv7arAi9po
https://www.facebook.com/qrtveu/videos/737059507080891/
https://www.facebook.com/qrtveu/videos/737059507080891/
https://www.youtube.com/watch?v=2fhO2A4SL24
https://www.youtube.com/watch?v=e19GnyNdC48
https://www.youtube.com/watch?v=5aE29fiatQ0
https://www.facebook.com/GameOnQueerDisruptionInSport/videos/578269096443595/UzpfSTEwNzE0Nzk2MDgzOTkwNDpWSzo2NjI1NDAyNjc4NTI2NDI/
https://www.facebook.com/pg/GameOnQueerDisruptionInSport/photos/?tab=album&album_id=133081518246548&__xts__%5B0%5D=68.ARCkQDSmY_onZ408ZieW2vuFNpV8hhPSzu_BH9wbVblcQ-HnnLQTtYi78n3aQk0EEmvPA49zZ6WvK3zoR2FluizfjMTXeZIb7ZsmU6tclpmLLa44b_8aHQzoCWLrbEpnNle9o6nvAQyRViqXi8jJ-HlAbRshPcERaeumWxAQnuzYCe7-6dPCwwcaW2MADdk0gQ8cAATTn3LXt0tYdMD4BfPFpeBgZGER0bdehPYPuN2NaP1lV2a0N1rsnVuvwfc_a-8Eu92wUnxIqtJYGmyJnY1wzMWtaGJABtgr381kUYDIVfb4Jukm-eyJtoiDLovd9asc6s5LDpl2_bjdArUcC8-sKEuKi5DwKnmYsq7yIJA0mZfDg2zLARTtp7rno8G4V4sHDPjDS_VV5LExA2Gren2UxaFUriObVzsFOAct2nGx5q_kV9WOHGA2b2CPJLGtsVDjnJRlSz0A6h-sE_UyuQ525sJHgl23MNjHliFaJ_8dZTu8kFIGhj8vEdQ1KNFYUanYPVDQr1Akee1Puceke8gKIi4jivbPO6hzehD4-liLVRMsQ-OIQH3J8btQqacFKVk&__tn__=-UCH-R


A hónap során több előadással is készült Kanicsár Ádám András új-
ságíró: beszélt a Pulse-tragédia emlékezetéről és kényes kérdéseiről, 
Erdei Zsolttal közösen az LMBTQ marketing múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről, valamint az ELTE-n tartott előadást az LMBT sajtó és mé
dia történetéről. Hörcher Eszter, a Holokauszt Emlékközpont mun-
katársa, Takács Judit korábbi kutatásait folytatva, a homoszexuáli-
sok listázásával kapcsolatban tartott előadást a Honvédelmi Levéltár 
Központi Irattárában őrzött 1942-es homoszexuális lista, valamint a 
holokauszt-kutatással kapcsolatos névadatbázisok, honvédségi for-
rások és kivándorlási dokumentumok segítségével. Hanzli Péter, a 
Háttér Archívum önkéntese Uranisták és korai homofilok címmel 
tartott előadást, a 19. század és a 20. század első felének svájci, angol, 
német és amerikai aktivistáiról. Idén is két érdekes előadást tartott 
Dittera-Balogh Andrea: az egyik a korai feministákat és szerelmeiket 
mutatta be a 17-18. században, a másik pedig bi/pánszexuális port-
rékat vázolt fel a történelem csarnokából. Az Artbázis Összművészeti 
Műhely adott otthont Szabó Judit előadásának, aki saját, valamint 
Takács-Bencze Gábor és Breznyik János fotói felhasználásával a 
Budapest Pride-ok 1992 és 2019 közötti történetét idézte fel.

