
A Háttér Társaság a legrégebbi, jelenleg is működő magyar LMBT szervezet. 
Alapítása, 1995 óta célja, hogy megvédje az LMBT emberek jogait, fellép-
jen az LMBT embereket érintő diszkrimináció ellen, LMBT embereket segítő 
szolgálatokat működtessen, felhívja a szakmai és a politikai közvélemény 
figyelmét az LMBT emberek problémáira, oldja a velük kapcsolatos sztereo-
típiákat és előítéleteket, valamint archívuma révén hozzájáruljon az LMBT 
kultúra és történelem ápolásához, megismertetéséhez.

A Labrisz Leszbikus Egyesület 1999-ben alakult, Magyarország első és 
eddig egyetlen leszbikus szervezete. Legfontosabb célja a leszbikus, bisze-
xuális és transznemű nők önelfogadásának és láthatóságának erősítése, 
a társadalmi előítéletek oldása, valamint a leszbikus kultúra feltárása és 
megismertetése. E célok megvalósítása érdekében az egyesület közösségi 
és kulturális eseményeket szervez, kiadványokat jelentet meg, és oktatási 
programot működtet.

Az elmúlt négy évben közel ötven együttműködő partnert vontunk be a programsorozatba, 
amelyben az LMBT szervezetek mellett más szervezetek, csoportok is részt vettek.

Affirmatív Pszichológia Műhely  |  Amnesty International  |  Atlasz Sportegyesület
BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ  |  Belga Királyság Magyarországi Nagykövetsége

Budapest Pride (Szivárvány Misszió Alapítvány)  |  Budapesti Brit Nagykövetség  |  Bupap
Buzi Újhullám  |  Charme Hungary Dance Club  |  Civil AIDS Fórum  |  Civil Művek Közművelődési Egyesület
Colorful Circles (Szeged)  |  Éclipse Film  |  El Kazovszkij Alapítvány  |  ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

ELTE TÁTK  |  Garcons  |  GBME  |  HBO  |  Hosszúlépés! Járunk?  |  Izraeli Kulturális Intézet
József Attila Kör  |  Katalizátor Könyvkiadó  |  Keresztények a Melegekért  |  Közép-európai Egyetem

Loop  |  Magnum szauna  |  Magyar LMBT Szövetség  |  Miskolci Mások
Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekció  |  Mozaik Közösség

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete  |  Norvég Királyság Nagykövetsége
OSA Archívum  |  Poliamoria Magyarország  |  PFLAG  |  Queer Kiadó  |  Roham Bár  |  Szimpozion Egyesület

Szivárványcsaládokért Alapítvány  |  Szubjektív Értékek Alapítvány  |  BCE Társadalomelméleti Kollégium
Történelemtanárok Egylete  |  Transfjúz Társulat  |  TransVanilla  |  UIP Duna Film  |  Why Not Café

LMBT Történeti Hónap

E-mail: info@lmbttortenetihonap.hu

Honlap: www.lmbttortenetihonap.hu

Facebook: www.facebook.com/lmbttortenetihonap

Youtube csatorna: www.youtube.com/user/LMBTTortenetiHonap

Kérjük, segítsd munkánkat! Támogasd Te is az LMBT Történeti Hónapot!
Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200113-18506635

Támogathatsz minket a PayPalon keresztül is: http://lmbttortenetihonap.hu/adomany
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Az LMBT Történeti Hónap célja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberek történelmi és kulturális jelenlétére. 
Olyan értékeket fedünk fel és ismertetünk meg, amelye-
ket a magyar és külföldi LMBT közösség tagjai teremtet-
tek; olyan személyeket, akik a többségi társadalom ré-
szeként, identitásukat sokszor elfedve, láthatatlanságba 
burkolózva éltek, de jelenlétükkel és munkájukkal érték- 
és kultúrateremtő nyomot hagytak maguk után a törté-
nelemben. Emellett a Történeti Hónap azokról is szól, 
akik jelenleg is hozzátesznek az LMBT történelemhez. Az 
egyhónapos rendezvénysorozatnak fontos szerepe van az 
LMBT közösség építésében is. E célok jegyében minden 

év februárjában beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket, kiállításokat, egyéb kulturális és kö-
zösségi programokat szervezünk.

A hónap ötletadója Rodney Wilson, Missouri állambeli középiskolai történelemtanár, aki szóvá tet-
te, hogy a tankönyvek egy szót sem írnak az LMBT emberekről. Így tanártársaival és diákokkal kö-
zösen elsőként 1994-ben az LMBT emberek történelmi 
szerepére rávilágító iskolai programsorozatot szervezett. 
Az Egyesült Államokban azóta az LMBT Történeti Hónap 
jelentős rendezvénysorozattá vált; minden évben októ-
berben, a Coming Out Day, az Előbújás Napja (október 11.) 
hónapjában tartják. 2004-től az Egyesült Királyságban is 
megrendezik, ahol a programsorozat februárra került. 
A kezdeményezéshez később egyre több európai ország 
csatlakozott.

Magyarországon – a Labrisz Leszbikus Egyesület és a 
Háttér Társaság koordinálásával, közel húsz szervezet 
együttműködésében – 2013 februárjában rendeztük meg 
első alkalommal a programsorozatot. Mintegy harminc 
eseményt szerveztünk Budapesten, Szegeden és Miskol-
con. Az LMBT Történeti Hónap azóta hatalmas fejlődésen 
ment keresztül. 2016-ban, a negyedik rendezvénysorozat 
alkalmából már 45 programra került sor, összlátogatóink 
száma meghaladta a 2000 főt, a vidéki helyszínek száma 
pedig tovább bővült.

Az elmúlt négy évben, a teljesség igénye nélkül, az alábbi 
progra mokat mutattuk be az LMBT Történeti Hónap rendez-
vényein:

Megnyitó:

2013   Az első LMBT Történeti Hónapot Makk Károly, az Egymás-
ra nézve című film rendezője nyitotta meg.

2014   Kis János filozófus mondott beszédet, aki a húsz évvel ko-
rábbi Szivárvány-ügy kapcsán fejtette ki gondolatait.

2015   Günter Grau német történész, a meleg holokauszt kuta-
tója beszélt.

2016   Az LMBT Történeti Hónapot Susan Stryker, a transznemű 
történelem elismert kutatója nyitotta meg.

Előadások:

2013   Kurimay Anita történész és Takács Judit szociológus a homoszexualitás magyarországi társada-
lomtörténetével kapcsolatos kutatásainak eredményeiről számolt be.

2014   Antoni Rita Szegeden tartott előadásában arról beszélt, hogyan jelentek meg queer vámpírok az 
irodalomban és a filmekben a 19. századtól napjainkig.

2016   Csehy Zoltán költő, műfordító a meleg és queer tárgyú modern operákról tartott előadást.
 

Beszélgetések:

2013   Láner Lászlóval és Takács 
Bencze Gáborral beszélgettünk 
az első magyarországi LMBT új-
ság, a Mások történetéről.

2014   Kölcsey és a férfiak címmel 
tartottunk beszélgetést, Nyáry 
Krisztián, Margócsy István és 
Szendi Nóra irodalomtörténé-
szek részvételéve.

2016   Romsauer Lajosról és a Homé-
rosz egyesületről a szervezet 
alapító tagjaival beszélgettünk.

Filmvetítések:

2014   A Stonewall előtt című dokumentumfilmet 
vetítettük, melyben az amerikai LMBT moz-
galom veteránjai meséltek a rejtőzködés 
évtizedeiről, a politikai mozgalom gyöke-
reiről.

2015   Az LMBT Történeti Hónap keretében került 
bemutatásra Takács Mária Meleg Férfiak, 
Hideg Diktatúrák című dokumentumfilmje.

2016   Záró eseményünkön a BBC Coming Oot! 
című, a skót LMBT emberek történetét be-
mutató dokumentumfilmjét vetítettük.

Kiállítások, színházi bemutatók:

2014   Bemutattuk Czeizel Gábor R&V című darabját, megidézve Arthur Rimbaud és Paul Verlaine kap-
csolatának történetét.

2015   Zorro de Biancónak az első LMBT Történeti Hónap promóciósfilmjéhez rajzolt alkotásait – 16 
ismert magyarországi LMBT személy portréit – állítottuk ki.

2016   A túlélő árnyéka - Az El Kazovszkij-élet/mű című kiállításon, a Magyar Nemzeti Galériában Szá-
zados László és Muskovics Gyula tartott tárlatvezetést.

 

Közösségi események:

2013   Pinkstory Party címmel rendeztük meg nagy 
sikerrel az első LMBT Történeti Hónap far-
sangi buliját.

2014   A programsorozatba illeszkedett a 10. alka-
lommal megrendezett Atlasz Sportnap, amely 
a különböző sportágak kipróbálási lehetősége 
mellett sporttörténeti kiállítással is szolgált.