A Háttér Társaság irodájában, február 26-án annak kapcsán volt 
beszélgetés, hogy idén jelenik meg Edward Prime-Stevenson Imre: 
A Memorandum című regényének magyar fordítása és kritikai ki-
adása. A beszélgetés a korabeli meleg történelmet és a megjelenés 
hátterét, a fordítás kérdéseit és a szöveg elkészült részleteit mutatta 
be, a fordító-szerkesztő Bojti Zsolt, Nádasdy Ádám nyelvész, műfor-
dító, és a műből részleteket felolvasó Horváth Lajos részvételével. A 
Szimpozion Klub keretében az idén 20 éves Melegség és Megismerés 
program történetéről esett szó, melynek keretében óratartók idéz-
ték fel emlékeiket, egy másik beszélgetésen pedig tanárok, isko-
lai szakemberek vettek részt. A Poliamoria Magyarország Kőszeg 
Ferenccel folytatott beszélgetést Szerelmeink fájdalmas szabadsá-
ga címmel a Kádár-korszak nyitott kapcsolatokkal kísérletező ellen-
zéki szubkultúráiról.
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https://www.facebook.com/pg/lmbttortenetihonap/photos/?tab=album&album_id=1922991081178301
https://www.facebook.com/pg/lmbttortenetihonap/photos/?tab=album&album_id=1922991081178301
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https://www.facebook.com/qrtveu/videos/1127792684279404/
https://www.facebook.com/pg/lmbttortenetihonap/photos/?tab=album&album_id=1944579429019466


Februárban a Spirit Színházban két alkalommal is láthattuk 
Martin Sherman Sodrásban című darabját, egy idős meleg férfi és 
fiatalabb barátja kapcsolatáról, mintegy hatvan év LMBT történetét 
átfogva, Perjés János, Virág Péter és Magyar Vazul szereplésével. A 
qLit és az Impróka közös szervezésében a Meleg helyzetek Valentin-
napi különkiadását is megnézhették az érdeklődők. Február 25-én 
nyílt meg az Art9 Galériában az XX generációk című fotókiállítás. 
Garadnay Berta fotói az ifjabb és idősebb leszbikus, biszexuális és 
transznemű nőket és egymásra vonatkozó gondolatait hozták ösz-
sze egy-egy páros képen; a kiállítást Oltai Kata művészettörténész, 
kurátor nyitotta meg. Az Auróra adott otthont Folmi Ági örömfotós 
kiállításának, mely saját identitáskeresésére igyekezett választ 
adni. A megnyitót három koncert követte: az indie Wolfolks duó, a 
dallamos-elszállós Cairo Crush csajbanda és az alternatív pop vilá-
gából a Bad Acrobats.

A programsorozat keretében idén is több parti volt. Az Alteregóban 
egy jó hangulatú buli nyitotta a programsorozatot, Wild(e) Party 
néven, melynek keretében tombolajátékkal is támogatni lehetett 
az LMBT Történeti Hónapot. A Labrisz farsangot szervezett, ahol 
híres heteró nőknek lehetett beöltözni, s fellépett a Pink Csikk is. A 
hónap végén a ‘90-es és 2000-es évek legjobb zenéire lehetett tán-
colni az Oops keretében, Budapest új heteróbarát LMBTQ-helyén, 
a Gagában, s szokás szerint a Charme Hungary is rendezett farsan-
got. Voltak továbbá interaktív, játékos programok: LMBT történeti 
kocsmakvíz a Why Not Caféban, LMBTQ+ szociodráma, művészet-
terápiás workshop, Pikk Dáma játékest, illetve az aromantikusság-
ról és aszexualitásról szóló kvízjáték. A Hosszúlépés!Járunk? idén 
is rendezett várostörténeti sétát Budapest olyan helyszínein, ame-
lyek valamilyen formában kötődnek az LMBT emberek történeté-
hez. Idén is volt Wikipédia-szerkesztő maraton is.