2015   A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. Járunk? 
ismét megtartotta a Pink Budapest sétát, 
amelynek során a főváros LMBT történeti vo-
natkozású helyszíneit járhattuk be.
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csolatának történetét.

2015   Zorro de Biancónak az első LMBT Történeti Hónap promóciósfilmjéhez rajzolt alkotásait – 16 
ismert magyarországi LMBT személy portréit – állítottuk ki.

2016   A túlélő árnyéka - Az El Kazovszkij-élet/mű című kiállításon, a Magyar Nemzeti Galériában Szá-
zados László és Muskovics Gyula tartott tárlatvezetést.

 

Közösségi események:

2013   Pinkstory Party címmel rendeztük meg nagy 
sikerrel az első LMBT Történeti Hónap far-
sangi buliját.

2014   A programsorozatba illeszkedett a 10. alka-
lommal megrendezett Atlasz Sportnap, amely 
a különböző sportágak kipróbálási lehetősége 
mellett sporttörténeti kiállítással is szolgált.

2015   A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. Járunk? 
ismét megtartotta a Pink Budapest sétát, 
amelynek során a főváros LMBT történeti vo-
natkozású helyszíneit járhattuk be.



A Háttér Társaság a legrégebbi, jelenleg is működő magyar LMBT szervezet. 
Alapítása, 1995 óta célja, hogy megvédje az LMBT emberek jogait, fellép-
jen az LMBT embereket érintő diszkrimináció ellen, LMBT embereket segítő 
szolgálatokat működtessen, felhívja a szakmai és a politikai közvélemény 
figyelmét az LMBT emberek problémáira, oldja a velük kapcsolatos sztereo-
típiákat és előítéleteket, valamint archívuma révén hozzájáruljon az LMBT 
kultúra és történelem ápolásához, megismertetéséhez.

A Labrisz Leszbikus Egyesület 1999-ben alakult, Magyarország első és 
eddig egyetlen leszbikus szervezete. Legfontosabb célja a leszbikus, bisze-
xuális és transznemű nők önelfogadásának és láthatóságának erősítése, 
a társadalmi előítéletek oldása, valamint a leszbikus kultúra feltárása és 
megismertetése. E célok megvalósítása érdekében az egyesület közösségi 
és kulturális eseményeket szervez, kiadványokat jelentet meg, és oktatási 
programot működtet.

Az elmúlt négy évben közel ötven együttműködő partnert vontunk be a programsorozatba, 
amelyben az LMBT szervezetek mellett más szervezetek, csoportok is részt vettek.

Affirmatív Pszichológia Műhely  |  Amnesty International  |  Atlasz Sportegyesület
BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ  |  Belga Királyság Magyarországi Nagykövetsége

Budapest Pride (Szivárvány Misszió Alapítvány)  |  Budapesti Brit Nagykövetség  |  Bupap
Buzi Újhullám  |  Charme Hungary Dance Club  |  Civil AIDS Fórum  |  Civil Művek Közművelődési Egyesület
Colorful Circles (Szeged)  |  Éclipse Film  |  El Kazovszkij Alapítvány  |  ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

ELTE TÁTK  |  Garcons  |  GBME  |  HBO  |  Hosszúlépés! Járunk?  |  Izraeli Kulturális Intézet
József Attila Kör  |  Katalizátor Könyvkiadó  |  Keresztények a Melegekért  |  Közép-európai Egyetem

Loop  |  Magnum szauna  |  Magyar LMBT Szövetség  |  Miskolci Mások
Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekció  |  Mozaik Közösség

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete  |  Norvég Királyság Nagykövetsége
OSA Archívum  |  Poliamoria Magyarország  |  PFLAG  |  Queer Kiadó  |  Roham Bár  |  Szimpozion Egyesület

Szivárványcsaládokért Alapítvány  |  Szubjektív Értékek Alapítvány  |  BCE Társadalomelméleti Kollégium
Történelemtanárok Egylete  |  Transfjúz Társulat  |  TransVanilla  |  UIP Duna Film  |  Why Not Café

LMBT Történeti Hónap

E-mail: info@lmbttortenetihonap.hu

Honlap: www.lmbttortenetihonap.hu

Facebook: www.facebook.com/lmbttortenetihonap

Youtube csatorna: www.youtube.com/user/LMBTTortenetiHonap

Kérjük, segítsd munkánkat! Támogasd Te is az LMBT Történeti Hónapot!
Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200113-18506635

Támogathatsz minket a PayPalon keresztül is: http://lmbttortenetihonap.hu/adomany
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