Budapesten kívül négy vidéki városban is voltak programok. 
Kecskeméten Pécsi Emőke tartott előadást, Ladyboyok, tomboyok 
és ami mögötte van címmel a thaiföldi meleg, leszbikus és transz 
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https://www.youtube.com/watch?v=v6qO33Hs90g
https://www.facebook.com/pg/LabriszEgyesulet/photos/?tab=album&album_id=10158008489944002
https://www.facebook.com/pg/LabriszEgyesulet/photos/?tab=album&album_id=10157996376479002
https://www.facebook.com/pg/LabriszEgyesulet/photos/?tab=album&album_id=10158005460204002


szcéna egyes aspektusairól, majd Dittera-Balogh Andrea vezetett 
beszélgetést, Hogyan ismerkedett volna az ükmami? Szerelmek, 
titkok, vágyak 100 éve és ma címmel. Debrecenben négy program 
is volt az idei LMBT Történeti Hónapon. Talabos Dávidné Lukács 
Nikolett előadása brit LMBT filmszínészek életéről és munkás
ságáról szólt (többek között Stephen Fryról, Sir Ian McKellenről 
és Ben Wishawról), Simon Lehel a meleg férfiak által konstruált 
új női genderképekről beszélt, Dunkel Norbert pedig bibliai és 
ókori szövegek illusztrálásával arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy hogyan lett a nemlétező gay love-ből „bűn”. Egy nappal ké-
sőbb az Oscar Wilde szerelmei című filmet vetítették le, mely után 
Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Kalmár György és Győri Zsolt 
beszélgettek a MODEM különtermében. Szegeden két program is 
volt idén: február közepén a Philadelphia – Az érinthetetlen című 
filmet vetítette a Szegedi LMBTQ Közösségért, a hónap végén pedig 
Hanzli Péter tartott mozgalomtörténeti előadást. Idén új helyszín-
ként Székesfehérvár kapcsolódott be a programsorozatba: a Tiszta 
Szív Fejér-megyei LMBTQ közösség meghívására Dittera-Balogh 
Andrea tartott előadást.

Köszönjük annak a 33 szervezetnek, csoportnak és magánsze-
mélynek, aki programot szervezett az idei LMBT Történeti Hónapon! 
Köszönjük médiapartnereinknek, a Humen Magazinnak és a QRTV 
Európának az együttműködést. Köszönjük az anyagi támogatást az 
Alterego Club Budapestnek, a Corvin Barbernek, a GSK gyógyszer-
gyárnak, a Közép-európai Egyetemnek, a Szauna 69-nek és a Why 
Not Café & Barnak. Köszönjük továbbá azt az összesen 383.000 Ft 
összegű adományt, amelyet eseményeinken és online adomány-
gyűjtésünk keretében magánszemélyektől kaptunk. Nélkülük nem 
jöhetett volna létre a 8. LMBT Történeti Hónap!

Az LMBT Hónap szervezői
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https://www.facebook.com/debrecenpride/videos/2578893855763429/UzpfSTE2Njg0NDI5NzA1NzI4Nzo3NTQxNTMyMTE2NTk3MjM/
https://www.facebook.com/debrecenpride/videos/2578893855763429/UzpfSTE2Njg0NDI5NzA1NzI4Nzo3NTQxNTMyMTE2NTk3MjM/
https://www.facebook.com/debrecenpride/videos/860974441015631/
https://www.facebook.com/debrecenpride/videos/633617660788583/
https://www.youtube.com/watch?v=_Y7NGglgjCU
https://www.youtube.com/watch?v=cl4B9AU45P4
http://lmbttortenetihonap.hu/adomany
http://lmbttortenetihonap.hu/adomany
http://lmbttortenetihonap.hu/tobb-mint-1700-latogato-8-lmbt-torteneti-honap-rendezvenyein


Kiadja a Háttér Társaság, 
Budapest, 2020. április

1136 Budapest, Balzac u. 8-10.
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670

E-mail: hatter@hatter.hu

Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi elfogadá-
sáért és jóllétéért végzett munkánkat részben az Európai Unió  
és más külföldi szervezetek támogatják, a 2017. évi LXXVI. törvény 
alapján egyesületünk külföldről támogatott szervezetnek minősül.
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